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Esto memor patriis cur sis demissus ab oris:
Moribus ut redeas cultus et arte domum.
(Varför du skickades ut från ditt land må du städse besinna:
Danad i lärdom och vett må du till slut komma hem)
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Författarens tack

A

lla färder har ett mål, men det är resan som gör mödan värd, skrev Karin
Boye i en ofta citerad dikt. Den slutsatsen kan diskuteras. Det är en obeskrivlig lättnad att sätta punkt för denna avhandling. Jag riktar mitt varmaste tack till alla dem som på olika sätt bidragit till arbetet med 1600-talsadelns
resor. Jag har haft skickliga handledare, en stöttande familj och goda vänner.
Professor Jan Lindegren och docent Margareta Revera har varit mina handledare ända sedan tiden för grundstudierna. Tillsammans har de med kompletterande förmågor formerat en inspirerande och tillmötesgående handledarduo.
Janne och Margareta, tack för att jag har fått förmånen att sätta ert tålamod på
ordentliga prov. Margareta har med djupa kunskaper entusiastiskt bidragit till
innehållet i studien. Detsamma gäller Janne, som skall ha ett särskilt tack för att
han i samband med slutskrivningen installerade mig i ett rum på Historicum,
anvisade en framkomlig väg att färdigställa arbetet och ingöt nödvändigt mod.
Min hedersamme lärare sedan gymnasietiden i Falun, professor emeritus i latin, Hans Helander, ska tackas för sin vänliga beredvillighet att dela med sig av
sin omfattande kunskap och för godheten att nagelfara mina översättningar, korrekturläsa och kommentera text, översätta sammanfattningen och ständigt ge
oumbärligt råg i ryggen.
Historiska institutionen vid Uppsala universitet har varit en av baserna för avhandlingsarbetet. Tack alla doktorander, lärare och personal för att ni tillsammans har skapat en bra omgivning för vetenskapligt arbete och vänskaplig samvaro. Jag nämner ingen, men glömmer inte heller någon.
En annan bas har varit forskningsgruppen för kultur- och utbildningssociologi
– SEC. Tack Donald Broady och Mikael Börjesson för att ni var villiga att knyta
mig till denna forskningsmiljö. Ett särskilt tack riktas till Ylva Bergström, som
uppmuntrat mig och hjälpt mig att färdigställa avhandlingen.
En tredje bas har varit Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier. Jag skänker en tacksamhetens tanke till mina tillmötesgående, generösa
och omtänksamma kollegor, som bäddat för gott samarbete och givande samvaro.
Pengar gör som bekant skillnad. Förutom finansiering från Historisk-filosofiska fakulteten har jag mottagit generösa bidrag ur framlidne professor Sven A
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Nilssons fond, vilket på ett avgörande sätt bidragit till detta arbete. Tack till
Helge Axelsson Jonssons stiftelse för bidrag till en dator.
Professor Maria Ågren och fil. dr. Peter Ericsson tackas för att ha läst hela
manus och lämnat värdefulla synpunkter. Fil. dr. Anna Bortolozzi har läst delar
av manus och korrigerat felaktigheter. För det är jag henne tack skyldig.
Alla goda vänner har aktivt bidragit till den avhandling läsaren håller i genom
att vara just goda vänner. Tack, ni har satt guldkant på livet.
Min familj, min hustru Cecilia, mina barn Jakob, Andrea och Irma, min pappa
Curt och min syster Anna, mina svärföräldrar Hans och Ingrid, svåger och svägerska Magnus och Maria, har tappert stått mig bi då jag arbetat med avhandlingen. De har alla, på sitt sätt, varit mig behjälpliga genom att ge ett alltigenom
kärleksfullt stöd.
Stockholm, vid köksbordet, en afton i april 2018
Ola Winberg
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1. Inledning

I

denna avhandling undersöker jag unga svenska adelsmäns resor, så kallade
peregrinationer, på 1600-talet. Peregrinationerna innebar en exklusiv form av
utbildning och ledde till franska, holländska, italienska och tyska universitetsorter och metropoler. Där förkovrade sig resenärerna i studier, språk och exercitier
(övningar) i dans, fäktning, ridning med mera, samt tillägnade sig erfarenheter av
kontinentala förhållanden.
I studien riktas särskild uppmärksamhet mot årtiondena mellan 1610 och
1680. Det svenska riket blev då en militär stormakt, samtidigt som en snabb ekonomisk, kulturell och politisk utveckling ägde rum. Termen statsklokhet, som
nämns i titeln, har betydelse då jag studerar adelns resor som en del av den svenska
statsbyggnadsprocessen. Jag utgår ifrån att den statskloka resan ingick i Axel Oxenstiernas (1583–1654) vision för den framväxande svenska stormakten och som
sådan bildade en del av statsföreträdarnas (regentens/förmyndarregeringens och
rådets) arbete med att modernisera landet, såväl ekonomiskt och politiskt, som
kulturellt och socialt. I undersökningen studeras genomförandet av resorna med
hjälp av frågor om vart resenärerna tog sig, hur länge de vistades på olika platser,
hur stora utgifter de hade, vad de gjorde och vad som hände när de återvände
hem.
Även normativa aspekter, det vill säga spörsmål om hur resorna borde genomföras och varför, studeras i syfte att klarlägga den samtida innebörden av statsklokhet. Den grundläggande tes jag driver är att statsklokhet, fattat som förmågan
att verka för statlig nytta, verkligen etablerades som resandets mål och mening
vid undersökningsperiodens början. Efterhand förändrade emellertid resenärerna
själva praktiken i riktning mot att andra mål, betingade av social och kulturell
distinktion och konkurrens inom aristokratin. Slutligen förändrades förutsättningarna för peregrinationerna helt då statens efterfrågan på beresta adelsmän
kraftigt minskade i samband med omvälvningarna kring 1680. I centrum för studien står således frågan om hur den statskloka resan definierades, genomfördes
och småningom underminerades genom föränderliga praktiker.
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1. Studieobjektet
Jag ska i det följande argumentera för det rimliga i att välja just dessa utgångspunkter och frågeställningar. Inledningsvis finns anledning att redogöra för några
begrepp. Forskningen om den typ av resor som här studeras är nämligen nationellt betingad, vilket kommer till uttryck i vokabulären. I nordiska sammanhang
är den etablerade termen peregrination (eller den latinska termen peregrinatio academica). Den avser frälse såväl som ofrälse resor och därmed är socialt neutral.1
Adliga resor kallas i tyskspråkiga sammanhang Kavalierstouren.2 I engelskspråkig
och franskspråkig forskning används termen grand tour, som ofta förknippas med
den brittiska 1700-talsarisokratins färder till Italien, men i bred bemärkelse avser
välsituerade resenärers kontinentala resor under perioden 1550–1800.3 I denna
studie kommer peregrination att användas (synonymt med resa och kontinental
resa), även om termen är något problematisk. Visserligen är den väl inarbetad
ifråga om svenska förhållanden, men förknippas i första hand med lärda vedermödor, vilket i adelns fall inte till fullo speglar vad resorna ägnades till.4
Tidigare forskning visar att resor med utbildningssyfte var ett karaktäristiskt
fenomen för den tidigmoderna tiden och att den svenska adelns resande föll in i
ett övergripande mönster. Liksom i Sverige började adliga företrädare i länder
som Danmark, England och Tyskland vid 1500-talets mitt sända sina söner utomlands under nya omständigheter. Medeltida företeelser, som pilgrimsresor,
studentvandringar och bruk att lära adelsynglingar hovseder och krigskonst i
främmande länder, sammansmältes till ett nytt fenomen, den adliga peregrinationen.5 Resorna tog sikte på teoretiska studier, språkkunskaper och utlandserfarenheter. Resenärerna orienterade sig i kulturella förhållanden och lärde sig att
1 Niléhn, 1983, talar uteslutande om peregrinationer ifråga om svenskars resor till holländska
och tyska universitet. För fler exempel, se Bagge, 1981.
2 Se t ex Leibetseder, 2004, s. 18–23, för en begreppsdiskussion.
3 Brennan, 2004, s. 9–47 för en diskussion om brittiska resor under 1500- och 1600-talen. Se
också Chaney, 1998, s. xi–xx och kap. 3. Leibetseder, s. 2004, s. 18–23. Frank-Van Westrienen,
1983, s. 1–5.
4 För en begreppsdiskussion, se Irrgang, 2002, s. 39–43. Bots & Frijhoff, 1983. Dibon och
Wacquet (1984, s. 1–36, ssk. s. 2) gör skillnad mellan peregrination och grand tour ifråga om Johan
Gronovius (1611–71) resa i England, Frankrike och Italien 1639–42. Gronovius var ute på en
peregrination (på latin peregrinatio eller peregrinatio erudita) parallellt med två holländska patricierynglingars grand tour, på vilken Gronovius fungerade som informator. En och samma resa betecknas således med olika begrepp beroende på resenärernas sociala ställning och målsättningar. I
svensk och nordisk forskning är vanliga synonymer till peregrination bildningsresa och studieresa.
Helk, 1987 och 1991, talar exempelvis om ”dansk-norske studierejser”. Giese, 2009, använder termen ”bildungsreise” synonymt med ”peregrinatio”. Giese, 2009, passim, men ssk. begreppsdiskussionen, s. 140–145.
5 Detta övergripande sätt att se på saken redovisas av flera forskare. Ifråga om Danmark, se
Glarbo, 1923 och Helk, 1987 och 1991. Om engelsk adel, se Stoye, 1952, Stone, 1965, s. 672–
724 och Brennan, 2004, s. 9–47. Om florentinsk adel, Boutier, 1994, s. 257–290. Om fransk adel,
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efter bästa förmåga hantera umgänget på hov och salonger. Till det kom exercitier
samt studier i ämnen som inte gavs på universiteten, exempelvis militär matematik och fortifikation.6 Goda argument hämtades ur renässanshumanistiska idéer
som postulerade att resor banade väg för gott omdöme och praktiskt omsättbara
erfarenheter.7 Syftet med resandet var klart uttalat. Dels skulle det kvalificera resenärerna för tjänst i de svällande statsbyråkratierna, dels skaffa dem dyrköpta
fördelar i konkurrensen om framskjutna sociala positioner.8
Resandet skedde i en specifik kontext, definierad av utvecklingen i Europa
under senmedeltiden och den tidigmoderna epokens början. Kolonisering och
långväga handel lade grunden för rikedomar som samlades hos furstar och handelsstäder, till en början framför allt i södra Europa. Med rikedomarna följde
skärpt konkurrens länderna emellan, vilket sporrade etableringen av en ny typ av
statsorganisation, präglad av centraliserad byråkrati, som effektiviserade kontrollen över samhället. Med en verkningsfull redistribution av materiella tillgångar
kanaliserades skattemedel till arméer och örlogsflottor. De ständigt uppblossande
och alltmer förödande krigen blev som en följd av detta ett välbekant kännetecken för den tidigmoderna tiden, liksom inslaget av stående trupper med fotfolk, vilka förpassade det tungt utrustade adelsrytteriet ur tiden.9
Kamp om resurser, krig och statsbyggnad hörde intimt samman med varandra,
men konkurrensen mellan länderna tog sig även kulturella uttryck. Renässansen
lade grunden för en enastående konstnärligt produktion, som bland annat resulterade att arkitektur och kulturella artefakter blev politiskt gångbar valuta. Liksom påven och kardinalerna i Rom satsade furstar och herrar i städer som Florens,
Genua och Venedig på att visualisera sin makt genom att agera mecenater för
framstående arkitekter, konstnärer och skulptörer, vars verk blev en del av förebildliga hov- och stadsmiljöer. Längre norrut utvecklades en lysande prakt i hovstäder som Wien och vid de kurfurstliga residensen i städer som Heidelberg. Den
franska kungamakten satsade på storslagen byggenskap, med Fontainebleau som
Motley, 1990, s. 187–192 och Balsamo, 2003. Om nederländska högreståndsresor, Frank-van
Westrienen, 1983 och Frijhoff, 2005, s. 609–636. Om polsk adel, Bömelburg, 2005, s. 309–326.
Om tysk adel, Schudt, 1959, ssk. s. 136–145, Irrgang, 2002 och Leibetseder, 2004. Om österrikisk
adel, Csáky-Loebenstein, 1971, MacHardy, 1999, Heiss, 1982 och 2005.
6 För en sammanfattande översikt över forskningen se Babel & Paravicini, 2005 och där publicerade artiklar.
7 Idéproduktionen kring resandet analyseras av Stagl, 1995 och 2007, samt, med hänvisning till
denne, av Eliasson, 1993, 1999, s. 38–59, och 2005 och Sjöblad, 2004.
8 Detta framgår av de studier av adlig dygd, vilka har behandlat frågor om adlig ideologi i relation
till ståndets förvandling från ett godsägande frälse med rustplikt till ett statsbärande stånd med
skyldighet att prestera tjänst i statsbyråkratin. Se t ex Motley, 1990, med exempel från Frankrike,
samt Gustafsson, 1959 och 1978, med svenska exempel. Dewald, 1990, 149–187.
9 Med utgångspunkt i en analys av etableringen av de tidigmoderna staterna skildras denna process av Tilly, 1992 och Glete, 2002. För svenskt vidkommande se Lindegren, 1985 och 1987 samt
Nilsson, 1990. Norrby, 2011, s. 33–70, ger en europeisk översikt.
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ett exempel på de extraordinära satsningar som gjordes i syfte att markera monarkins ställning. Aristokratin uppförde slott, särskilt i floddalen längs Loire, som
i prakt och rikedom stundom överglänste den franska kronans.10
Denna utveckling gick med varierande hastighet i olika länder, och ett slags
kulturell klyfta öppnade sig mellan norra och södra Europa. I England, för att ta
ett belysande exempel, fanns på 1500-talet en akut känsla av kulturell och social
underlägsenhet i jämförelse med den glans som emanerade från Italien och Spanien. Inte minst medlemmar av kungahuset och aristokratin vilka sändes utomlands som diplomater erfor att de hade hamnat på efterkälken. Redan vid 1600talets början hade emellertid the grand tour givits former som skulle komma att
bestå i nästan 200 år och som avsåg att överbrygga skillnaderna mellan England
och andra länder. Eftersom det fanns goda möjligheter att skaffa sig boklig utbildning hemmavid sattes exercitier och förvärv av erfarenheter i förgrunden för
resorna. Frankrike och Italien blev i kraft av politiska och kulturella förhållanden
huvudsakliga resmål. En särskilt betydelsefull destination var Rom, vars plats på
itinerarierna definierade grand tour-resan som fenomen.11
För svenskt vidkommande är det engelska exemplet värdefullt i jämförande syfte.
Även här släpade utvecklingen efter. Reformationen kapade hundraåriga band till
kontinenten. Utbildningsinstitutionerna låg under 1500-talet i träda och konflikterna mellan kungamakten och adeln, om styrelseform, privilegier och jordägande, hämmade landets inkorporation av kontinentens renässanskultur.12 Under dessa omständigheter etablerade ledande adelsfamiljer från 1500-talets mitt
och framåt bruket att i utbildningssyfte sända söner till tyska akademier och hov,
samt i några fall även till universitetsstäderna i norra Italien. Resandet under
1500-talet företer i jämförelse med 1600-talets dito fler likheter än skillnader. Till
det yttre syftade resorna till samma saker, nämligen förvärv av utbildningsmeriter
och färdigheter som kvalificerade resenärerna för statstjänst och hjälpte dem att
upprätthålla social position i konkurrens med välmeriterade ofrälse personer, som
monarkerna till adelns förtret visade sig villiga att ta i tjänst.13

10 Olika aspekter av denna utveckling behandlas översiktligt och med särskild hänvisning till

barocken och staden Rom av Toman, 1999, samt Bussagli, 2000. Chaney & Wilks, 2014, skildrar
effekterna av den genom ögonen på brittiska resenärer i Loiredalen, Languedoc, Provence och norra
Italien. Se även Towner, 1996, s. 16–34.
11 Denna mångfacetterade process har varit föremål för en rad studier. Hur den påverkade adligt
resande utreds på ett belysande sätt med hänvisning till brittiska exempel av Stoye, 1952 och Brennan, 2004, ssk. 1–47. En definitionsvariant av Grand tour förutsätter att resenären börjar sin resa
i norra Europa, har som målsättning att nå söder om Alperna och uttrycker en önskan att besöka
Rom. Chard, 1999, s. 14.
12 Revera, 2001, s. 46: ”Jämfört med Europas mera utvecklade nationer befann sig Sverige vid
periodens [1600-talets] början rejält på efterkälken: socialt, ekonomiskt och kulturellt.”
13 Detta framgår av en jämförelse av resultaten i Giese, 2009, och Niléhn, 1983.
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Adelns resande på 1500- respektive 1600-talen nämns av dessa skäl ofta i
samma andetag, men skillnaderna mellan seklen var i vissa avseenden stora. Tidigare forskning har framhållit att 1600-talets peregrinationer betingades av nya
adliga ideal och existensen av ett inhemskt universitet.14 För denna avhandlings
vidkommande finns emellertid anledning att diskutera de förändringar som satte
nya ramar för 1600-talsadelns peregrinationer, och som inte primärt rör ideal och
utbildningsreformer. Systemskiftet, som det har kallats, i och med Gustav II
Adolfs trontillträde 1611/12 är i sammanhanget avgörande. Mot löfte om långtgående privilegier och företräde till de högsta statsämbetena gick adeln med på
att låta kröna den minderårige monarken.15 I och med detta bilades de föregående decenniernas stridigheter, och frågan om adelns utbildning hamnade i ny
dager. Karl IX, som i många avseenden befann sig på kollisionskurs med delar av
den ledande aristokratin, hotade med förlust av frälse de adelsmän som inte utbildade sina barn på ett för staten önskvärt sätt.16 Det är symptomatiskt att den
typen av formuleringar inte längre var av nöden efter Gustav II Adolfs trontillträde. Tvärtom visade adeln, med aristokratin i spetsen, att den avsåg att ställa
sina söner till statens disposition och förbereda dem därför. Det mest kända av
programmatiska uttalanden med denna innebörd fälldes av riksdrots Gabriel
Gustavsson Oxenstierna (1587–1640) 1632: ”Om jag lever, tänker jag ingen av
mine söner att uppföda till någon hemföding, utan … överantvarda dem H. K.
M:tt och fäderneslandet till tjänst”.17
Själv hade Gabriel och hans bror, blivande rikskansler Axel Oxenstierna, samt
deras kusiner, sedermera riksskattmästare och riksamiral Gabriel Bengtsson
(1586–1656) och riksrådet Bengt Bengtsson (1591–1643), sänts utomlands
kring sekelskiftet 1600. Läget var då prekärt och riket befann sig på randen till
inbördeskrig. Deras respektive peregrinationer genomfördes på övligt sätt med
långa studieuppehåll vid universitet, men tjänade även till att sätta dem i säkerhet
för hertig Karls räfster. Även om tillståndet inte alltid var lika akut demonstrerar
detta de särskilda förhållanden som gav struktur åt peregrinerandet under 1500talet.18 Antalet adliga peregrinationer ökade nämligen när Gustav Vasas söner
kom till makten, alltså under en period som kännetecknas av inre och yttre oroligheter. Sådana samband är värda att uppmärksamma. Forskning om brittiska

14 Christensson, 2005, s. 171–199. Giese, 2009, s. 145.
15 Ericsson, 2007, s. 64–71 och där anförd litteratur.
16 Edén, 1902, s. 25–27. Det kan noteras att Gustav Vasa och hans söner återkom till samma
fråga, nämligen att adeln måste kunna användas i tjänst. Om den inte var kapabel till det, hotade
monarken med att använda främmande adelsmän ”och annat gott folk, som något sett och lärt”.
17 Rosén, 1962, s. 497.
18 Tham, 1935, s. 53–91.
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förhållanden visar att omkastningar på tronen fick direkt inverkan på populationen av resenärer och på bevekelsegrunderna för grand tour-resorna.19 Här bör
påpekas att den svenska adelns peregrinationer på 1500-talets användes som ett
sätt att stärka ståndets ställning gentemot kungamakten. Även på 1600-talet
skötte adeln sina egna intressen, men om det under 1500-talet hade handlat om
att verka för ett systemskifte, handlade det efter 1611/12 om att bevaka sin position inom systemet genom att skaffa sig exklusiva meriter som hindrade konkurrens från andra.
Det är mot denna bakgrund som inriktningen av föreliggande avhandling och
dess frågeställningar ska betraktas. Kort fattat hävdar jag att statsföreträdare som
Axel Oxenstierna efter 1611/12 kunde räkna med att adeln ställde sig till förfogande för statlig tjänst och att den som en följd därav också ställde de unga adelsmännens peregrinerande till kronans disposition, vilket är vad riksdrots Gabriel
Oxenstierna vittnar om. Till skillnad från tiden före Gustav II Adolfs trontillträde
blev utlandsresorna därmed ett användbart verktyg i arbetet med utvecklingen av
landet, det tidigmoderna statsbygget. Frågan om nyttiga, statskloka resor fick i
detta sammanhang förnyad aktualitet.
På denna avgörande punkt skiljer sig min studie från tidigare forskning om
den svenska adelns peregrinationer, framför allt de systematiska undersökningar
som genomförts av Lars Niléhn (1983) och Simone Giese (2009). Niléhn studerar alla svenska besök vid 15 holländska och tyska universitet under 1600-talet.
Giese undersöker samtliga adliga peregrinationer under perioden 1520 till 1637.
Bägge har kommit fram till klargörande resultat som tacksamt kan utnyttjas för
föreliggande studie. På frågan om varför adeln över huvud taget reste svarar både
Niléhn och Giese att det ytterst berodde på integrationsprocessen i det tidigmoderna Europa. I och med att kontakterna, såväl fredliga som krigiska, ökade
länderna emellan, ökade behoven av att orientera sig utåt för att hantera mellanstatliga relationer. Niléhn pekar också på att integrationen innebar att lyckade
exempel på kyrklig och statlig förvaltning importerades till Sverige, varför kunskaper om tyska förhållanden fick konkret betydelse på hemmaplan.20

19 Brennan, 2004, s. 13–47. Framför allt pekar han på konfessionella förhållanden. Med en
protestantisk monark ökade antalet katolska resenärer, och vice versa.
20 Niléhn, 1983, s. 31–60, ssk. s. 56. Om förvaltningsutvecklingen, se s. 61–73. Niléhn bygger
vidare på Rystad, 1981 och 1983. Giese, 2009, s. 37–145. Giese nämner inte uttryckligen integrationen, men hennes angreppssätt förutsätter att en sådan är för handen eftersom hon fokuserar
på förändrade ideal som en nyckelförklaring till varför adeln reste. Idealen inhämtades nämligen
från kontinenten. Framhållas bör att hon utförligt behandlar statsutvecklingen och adelns förvandling till ett statsbärande stånd, bland annat med hänvisning till den svenska statsbyggnadsforskning
som också används i föreliggande studie.
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Fig. 1:1. Antal svenska besök vid holländska och tyska universitet 1520–1699
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Källa: Giese (2009) och Niléhn (1983).

Mer specifikt menar Niléhn att den alltmer utbyggda statsapparaten i Sverige
skall ses som något senfärdig respons på utvecklingen i övriga Europa.21 Han och
Giese ansluter sig vidare till den allmänt omfattade ståndpunkten att den europeiska adeln i gemen, under trycket från de centraliserade tidigmoderna staterna,
måste ompröva sin från medeltiden nedärvda motvilja mot akademisk bildning
och sätta sig på universitetens bänkar. Giese framhåller att detta skedde tack vare
successiv import av nya föreställningar om adelskapets innebörd och ideal ifråga
om studier och resor.22 Kopplingen mellan statsutveckling och adlig utbildning
är förklaringen till varför Niléhn och Giese primärt har intresserat sig för adelns
immatrikulationer vid universiteten i Nederländerna och Tyskland.
Ifråga om genomförandet av peregrinationerna visar Niléhn och Giese att
adeln reste utomlands i blygsam utsträckning fram till 1560-talet. Antalet resor
ökade därefter och nådde en blygsam topp under 1590-talet, för att sedan öka
efter igen Gustav II Adolfs trontillträde och då mer markant. Under resten av
1600-talet fortsatte antalet utlandsstuderande adelsmän att växa, även efter 1620
då verksamheten vid Uppsala universitet kan sägas ha varit fullt restaurerad. En
topp nåddes under 1640-talet i samband med avslutningen av 30-åriga kriget och
ytterligare en under 1660-talet efter de danska, polska och ryska krigen. Notabelt
är att en tydlig avmattning skedde från 1670-talet och framåt, samtidigt som antalet ofrälse resenärer fortsatte vara högt (figur 1:1). Skälen till detta är inte fullt
utredda, men Niléhn pekar på förändrade inrikes förhållanden kring tiden för
enväldets införande, adelns försvagade ställning efter reduktionerna, en utbredd
21 Niléhn, 1983, s. 56.
22 Niléhn, 1983, s. 90–103. Giese, 667–671 och 702.
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uppfattning om det olämpliga i att utbilda blivande militärer med hjälp av peregrinationer vid en tid då majoriteten adelsmän blev just militärer, samt ett försvagat intresse för boklig bildning bland adeln i gemen.23
Giese och Niléhn visar vidare att utlandsstudenterna under 1500- och 1600talen bildade en exklusiv skara. Niléhn räknar med en totalpopulation om knappt
1 900 individer under 1600-talet. Denna grupp rekryterades ur alla samhällsstånd, men var tydligt socialt skiktad. Adeln svarade för 25 procent av universitetsbesöken, fastän den inte utgjorde mer än cirka en procent av befolkningen.
Exakt hur många svenska adelsmän som peregrinerade är svårt att beräkna, men
att döma av universitetsbesöken i Holland och Tyskland på 1600-talet vistades
minst var tionde adelsyngling utomlands i samband med sin utbildning.24 Gruppen adelsstudenter var heterogen. Ungefär hälften av de adliga resenärerna hämtades ur högadeln (gruppen med grevar och friherrar), medan lågadeln och nyadeln var mindre väl representerade.25 Giese har kommit fram till att medlemmar
av de 15 mest inflytelserika adelsfamiljerna stod bakom ungefär hälften (45 procent) av de 381 besök vid holländska och tyska universitet hon studerat under
perioden 1520 till 1637.26
Ifråga om genomförandet av resorna förelåg stora skillnader mellan adelns och
andras utlandsvistelser. Medan ofrälse studenter reste till närbelägna universitet
på andra sidan Östersjön, kombinerade adeln universitetsstudier med besök i
metropoler och resor i södra Europa, vilket fick till följd att peregrinationerna
kostade stora summor pengar och pågick i två, tre, fyra år eller mer.27 Under
1500-talets och 1600-talets lopp förändrades itinerarierna successivt. Fram till en
bit in på 1600-talet var Tyskland det allt annat överskuggande målet. Adelsmännen skrev in sig på universiteten, framför allt dem i Rostock och Wittenberg, och
vid för adeln särskilt anpassade kollegier, exempelvis i Tübingen. Vissa gjorde
även tjänst vid tyska hov. En mycket begränsad, men socialt framträdande, skara
aristokrater utsträckte sina resor till norditalienska städer som Padua, Siena och
Venedig. 28 Från 1620-talet och framåt förlade adeln, och andra, sina studier i
Nederländerna, framför allt i Leiden, inte minst på grund av 30-åriga kriget.
Samtidigt växte antalet adelsmän som reste i Frankrike. På 1640-talet ökade också
resandet i Italien i omfång, men från en blygsam nivå. Det kan påpekas ett knappt

23 Niléhn, 1983, s. 271–272.
24 Niléhn, 1983, s. 272 och 289.
25 Niléhn, 1983, s. 350, tab. V:1 och s. 253–284, se ssk. s. 272 ang. uppg. om andelen adelsmän
med erfarenhet från studier i utlandet.
26 Giese, 2009, s. 294–300, ssk. tab. 5, s. 297.
27 Skillnaderna mellan adeln och ofrälse påpekas av Niléhn, 1983, s. 53–55 och 90–103. De
utomakademiska aktiviteterna behandlas av Giese, 2009, s. 603–646.
28 Giese, 2009, s. 316, om hovtjänst i Heidelberg, s, 515–517. Italienresorna framgår bl a av
matrikeln över resenärer på s. 707–721.
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trettiotal svenskar kan beläggas ha besökt Rom under åren mellan 1639 och
1649.29
Skillnaderna mellan ofrälse och adliga former för utlandsresandet speglade
samhällets sociala strukturer, men bidrog också till att luckra upp dem. Adelsynglingarna åtföljdes av äldre ofrälse personer, vilka fungerade som informatorer
(preceptorer). Med hjälp av sina utlandsmeriter gjorde många av dem sedermera
spektakulära karriärer i staten och belönades med adelskap.30 Resenärerna sekunderades även av en eller flera tjänare, vars positioner markerades med titlar som
dräng, kammardräng, page, lakej och livknekt. Tjänarna rekryterades hemmavid
såväl som utomlands och skaffade sig meriterande kontinentala erfarenheter i
samband med resorna. Om denna grupp individer är emellertid mycket lite
känt.31
Adelsresan var således kollektiv. Den resande ynglingen hade dessutom ofta
sällskap av en bror, kusin eller annan släkting. Peregrinationen betraktades som
det sista steget i utbildningen och förberedande studier, företrädesvis i Uppsala,
var påbjudna. Helst skulle en förberedande resa i Sverige också genomföras så att
rikets tillstånd blev utgångspunkt för nödvändiga observationer utomlands.32 De
flesta resenärer var mellan 15 och tjugo år då peregrinationen började.33
Ifråga om bevekelsegrunder pekar Niléhn och Giese alltså ut adelns behov av att
akademiskt kvalificera sig för statstjänst som den avgörande förklaringen till peregrinationerna. Att besöken vid utländska lärosäten ökade även sedan universitetet i Uppsala hade reorganiserats förklarar Niléhn med att svenskarna som en
följd av den pågående integrationen hade behov att assimilera sig med kontinentala förhållanden och att utlandserfarenheter i växande grad efterfrågades i statstjänsten. Han tillägger dessutom att hans studie inte ska betraktas som heltäck-

29 Giese, 2009, s. 677–701. En majoritet av de individer som kan beläggas ha besökt Italien
härstammande från släkten Bielke, som tillhörde aristokratins yppersta skikt. För svenska besök i
Rom på 1600-talet, se Callmer, 1982. Niléhn, 1983, s. 236–243. Han visar att adeln var överrepresenterad i Leiden och att nästan 70 procent av dem som besökte detta universitet inte besökte
något annat utländskt universitet. Över 80 procent av dem som studerade i Holland gjorde det i
Leiden (s. 163).
30 Exempelvis började Johan Adler Salvius (1590–1652) sin bana som informator och utnämndes som förste ofrälse född till riksråd. Lundgren, 1945, s. 5–7, behandlar Salvius resor utomlands
1612-20. En annan som började som informator var Erik Lindeman, adl. Lindschöld (1630-90),
vars instruktion för sonens vistelse i Paris behandlas i kap. 2. Ingers, 1908.
31 Såvitt bekant finns inga studier av denna grupp resenärer. Exemplen på titlar är hämtade ur
Rudolph von Strauchs förord till redovisningen av Axel Lillies (1637–92) och Evert Horns (1640–
87) utgifter i Europa 1661-63. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper
1661-63.
32 Om de inrikes resorna skriver von Platen, 1981.
33 Gisese, 2009, s. 283–285.
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ande beträffande adeln, vars utomakademiska aktiviteter han inte undersökte empiriskt. Av det skälet kunde han inte uttala sig om adelsperegrinationerna i dess
helhet, men visade att de ägnades åt åtskilliga ting utöver studier.34
Niléhns reservation hade sin grund i att kunskapen var väl befäst om att adeln
på sina peregrinationer sysslade med en kombination av studier, exercitier och
nyttiga observationer då hans studie publicerades. Ewert Wrangel skrev i sitt
1897 tryckta verk om svenska litterära förbindelser med Holland på 1600-talet,
vars huvudnummer utgörs av en analys av svenskars universitetsbesök, att
”[v]ärldserfarenheten” var ”’edukationsresornas’ förnämsta mål”:
Den unge ädlingen eller blifvande ämbetsmannen skulle framför allt lära känna
olika slags menniskor och nationaliteter och taga reda på de länder, hvarigenom
han for, till naturlig beskaffenhet, statsförfattning, finansiella och kulturella förhållanden, för att sedan tillgodogöra sitt fädernesland dessa erfarenheter och insikter.35

Att så var fallet demonstreras i den biografiska litteraturen, till exempel rörande
pfalzgreve Karl Gustav (1622–60), Erik Oxenstierna (1624–56) och Magnus Gabriel De la Gardie (1622–86). Dessa tre, som peregrinerade ungefär vid samma
tid, kombinerade studier i Holland med resor i Frankrike och, i Oxenstiernas fall,
Italien. Karl Gustav lät skriva in sig vid en av ridakademierna i Paris för att med
avancerade övningar i dressyr och ringränning tillägna sig den för adeln symboliskt och praktiskt mycket viktiga förmågan att hantera stora stridshästar.36
Niléhn, såväl som Giese, förklarar adelns engagemang i extramurala aktiviteter
med hänvisning till ideala föreställningar om den perfekta adelsmannen. Bägge
framhåller visserligen att kulturellt och socialt betingade färdigheter också hade
med statstjänsten att göra, eftersom riket utåt måste representeras med tillbörliga
manér, men i grund och botten menar de att även detta relaterade till för den
europeiska adeln gemensamma ideala föreställningar. Giese är mest utrerad i tilllämpandet av idealen som analytiskt verktyg. Hon gör tydlig bodelning mellan
olika delar av adelns peregrinationer. En peregrinatio academica, menar hon, pågår så länge som adelsresenären uppehåller sig vid ett universitet och studerar,

34 Niléhn, 1983, s. 158, menar att syftet med hans studie inte var att ”ge en uttömmande bild”

av peregrinationerna, utan att peka på ett generellt mönster gällande universitetsvistelserna i Holland och Tyskland (s. 158). Särskilt i förhållande till adeln är denna avgränsning olycklig eftersom
betydelsefulla lärosäten i England, Frankrike och Italien faller utanför undersökningen (s. 54-55).
Han noterar även (s. 98) att adelns krav på utbildning inte kunde tillgodoses med enbart universitetsstudier. Se vidare Giese, 2009, s. 677–680.
35 Wrangel, 1897, s. 26. Wrangel tillägger att denna slutsats bygger på läsning av de brev och
resejournaler som resenärerna lämnat efter sig.
36 Om Karl Gustav, se Rosengren, 1913, s. 1–90 (ifråga om ridning i Paris, se ssk. s. 76). Om
Oxenstierna, se Fries, 1889, s. 3–34. Om Magnus Gabriel De la Gardie, se Fåhraeus, 1936, s. 9–
30 och Åslund, 1992, s. 25–77. Om ridningens betydelse skriver Schalk, 1986.
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men förvandlas till en kavalierstour så snart resenären lämnar universitetet och
engagerar sig i adliga övningar och observationer av kontinentala förhållanden.37
De ideal som Niléhn och Giese hänvisar till har varit föremål för åtskilliga
studier, inte minst inom idé- och lärdomshistoria och litteraturvetenskap, vilka
visar att adeln under 1500-talet och 1600-talets början höll sig med renässanshumanistiskt präglade föreställningar, sammanfattade i begreppet hônnete homme.
Detta ideal fokuserade på boklig lärdom som ett sätt för adelsmannen att legitimera sin av börden framskjutna sociala position; en idé alltså, väl anpassad till
den tid då adeln måste ompröva sin inställning till studier. En hônnete homme
måste även uppvisa yttre kvaliteter och därför öva sig fysiskt och tillägna sig lämpliga sociala färdigheter. Det senare, fysiska övningar och umgängeskonst, betonades uttryckligt i det ideal som går under benämningen le galant homme och som
gjorde sig gällande kring 1600-talets mitt. Under det att betydelsen av akademisk
förkovran tonades ned, stod i centrum för detta förmågan att uppträda på livets
stora scen med eleganta åtbörder, behaglig esprit och kapacitet att förnöja. Retoriska färdigheter, exercitier och erfarenheter från hov och salonger hamnade som
en följd härav i förgrunden.38
Det stora förklaringsvärde som Niléhn och Giese tillmäter idealen exemplifieras av den senare, då hon hävdar att den svenska adelns ökade resande till Frankrike från 1620-talet och framåt i första hand finner sin grund i inkorporationen
av ideala föreställningar.39 Enligt den uppfattning som företräds i föreliggande
avhandling är en sådan hållning dock problematisk, och det av två skäl. För det
första står, som ovan antytts, forskningen om den svenska adelns peregrinationer
i ganska bjärt kontrast till studier av adelsresenärer från andra länder. En huvudlinje i den internationella forskningen är att adelns bildningsresor fungerade som
en strategi för social reproduktion, syftande till att befästa adelns samhällsposition.40 Som en följd härav betraktas akademiska studier som en, visserligen ytterst
betydelsefull, del av en kombination av olika aktiviteter.41 För det andra finns
inga empiriska belägg för att adeln gjorde bodelning mellan akademiska och
37 Giese, 2009, passim. En sammanfattning av ståndpunkten finns på s. 661–665.
38 Gustafsson, 1978, och där anförd litteratur. Niléhn, 1983, s. 91–103. Giese, 2009, s. 72–
128. Giese visar att receptionen av idealen såg något olika ut i olika länder. I praktiken var dock
skillnaderna tämligen små.
39 Giese, 2009, s. 606 och 643.
40 Exempel på denna forskning ger MacHardy, 1999, se ssk. diskussionen, s. 40–48. Dessa
strategier svarade mot en rad olika förändringsprocesser i 1600-talets Europa, som adelns samhällsroll, renässans- och barockkulturens betydelse för att demonstrera politisk makt samt en successiv
professionalisering av olika stats- och samhällsfunktioner.
41 Leibetseder, 2004, s. 104–137, diskuterar adelsresenärernas studier i förhållande till termen
”konversation”, som avsåg såväl begreppets bokstavliga betydelse, d v s att behärska samtal på olika
språk, som socialt umgänge i bred bemärkelse (se härom ssk. s. 39–46). I Leibetseders fall betyder
detta att resenärernas studier behandlas jämte umgänge med diplomater, vistelser på renommerade
värdshus och hovbesök.
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utomakademiska aktiviteter. Tvärtom höll den sig med en syntetisk syn på kunskap, vilken utgör grunden för såväl l’hônnete homme som le galant homme, nämligen att studier, övningar och erfarenhet måste kombineras för att nå målet med
utbildningen.
Några exempel kan anföras. Intressant nog handlar några av de äldsta bevarade
privatbreven om utbildning. En medlem av släkten Banér, som på 1550-talet
hade sänts till Odense i Danmark för att studera, uppmanades att uppträda höviskt mot kvinnor och män, att studera flitigt och lära sig latin. Därutöver skulle
han öva sig ”uti alla härliga ting”, det vill säga teckning, fäktning, välskrivning
och träsnideri för att skapa ”allehanda sköna verk” ty ”det bör en adelsman
kunna”.42 Höviskt uppträdande, latinstudier och träsnideri ansågs således bilda
delar av en helhet; en tankefigur som riksdrotsen Per Brahe d ä (1520–90) återkom till på 1580-talet. I sin för hand nedtecknade Oeconomia eller hushållsbok för
ungt adelsfolk presenterade han ett omfattande program för unga adelsmäns utbildning med målet att utrusta dem med intellektuella och fysiska färdigheter.
Utbildningen skulle avslutas med en brett upplagd utlandsresa där ”landsförfarenhet” stod i centrum. Med detta avsågs erfarenheter av ekonomiska, kulturella,
militära, politiska och sociala förhållanden i andra länder. Brahe föreställde sig
att den som utbildades enligt hans program skulle kvalificera sig som en ”perfekt
hovman”, redo att bistå fursten med kloka råd och färdig att upprätthålla rikets
glansfulla yttre.43
Brahe skrev med utländska förebilder för ögonen. Ifråga om resandet är det
uppenbart att han hade hämtat argument från en särskild litterär genre, kallad ars
apodemica (apodemiken), som kodifierades på kontinenten ungefär samtidigt
som han författade Oeconomia. Inom denna genre framträder peregrinationen
som en typisk produkt av renässanshumanismen. Det grundläggande postulatet
var att endast sådan kunskap som kunde omsättas praktiskt var nyttig. Den som
ville åstadkomma något måste därför lämna universitetens dunkel och träda ut i

42 ÅSU, vol. 49, s. 8–9.
43 Brahe, 1971, s. 13–31. Brahe rekommenderade ”visa människors tal, nyttiga böckers läsning

och landsförfarenhet”. Eftersom en adelsman ”bör mycket veta, så måste man ock tideliga begynna”
framhåller Brahe. Det räcker inte med ”att man sitta sin häst … eller skjuta med bössor … men till
att kallas och hållas för en rätt och fullkomlig aulicus eller hovman, den måste först vara väl underrättad, och brukad uti flera ridderliga övningar, såsom är uti ringande, springade, fäktande, stenkastande, tornerande, rännande och stickande…” Utöver detta måste adelsmannen vara ”snarrådig,
vältalande, och väl vara lärd” varför övningar i matematik och latin var av största nöd. Brahe föreslog ett brett upplagt pensum av latinska böcker att läsa, varibland man finner författare som
Erasmus, Cicero och Sallustius. Den påföljande peregrinationen skulle inriktas på nyttiga observationer enligt ett 47 punkter långt program med koncentration på religiösa, politiska, ekonomiska
och militära föhållanden.
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världen.44 Med sådant perspektiv blev resor i bildningssyfte det perfekta verktyget
att forma dugliga personer med målet att utveckla all mänsklig verksamhet. ”Ett
tappert sinne och ett högt gemöte [öppet hjärta] åstundar ej som en snäcka att
inspärras uti sitt hus” heter det med allusion på vid den tiden allmänt spridda
föreställningar i en resejournal, ”utan… begär [att] besiktiga många städer och
länder… varigenom förstånd, vishet samt goda seder bringas till väga.”45
Att den adliga utbildningen kretsade kring en estetisk, intellektuell och praktisk färdighetsträning vars relevans mättes mot adelns roll i samhället bekräftas i
korrespondens bland medlemmar av rådsadeln på 1620- och 30-talen. I brev
skrivna av en mor till en peregrinerande yngling av släkten Bielke heter det att
denne måste lägga sig vinn om att lära sig alla ”konster” som en adelsman borde
kunna. I praktiken betydde detta att han i Frankrike, Italien och Nederländerna
förväntades studera, lära sig språk, dansa, fäkta, rida och skaffa sig kunskaper om
kontinentala realiteteter. Syftet var, som modern framhöll, att kvalificera sig för
statstjänst och att ställa sig i nivå med andra välmeriterade adelsmän.46

Fråga
Jag menar att det mot denna bakgrund finns goda skäl studera adelns peregrinationer som en del av 1600-talets statsbyggnadsprocess, och att det bör ske genom
att fokusera på idéerna om statsklokt resande, samt på hur resorna genomfördes
i praktiken. Som stöd för denna uppfattning kan tre huvudsakliga argument anföras.
För det första kan forskningen om den svenska adelns peregrinationer utvecklas.
Giese och Niléhn har, utan att diskutera saken på djupet, visat att peregrinerandet
var ett uttalat elitprojekt i vilket aristokratin satte eftersträvansvärda exempel. Det
kan erinras om att medlemmarna av de mest inflytelserika släkterna var klart överrepresenterade bland resenärerna. Om saken ses i ett sådant sammanhang framgår
att frågor om plikt att tjäna, statsnytta och önskvärda kvalifikationer fungerade i
ett bestämt sammanhang. Axel Oxenstierna var långtifrån ensam om sitt intresse
för adelns utbildning och peregrinationer. Andra ledande statsföreträdare som
riksdrots Gabriel Gustavsson Oxenstierna, riksskattmästare Gabriel Bengtsson
Oxenstierna, riksmarsk Jakob De la Gardie (1583–1652) och riksrådet Abraham
Brahe (1570–1650), såg till att deras söner (om så inte alla) reste på kontinenten.

44 Stagl, 1995, 47–94. Den främste introduktören av Stagls forskning i Sverige är Pär Eliasson
som i sin avhandling Platsens blick (1999, s. 38–59) behandlar den apodemiska traditionen och
refererar till Stagl och annan forskning. Se även Christensson, 2005, s. 200–210.
45 UUB, X 361, förordet. Om denna journal och beroendet av apodemiska idéer, se Winberg,
2000.
46 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,
Runsala,1626-10-30 och 1627-06-14 (cit.).
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Av detta skäl blir det väsentligt att ta reda på hur aristokratin agerade, varvid
fokus måste flyttas från undersökningar av immatrikuleringarna vid universiteten, till frågan om hur studier kombinerades med andra aktiviteter. Tack vare
Gieses och Niléhns studier samt den biografiska litteraturen är det känt att adeln
utöver akademiska värv sysslade med exercitier samt resor i Frankrike och Italien.
Dock är det nästan helt obekant hur mycket tid som lades ned på sådant respektive på studier. Av den biografiska litteraturen framgår inte heller i vilken mån de
biograferade är unika eller företräder ett generellt mönster.
Det senare kan för det andra avhjälpas med hjälp av det mångfacetterade källmaterial som inte bara dokumenterar på vilket sätt resorna genomfördes utan
även demonstrerar vilka idéer som vägledde peregrinationerna. Framför allt ger
brev, resejournaler och räkenskaper möjlighet till detaljerade rekonstruktioner av
olika händelseförlopp.
De rader som bildar inledande motto för avhandlingen exemplifierar saken.
Formuleringen återfinns i ett brev, daterat i maj 1610 och skrivet av blivande
riksrådet, den då 16-årige, Åke Axelsson Natt och Dag (1594–1655), som befann
sig med sin bror Ture (d. 1626) i Wittenberg.47 Åke skrev att utlandsvistelsen
skulle utrusta honom med kunskaper, erfarenheter och umgängesvanor och göra
honom cultus, förädlad. I en annan skrivelse underströk Ture att han och brodern
måste kvalificera sig för statstjänst och öka sin sociala prestige för att i framtiden
vara till nytta för fäderneslandet.48 Deras preceptor, Peter Falck (1586–1622),
rapporterade hur de gick tillväga. Ture och Åke sysslade med studier i etik, historia, juridik, logik och politik, med övningar i moderna språk och med att skaffa
sig erfarenheter av kontinentala förhållanden. I Tübingen, på vars riddarakademi
de vistades mellan 1613 och 1614, övade de sig i fäktning, musicerande och ridning, samtidigt som de fördjupade sig i läror om maktfördelning, en av samtidens
mest brännande politiska frågor.49 Av intresse för det följande är att det var Axel
47 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 665, Åke Natt och Dag till
Axel Oxenstierna, Wittenberg, 1610-05-22. Bröderna Natt och Dags vistelse på kontinenten
1610–14 kan följas i deras brev till Axel Oxenstierna (E 665) samt preceptor Falcks brev till densamme (E 596). Callmer, 1976, s. 63–64, lämnar upplysningar om brödernas immatrikulering i
Wittenberg. Runeby, 1962, s. 34–36 intresserar sig för bröderna Natt och Dags samt Falcks verksamhet i Tübingen med hänsyn till deras studier politik och maktfördelningslära.
48 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 665, Ture Natt och Dag till
Axel Oxenstierna, Wittenberg, 1610-09-12. Ture skrev: ”Nec… immemor, … me omnem in studiis
daturum operam, ut aliquando inclytae meae patriae usui, generoso meo parenti honori, mihiq[ue] ornamento esse possim…, me in exteras nationes … missum…”. På svenska: ”Och jag glömmer inte …
att jag skickats till främmande länder, … för att jag skall ägna all kraft åt studierna, så att jag i
framtiden kan vara till nytta för mitt berömda fädernesland, en ära för mina lysande förfäder och
en prydnad för min egen person”.
49 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 596, Peter Falck till Axel
Oxenstierna, passim, men här ssk. Wittenberg, 1610-05-22 och 1610-10-07, Lübeck, 1612-07-
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Oxenstierna, bröderna Natt och Dags förmyndare, som var adressat för rapporterna.50 Med deras resa fick han en första erfarenhet av att som statsföreträdare
leda adliga peregrinationer från hemmaplan. Med tiden blev engagemang av
denna typ något som präglade hans statsmannagärning vid sidan av alla andra
maktpåliggande uppdrag.
Ett exempel av annan art utgörs av de räkenskaper som efterlämnats av den för
eftervärlden föga kände Johan Leijoncrona (1650–74) som tolv år gammal lämnade Sverige 1662 och återvände från kontinenten först kring nyåret 1668. Av
dem framgår att Leijoncrona lade en avsevärd mängd tid på exercitier, språkövningar och studier, bland annat i ämnena arkitektur, matematik och teckning,
och att han gjorde av med stora pengar på kläder, inte minst i Paris.51 Platserna
som han besökte fyllde olika funktioner. Han studerade vid universiteten i Leiden
och Heidelberg och vistades länge i Paris och Rom. Dessutom besökte han betydelsefulla orter som Florens, Haag, London, Neapel, Venedig och Wien. I praktiken innebar detta att han vid hemkomsten hade sett nästan varenda betydande
byggnad, målning och skulptur som fanns att finna längs resvägen. I Rom köpte
han antikviteter, böcker och andra föremål, som dokumenterade resans koppling
till renässans- och barockkulturens centrum. Då räkenskaperna summerades i Paris hösten 1667 hade peregrinationen kostat över 9 000 riksdaler, en smått astronomisk summa, motsvarande nio årslöner för ett riksråd.52
För det tredje erbjuder statsbyggnadsperspektivet en ingång till analyser av adelns
peregrinationer som inte prövats tidigare. Skillnaden mot det integrativa perspektiv som Niléhn och Giese företräder är att statsbyggarperspektivet betonar enskilda aktörers arbete med att utveckla landet på basis av inrikes förhållanden.
I den svenska forskningen används begreppet statsbyggnadsprocess för att studera statsbyråkratins snabba expansion i 1600-talets samhälle med hänsyn till militariseringen av statsorganisationen i samband med de kontinentala krigen.53 På
några få årtionden utvecklades under ledning av Gustav II Adolf och rikskansler
Axel Oxenstierna en allt effektivare byråkrati för kontroll av rikets materiella och

20, Tübingen, 1613-04-27 och 1614-06-19. Callmer, 1964, s. 128–129 lämnar upplysningar om
bröderna Natt och Dags aktiviteter i Tübingen.
50 Oxenstiernas förmyndarskap behandlas av Tham, 1935, s. 108–109.
51 KB, M 262, Nils Rubenius journal och räkenskaper ang. Johan Leijoncronas peregrination
1662-67.
52 KB, M 262, räkenskaper 1662-67. Sammanställningen gjordes då Leijoncrona reste hemåt
från Paris medan Rubenius stannade kvar för att åta sig nya informatorsuppdrag. Kostnaderna för
Leijoncronas hemresa över London är inte kända.
53 Ericsson, 2007, s. 64–71 och där anförd litteratur. Om begreppet statsbyggnad, se Reinhard,
1996, s. 1–18.
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personella resurser. På 1610-talet lades grunden för det som utmynnade i riksstyrelsens kollegiala ordning, där de fem höga riksämbetsmännen, drots, marsk, amiral, kansler och skattmästare, ansvarade för var sitt kollegium.54
En betydelsefull förutsättning för statsbyggnadsprocessen var, som nämnts,
den långsiktiga överenskommelse som träffades mellan adel och kungamakt i och
med Gustav II Adolfs trontillträde 1611/12.55 Privilegiernas utformning gjorde
gällande att adeln gjorde staten bättre tjänst som civila och militära ämbetsmän
än som godsägare med rusttjänstplikt. Kravet på att adeln skulle tjänstgöra i kansliet var en tydlig markering mot den gamla ordningen, där kungamakten överlåtit
kansliet i händerna på ofrälse män, och skyndade på adelns omvandling till ett
ämbetsmannastånd knutet till statsförvaltningen.56
Betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen var krigsmaktens tillväxt. Redan
före inträdet i den kontinentala krigföringen på 1620-talet hade landet en armé
uppgående till 40 000 man, finansierad av ett allt effektivare skattesystem. Organisationen av armén och flottan samt kanaliseringen av medlem till desamma lade
grunden för den svenska militärstaten. Begreppet avser en variant av den tidigmoderna staten ”där de militära behoven får avgörande betydelse för statsmaktens
uppbyggnad och resursernas fördelning”.57 Ordningen inom militärstaten fick
långtgående konsekvenser. Staten omfördelade resurser i form av lön, gods, privilegier och belöningar till sina växande kadrar av ämbetsmän och officerare.
Ofrälse personer som nådde någotsånär hög position blev närmast automatiskt
adlade. Konkurrensen inom ståndet hårdnade med ökande motsättningar mellan
den gamla bördsadeln och den uppåtsträvande nyadeln som följd.58
Professionalisering gick hand i hand med statsapparatens tillväxt och formella
kvalifikationer blev allt viktigare för statstjänst. För adeln, som tidigare i stor utsträckning hade kunnat lita till sin börd, betydde det att skolning måste bli en
adlig dygd (här uppfattat i termer av praktisk duglighet).59 Häri ligger en viktig
förklaring till att adeln i större utsträckning än tidigare studerade, även de som
siktade på en militär karriär. Rikskansler Oxenstierna gick före med exempel och
satte sina egna söner vid Uppsala universitet, som hade rustats upp och förklarats
54 En grundläggande framställning av detta ger Edén, 1902, s. 83–350. Rosén, 1962, s. 490–

499.
55 Edén, 1902, s. 85–98. Rosén, 1962, s. 490–492. Nilsson & Revera, 1992-94, SBL, bd. 28,
s. 506–507.
56 Edén, 1902, s. 85–98, framhåller att adelns och kungamaktens överenskommelse hade långsiktiga följder och banade väg för den svenska ämbetsstatens utveckling.
57 Nilsson, 1988 och 1990, s. 9–26, (cit. s. 9), och 226–243. Lindegren, 1998, s. 9–16 och 28–
36.
58 Om godspolitik och statshushållning, se Nilsson, 1990, s. 117–149. Revera, 1988, behandlar
statsbyggets samhälleliga följder med hänvisning till kulturella och sociala realiteter.
59 Edén, 1902, s. 93. De facto var adeln enligt privilegierna förpliktigad att utbilda sina söner
så att de kunde brukas i statliga värv.
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återinvigt 1620. En kraftig satsning på landets utbildningssystem var en del av
statsbyggnadsprocessen och ifråga om utbildningens innehåll strävade statsmakten efter att förstärka ämnen som tillgodosåg behoven inom byråkratin. Ett exempel är inrättandet av professuren i vältalighet och politik (Skytteanska professuren, 1622). Till den rekryterades ett antal internationella toppkrafter, som Johannes Schefferus (1621–79), med det uttalade syftet att sörja för adelns behov.60
Adeln var dock ambivalent inställd till förhållandena vid universitetet. Främst
anmärkte den på att där inte gick att lära sig mores – gott uppförande. Betoningen
av detta hade sina skäl. Tidigare forskning har visat att adelns förändrade livsföring var en väsentlig del av statsbyggnadsprocessen. Adeln hade sedan gammalt
ett särskilt kulturellt ansvar i kraft av sin priviligierade ställning. Dess levnadsvanor skulle skilja sig från andra samhällsgruppers och sprida glans över riket och
det kungliga hovet. Den lyxkonsumtion och överdåd som adeln utvecklade, framför allt från 1630-talet och framåt, var en följd av adelns förpliktelser och landets
nyvunna politiska ställning. Genom att berika adeln vältrade staten över ett ansvar för rikets förkovran på ståndet. Meningen var att den skulle utveckla bergsnäring, jordbruk och manufaktur på sina ägor, men också svara för en kulturell
och social upprustning. Syftet var bland annat att ge landet en skinande yta för
att avhjälpa problemet att Sverige, i likhet med England, i kulturell bemärkelse
låg långt efter förebildliga länder på kontinenten vid 1600-talets början.61
En adelsman, heter det i ett uttalande från 1600-talets mitt, måste klä sig väl,
förse sig med tjänstefolk, hästar och vagnar, bygga vackra hus i städerna och på
landet, göra sig själv och sina barn kapabla till statstjänst och på alla sätt upprätthålla sin ståndsmässiga position. Om så skedde blev landet väl rustat och statens
intressen tillvaratagna.62 Byggenskap och överdåd i kläder och seder fyllde på så
sätt behov både inom statsbygget och inom den allt skarpare sociala konkurrensen. Aristokratin ledde utvecklingen. Andra grupper inom adeln imiterade den i
möjligaste mån, och med tvingande social logik spred sig lyxen nedåt i samhällstrappan. Med hög samhällsposition följde krav på ostentativ konsumtion. I denna
miljö blev uppfostran av barn föremål för särskilt intresse. Materiella och symboliska tillgångar skulle säkras via döttrars giftermål och söners förberedelser för
statstjänst. På liknande sätt som med andra aktiviteter fyllde en väl genomförd
utbildning, avslutad med en lång kontinental resa, flera syften. Den verkade meriterande, men manifesterade även vad adelsfamiljen var kapabel till i form av
organisation och utgifter.63

60 Lindroth, 1975, s. 15–78. Eriksson, 1988. Ellenius, 1960, s. 223–267.
61 Revera, 1988.
62 Carlsson, 1910, s. 32. Uttalandet fälldes av Johan Adler Salvius.
63 Revera, 1984a, s. 122–130. Den skärpta konkurrensen tog sig uttryck i uppmaningar till

adelsynglingar att sköta sina studier då de peregrinerade, ty vid freden efter 30-åriga kriget gällde
pennan ”mer än värjan”. Se äv. dens., 1984b, s. 19 och 1988, s. 118–131.
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För att sammanfatta: genom att använda källmaterial som bara delvis använts i
den tidigare systematiska peregrinationsforskningen kan kunskaperna om adelns
resande utvecklas, inte minst beträffande de utomakademiska aktiviteterna. Ny
kunskap kan därtill etableras genom att studera peregrinationerna i en annan
kontext än vad som hittills varit fallet. Man kan utgå ifrån att aristokratin ledde
utvecklingen och att dess ledande män, som också beklädde de högsta statsämbetena, såg resorna som en del i en statsbyggande praktik, även om resorna också
tjänade till att bevaka egna intressen. I tid avgränsas som redan framgått studien
till decennierna mellan 1610 och 1680. Startpunkten motiveras av händelserna
kring Gustav II Adolfs trontillträde och den nya ram som då etablerades kring
adelns peregrinationer. Slutpunkten markeras av den förändring som kort beskrivits ovan och som ledde till att antalet adliga resor minskade kraftigt i antal, vilket
antyder att peregrinationen på 1680-talet blivit något delvis helt annorlunda än
vad Oxenstierna och andra tidigare hade tänkt sig.

Disposition
Avhandlingen består inalles av åtta kapitel. Förutom detta inledande och det avslutande är den disponerad i tre huvudavdelningar omfattande sex empiriska kapitel. Den första avdelningen, bestående av kapitel två, behandlar resan som kunskapsform och avser att utreda innebörden av det latinska begreppet prudentia,
som var en vanligt förekommande term i akademiska tal, orationer, om resandet.
Termen kan översättas med statsklokhet och användes för att svara på frågor om
resandets koppling till stat och samhälle. Den begagnades även i en diskussion
om vilken kunskap resenärerna borde hämta hem från främmande länder och hur
kunskapsinhämtandet skulle gå till. Till detta fogas en studie av handskrivna instruktioner till resenärer, i vilka den akademiska prosan omsattes till konkreta råd
om metoder för nyttiga observationer och lämpliga resvägar.
Den andra huvudavdelningen består av kapitel tre till sex och behandlar inledningsvis olika aspekter av de förberedelser som vidtogs för att peregrinationerna
skulle komma till stånd. Till dem hörde resenärernas studier och resor i Sverige,
rekrytering av lämpliga preceptorer, officiellt avskedstagande av representanter
för statsledningen, samt, inte minst betydelsefullt, de arrangemang som gjordes
för att finansiera resorna. I kapitel fyra, fem och sex studeras genomförandet av
peregrinationerna med hänvisning till 18 olika resor genomförda mellan 1610
och 1685. I fokus för det fjärde kapitlet står sökandet efter en övergripande struktur i resandet och hur den förändrades över tid. I det femte kapitlet behandlas
kostnaderna för peregrinationerna. Dels studeras de totala kostnaderna, dels fördelningen av expenser på de orter där resenärerna tillbringade mest tid. Två separata räkenskaper granskas i syfte att bringa klarhet i hur resenärernas utgifter
fördelades på olika poster som kost, logi, kläder, studier, exercitier och annat.
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Resultaten av kapitel fyra och fem fördjupas i kapitel sex som ägnas åt resenärernas förehavanden på de platser som tog mest plats, mätt i tid och pengar, på deras
itinerarier. Frågan vad de sysselsatte sig med i vissa städer i Holland, Frankrike
och Italien studeras därvidlag i detalj.
Den tredje huvudavdelningen består av kapitel sju som behandlar resenärernas
hemresa och hemkomst. Undersökningen sker i form av fallstudier av ett par resor genomförda på 1640, respektive 1660-talet, med särskilt fokus på den senare,
enär källmaterialet i form av räkenskaper, tillåter en ingående analys av vad det
kostade att komma hem. En rimlig tanke vore att kostnaderna sjönk när den
kontinentala resan väl var avslutad, men det visar sig att reintegrationen i hemmiljön i vissa fall krävde särskilt dyrbara investeringar.
Hur analysen av de akademiska texterna respektive instruktionerna genomförs
behandlas närmare i kapitel två. Urvalet av de 18 resor som ligger till grund för
undersökningen av resornas genomförande diskuteras närmare i kapitel fyra. Här
ska framhållas att dessa resor utom två genomfördes av individer tillhörande aristokratin. De två undantagen rör resor fullföljda av individer från nyadlade släkter.
Tanken är att etablera kunskap om aristokratins sätt att peregrinera och studera
hur dess exempel följdes av andra. Ifråga om räkenskaperna förs en diskussion om
möjligheter och begränsningar i inledningen till kapitel fem. En grundläggande
metodisk tankegång är att mäta hur mycket tid och pengar som resenärerna investerade på olika platser, respektive aktiviteter, i syfte att ta reda på hur resenärerna prioriterade bland olika möjligheter. Vid sidan av tid och pengar blir plats
ett centralt analytiskt instrument. Resenärerna förväntades göra bestämda saker
på bestämda platser, vilket betydde att olika platsers specifika egenskaper, eller
platsspecifika kapital om man så vill, försäkrade dem utrymme på adelns itinerarier, alternativt uteslöt dem därifrån. Till populära resmåls nimbus bidrog resenärerna dessutom själva genom att i vistas på dem och för omvärlden dokumentera platsernas unika kvaliteter i brev och journaler.64
I avhandlingens sista kapitel sammanfattas resultaten av de föregående kapitlen. Förändringar i resans mål, mening och genomförande diskuteras i relation
till det brevledes parlamenterandet mellan Axel Oxenstierna och dennes systerson
64 Towner, 1996, s. 5–15 och 91–93 , resonerar om plats som analytisk kategori. Han framhåller
att en plats attraktion bestäms av tillgång och efterfrågan. På platsen måste finnas utbud som individer och grupper tillmäter tillräckligt stort värde för att motivera resor dit. Dessa värden fungerar
i en socio-kulturell kontext och är därför föränderliga. Vissa platsers attraktionskraft är beständig
över tid medan, andras är föremål för skiftande konjunkturer. Till detta hör att vissa lokala attraktioner är socialt spärrade och bara tillgängliga för vissa grupper, vilket påverkar platsers dragningskraft och hur besökare rör sig i olika miljöer. Han påpekar vidare, s. 16–34, att på platser som med
särskilt stark attraktionskraft under tidigmodern tid fanns speciella samband mellan stad och landsbygd. I Rom, för att ta ett exempel, utvecklades stadskärnan under 1500- och 1600-talen med
fashionabel byggenskap. I stadens utkanter och på den närliggande landsbygden omdanade renässansens villa-arkitektur socialt exklusiva rekreationsområden som Frascati och Tivoli. I Venedig
byggde adeln palats inne i staden liksom på öarna utanför. Ett liknande samband fanns mellan Paris
och de många adliga residensen i Loiredalen.
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Johan Sparre (1630–59) som reste på kontinenten mellan 1649 och 1652. Oxenstiernas engagemang för Sparre, för vars studier och peregrination han hade ett
yttersta ansvar, var ett av de sista uttrycken för den omsorg om adelns peregrinationer som han under fyra decennier visade. Den cirkel som öppnades i och med
hans inblandning i Natt och Dags resa på 1610-talet slöts med Sparres resa på
1650-talet.

Källmaterial
Detaljfrågor om källmaterialet kommer att behandlas där det blir nödvändigt,
men några inledande kommentarer skall lämnas. Avhandlingen baseras som redan framgått på olika typer av källor. Undantaget kapitel två, som till stora delar
bygger på tryckta texter, närmare bestämt akademiska orationer, används handskrivet material, framför allt i form av brev, resejournaler och räkenskaper. Hänvisning sker även till tryckta brev och då i första hand sådana som utgivits i Axel
Oxenstiernas skrifter och brev (AOSB) och Parisambassadör Hugo Grotius’ (1583–
1645) brevväxling, Briefwisseling van Hugo Grotius (BHG).
Ifråga om breven, journalerna och räkenskaperna har materialets beskaffenhet
i flera fall varit styrande för vilka resor som har blivit föremål för avhandlingen. I
bästa fall dokumenteras en resenärs förehavanden före avresan, under resan och
vid hemkomsten. Uppgifter för alla dessa faser möter dock sällan i materialet. Ett
undantag är dokumenten rörande Axel Lillie (1637–92), vilka i text och siffror
redogör för hans studier vid universitetet i Greifswald, peregrination och förehavanden efter hemkomsten till Stockholm sommaren 1663.65 Ifråga om övriga
resor uppfyller källäget minst ett av följande kriterier: 1, förekomsten av en längre
svit av brev (fler än tio), 2, existensen av en resejournal, och, 3, tillgång till en
sammanhängande räkenskap. I vissa fall, till exempel beträffande Axel Oxenstiernas söner, bygger analysen på en kombination av tidigare forskning och granskning av arkivalier.
Det bör påpekas att peregrinationer kan studeras även i annat källmaterial, till
exempel universitetsmatriklar, som Giese, Niléhn och Wrangel har använt i sina
undersökningar av adelns besök vid holländska och tyska universitet.66 Matrikelutdragen ger inga upplysningar om vad adelsmännen sysslade med vid universiteten eller på andra ställen, varför de bara sparsamt används i denna avhandling.67

65 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10 och RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör.
ätten Lillie. Ett annat undantag är Erik Oxenstierna vilket Fries biografi (1889) visar.
66 Wrangel, 1897. Niléhn, 1983. Giese, 2009, s. 27–31, för ett ingående resonemang om olika
källtyper och användningen av dem.
67 Problem vid hanteringen av 1500- och 1600-talets universitetsmatriklar diskuteras utförligt
av Giese, 2009, s. 21–36, och Niléhn, 1983, s. 157–184.
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En annan typ av källmaterial är de så kallade stamböckerna, det vill säga anteckningsböcker i vilka olika personer skrev sina namn, ofta följt av någon sentens,
och i några fall med tillskott av teckningar och akvareller.68 Samuel Brask (1613–
68), som peregrinerade som handledare åt två adelsbröder Skeding, har efterlämnat en stambok utvisande namnen på framträdande personer som han kom i kontakt med i bland annat Leiden och Paris.69 En tredje kategori källor som används
sporadiskt i avhandlingen är likpredikningar, som ibland innehåller detaljerade
utläggningar om den avlidnes uppväxt, utbildning och resor.70 Dessa texter syftade till att resa ett äreminne över den döde, vilket ställer läsaren inför källkritiska
frågor om vilken information som eventuellt sorterades ut för att passa sammanhang och mottagare.
Behov av att använda källkritik gäller i högsta grad även brev, resejournaler
och räkenskaper, vilka tillkom för olika syften. I generell mening kan sägas att
breven ger information om ögonblickliga intryck och resenärernas motiv till sitt
handlande. Breven skiljer sig på så sätt från resejournalerna, vars kronologiskt
strukturerade berättelser sällan redogör för orsakerna bakom olika handlingar. I
dem nämns emellertid sådant, som inte blev föremål för brevskrivande, exempelvis besök vid iögonenfallande byggnadsverk. Den mest lyckosamma situationen
är för handen när en och samma händelse redovisas i brev, resejournal och räkenskaper. Upplysningarna om resenärernas expenser gör det nämligen möjligt att
rekonstruera vissa företeelser, som organisationen av exercitier, på ett sätt som
inte vore möjligt endast med tillgång till annat material. Ett problem i sammanhanget är den skrala tillgången till peregrinationsräkenskaper. För 1600-talets
första hälft finns enstaka sådana handlingar; för dess andra hälft inte mer än några
få.71
Det är väl känt att brevskrivande betraktades som en särskild konst och i sig bildar
ett slags tidigmodern litterär genre. Förutom att förmedla information spelade
breven en central roll för att upprätthålla sociala kontakter inom familjer, släkter
och nätverk. Breven var inte privata handlingar i modern mening utan lästes i
regel av fler än adressaten.72 Brevskrivande ingick också som ett moment i pojkars
och flickors studier, gärna i förutbestämda ämnen på olika språk. När peregrinerande adelsynglingar skrev brev var det en betydelsefull övning för framtiden.
68 Beträffande stamböcker se Kurras & Dillman, 1998, samt Kurras, 2005.
69 LiSB, B 65.
70 Ett sådant fall är t ex likpredikan över Leonhard Lillie, skriven endast några år efter att denne
slutfört sin peregrination. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör ätten Lillie, vol. 256 ”Personalier
över Leonhard Lillie”.
71 Se vidare vidare i kapitel fyra och fem. Måhända finns det betydligt fler peregrinationsräkenskaper. Någon fullständig förteckning har hur som helst inte eftersträvats.
72 Hansson, 1988, s. 13-41 och 105-176.
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Både civila och militära ämbetsmän måste kunna korrespondera om komplicerade ämnen med klarhet och elegans. Breven skrevs ofta på andra språk än
svenska. Latinet kom ideligen till användning, men också franska, italienska och
tyska, allra helst när resenären vistades på platser där dessa språk talades.73 Vid
sidan av det språkliga övningsmomentet tränade sig resenärerna i att rapportera
om läget i främmande länder. Det finns uppgifter om att sådan information sedan
cirkulerade i riksrådet.
Termen resejournal används framgent i syfte att undvika ordet resedagbok, vars
moderna innebörd signalerar ”omedelbarhet, intimitet och bekännelse”, vilket är
raka motsatsen till vad de flesta av adelns resejournaler ger uttryck för.74 Journalerna skrevs enligt vissa regler som skribenterna var väl medvetna om. En förstudie till avhandlingen visade att författarna till dem strävade efter ett metodiskt
och sakligt narrativ i enlighet med apodemikens idéer. Faktaförmedling gick före
underhållning. Ett grundläggande krav att resenären endast hade rätt att förmedla
sådana fakta som han bekräftat med egna ögon (metoden hade ett eget namn –
autopsi – självsyn). I praktiken spelade denna regel snabbt ut sin roll och journalerna bygger på en kombination av egna iakttagelser, muntlig information och
uppgifter hämtade i speciallitteratur.75 Att uttala sig om författarens personliga
preferenser är därmed svårt. Dessutom visar sig resejournalerna vara redigerade
och renskrivna långt efter hemkomsten. En journal skriven av Mårten Törnhielm
(1663–1728) på resa i Europa åren 1686 till 1687 fick sin färdiga form tidigast
tretton efter hans hemkomst och det är fullt möjligt att någon annan än han själv
svarade för renskriften av texten.76 Avsevärd tid kunde således förflyta mellan en
händelse och den slutgiltiga skriftliga presentationen av densamma.
I tidigare forskning intar reseberättelserna ett slags särställning och har varit
tacksamma föremål för olika typer av studier.77 I kraft av idéerna om metodiskt
resande, med dess frågor om urval, klassifikation och presentation av fakta, har
det tidigmoderna resandet studerats som en förelöpare till etnografin och samhällsvetenskapen.78 Litteraturvetare och språkforskare har ägnat reseberättelser
febrilt intresse. Ett fokusområde har rört resenärers möten med främmande plat-

73 Se exempelvis Johan Sparres brev till Axel Oxenstierna 1650–53. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722.
74 NE, uppslagsordet ”dagbok”.
75 Brennan, 2004, s. 31, 33 och 41.
76 Winberg, 2000, och där anförd litteratur.
77 Mączak & Teuteberg, 1982. Stagl, 1995.
78 Stagl, 1995, s. 95–103.
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ser och människor vilka resulterade i exotiserande beskrivningar och polariseringar mellan berättarjaget och observationsobjekten.79 Sådana studier kan i viss
mån sägas bygga vidare på den kritiska tradition som funnits ända sedan antiken.
Reseberättelser har alltid betraktas med misstro enär texterna gör anspråk på autencitet, men ofta innehåller sådant som säger mer om resenärens förutfattade
meningar än om de miljöer som skildras.80
Litteraturvetaren Carina Lindström diskuterar i sin studie av samtliga tryckta,
svenska reseberättelser mellan åren 1667 och 1829 reseberättelsen som genre.
Hon visar att den är svår att avgränsa mot närliggande texttyper som itinerarier
och guideböcker, samt att gestaltningen av berättarjaget beror på kontext, resans
art och vilken självbild, exempelvis som hjältemodig äventyrare, författaren ville
förmedla. Som ett slags grundpremiss fungerar det faktum att reseberättelser alltid bygger på subjektivt urval av stoff och ofrånkomligen rymmer ett mått av mer
eller mindre uttalade värderingar Det senare har bland annat diskuterats i forskning som sysslar med vad som kallas ”The Tourist Gaze”. Begreppet avser att fånga
det faktum att resenärens blick aldrig är neutral, utan styrs av förväntningar baserade på redan etablerade föreställningar.81
Jag gör med denna studie inga anspråk på att utveckla ovan exemplifierad
forskning. Journalerna används i det följande som källor för att belägga den föränderliga historiska process som adelns resande utgjorde.82 Jag betraktar dem som
autentiska i den meningen att de händelser och observationer som resenären valde
att förmedla belägger vad som krävdes för att skriva in sig i en tradition. Snarare
än att söka efter det aparta, individuella och unika letar jag efter det allmänna,
samfälliga och generella, kort sagt de gemensamma föreställningar och handlingsmönster som resenärerna agerade utifrån.
Notabelt är att ingen av de relativt talrika handskrivna journaler som härstammar från svenskt 1600-tal har publicerats i tryck. Det finns två huvudsakliga förklaringar till detta. Den ena är att de bevarade texterna är skrivna av personer som

79 Lindström, 2015, s. 13–14 och där anförd litteratur. Den klassiska studien av resenärers beskrivning av den andre är Edward W Saids Orientalism, 1978.
80 Brenner, 1990, s. 80–110 (om reseberättelser som genre i tysk litteratur) och Harbsmaier,
1982, s. 1–31 (om reseberättelser som mentalitetshistoriska källor). Under Reiseberichte i Literaturlexikon, 1993, bd. 14, s. 281–287 framhålls att resebeskrivningar gör anspråk på att skildra autentiska resor med trovärdighet, men inte har någon enhetlig form och kan bestå av dikter, brevsamlingar, dagböcker etc. Fram till upplysningen var resebeskrivningarnas främsta funktion att förmedla information. Autencitet var i sammanhanget viktigare än estetisk kvalitet. Frågor om autencitet i reseberättelser behandlas av Stagl, 1995, s. 171–207.
81 Lindström, 2015, s. 13–37 och där anförd litteratur.
82 För exempel på hur reseberättelser kan användas som källor till historiska processer, se Hodacs
& Karlsson, 2000, s. 7–12.
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intog blygsamma positioner och inte har gått till eftervärlden som betydande aktörer, enligt den historiesyn som länge gjorde sig gällande.83 Den andra är en
allmänt negativ hållning till den språkliga gestaltningen. Texternas beroende av
apodemikens krav på avskalad nykterhet har renderat i en form som, mätt med
anspråk på litterära kvaliteter, ter sig tämligen platt. Om Nicodemus Tessin d y
(1654–1728) har det bland annat hetat att han helt ”saknar författartemperament” och att hans reseberättelse från en färd i Europa ”aldrig lyfter… ett vingslag
över marken”.84
Räkenskaper har sällan nyttjats i forskningen om den svenska adelns peregrinationer. När de har använts har det varit för att ge illustrativa exempel snarare än
systematiska överblickar.85 Materialet ter sig något svårbearbetat och innehåller
en myriad av upplysningar. Detta faktum bekräftas i forskning om den tyska
adeln, vilken likväl visar att studier av expenser kan ligga till grund för fruktbara
diskussioner om hur resenärerna använde sina pengar och varför.86 Som ovan
noterats är avsikten här att till brev och journaler foga en kategori dokument som
kastar ytterligare ljus över resorna. Räkenskaperna nyttjas därvidlag för att studera
hur mycket tid och pengar resenärerna investerade i olika aktiviteter. Ett annat
syfte är att på ett mer systematiskt sätt än tidigare uttala sig om frågan vad en
peregrination egentligen kostade och hur dessa kostnader förändrades över tid.
Den intressanta frågan om hur utgifterna för peregrinationerna passade in i
adelns ekonomi på ett övergripande plan är emellertid svår att besvara. Mycket
är känt om adelns inkomster – i jord och löner – medan utgiftssidan är bristfälligt
belyst. Om adelns kvinnor och män i rollen som konsumenter finns därför få
uppgifter. I och för sig öppnar sig här en möjlighet. Med hjälp av räkenskaperna
kan vissa väsentliga delar av adelns ståndsmässiga livsstil och vad den faktiskt kostade studeras närmare. Som Margareta Revera har framhållit är sådana spörsmål
av betydelse. Adeln, i synnerhet aristokratin, kontrollerade stora resurser och sättet på vilket de utnyttjades fick betydelse för samhällsutvecklingen. Med lyxkonsumtionen skapades marknader för byggvaror, kläder, manufaktur med mera vilket främjade det ekonomiska klimatet och skapade utrymme för ”nya män”.87

83 Ett notabelt undantag från denna regel är Erik Oxenstiernas, om än kortfattade, Itinerarium
Italicum, (RA, Kopiesamlingen, vol. I, vol. 235), varom mer i kapitel sex.
84 Josephson, 1930–31, vol. I, s. 43–44 (cit.). Sirén, 1914, s. VIII–X. Tomner, 1962, s. 23.
85 Giese, 2009, s. 273–276.
86 Stannek, 2001, s. 181. Leibetseder, 2004, s. 54–78.
87 Revera, 1984, s. 131–132.
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2. Tidigare forskning
Forskningsläget beträffande tidigmodernt resande är omfattande och mångfacetterat. Antropologer, etnologer, historiker, konstvetare, kulturforskare, litteraturvetare med flera andra har intresserat sig för ämnet. Forskningen återspeglar på
så vis resandets mångsidighet och möjligheterna att med hjälp av källmaterialet
besvara olika frågeställningar.88 Eftersom föreliggande studie inte handlar om resan som generellt fenomen har ingen heltäckande genomgång eftersträvats. Den
följande redogörelsen inleds med utpekanden av några allmänna drag och koncentreras sedan på studier som knyter an till de ovan aviserade frågorna om genomförandet av peregrinationerna. Vissa delar av forskningsläget behandlas i anslutning till de empiriska kapitlen.
På ett generellt plan kan adelns resande relaterats till tidigmodern mobilitet i
allmän bemärkelse. Hantverkare och deras lärlingar vandrade mellan olika platser, pilgrimer strävade längs sedan länge upptrampade rutter till vallfartsorterna,
studenter sökte sig till bemärkta universitetsstäder, soldater prövade sin lycka på
främmande slagfält och så vidare.89 Trots olika målsättningar delade dessa resenärer resandets vedermödor och betraktade samma scenerier, vilket har öppnat
för studier av allmängiltiga omständigheter. En del av denna forskning rör publikationen av guideböcker, som från 1500-talets slut bildade en populär genre på
bokmarknaden och utan undantag begagnades av de svenska adelsresenärerna.90
I de flesta fall riktas dock forskningen in på avgränsade problem. Några huvudområden kan därvidlag urskiljas. De nationellt präglade studierna av resenärer
från ett och samma land har skett mot en specifik bakgrund. Förutsättningarna
för resandet hänger i hög grad samman med inrikes förhållande, vilka determinerade resenärernas möjligheter att bege sig utomlands och bestämde fluktuationerna i antalet resenärer över tid.91 Ett annat huvudområde rör studier av länder
och platser som blev föremål för resenärernas intresse. Bland dem dominerar, inte
oväntat med tanke på tidigmoderna prioriteringar, framställningar om Frankrike

88 Paravicini, 2005a. Redan i början av 1900-talet ansågs forskningsläget kring detta resande
svåröverskådligt: ”[the literature on the Grand Tour is] absolutely inexhaustible, the contemporary part
alone being sufficient to provide any one with recreation – and sleep – for another ten years” skrev Bates,
1911, s. 389.
89 Wiedemann, 1999, s. 17, antyder svårigheterna med att klassificera det tidigmoderna resandet, men följer upp synpunkten med en över 20 sidor lång egen klassificering av olika begrepp som
pilgrimsresa, tjänsteresa, bildningsresa, etc. (s. 18-40).
90 Cox, 1969, om guidelitteratur. Stagl, 1983. Mączak, 1995, är ett standardverk om tidigmodernt resande. Om guideböcker, se. 24–29. Bausinger, Beyrer, & Korff, 1991.
91 Som ovan noterats behandlas detta bl a av Brennan, 2004, s. 1–47. Jacobowsky, 1930. Black,
1985. Eliasson, 1994.
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och Italien, i synnerhet Paris och Rom.92 Ett tredje huvuddrag utgörs av studier
om specifika typer av resor. Pilgrimsresor är ett exempel, men lejonparten av
denna forskning behandlar universitetsbesök och adliga bildningsresor.93
Betydande forskarmöda har lagts ned på studier av pedagogiska och vetenskapliga problemställningar. Bakgrunden är att resandet fungerade som en metod för
unga mäns utbildning likaväl som ett verktyg för lärde mäns vetenskapliga förkovran. Dessa frågeställningar har öppnat upp för en stor mängd undersökningar
av vitt förgrenade spörsmål om pedagogiska idéer och organisation av utbildning
respektive behandling av empiriska fakta och vetenskapssamhällets organisering
över territoriella gränser med mera.94
Som en minsta gemensam nämnare för snart sagt all denna forskning, även
om det inte alltid nämns, fungerar det faktum att svar på frågor om förändring
relateras till den historiska process som ledde till etableringen av de tidigmoderna
staterna och därmed förknippade kulturella, politiska och sociala omvandlingar.
Den civilisering som Norbert Elias har definierat tillmäts, explicit och implicit,
stort förklaringsvärde till adelns behov av exklusiva färdigheter och vanor. Elias
menar att etableringen av de tidigmoderna staterna, och den centralisering av
makt som detta ledde till, tvingade fram en civiliseringsprocess. Den innebar att
sociala skillnader skärptes till följd av att de grupper som stod staten närmast
anpassade sina vanor, sitt sätt att vara och tala, till en miljö som premierade kontroll och självdisciplin. Hovaristokratin kom därmed att fjärma sig från övriga
genom att ägna sig åt ”självtukt” och tillägna sig vanor som markerade deras sociala särställning.95

Den adliga resan
Om perspektivet snävas in mot adelns resande kan konstateras att forskningens
nationella prägel har påverkat de periodiseringar av resandet som ofta förekommer. David Watkin framhåller för brittisk del att guldåldern för grand tour-resandet sammanfaller med upplysningen, det vill säga perioden mellan 1660 och
1800. Resandet inleds och finner sina former under renässansen, mellan 1530
92 Babeau, 1928. Fordham, 1929. Kirby, 1952. Dibon, 1963. Grosser, 1991. Lewan, 1970.
Black, 2003a och 2003b. Brilli, 2006. Jasnowski, 2008. Seta, 2011. Norlander Eliasson & Fogelberg Rota, 2015.
93 Howard, 1913. Murray, 1984. Eliasson, 1992.
94 Stagl, 1995 och Rubiés, 1996, och där anförd litteratur. Eliasson, 1993, 1999 och 2005.
Stadin, 2004, s. 95–157 anlägger ett genusperspektiv och studerar adelns studier och resor som ett
att fomera en tidigmodern, adlig manlighet, kännetecknad av flit, mod, rättvisepatos och känslokontroll.
95 Elias, 1989 och 1991, ssk. s. 285–409. Reinhard, 1996, s. 5–18, menar att civiliseringen
skedde på olika nivåer. Med hans vokabulär handlar det här om mikronivån, på vilken samhällseliten sysslar med självdisciplinering i syfte att säkra sin makt. Se även Braun, 1996, s. 235–259.
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och 1640, medan det mellan 1640 och 1660 lydde under speciella omständigheter på grund av Cromwells styre. Under denna period begav sig många adelsmän i exil under grand tourens mantel.96 En sådan periodisering är dock inte
utan invändningar. Andra forskare har framhållit att den brittiska grand touren
hade funnit sin form redan under 1500-talets slut och att den senast på 1670talet fungerade som en befäst ”social konvention och utbildningsinstitution”.97
Ifråga om den tyska adelns Kavalierstouren har Mathis Leibetseder arbetat med
tre faser. Den första inföll mellan 1550 och 1640. Adeln började då resa, starkt
präglad av humanistiska idéer om ståndspersoners behov av boklig bildning och
moralisk fullkomning. Den andra perioden inföll mellan 1640 och 1699. Detta
var den tyska kavaljersresans klassiska fas. Resandet hade då blivit en etablerad
vana hos adeln, som sände sina söner till franska och italienska universitet och
riddarakademier, i syfte att kvalificera dem för elegant hovliv och statliga värv.
Den tredje perioden, som inleddes kring 1700, betydde början till slutet för
1600-talets kavaljersresa. Under trycket från stats- och samhällsförändringar och
upplysningstidens vetenskapliga framsteg differentierades och specialiserades resandet. Följden blev att den ursprungligen allomfattande kavaljersresan omintetgjordes.98
Som ett bevis för att dylika periodiseringar är föränderliga och beror av valda
referenspunkter står Eva Benders studie av tyska prinsresor, i vilken hon tar upp
den tyska adelns resande i gemen. Hon framhåller där att resandet inleddes under
1400-talet och kännetecknades av en första blomstring under perioden 15501620. I och med 30-åriga kriget inföll en nedgångsfas, som bröts kring 1650 och
ledde till en andra blomstring fram till 1720. Under 1700-talet bytte resandet
skepnad till följd av nya målsättningar. I likhet med Leibetseder talar Bender om
en klassisk fas, men begränsar den till åren mellan 1665 och 1700. Denna fas
kännetecknas av intensivt resande till Italien, bland annat manifesterat i ett stort
antal tyska studerande i Siena. Fram till dess hade Frankrike varit det allt annat
överskuggande resmålet, men utbrottet av det pfalziska tronföljdskriget 1688
(Nioårskriget) förhindrade tyskar att resa i Frankrike.99
Periodiseringarna och grunderna för dem gör klart att adelns resande är ett komplext fenomen som relaterade till förhållandena resenärernas hemländer, såväl
som till realiteterna på de platser som de besökte. Det vanligaste greppet i tidigare
forskning är emellertid att studera adelsresan med kulturella och sociala för-

96 Watkin, 2000, s. 50–58.
97 Brennan, 2004 s. 19. Chaney, 1998, s. 58 (cit.).
98 Leibetseder, 2004, s. 204–212.
99 Bender, 2011, s. 9–13.
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tecken, ofta med hänvisning renässansens idéer om möjligheten att dana individer enligt vissa principer.100 Sådana individuella strävanden förenades i kollektiva, med målet att anpassa adeln som grupp till nya stats- och samhällsförhållanden.
Mark Motley framhåller ifråga om den franska aristokratin att adelns resor var
en var flera metoder syftande till att göra unga män kapabla att agera i samhället.
Strategierna visavi utbildning syftade utåt, på statsmakt och konkurrerande grupper, och inåt, på konkurrensen inom aristokratin. Syftet var att anpassa sig till
statliga och samhälleliga krav och samtidigt bibehålla en relativ kulturell och
social autonomi. Den utländska resan symboliserade därför både förmåga till
självständighet, låt vara inom tydliga sociala skrank, och önskan om att efterkomma kungamaktens definition av duglighet.101 Ifråga om den österrikiska
adeln har den franske sociologen Pierre Bourdieus terminologi använts för att visa
hur resorna användes för att konvertera ekonomiskt kapital till kulturellt och
symboliskt kapital, och vice versa. Adelns målsättning med resorna var att skaffa
resenärerna en habitus – förkroppsligade dispositioner att agera på ett visst sätt,
en livsstil – som gjorde dem attraktiva för giftermål och tjänst hos fursten. Endast
på så sätt kunde adeln slå vakt om sin samhällsställning.102
Frågor om social och kulturell reproduktion är alltså vanliga men adelns resande som förutsättning för statsbyggnadsprocesser har också studerats. I det omfattande samlingsverket Grand Tour: adeliges Reisen und europäische Kultur vom
14. bis zum 18. Jahrhundert (2005), avsett att samla all dittills känd kunskap på
området, diskuteras frågan om varför adeln reste. Svaret är i sig belysande för
forskningsläget. Där framhålls nämligen att all förståelse av grand tour-resorna
måste utgå från etableringen av de tidigmoderna staterna och det stats- och samhällssystem som detta gav upphov till. I denna kontext ska resorna ses som adelns
svar på den eviga frågan om hur en elit säkrar sin topposition. Denna fråga ägde
särskild aktualitet i en tid då furstarna skapade konkurrens kring olika karriärvägar och använde kultur för att demonstrera politisk makt. Med resorna kunde
adeln (och andra) göra en extraordinär investering som fungerade exkluderande
då den var mycket dyrbar och ställde krav på omfattande förberedelser som i sig
var kostsamma, och därtill genererade färdigheter endast möjliga att förvärva genom en viss typ av resa.103

100 Burke, 2000, s. 176–178.
101 Motley, 1990, s. 29 och kap. 4. Om resandet, se ssk. s. 187–192. Stone, 1965, s. 673–724,

behandlar den engelska aristokratins grand tour-resor i anslutning till annan utbildning. Han drar
slutsatsen att utbildning överlag hade genomgripande sociala och politiska följder. De dryga kostnaderna för resorna bidrog till att reproducera en redan etablerad social klyfta mellan aristokrati
och övrig adel (s. 722–724).
102 MacHardy, 1999, s. 36–75.
103 Paravicini, 2005b, s. 659–660.
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Om än nationellt definierat beskriver adelns tidigmoderna resande således ett
slags supranationell rörelse. Resor till vissa länder, Italien till att börja med och
därefter i ökande utsträckning till Frankrike, användes för att dana en kollektiv
habitus. Till denna knöts vissa åtråvärda färdigheter. Studier av antiken blev fashionabla; därur hämtades eftersträvansvärda exempel och gemensamma föreställningar om moral och statskonst. Språkkunskaper i franska och italienska markerade att talaren hade varit på platser som Paris och Rom. En tuktad fysik, förvärvad vid socialt exklusiva akademier, blev en visuell markör av social överlägsenhet.104 Ytterst legitimerades resandet av föreställningen om att det bidrog till
en önskvärd förvandling av stat och samhälle. ”Sedan vi polacker började resa till
Italien, så antog vårt statsväsen en ny gestalt” proklamerades 1566 i den polska
utgåvan av Baldessare Castigliones (1478–1529) bok om den perfekte hovmannen Il Cortegiano (1528).105
Att resa utomlands på 1500- och 1600-talen var som betonats ovan ingen
nyhet. Den medeltida adeln hade för vana att sända söner och döttrar utom hemmet i syfte att utbilda dem. Medan döttrar sattes i lära hos släktingar eller i kloster
skickades söner till krigsskådeplatser och hov, där de lärde sig militära bruk och
höviskt uppträdande.106 Studiebegåvade unga män tilläts stundom studera och
bege sig till universitet för att skaffa sig en lärd bildning inriktad på kyrkliga och
värdsliga maktpositioner. Emellertid var adelns skepsis mot boklig förkovran på
många håll stark ända in på 1500-talet. Det tillkom inte noblessen att på nesligt
vis fläcka fingrarna med bläck, hette det. Sådana värv borde överlåtas på klerker
och munkar, så att adeln måtte kunna ägna sig åt för ståndet lämpliga sysselsättningar, som att föda upp falkar, jaga och öva med pik och musköt.107
Dessa distinktioner ifrågasattes då renässanshumanismens idéer började göra
sig gällande. Med dem återföddes tanken på den fulländade människan, il huomo
universale, kännetecknad av fysisk perfektion, intellektuell briljans och estetisk
medvetenhet. Idealet kodifierades av bland andra Baldessare Castiglione, som
med sin bok om hovmannen framlade ett program för idealisk adlig fostran syftande till grazia, smidighet i alla sammanhang, och sprezzatura, förmågan att
agera så att färdigheter, vilka krävt åratal av träning att förvärva, verkade medfödda.108 Den redan uppmärksammade Per Brahe d ä:s Oeconomia, eller hushållsbok för ungt adelsfolk (i tryck första gången 1677) kan betraktas som en svensk
parallell.109
104 Utöver de referenser som redan givits ovan behandlas detta av Frijhoff, 2005, med neder-

ländska exempel.
105 Bömelburg, 2005, s. 309. Citat på tyska: ”Als wir Polen anfingen, nach Italien zu reisen, da
nahm unser Staats-wesen eine andere Gestalt an.”
106 Ehlers, 2005, s. 23–32.
107 Hexter, 1979, om det nesliga i att studera se, s. 45–46.
108 Castiglione, 2003. Giese, 2009, s. 72–128.
109 Brahe, 1971, s. 13–48. Eriksson, 2008, s. 161–175.
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Bild 1. Uppslag ur fäktmästaren Girard Thibaults verk om fäktning 1630

Bild 1. Uppslag ur fäktmästaren Girard Thibaults Académie de l’espée (utgiven 1630). Thibault ville
med detta praktverk introducera den spanska fäktkonsten i Frankrike. Fäktning byggde enligt honom på djupsinnig filosofi med ockulta drag, på bilden manifesterat i den mystiska cirkeln (le cercle
mysterieux), som fångade värjans räckvidd och markerade linjer för fäktarens fotarbete. Thibault
misslyckades med att övertyga om den spanska fäktkonstens förträfflighet. När hans verk gavs ut
blev den franska fäktkonsten mönsterbildande i Europa, efter den italienska, som hade lett utvecklingen sedan 1500-talet. Fransk fäktkonst kännetecknades av rörlighet och taktisk förmåga till skillnad från den italienska, där fysisk styrka spelade en avgörande roll. Med den franska fäktkonsten
introducerades också en ny och lättare värja, avsedd för horisontella stötar istället för vertikala hugg.
Thibaults verk fick ringa praktisk betydelse, men ger en bild av hur man sökte efter harmoni och
ordning i fysiska övningar. Evangelista, 1995, s. 101–102, 261–262, 312–315 o 550–552. Dodemer, 2008, s. 270–286. Foto: Kungliga Biblioteket, Stockholm

En fransk motsvarighet i genren var L’honneste-homme ou l’Art de Plaire à la Court
(1630). I detta verk diskuterade författaren, Nicolas Faret (1596–1646), en blivande hovmans behov av studier och estetiska övningar, och drog bland annat
slutsatsen att kunskaper i främmande språk hade avgörande betydelse för framgång i hovmiljöer. Därtill hävdade han, likt sina föregångare, att adelsmannen
måste utmärkas av extraordinär fysik och förmåga att röra sig smidigt i olika sammanhang. Kroppen och träningen av densamma hamnade på så sätt i centrum
för resonemanget:
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[J]ag anser att det är helt nödvändigt att äga en bra kropp av god storlek, hellre
något för liten än för stor, hellre smal än för tjock, med välskapta, starka och smidiga lemmar, vilka ledigt kan anpassas till alla former av exercitier i krig såväl som
i umgängeslivet… Oförmåga att sitta väl till häst och okunnighet i vapenhantering
utgör för honom [adelsmannen] inte bara en anmärkningsvärd nackdel, utan även
en skamlig brist på kunskap, eftersom denna brist är detsamma som att vara fullständigt novis om de grundläggande principerna för hans egen verksamhet.110

Farets traktat är av betydelse eftersom det exemplifierar betydelsen av fysiska övningar, exercitier, och kan knytas till Elias resonemang om civiliseringsprocessen
vid de tidigmoderna furstehoven. Kultivering, såväl ifråga om beteende som
ifråga om god smak, markerade sociala skillnader mellan dem som styrde och
dem som styrdes.111 Civilisering var således en fråga om makt. Affektkontroll
som resultat av självdisciplin låg i de tidigmoderna furstarnas intresse. Undersåtarnas strävan efter kulturell förfining blev ett tecken på lojalitet och därmed en
grundsten i byggandet av de tidigmoderna staterna.112 Georges Vigarello har studerat hur denna maktdimension tog sig uttryck i ”en ny kroppslig kultur”.113
Han hänvisar till Faret i syfte att demonstrera att en proportionerligt byggd
kropp, som tålde hård träning, särskilt i rid- och vapenövningar, men även i dans,
tennis och annat var en av adelsmannens viktigaste tillgångar. Målet var att skaffa
en fysik, en ”kroppslig retorik”, som gjorde intryck på dem vars gunst han måste
vinna.114
Bakgrunden var att den franska kungamakten under 1500-talet ökade antalet
baler, jakter och torneringar och gjorde dem till centrala inslag i hovkulturen.
Den som ville vinna framgång där måste syssla med särskild träning. Torneringar
var visserligen väl etablerade företeelser sedan medeltiden, men under inflytande
av förfiningen vid de tidigmoderna hoven försköts fokus från uppvisning av mod
till demonstration av skicklighet. Den ytterst våldsamma och blodiga torneringen
man mot man, omvandlades till ring- och huvudränning, där en ryttare i hög fart
med lans skulle genomborra ringar och dockor. En annan omvandlad variant av
torneringen var karusellen (hästballetten), det vill säga minutiöst planerade uppvisningar till häst, ofta med påkostad kostymering.115

110 Faret (1658), s. 22–23. Citat på franska: ”[I]e trouve encore tres-necessaire un bon corps, de
belle taille, plustot mediocre que trop grand, plustot gresle que trop gros, des membres bien formez, forts,
souples, desnoüez, et faciles à s’accomoder à toutes sortes d’exercises de guerre et de plaisir… De n’estre
pasbien à cheval, et de ne sçavoir pas faire des armes, ce luy est non seulment un notable desavantage,
mais encore une ignorance honteuse, puis que c’est ignorer les principes essentielles de son mestier.”
111 Elias, 1989 och 1991, ssk. 283–409.
112 Elias, 1989 och 1991, ssk. 283–409.
113 Vigarello, 2005, cit. s. 237. Citat på franska: ”une culture corporelle nouvelle”.
114 Faret, 1658, s. 23–25, 204–205 (cit). Citat på franska: ”eloquence du corps”.
115 Vigarello, 2005, s. 236–246.
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Grand tour
Ifråga om genomförandet av resorna bygger gängse uppfattningar om den europeiska adelns grand tour framförallt på engelskspråkig forskning. I den ofta refererade klassikern på området, English Travellers Abroad 1604–1667 (1952), framhåller John Stoye att engelska resenärer snabbt etablerade ett mönster för grand
tourens rumsmässiga och tidsmässiga organisation, inte minst beträffande resorna
i Frankrike och Italien. Med små variationer reste engelska adelsmän på ungefär
samma sätt under hela perioden mellan 1500-talets slut till 1700-talets utgång.
Stoye visade att resenärerna i allmänhet använde hösten för att ta sig till Paris
så snabbt som möjligt och att de stannade där över vintersäsongen. När sommaren anlände med värmen, och den därmed fruktade dåliga luften, begav de sig på
le grand tour de France. Rundresan på den franska landsbygden började i Loiredalen och gick söderut, vanligen med slut i Lyon eller Marseille, som bildade
utgångspunkter för resan till Italien, till Turin respektive Genua. Resan genom
Frankrike hade hållpunkter i en räcka av städer som bildade stationer på resan.
Vissa platser hade särskild betydelse. Till dem hörde Angers och Saumur, där
resenären kunde bedriva exercitier till ett rimligare pris än i Paris. Uppfattningen
var också att befolkningen i Anjou och Touraine talade med den renaste franska
accenten.116
Motsvarande språkliga kvaliteter kännetecknade förhållandena i Toscana, vilket bidrog till områdets dragningskraft tillsammans med den förebildliga hovhållningen i Florens med deras konst- och kulturskatter. Stoye påpekar dock att
de engelska resenärernas relationer till Italien byggde på ett antal komplexa förhållanden. När sommarturen i Frankrike var över kom resenären till Italien i början av hösten och stannade vanligen över vintern. Fram till 1630-talets början
höll sig resenärerna mest i norr, vilket Stoye kopplar till den engelska kronans
diplomatiska representation i Turin och Venedig samt till övergripande politiska
förhållanden i Europa. Många engelsmän besökte visserligen Rom, men vistelserna gjordes korta och rädslan för inkvisitionen var stor. Först sedan England
slutit fred med Frankrike och Spanien öppnades dörrarna till Italien söder om
Toscana på vid gavel.117
Senast med början på 1630-talet etablerades det konventionella sättet att genomföra il giro d’Italia. Den italienska rundresan organiserades kring längre vistelser i Rom och Venedig där resenärerna strävade efter att vara med om karnevalerna och andra högtider. Neapel utgjorde sista utpost i söder, till vilken resenärerna gjorde en utflykt från Rom under ett par veckor för att se den spanske
vicekonungens residens och de omfattande historiska lämningarna kring staden.
Förutom Florens var Turin, Milano och Genua betydelsefulla städer. Stoye framhåller att det var på Strada Nuova i Genua som många resenärer fick det första
116 Stoye, 1952, s. 33–69 och 393–445.
117 Stoye, 1952, s. 175–195.
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intrycket av modern italiensk stadsarkitektur, med stenlagda gator och eleganta
palats, smyckade med möbler och vackra konstsamlingar, samt omgivna av väl
planerade trädgårdar där vattenkonster bidrog med svalka i det varma klimatet.
Resejournaler fyllda med detaljerade notiser är ett tecken på den betydelse resenärerna tillmätte detta första möte med italiensk stadskultur.118
Stoye sätter etableringen av ett fast mönster för resandet i samband med såväl
kontinentala som inre engelska förhållanden. 1604 hade England slutit fred med
Spanien och återupptagit kontakten med Venedig, samtidigt som Frankrike var
relativt fredligt under Henrik IV. Engelska resenärer var därför säkrare på kontinentens vägar än tidigare. Till detta kom de turbulenta inrikes händelserna i mitten av seklet med Cromwells maktövertagande, avrättningen av Karl I och Karl
II:s exil i Frankrike. Vissa resenärer använde i praktiken grand tour-resan för att
periodvis fly undan förföljelse i hemlandet. Den europeiska resan var dock en god
ursäkt. Under 1500-talets slut hade huset Stuart etablerat en ny hovkultur med
franska och italienska förebilder, vilket gjorde kontinentala vanor till en förutsättning för framgång vid hovet. Den engelska kronans behov av väl beresta och
grundligt utbildade statstjänare ökade ständigt och resandets lov besjöngs i skriftlig propaganda från skribenter i olika ställning.119
Stoye visade därmed att sättet med vilket de engelska resenärerna vistades på
kontinenten hängde samman både med inrikes behov och utrikes förhållanden.
Han diskuterade inte saken uttryckligen, men gav belägg för att vistelser på olika
platser måste förstås både utifrån platsens speciella förutsättningar och utifrån
resenärernas uppfattning om hur platsen tillgodosåg deras behov av önskvärda
kvaliteter. Beträffande grand touren som sådan bekräftade Stoye att den föll sönder i olika mindre turer med varsin speciella relation till helheten. I etableringen
av rundresorna i Frankrike och Italien hade de engelska resenärerna dessutom
god hjälp av resenärer från andra länder, samt av den organisering som successivt
hade växt fram kring utlänningars besök i andra länder. Med tiden blev det allt
lättare att finna speciella guider, både vid enskilda sevärdheter och för kortare och
längre rundturer, till exempel till orterna kring Paris. Till detta kom den allt mer
frekventa utgivningen av guideböcker, vilkas rekommendationer byggde på redan
etablerade konventioner.120
Ludwig Schudt publicerade några år efter Stoye den ofta åberopade Italienreisen
im 17. und 18. Jahrhundert (1959). Schudts studie är geografiskt koncentrerad
till Italien och han undersökte framför allt resenärernas intresse för den italienska
renässans- och barockkonsten. Han ägnade dock stort utrymme åt att sätta in
resenärernas Italienvistelser i ett större perspektiv. Dels tog han det i reseforsk-

118 Stoye, 1952, s. 175–184.
119 Stoye, 1952, s. 21–22 Se även Brennan, 2004, s. 1–47.
120 Stoye, 1952, s. 449–460.
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ningen tämligen ovanliga greppet att jämföra engelska, franska och tyska resenärers berättelser. Dels pekade han på den nära kopplingen mellan innehållet den
litteratur om Italien som resenärerna hade i händerna och sättet som det tog sig
an Italienbesöket på. Det rörde sig om såväl övergripande guidelitteratur som om
specialverk om vissa platser och byggnader. Schudt kunde visa att resenärernas
geografiska ursprung inte spelade någon större roll för hur de genomförde och
betraktade sina vistelser i Italien (undantaget konfessionella hänsynstaganden).
Han pekade också på en periodisering i utlänningars Italienbesök beträffande de
huvudsakliga intresseområdena antik historia, samtida politiska förhållanden, renässans- och barockkultur samt fester och karnevaler. Schudt menade att resenärerna ända till en bit in på 1700-talet i första hand rapporterade om historiska
och gängse politiska förhållanden samt om italienska festiviteter. Först under
1700-talets lopp trädde konst, musik och opera i förgrunden för intresset samtidigt som hänförda iakttagelser av naturen blev vanligare.121
Annorlunda uttryckt låg således det grundläggande mönstret för Italienbesöken fast under det att innehållet i dem var dynamiskt. Resorna till Italien kom
med tiden ha större betydelse för en tidigmodern, kulturell omvandlingsprocess,
än för etableringen av en ny statsorganisation i olika länder, även om fenomenen
hängde samman. Schudts periodisering kan diskuteras med hänvisning till hur
svenska resenärer betedde sig i Italien. Klart är dock att både Stoyes och Schudts
studier utövat stort inflytande på senare tids forskning, vilken bekräftat och kritiskt utvecklat deras resultat.
Ett exempel ges av Michael G. Brennan som i The Origins of the Grand Tour
har diskuterat Stoyes, Schudts och andras forskning, samt publicerat arkivalier
(brev och journaler) rörande tre resor genomförda mellan 1649 och 1663.122
Detta material lämpar sig väl för jämförelser med svenska resenärers redogörelser
från samma tid. Edward Chaney har i en rad studier undersökt hur den brittiska
adelns resande danade smaken för fransk och, framför allt, italiensk arkitektur
och konst, som blev mönsterbildande för utvecklingen i England.123 Den genomgripande kulturella omvandlingsprocess som grand tour-resandet gav upphov till
har föranlett slutsatsen att en kvalitativ skillnad föreligger mellan britters resor till
Italien (framför allt under 1700-talet) och motsvarande franska och tyska resor.
Påståendet bygger på att grand tour i brittiska sammanhang blev en ”osynlig”
institution med stort inflytande på ”produktion, försäljning, samling och uppskattning” av olika konstprodukter, vilket påverkade både köpare, det vill säga
aristokrati och andra solventa grupper, samt producenter, mecenater och andra.

121 Schudt, 1959, kap. 1–3, samt s. 393.
122 Brennan, 2004.
123 Chaney, 1985 och 1998 samt Chaney & Wilks, 2014.
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Resan hade också utvecklats till en betydelsefull del i konstnärers professionella
karriär.124
Den typen av resonemang ligger utanför ramen för föreliggande studie, men
är värda att framhållas eftersom de ger exempel på en typ av reseforsking som fått
stort genomslag. Att brittiska resenärer inte var unika framgår dock på andra håll.
Som noterades ovan ansåg polackerna att deras resande till Italien påverkat statsutvecklingen i positiv riktning. Bakom detta påstående låg det faktum att adeln
från och med 1530-talet hade ökat sin närvaro vid universiteten och från 1540talet börjat resa till Italien i en relativt omfattande utsträckning (cirka 100 resor
per år). Dessa företag uppmuntrades av monarkerna och ledde till etableringen
av en statsövergripande elit som anslöt sig till tanken om utlandsresandets förträfflighet. Liksom adeln i andra länder reste den polska för att erövra språkkunskaper och erfarenheter med betydelse för hovkulturen och statstjänsten. En
blomstringsperiod för resandet inföll mellan 1560 och 1660, vilket betyder att
den ändades av Karl Gustavs-krigen. Som ett bevis för resandets betydelse formulerades kring 1650-talet en kritisk tradition som bland annat gjorde narr av resenärer som återvände hem uppblåsta av utländskt prål. Den seriösare sidan av kritiken tog fasta på att adeln i samband med utlandsvistelserna tenderade att fokusera mer på sociala och kulturella värden än på meriter för statstjänst.125 Det senare är av intresse för det följande eftersom en kritisk tradition med snarlikt innehåll etablerades även i Sverige.
Willem Frijhoff har förklarat att den ”nederländska resan” måste skiljas från
den tyska kavaljersturen, den aristokratiska bildningsresan och den brittiska
grand touren. Skälet är att samhällseliten i de fria Nederländerna, till skillnad från
de flesta andra länder, var relativt öppen och rekryterades ur såväl adliga som
högborgerliga skikt. Hovet hade också en annan roll än annorstädes eftersom politisk makt hade delegerats till provinserna. Att resa utomlands användes inte för
att befästa position i en social hierarki utan för att begå ett slags lärlingskap i
toppen på ett borgerligt samhälle. Emedan den tyska adeln reste för att den var
rik och mäktig reste medlemmar av den nederländska eliten som en följd av familjens habitus och behov av anpassning i professionella sammanhang. Att bli
duglig, i betydelsen att meritera sig för tjänst, var den yttersta bevekelsegrunden
för resorna. Under 1600-talet försköts dessa mål i riktning mot tillägnandet av
vissa kulturellt och socialt betingade färdigheter, vilket splittrade resandet i en rad
olika varianter. Den lärda resan, kännetecknad av nyttomaximerande målsättningar, separerades från den typiskt aristokratiska grand touren, som ledde till
Frankrike och Italien.126

124 Bignamini, 1996, s. 31–35. Hon placerar den brittiska grand tourens gyllene ålder till åren
1764–96.
125 Bömelburg, s. 309–326.
126 Frijhoff, 2005, s. 609–628.
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Ett exempel – pfalzgreve Karl Gustav
Mot bakgrunden av den internationella forskningens starka intresse för kulturella
och sociala frågor är det svenska forskningsläget intressant av såväl historiografiska som innehållsmässiga skäl. Utdrag ur och kopior av 1600-talets resejournaler gjordes redan på 1700-talet.127 Samtidigt trycktes självbiografier skrivna på
1600-talet vilka i flera fall innehöll vidlyftiga berättelser om peregrinationer.128
Den första avhandlingen om adelns utbildning och resor skrevs 1842 och förklarade förekomsten av peregrinationerna med ståndets behov av att kvalificera sig
för statstjänst, framför allt i akademisk bemärkelse, men även med hjälp av praktiskt tillämpbara erfarenheter.129
Wrangels redan nämnda studie av svenskars besök vid nederländska lärosäten
föregrep senare tiders undersökningar av samma materia. Han satte även in universitetsbesöken i en större kontext, en gärning som fått sentida efterföljare.
Badeloch Noldus studerar exempelvis Holland som ett slags första instans för
svensk import av lyxvaror och kontinentala influenser.130 När den systematiska
peregrinationsforskningen tog fart under 1900-talets andra hälft kunde Niléhn
för sin studie utnyttja de omfattande excerpter som Christian Callmer under
1960- och 70-talen gjorde i matriklar vid nederländska och tyska universitet.131
Dessa matrikelstudier sammanföll med ett allmänt intresse för det tidigmoderna
universitetsväsendet, som studerades med fokus på frågor om de tidigmoderna
staternas försök att omvandla den högre utbildningen i linje med egna intressen.132
En ofrånkomlig följd av forskningen om universitetsbesöken är att den svenska
adelns resor inte betraktats genom det raster som lagts på den brittiska, franska,
nederländska, polska och tyska adeln. Emellertid visar den biografiska litteraturen
att sådana perspektiv ligger nära till hands. Ett belysande exempel för villkoren
för socialt exklusivt och medvetet planerade svenska peregrinationer ges av
pfalzgreve Karl Gustav (sedermera Karl X Gustav, 1622–60). När han peregrinerade 1638–40 hade planerna för resan dragits upp av bland andra rikskansler Axel
Oxenstierna, riksrådet Johan Skytte (1577–1645), kansler vid Uppsala universitet och grundare till professuren i vältalighet), Karl Gustavs hovmästare Johan
Rosehane (1611–61) samt Karl Gustavs familj med den äldre pfalzgreven Johan
Kasimir (1589–1652) i spetsen. Kristinas förmyndarregering var väl informerad

127 KB, V.ö. 17:2, avskrifter ur Nils Rubenius resejournal 1663-1674 (KB, M 262).
128 Rosenhane, 1763 och Rosenhane, 1773.
129 Bovallius, 1842.
130 Noldus, 2004.
131 Callmer, 1964, 1970 och 1976.
132 Jokipii & Nummela, 1981, och däri Niléhn, 1981.
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och flera av dess representanter inkom med synpunkter.133 Saken kan inte ha gått
någon medlem av den svenska adeln förbi.
Axel Oxenstiernas utgångspunkt för planeringen var att det vore mer lämpligt
för den 18-årige pfalzgreven att vistas utomlands till dess han blev 20 än att bli
kvar i Sverige.134 Vid planeringen gjordes bruk av adelns tidigare erfarenheter av
kontinentalt resande. Bland annat hade hovmästaren Johan Rosenhane satt upp
ett memorial, modellerat mot bakgrund av egna lärospån i Europa 1631–36.135
Allt blev inte som det var tänkt men varje etapp hade särskild betydelse för resan
som helhet. De svenska sändebuden, i första hand Johan Salvius i Hamburg och
Hugo Grotius i Paris, gavs i förväg order om att på bästa sätt sörja för Karl Gustav. De dryga två månader det tog för pfalzgreven att förflytta sig från Stockholm
till Paris utnyttjades för att besöka Köpenhamn, Hamburg, Amsterdam och
Haag. Överallt hade Karl Gustav understöd av den svenska utrikesförvaltningen.
Ludwig Camerarius (1573–1651), svensk ambassadör i Haag, ordnade så att han
fick tillfälle att under ledning av prins Fredrik Henrik av Oranien besöka armén
och befästningarna vid Bergen-op-Zoom.136
I jämförelse med andra svenskar gjordes besöket i Holland kort och den största
delen av resan tillbringade Karl Gustav i Paris (cirka 15 av totalt 26 månader).
Tiden där blev dock längre än planerat. Till följd av Karl Gustavs sjuklighet måste
en resa till Saumur ställas in 1638 och när han närmade sig samma ort hösten
1639 hade pesten brutit ut och han reste därför åter till Paris. Drottning Kristina
hade själv påbjudit besöket i Saumur 1639, vilket visar vilka kunskaper om enskilda orter ansvariga på hemmafronten hade. Meningen var att Karl Gustav i
Saumur skulle öva exercitier, vilket istället kom att ske i Paris. Omständigheten
att vistelsen i Paris blev något längre än vad som var tänkt ska inte dölja att staden
intog en central ställning i planerna kring resan. Inte minst ansågs det betydelsefullt att Karl Gustav lärde sig franska och tog intryck av den franska hovkulturen.
Så blev också fallet och bland de övriga studier pfalzgreven sysslade med i Paris
ingick befästningskonst, geografi, historia och politik, det senare ett område inom
vilket parisambassadör Hugo Grotius kunskaper kom väl till pass. I samband med
den andra sejouren i staden organiserades Karl Gustavs tillvaro med utgångspunkt i intensiva övningar för den då mest kände beridaren, monsieur Benjamin.137
Mellan besöken i Paris reste Karl Gustav till sin farbror i Montfort och gjorde
från Lyon en tur via Genève och Basel upp till Strasbourg. Meningen var att han
skulle sammanträffa med hertig Bernhard (av Sachsen-Weimar 1604–39) vid den
133 Rosengren, 1913, s. 32–33 och 37–41. Losman, 1984, s. 11–16.
134 Rosengren, 1913 , s. 32.
135 Rosengren, 1913, s. 257–260.
136 Rosengren, 1913, s. 41–49.
137 Rosengren, 1913, s. 51–62 och 76–81.

51

strategiskt belägna fästningen Breisach som hertigen intagit. Före det planerade
mötet, som inte blev av på grund av hertig Bernhards död, tillbringade Karl Gustav ett par veckor i Strasbourg där han bland annat umgicks med representanter
för stadens universitet.138 Då han återkom till Lyon påbörjade han den stora touren på den franska landsbygden, och reste först genom Provence och Languedoc
och sedan över Toulouse, Bordeaux och La Rochelle till Loiredalen. Av planerna
på att stanna i Saumur blev som sagt intet utan resan gick åter till Paris.139 Sedan
Karl Gustav sammanträffat med den franske kungen i Soissons i slutet av april,
reste han över England, där korta besök gjordes i London och Oxford, tillbaka
till Hamburg.140

3. Sammanfattning
Pfalzgrevens resa exemplifierar en av allt att döma exemplarisk variant av den
adliga peregrinationen och den kontext i vilken detta resande diskuterades. Väl
att märka hade drottning Kristina egna synpunkter på vilka orter Karl Gustav
borde besöka och vad han borde göra där, vilket är talande för riksledningens
engagemang i peregrinerandet och med vilka kunskaper den agerade. Sådana belägg blir betydelsefulla i det fortsatta sökandet efter svar på den centrala frågan
om hur den statskloka resan definierades, genomfördes och småningom underminerades genom föränderliga praktiker. Som aviserats ska svaret på denna fråga
sökas med hjälp av svar på spörsmål om hur adelns representanter genomförde
peregrinationerna och hur mycket tid respektive pengar de spenderade på olika
platser och aktiviteter. Med tanke på den starka koncentrationen på sociala och
kulturella fenomen i tidigare forskning finns det skäl att erinra om att föreliggande undersökning inte primärt studerar resandet som ett medel för samhällseliten att bevara sin position, även om sådant måste beröras i behandlingen av det
statsnyttiga resandet. Närmast följande kapitel innehåller en undersökning av
idéerna bakom adelns peregrinationer. Den sker mot bakgrund av det faktum att
adliga ideal har varit vägledande för tidigare forsknings behandling av normativa
aspekter. Avsikten är här att utveckla de resultat som därvid genererats genom att
flytta fokus från idealen till begreppet statsklokhet.

138 Rosengren, 1913, s. 62–70.
139 Rosengren, 1913, s. 70–76.
140 Rosengren, 1913, s. 81–86.
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2. Resan som kunskapsform

P

eregrinationer behandlades i ett femtontal akademiska avhandlingar och
tal (dissertationer och orationer), ventilerade vid svenska universitet under
1600-talet.141 Med få undantag är dessa texter de enda tryckta alster där
resor diskuterades.142 Författarna svarade på frågor om hur peregrinationer förhöll sig till samhälle och stat samt hur en resa borde genomföras för att bli nyttig.
Texterna omsatte de apodemiska idéer som börjat spridas på kontinenten under
1500-talets slut och utgör på så sätt en aspekt av hur kontinental kultur inhämtades och användes i svenska sammanhang.143
I det följande ska undersökas hur författarna uttalade sig om resandet i en statlig och samhällelig kontext och med vilka begrepp det gjordes. Meningen är inte
att belägga varje begrepps eller tankes ursprung, utan att kartlägga hur de användes och relaterades till varandra vid denna tid. Utgångspunkten är de sju (eller
nio, beroende på hur man räknar) orationer som trycktes under avhandlingens
undersökningsperiod och ett antal instruktioner riktade till blivande resenärer.

141 Sjöblad, 2004.
142 Ett av undantagen är Johannes Chesenecopherus Regimen iter agentium, tryckt i Stockholm
1613. Av den långa undertiteln framgår att författaren ger anvisningar för ett ”Reeseapothek” att
använda under resor till lands och sjöss. Verket dedicerades till Gustav II Adolf med tanke på att
kungen ofta reste ”vilket och väl kan vara av nöden för riksens och fäderneslandets tarv och välfärd
skull”. Denna typ av skrifter räknas till den apodemiska genrens föregångare (Stagl, 1995, s. 73–
75). Ett annat undantag är ett skådespel, uppfört i Linköping 1649 och författat av Samuel Brask.
Denne utnyttjade dramat för att visa vilka katastrofer som följde på samvetslöst agerande i främmande länder. Brask, 1878. Ett tredje undantag är Olof Verelius Resan till världsstaden som har
betraktats som den första svenska romanen. Troligen skrev Verelius texten i Holland kring 1649
då han vistades i Leiden som informator för tre adelsynglingar. Verelius byggde på utländska förebilder, främst Francisco Quevedo, och beskriver en ädlings fostran i Sverige och dennes resa utomlands i allegoriska termer. von Platen, 1994b, s. 1–11.
143 Stagl, 1995, kap. 1. Eliasson, 1999, s. 38–59.
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1. Den lärda diskursen om peregrinationens betydelse
I fokus för undersökningen av orationerna står statsklokheten, på latin prudentia
eller prudentia civilis.144 Begreppet är bekant, men har inte tidigare uppmärksammats ifråga om de svenska talen. Konsensus rådde om begreppets betydelse för
förståelsen av resor i främmande länder, och frågan är här hur det användes för
att bringa klarhet i frågan om peregrinationernas plats i stat och samhälle.
Justin Stagl har framhållit att apodemiken senast kring 1600-talets mitt hade
snävats in i förhållande till genrens ursprungliga encyklopediska strävanden och
inriktats på blivande statstjänares behov. Som bevis anför han en avhandling,
ventilerad i Strasbourg 1654 och författad av Johannes Boecler (1611–72), strax
efter dennes misslyckade sejour som professor i vältalighet i Uppsala. Boecler diskuterade resandet och kom fram till att den mest betydelsefulla formen var peregrinationer inriktade på statsklokhet (prudentia civilis) som resenären skulle förvärva genom att studera olika länders politiska organisation.145
I grundbetydelsen vishet är prudentia känt som den främsta av kardinaldygderna (vishet, mod, måttfullhet och rättrådighet). Dygd stod ständigt i centrum
för frågor om adelns duglighet och samhällsställning.146 Men mer betydelsefullt
för det följande är att prudentia, med särskild hänvisning till klokhet i statssamanhang, var en hörnpelare i den flamländske filologen Justus Lipsius (1547–1606)
politiska humanism.147 Lipsius utvecklade en statslära med stöd av auktoriteter
som Seneca och Tacitus och hävdade att prudentia, förvärvad genom studier i
historia och praktisk erfarenhet, bildade grundval för klokt politiskt handlande.148 Lipsius skilde på dygd (virtus) och klokhet (prudentia). Dygd avsåg i
första hand furstens moraliska egenskaper medan klokhet var ”förmågan att förstå
och välja vad som bör eftersträvas respektive undvikas i det privata som det offentliga livet”.149

144 Gustafsson, 1956, s. 28.
145 Stagl, 2007, s. 169–181.
146 Gustafsson, 1951, och Johannesson, 1997, s. 309–321.
147 Med politisk humanism avser Lindberg en humanism som står i maktens tjänst. Lindberg,

2001, s. 12.
148 En bärande tanke hos Lipsius är att erfarenhet (experientia) ligger till grund för allt politiskt
handlande. Erfarenheten kom av historiska studier och av praktiskt bruk (usu). I sin utgåva av
Tacitus samlade verk skriver Lipsius: ”Statsklokheten är nämligen det som konstituerar, bevarar,
och utvecklar stater; och statsklokheten utgår från erfarenheter, inte endast historiska, utan även
praktiska.” På latin:”Prudentia enim certe est, quae respublicas constituit, servat, auget, ea autem ab
eventu rerum: et eventus non nisi ab historia, aut ab usu.” Citerat ur Oestreich, 1982, s. 61.
149 Lindberg, 2001, s. 105.
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Bild 2. Utsikt över Lago di Averno (Avernersjön) nära Neapel

Bild 2. Enligt Johannes Matthiae (1592–1670) och många andra var konsten att resa både förnöjsam och nyttig. På bilden begrundar två adelsmän (notera klädsel och vapen) utsikten över Lago di
Averno (Avernersjön) väster om Neapel. Precis som medvetna resenärer förväntades göra tar den
ene av dem anteckningar medan de diskuterar med varandra. Bilden finns i Fransiscus Schottus
Italienguide Itinerarium nobiliorum Italiae regionum (1601). I en senare utgåva (1620), diskuterade
Schottus resandet och rekommenderade litteratur, däribland Theodor Zwingers Methodus apodemica (1577) för systematiska observationer och Justus Lipsius Monita et Exempla Politica (1606)
för historisk och politisk orientering. Avernersjön, Aenas port till underjorden i Vergilius Aeneiden,
var obligatoriskt resmål för dem som tog sig till Neapel. Carl Lilliecrona (1620-74) besökte platsen
den 25 mars 1642 (UUB, X 353). Johan Leijoncrona (1650–75) var där den 9 februari 1666 tillsammans med sin privatlärare Nils Rubenius (1632–89). Leijoncrona hade Schottus itinerarium
för handen, men troligen i 1655 års utgåva (UUB, M 262). Foto: Björn Green, Kungliga biblioteket, Stockholm.

Bo Lindberg menar att Lipsius inflytande i Sverige var påtagligt och att hans
statslära diskuterades på universiteten inom ramen för en diskurs med givna gränser. Inget fick sägas som gick emot Guds överhöghet, monarkin eller staten. Diskursen tjänade makten genom att dess perspektiv var utgångspunkten för vad
som avhandlades. Spörsmål rörande stats- och samhälls-livet kretsade kring en väl
utmejslad nyttotanke och ansågs irrelevanta om de inte hade praktiskt betydelse.
Sammanhanget verkade disciplinerande. De som tog del av undervisningen i
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Lipsius läror fick starka bevis för att monarkin var det lämpligaste styrelsesättet.150 Det bör dock framhållas att frågor om regentens maktbefogenheter var
omstridda.151
Figur 2:1. Tal om peregrinationer vid svenska universitet 1618–1658
År

Talare

Preses/förord av

Titel

Ort
Uppsala

1618

Johannes Matthiae

-

Oratio insignes peregrinationis
utilitates continens

1630

Georgius Sylvius

Johannes Loccenius

Oratio de profectione ad exoticas regiones

Uppsala

1633

Fridericus Colerus

Johannes Loccenius

Oratio de peregrinatione

Uppsala

1639

Ambernus Storch

Laurentius Ludenius

Oratio de peregrinatione

Dorpat

1648

Nils Stiernflycht

Johannes Michaelis

Oratio qua peregrinationis
usus tam in aula quam in republica ostenditur

Greifswald

1657

Bo Rosenstierna

Emund Figrelius

Oratio de peregrinatione

Uppsala

1658

Axel, Bengt och Johan
Johannes Schefferus
Rosenhane

Actus publicus in inclyta
Svecorum academia [etc.]

Uppsala

Källa: Lidén, 1778-1780. Collijn, 1942-44 och 1946. Sjöblad, 2004.

Av figur 2:1 framgår vilka akademiska tal som är föremål för undersökningen.
Talarna hade olika social bakgrund. Fyra av oratorerna var ofrälse, fem var adelsmän härstammande från låg- och nyadeln. Att orera om resande var ingen aristokratisk angelägenhet och peregrinationer inte något vanligt ämne för akademiska

150 Lindberg, 2001, passim, men ssk. s. 87–90, 105–115 och 213–282. Äv. Gustafsson (1956,

ssk. s. 31–38) diskuterar Lipsius inflytande i Sverige, framförallt rörande frågor om statsnytta och
etiska principer för maktutövning. Han använder begreppet lipsism som beteckning för en
idéströmning där principer för furstens maktutövning förenas med kristen etik. Ett exempel på hur
Lipsius tankar kom till konkret uttryck är En kort undervisning uti vad konster och dygder en furstlig
person skall sig öva och bruka [etc.] (1604) som var Johan Skyttes program för blivande Gustav II
Adolfs utbildning (se vidare i följande not).
151 Johan Skytte använde Lipsius för att visa hur makten borde koncentreras kring fursten.
Lipsius, och Skyttes, tankar härom stod dock inte oemotsagda. Axel Oxenstierna omarbetade 1626
Johan Skyttes förslag till Uppsala universitets konstitutioner, så att Johannes Althusius’ (1563–
1638), inte Lipsius’ statslära, blev utgångspunkten för den politiska undervisningen. Althusius pläderade för en styrelseform som begränsade kungamaktens inflytande. Nilsson, 1967, s. 444 och
448. Lindberg (2001) visar att Lipsius statslära trots detta utövade ett stort inflytande på den politiska undervisningen i Uppsala.
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tal, särskilt inte i adelns fall. När adelsstudenter författade orationer (och dissertationer) behandlade de oftast politiska ämnen, helst rörande staten och principer
för maktutövning.152
Att orera offentligt var en vanlig del av tidigmodern universitetsundervisning.
Den som talade fick öva på att framträda, tala ledigt latin och framställa sakfrågor
med retorisk finess. Syftet var inte att polemisera och någon vidare självständighet
kan man inte vänta sig av texterna, vilket är en fördel i sökandet efter ett generellt
tankesystem.153 Inte sällan framträdde talaren vid speciella tillfällen. Exempelvis
orerade Johannes Matthiae och bröderna Rosenhane om peregrinationer då de
själva stod i begrepp att resa utomlands. Talen var en del av deras valete, det offentliga avskedstagandet av hemlandet.
När texterna trycktes bifogades små hyllningar och gratulationsdikter (så kallade liminära texter), författade av talarens gynnare, vänner och familjemedlemmar. Dikterna studeras inte här, men var väsentliga inslag i trycksaken i vilket
talet publicerades. Versförfattarna anknöt till talens tematik och gjorde poesi av
den vetenskapliga diskursen.154 I en dikt tillägnad Ambernus Storch, talare i Dorpat 1639, sägs att ”[d]et är vackert, det tillstår jag, att ströva genom fäderneslandet / och inte fastna i modersfamnen; / långt vackrare är att besöka främmande
länder / och inte blott betrakta fädernegårdens ängar”.155
Ofta är det omöjligt att avgöra vem som är författare till orationen. Den professor
som var preses vid tillställningen då talet framfördes deltog sannolikt i författandet tillsammans med talaren och dennes eventuelle privatlärare.156 Därför är det

152 Runeby, 1962, ger flera exempel på detta, t ex i genomgången av svenskars dissertationer vid
utländska universitet (s. 26–42) och i diskussionen om undervisningen i politik vid Uppsala universitet (s. 154–208).
153 Om orationerna vid svenska universitet under 1600-talets skriver Lindroth, 1975, s. 186–
188. Han framhåller att det var studenternas plikt att orera och att konsten låg i att ”föga säga med
många ord”.
154 Trots att de liminära texterna uppenbarligen var betydelsefulla i sammanhanget undersöks
de sällan. Ludwig (2008, s. 555–557) kritiserar företrädarna för den tidigmoderna reseforskningen
för bristfällig behandling av latinspråkiga texter. Han menar att man har missförstått på vilket sätt
latintexterna förberedde genombrottet för reselitteratur på folkspråken. Se äv. dens., 2007, s. 13–
41.
155 Storch, 1639, fol. C3v. Citatet lyder på latin: ”Est pulcrum, fateor, Patriam lustrare paternam,
/ Et non in matris ponere membra sinu; / Pulcrius est multo peregrinas visere terras, / Non semper patrii
rura videre soli.” Versen författades av en Ericus Haqvini Bobergius, av vars titel det framgår att han
var stipendiat till Livlands generalguvernör, Bengt Oxenstierna (1591–1643, äv. kallad ResareBengt).
156 Runeby, 1962, s. 34, diskuterar kortfattat professorernas inflytande över innehållet i studenternas texter. Gabriel Kurck (1630-1712) omtalar i sin självbiografi att han 1652 författade en
oration utan hjälp av informatorn. Däremot reviderades texten av Loccenius och Schefferus. Kurck,
1916, s. 16.
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inte oviktigt att sådana som Laurentius Ludenius (1592–1654), Johannes Loccenius (1598–1677) och Johannes Schefferus skrev förord till tal om peregrinationer, Ludenius i Dorpat och Loccenius och Schefferus i Uppsala. Alla tre var
engagerade i frågor rörande utbildning och resors roll för utveckling av stat och
samhälle. Loccenius och Schefferus förestod den skytteanska professuren i politik
och vältalighet i Uppsala, en position som helst skulle besättas med utländska
krafter. Kring dem samlades stora skaror adliga studenter.157

Om klokhetens plats och betydelse – Matthiaes tal 1618
Det första talet om peregrinationer hölls i Uppsala 1618, ungefär samtidigt som
landet stod på randen till de kontinentala, storpolitiska förvecklingarna. Talare
var Johannes Matthiae (1592–1670), sedermera känd bland annat som drottning
Kristinas lärare.158 Matthiae knöt an till den samtida litteraturen och anförde
argument för ett resande som bidrog till samhällelig och statlig utveckling. Orationen inleddes med en formulering som klargjorde att prudentia, klokheten, var
utgångspunkt för resonemanget:
En peregrination grundad på förnuft (ratio) leder till klokhet (prudentia), grundad
på nyfikenhet (curiositas) till lättsinne (levitas); om peregrinationen stöder sig på
fruktan för Gud blir återkomsten från resan lyckosam och välgörande för vårt folk
och vårt land.159
157 För ett exempel se Ellenius, 1960, s. 101 och 214, samt. kap. 6, s. 223–265, där Schefferus’
undervisning av adelsmän i Uppsala behandlas.
158 Förutom lärare till Kristina blev Matthiae biskop. Betydelsefullt i detta sammanhang är hans
verksamhet som företrädare för utbildningsidéer. Friberg (1945, s. 169) nämner att Matthiae var
den mest framträdande ofrälse studenten i Johannes Messenius (1579–1636) kollegier i Uppsala
och Stockholm vid 1600-talets början. Messenius undervisning inriktades bl a på betydelsen av att
adeln skaffade sig boklig bildning, ett tema som togs upp i de dramer han lät sina frälse och ofrälse
studenter uppföra. I ett av dessa skådespel (Blanckamäreta) lät Messenius låta höra att adeln måste
resa utomlands för att lära sig språk och seder, vilket hade sin grund i de krav fursten ställde på
ståndet. Inom Messenius krets kom Matthiae i kontakt med Aegidius Girs (d. 1639) och Georg
Stiernhielm (1598–1672). Girs skrev senare (1626), på adligt uppdrag, en traktat Om san edelheet,
där han bl a utredde adelns behov av studier. Stiernhielm är som bekant författare till dikten Herkules (1658) där adelns snåriga väg (bl a via studier) till dygd är temat. 1626 utsåg Johan Skytte
Matthiae till rektor för det nybildade Collegium illustre, adelsskolan i Stockholm, dit också Stiernhielm kallades till lärare. Girs skrift författades med tanke på skolans grundande. Matthiae utarbetade
en studieplan för kollegiet (Ratio studiorum, tryckt 1636) där han förklarade hur adelns utbildning
måste inriktas på utåtriktade aktiviteter och skiljas från den undervisning som gavs medlemmar av
andra sociala grupper. Matthiae kan därmed räknas till en krets välutbildade ofrälse personer som
på adligt uppdrag förde fram humanistiska bildningsideal i kritik mot den ortodoxa aristoteliska
skolastiken, vilken också Skytte kritiserade. Denna kritiska tradition kommer i dagen redan i talet
i Uppsala 1618. Friberg, 1945, s. 167–185. Gustafsson, 1950, s. 11–19. Runeby, 1962, s. 182–
186. Sellberg, 1997, kallar Johan Skytte för Sveriges ”förste utbildningspolitiker.”
159 Matthiae, 1618, titelbladet. Citat på latin: ”Peregrinatio suscepta ratione, conciliat prudentiam: Suscepta curiositate, levitatem parit; Conjuncta cum timore DEI, reditum praestat felicem, nobis
nostrisq[ue] salutarem.”
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Kärnan i budskapet var att förnuftigt resande gagnade individ och samhälle. Argumentet fann stöd dels i föreställningen om att återvändande resenärer var förpliktigade att tjäna sitt fädernesland, dels i allmän kristen och aristotelisk etik.160
En god kristen måste ta hänsyn till sina medmänniskor och i aristotelisk mening
byggde samhället och staten på människors ansvar för det gemensamma. Den
enskilde måste kultivera sina starka sidor för att tillsammans med andra förädla
samhället.161 Med anledning av detta underströk Matthiae att nyfikenhet inte var
ett legitimt motiv för peregrinationer, men att upptäckarglädje ändå hade en plats
i resandet, eftersom Gud hade skapat en oändligt varierad värld och givit människan i uppgift att utforska densamma.162 Han fann även stöd för resandet i hävdvunna traditioner. Svenskar hade peregrinerat sedan gammalt ”utan att hållas
tillbaka av hemlandets fröjder” och vid tiden för talets tillkomst hade leden av
resenärer tätnat, trots att resandet var omvittnat farligt.163
Ytterligare ett skäl att peregrinera var resandets betydelse för all form av utbildning. I linje med den av Gud givna naturliga ordningen var kunskaper, färdigheter och insikter spridda på olika platser, och den blivande talaren, filosofen,
läkaren, statsmannen, teologen etcetera, måste söka sig utom hemorten för att få
”grundlig utbildning” (eruditio absoluta).164 Följaktligen betraktade Matthiae peregrinationen som grunden för den ”sanna klokheten” och som ”juvelen” i studieårens krona.165 I pedagogisk bemärkelse hade resandet den fördelen att det
föranledde konversationer med lärda män i främmande länder, vilket gjorde varje
160 Matthiaes idéer om att all utbildning måste vara nyttig för staten kan jämföras med Johan
Skyttes tankar om samma ämne. Skytte sammanfattade sin syn på saken i ett tal till studenterna i
Uppsala 1640, där han kritiserade dem som bara läste för läsandets skull utan att sätta upp tydliga
målsättningar. Skyttes bedömning var ”att intet i detta livet bör utläras eller inhämtas, som icke
avsåge ett gagneligt ändamål i det medborgerliga livet.” Skytte, 1640, s. 34–47, cit. s. 39. Se också
Ingemarsdotter, 2011, ssk. s. 103–112.
161 Argument rörande grundläggande samhällsfrågor hämtades ofta från Aristoteles. Hos honom fanns tankar om den klokhet som var förknippad med medborgerliga skyldigheter. Att notera
är att Matthiae och många med honom ställde sig kritiska till den aristoteliskt influerade skolastiken, men använde Aristoteles för att resonera om relationen mellan stat och samhälle. Johannesson,
1968, s. 216–218. Se äv. Lindbergs (2001, s. 219–227) diskussion om den vetenskapliga diskursen
i frågor som rörde staten och samhället. Det var vanligt att föra diskussioner om legitimitet utifrån
den av Gud instiftade världsordningen. Gud hade bestämt ramarna för människans existens, vilket
inte gick att ifrågasätta.
162 Matthiae, 1618, fol. A3–A4. Tanken att Gud med sin skapelse givit människan bestämda
mål att sträva efter uttrycktes också av Matthiaes beskyddare, Johan Skytte. Sellberg, 1997, s. 339.
Göransson, 1951, s. 29, hävdar, med hänvisning till Matthiae, att ”en saklig differentiering av studiemålet” var en aspekt som alltid återkom i diskussioner om peregrinationerna på 1600-talet.
163 Matthiae, 1618, fol. A3. Citat på latin ”…juvenes, neglectis omnibus patriae suae deliciis,
peregrinations… suscipere voluerint.” Matthiae preciserade inte vilka faror som avsågs.
164 Matthiae, 1618, fol. A4–Bv. I det följande (fol. Bv–B3) visade Matthiae att alla lärda hjältar
hade resandet att tacka för sin briljans och hänvisade till sådana som Aristoteles, Solon, Lykurgos,
Cicero, Pythagoras, Hippokrates, Galenus och Euklides.
165 Matthiae, 1618, fol. A2–A2v.
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resenär ”klokare, lärdare och mer erfaren”. Kunskaper förmedlade via samtal (conversatio) betraktades av sådana skäl som mer användbara än insikter som en student ”liksom halvdöd, instängd i någon liten koja” hade förvärvat genom ”ständiga studier”.166
Matthiae behandlade vidare frågan om sed och dygd (mores et virtutes). Den var
betydelsefull eftersom ”all utbildning var värdelös” om människan saknade moraliska principer och förmåga att uppträda korrekt. Återigen hänvisade han till
den naturliga ordningen och hävdade att världen fungerade som en väldig ”spegel” av berömvärda respektive klandervärda handlingar. Resenären uppmanades
att uppsöka ”torg” och ”samlingssalar, vardagliga sammankomster, familjära samkväm och högtidliga fester” i syfte att studera umgängesformer och sociala koder.167 Detta gjorde honom ”mänskligare” (humanior) än andra och bättre lämpad att hantera möten med människor. Peregrinerandet hade därtill karaktärsdanande kvaliteter i det att ”tjuvars bakhåll och värdshusvärdars lömska konster”
måste hanteras.168 Ett skarpt motsatsförhållande antogs därför råda mellan aktiva
resenärer och inaktiva stillasittare, något som illustrerades med en liknelse. Medan stillasittaren endast blev smutsig om händerna av att måla fädernegården,
lyste resenären av färggrann prakt då han imiterade framstående mäns elegans,
hållning och språk.
Talets sista del koncentrerades på en utredning av hur klokheten (prudentia)
kopplade peregrinationen till staten (res publica) genom en analys av begreppets
tre sidor: statsklokhet (prudentia civilis), militär klokhet (prudentia militaris) och
hushållsmässig klokhet (prudentia domestica).169 I samband härmed gav Matthiae
fler exempel på skillnaden mellan dem som reste och dem som lät bli. Dikotomin
polariserades mellan den dynamiske statsmannen och den onyttige filosofen.
166 Matthiae, 1618, fol. B3–B3v. Matthiae skrev: “Quis vestrum est Auditores cui cum doctis

aliquando intercessit noticia, qui prudentior, qui doctior et peritior non evasit? Quae certe ego, ex conversatione didici, quae percepi, majori fortasse aliquando mihi usui spero futura, quam si semimortuus,
quasi, in tuguriolo aliquo, studiis perpetuis intendissem.” På svenska: “Vem av er åhörare har inte
blivit klokare, lärdare och erfarnare då ni någon gång kommit i kontakt med lärda personer? Jag
tror, för min del, att det jag lärt mig via samtal kommer att vara mer användbart i framtiden, än
om jag liksom halvdöd, instängd i någon liten koja, hade ägnat mig åt ständiga studier.”
167 Matthiae, 1618, fol. B4–B4v. Citatet där Matthiae framhöll att utbildning var värdelös utan
ett gott uppträdande lyder på latin: ”Satis opinor a me ostensum est, quantum ad studia et sapientiam
conferat Peregrinatio: nunc… quid ad mores et virtutes, sine quibus omnis eruditio et sapientia inutilis
videtur, momenti adferat, ostendam.” På svenska: ” Jag har tillräckligt väl visat hur mycket peregrinationen bidrar till studier och kunskap: nu… ska jag visa vilken betydelse resan har för seder och
dygder, utan vilka all utbildning och kunskap är värdelös.” När Matthiae liknade världen vid en
spegel anknöt han till den under 1600-talet populära tanken om theatrum mundi, enligt vilken
världen liknade en teaterscen där alla människor spelade olika roller. Helander, 2004, s. 422–424.
168 Matthiae, 1618, fol. B4v.
169 Matthiae, 1618, fol. C–C4v.
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Hemvändande resenärer var mest lämpade att anförtros uppdraget att styra staten. Filosofen, som på sin kammare grubblat över dialektiska tankelekar, var
olämplig och saknade relevanta kunskaper att omsätta i statstjänst. Det fanns gott
om exempel på framstående statsmän som tack vare resor utmärktes av extraordinär kunskap och klokhet. Gustav II Adolf hade på ett nyttigt sätt använt utländska erfarenheter i sin gärning hemmavid. En annan var den väl förfarne, vältalige och språkkunnige Johan Skytte. Att främmande makters potentater behandlade honom med respekt visade vilken betydelse utlandserfarenhet hade för
landets utrikeskontakter.170
Militär klokhet, förklarade Matthiae, byggde på observationer av främmande
länders militära organisation och taktik. Ifråga om hushållsmässig klokhet medgav han att peregrinerandet tycktes oförnuftigt. Det var dyrt och riskerade att
sluka ett hushålls alla resurser. Men saken måste ses i ett långt perspektiv. Syftet
med dyra investeringar var framtida vinster. Frågan gällde inte enskilda resor utan
hela landets förutsättningar för utveckling. Återigen var den naturliga ordningens
variationsrikedom ett argument för resandet eftersom olika folk utvecklat skilda
färdigheter. I Italien var byggnader och trädgårdar vackrare än på andra ställen
och Matthiae skrev att ”[o]m du vill lära dig arkitektur, så bege dig till Italien”.
Fler exempel hade han inte plats för men ”imperier, kungariken, städer, torn och
kyrkor” hade byggts med hjälp av utbyte grundat på resor. De nordliga utposterna i Sverige, vilka en gång varit obeboeliga och improduktiva, blomstrade tack
vare resandet. Handelsmän och hantverkare hade bidragit till landets utveckling
genom utländska kontakter.171
Avslutningsvis konstaterade Matthiae att peregrinerandet väckte kritik, trots
dess uppenbara fördelar. Det fanns en del ”sniglar med hemmet på ryggen” som
påstod att kontakter med främmande länder var fördärvliga för staten och den
enskilde. Och visst fanns en del exempel på olämpligt uppträdande. Några av
dem som återvände från kontinenten betedde sig som riktiga fånar. Klädda i senaste mode gick de på gatorna och gestikulerade som skådespelare utan att göra
någon nytta, eftersom de intet hade att tillföra i viktiga spörsmål.172 Ett fåtal
individers tillkortakommanden var dock inget bra argument mot resandet. Även
i hemlandet fanns gott om exempel på dåligt hyfs. Risken att fördärvas av föräldrar och familj var lika stor som att förledas av främmande länders frestelser. I
själva verket botade peregrinationen moralisk dekadens. Bästa sättet att öva dygd
var att pröva återhållsamhet bland ”fyllbultar och rumlare”, inte att sitta hemma
170 Matthiae, 1618, fol. C–C3v. Det hörde till saken att apostrofera monarken i en uppräkning

av exempel, men i jämförelse med statsföreträdare som Axel Oxenstierna och Johan Skytte var Gustav II Adolfs utlandserfarenheter vid tiden för Matthiaes tal blygsamma. Kungen hade visserligen
rest i sin ungdom, men inte längre än till Livland (Nilsson, 1967, s. 443).
171 Matthiae, fol. C3v–D.
172 Matthiae, 1618, fol. Dv–D2. Sjöblad (2004, s. 12) citerar Matthiae apropå dessa föreställningar.
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och gömma sig som en ”cikada”.173 Sammanfattningsvis framhöll Mattiae att om
man bara reste enligt talets föresatser blev peregrinationen nyttig för staten, en
glädje för föräldrar, ett trevligt ämne för samtal med vänner, en prydnad för familjen och en grund för resenärens egna bragder och ära.
Som ovan framhållits var inflytandet från Lipsius mycket stort på universitetsmiljön i Sverige, inte bara ifråga om argument, utan även ifråga om själva formuleringarna av vissa idéer, vilket med all önskvärd tydlighet framgår av Matthiaes
oration, som i stora stycken ett osjälvständigt kompilat av redan färdiga tankar.
Särskilt i diskussionen om resandets legitimitet och resenärers plikter alternerade
han ett antal för samtida åhörare väl bekanta temata, hämtade ur ett i denna genre
ofta åberopat brev, skrivet av Lipsius på 1570-talet. I brevet, som var riktat till en
nederländsk ädling på väg till Italien, slog Lipsius fast att resan skulle generera
klokhet (prudentia), kunskap (scientia) och gott uppförande (mores). Han gjorde
därtill skillnad på nyttigt och onyttigt resande; nyttigt resande var underordnat
statens behov, onyttigt dito styrdes av njutnings-lystnad.174 Även polariseringen
mellan aktiv och inaktiv livshållning, som Matthiae så gärna använde som retorisk figur, behandlades av Lipsius.175
Matthiaes bearbetning av Lipsius gör orationen till ett utmärkt exempel på hur
kontinentalt idégods om resor användes i Sverige. Den observationen, som inte
är ny, är betydelsefull, men den mest betydelsefulla är en annan, nämligen den
att begreppet prudentia är den centrala utgångspunkten för den resediskurs som
Matthiae tog del av och utvecklade. I denna postulerades att allt resande måste
ställas till statens tjänst för att vara legitimt. Statsnyttan gjordes därmed till den

173 Matthiae, 1618, fol. D2–D3. Matthiae skrev: ”Is enim fortis, is temperans, at[que] continens
est, non qui domi suae tanquam cicada meridiana latitans, succo suo tenuiter vixerit, nec unquam inter
intemperantes et voluptati deditos, versatus fuerit: Sed qui inter helluones et bibones continentiam suam
servaverit….” På svenska: ”Ty den som bevarat sin självbehärskning bland fyllbultar och rumlare,
den är stark, måttfull och behärskad, till skillnad från den, som likt en Söderlandets cikada hållit
sig gömd hemmavid, bortklemat levt av sin egen saft och aldrig någonsin umgåtts bland måttlösa
och njutningslystna.”
174 Lipsius, 1978, s. 198–202. Brevet åberopas ofta i forskningen om tidigmoderna resor. Se t
ex Frank-van Westrienen, 1983, s. 42–48. Stagl (2007) behandlar Lipsius brev ingående.
175 Matthiae, 1618. Lipsius, 1978, s. 198. Lindberg har visat att den grundläggande motsättningen är den mellan ”kultur och dygd, i betydelsen kampduglighet”, ett tema med ”stor idéhistorisk räckvidd.” Den bärande tanken var att kultur, d v s bildning, utbildning m m, ledde till vekhet,
vilket var till nackdel för nödvändig tapperhet i krig. Lipsius menade därför att lärdom, liksom allt
annat, måste behandlas med måtta och relateras till ett övergripande mål, staten. Lindberg, 2001,
s. 142–146. Dikotomin mellan de tröga (bondska, sade Lipsius) hemmasittarna och de aktiva resenärerna återkom med variation hela nio gånger hos Matthiae.
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bärande princip enligt vilken resenären förväntades skaffa kunskaper och erfarenheter som utvecklade stat och samhälle.176 Sammanhanget definierade innebörden av prudentia, som inte avsåg ett visst kunskapsstoff, utan förmåga till statsklokt handlande på grundval av förvärvade kunskaper och erfarenheter. Matthiae
visade att det fanns en tydlig idé om hur man skaffade sig denna färdighet. Formella studier var grundläggande, men måste kompletteras med handgriplig social
kompetens, kännetecknad av humanitas, en förståelse av mänskligt beteende som
på ett avgörande sätt skilde resenären från dem som inte reste, eftersom humanitas
endast kunde inhämtas i handling.177 Studier och acceptabelt uppträdande var
vidare förutsättningen för resenärens möjligheter att skaffa sig praktiska erfarenheter. Erfarenheterna var i sin tur omistliga om resenären ville handla klokt, vilket
var den färdighet (prudentia) som utmärkte lämpliga statstjänare.178
Statsnyttan, slutligen, hade olika sidor och uttrycktes i klokt politiskt ledarskap, skickligt militärt agerande, samhällelig utveckling och kulturell förfining,
det senare av Matthiae konkretiserat med exemplet byggenskap. Endast i fallet
med kritiken mot resandet sköts hänvisningarna till statsnyttan i bakgrunden.
Matthiae höll här argumentationen på ett moraliskt plan och menade att missbruk måste skyllas på enskilda personers dåliga omdöme. Mellan raderna antyddes att upplösning av fäderneärvda seder utgjorde ett hot, men att hotet avvärjdes
genom att inskärpa peregrinationens legitima målsättningar.

176 Resonemanget låg väl i linje med aktuella akademiska och politiska strävanden. Exempelvis

ställde ju Lipsius i sin statslära alla humanistiska och intellektuella mödor i statens tjänst. Lindberg,
2001, s. 11–12.
177 Matthiae, 1618, fol. B4v. Matthiae var mycket tydlig på denna punkt och hävdade rent av
att humanitas var den dygd som passade människan allra bäst.
178 Resonemnaget är detsamma hos Lipsius (1978) som menade att den blev klok som var aktiv
och i alla sammanhang nyfiket frågvis. Kunskap vanns via studier samt möten med lärda män, och
gott uppförande lärdes via imitation av dem som förde sig elegant. Han förde också en diskussion
om kritiken mot resandet och menade att att sprättar med utländska manér drog löje över sig.
Eleganta vanor var betydelsefulla då de utåt visade individens inre styrka, men måste brukas med
måtta. Det kan vidare noteras att övriga, här behandlade, orationsförfattare hänvisade både explicit
och implicit till Lipsius’ brev, inte minst i syfte att göra skillnad på nyttigt lärande genom resor och
onyttigt stillasittande.
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Det statskloka temat varieras – orationer 1630–1657
Den tematik Matthiae använde i orationen 1618 återkommer i övriga tal, som
därför kan behandlas med fokus på variationer av innehållet. Den sista texten,
bestående av tre sammanlagda orationer, presenterade i Uppsala 1658, måste
dock beröras mer ingående.
Under presidium av professorn i historia och vältalighet, Johannes Loccenius
(1598–1677), höll två studenter tal om peregrinationen i Uppsala 1630 respektive 1633. Till bägge talen skrev Loccenius inledningar. I förordet till det första
varnade han för missbruk av peregrinationer och klargjorde att landet (patria)
endast gagnades av resenärer kapabla att tjäna staten (Respublica). Han polariserade mellan dem som strävade efter ”lyx, pompa och vackra kläder”, och dem
som lärde sig andra folks ”lagar, seder och institutioner.”179 I förordet till det
andra talet visade han hur statsnyttan reglerade peregrinationerna. Goda förberedelser var viktiga. Den som reste utomlands som en ”åsna” skulle tveklöst återvända som sådan.180
Georg Sylvius (d. 1666, sedermera adlad men ej introducerad) utvecklade
1630 Loccenius resonemang. Han diskuterade resandets roll för stat och samhälle, samt visade att statstjänare utbildades med hjälp av peregrinationer. Dessutom, hävdade han, bidrog resor till vinstdrivande handel, vilket förklarade varför
länder som Spanien och Danmark var så framgångsrika. Även det svenska riket
var beroende av att sälja egna produkter i form av järn, koppar och silver och att
köpa andra länders kryddor, spannmål och vin. Sylvius såg i handeln en statsbyggande kraft utan vilken den svenska staten inte hade existerat.181 Han framhöll
vidare att peregrinationens ”sanna nytta” bestod i resenärens möjligheter att i
främmande länder inhämta statsklokhet, humanitet och erfarenhet. Med humanitet (humanitas) avsåg han den praktiska förståelse av mänskligt beteende som
Matthiae hade diskuterat.182
I det andra talet varierade talaren, en viss Fridericus Colerus, bördig från Lüneburg, samma temata och förklarade att personer födda till ”stora bragder” måste
vandra genom ”hela världens vimmel” för att ta del av seder och bruk.183 Peregrinationen var ett ”gymnasium” som lade grunden för resenärens framtida statstjänst, vilket bevisades med hjälp av Hugo Grotius’ förebildliga exempel.184 Till

179 Loccenius förord till Sylvius, 1630, fol. A2–A2v.
180 Loccenius förord till Colerus, 1633.
181 Sylvius, 1630, fol. D3v–E.
182 Sylvius, 1630, fol. C4v.
183 Colerus, 1633, fol. A. Citat på lat: “… totius orbis commercius…”.
184 Att likna resan vid ett gymnasium var en vanlig topos och syftade bl a på den s k peripatetiska
skolan (av gr. peripatein–gå omkring), som avsåg Aristoteles och dennes lärjungars sätt att samtala
under det att de samtidigt gick omkring på skolan i Athen. NE, sv. ”peripatetiska skolan”. Colerus,
1633, fol. A2 och A4.
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skillnad från tidigare orationsförfattare diskuterade Colerus olika länders specifika betydelse för peregrinationen. ”[V]em vill inte se Italien” frågade han retoriskt och hävdade att landet var en spegelbild av hela världen. För den som ville
lära sig att tas med folk var det eldiga, italienska kynnet en tillgång, och städer
som Padua och Venedig lockade med enastående vyer. I Frankrike fanns sköna
platser, eleganta seder och vackert språk. England var bördigt, naturen tilltalande
och klimatet behagligt. Holland styrdes av ovanligt begåvade män och beboddes
av en befolkning vars ovanliga kurage hade säkrat segern i frihetskriget mot Spanien. Sverige var berömt tack vare Gustav II Adolfs enastående tapperhet. Tyskland, reformatorn Luthers hemland, kännetecknades av sina ingenjörsbragder
och hade tidigare blomstrat, men låg i ruiner efter kriget som Sverige så modigt
hade ingripit i.185
Ett antal år efter Sylvius’ och Colerus’ orationer i Uppsala hölls i Dorpat 1639
ett tal om peregrinationer under presidium av professorn i vältalighet, Laurentius
Ludenius. I förordet till talet skrev denne att prudentia var peregrinationens mål
och hänvisade till Odysseus, som blivit klok av att resa, och till Jason, som enligt
sagan reste i främmande länder och hämtade hem det gyllene skinnet. Resonemanget slutade i en liknelse, enligt vilken resenären borde bete sig som en bit tyg,
som i ett hav av nyttiga ordningar drog till sig viktiga erfarenheter.186 Ambernus
Storch (sedermera rektor i Nyskans) höll talet, vilket i sak inte bjuder på några
överraskningar, annat än att han talade ingående om geografiska förhållanden,
naturresurser och djurliv. För övrigt liknade han dem som inte reste vid sniglar,
avfärdade kritik rörande kostnader, orerade om humaniteten och kom slutligen
fram till att peregrinationen var ”livets ljus [lux vitae]”. Den moverkade barbari
och förskaffade resenären klokhet, vilken kom till nytta i stat och samhälle.187
Under 1640- och 1650-talen talade några adliga företrädare om fördelarna med
att resa; i Greifswald 1648 utredde Nils Stiernflycht (1632–80) peregrinationens
nytta för hovet och staten, och i Uppsala 1657 höll Bo Rosenstierna (1636–76,
son till storköpmannen Mårten Wewitzer Rosenstierna, 1582–38) ett tal med
titeln Om peregrinationen.
Stiernflycht introducerades av professorn i vältalighet Johannes Michaelis, som
i ett förord diskuterade frågan om vem som borde resa och inte. Filosofen, som
älskade att spekulera och inte sysslade med praktiska göromål, behövde inte resa.
185 Colerus, 1633, fol. B–B3.
186 Ludenius förord till Storch, 1639, fol. A2–A2v.
187 Storch, 1639, fol. A3–C3. Sjöblad (2004, s. 13) anför Storchs oration som ett exempel på
”mer systematiska genomgångar” av apodemiska idéer och anför ett ställe där Storch talar om betydelsen av att studera gruvhantering. Latinisten Kristi Viiding har visat att Storch ifråga om betydelsen av geografiska och zoologiska observationer hade förebilder hämtade i en avhandling om
apodemik, författad 1622 av Laurentius Ludenius. Hon visar även att Storch i sina slutsatser om
peregrinationen som livets ljus textmässigt låg nära några formuleringar hos Cicero. Viiding, 2006.
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Statstjänaren, däremot, måste efter studier hemmavid, resa och skaffa sig erfarenheter.188 Stiernflycht ledde detta i bevis genom att diskutera peregrinationernas
betydelse för det kungliga hovet och staten. Han slog fast att en blivande statstjänare, som ville visa sig klok och göra nytta, måste studera främmande statsförhållanden och träna den sociala förmågan (humanitas). Därefter räknade upp ett
antal frågor som resenären hade anledning att reflektera över, nämligen: 1 hur
regenter säkrade sin utövning av makt, 2 hur adeln upprätthöll enighet, 3 hur
folket försäkrade sig om sin frihet, 4 hur varje enskilt samhälle upprätthöll ordning och säkerhet genom att, 5 avvisa yttre fiender, 6 avvärja krigshot och, 7 göra
sig fritt från slaveri under främmande makt.189
Liksom Colerus fäste Stiernflycht vikt vid specifika förhållanden i olika länder.
Han framhöll att de nordligast belägna områdena i Europa kännetecknades av
rika naturtillgångar i form av trä och malm. Det Tyska riket hade väl odlade
trädgårdar och vinplanteringar, excellerade i ingenjörskonst och uppvisade goda
samhällsförhållanden. Nederländerna var vackert bebyggda och drev förebildlig
handel. Venedig lockade med utsökta panoraman.190 Beträffande Frankrike stannade Stiernflycht inte vid en kort karaktäristik utan lämnade en ingående kommentar. Skälet till detta var landets position som ”elegansens och bildningens”
moder. Stiernflycht hävdade att den som ville kalla sig statstjänare (homo politicus)
måste ha omfattande erfarenheter av Frankrike, där utländska ambassaders
pompa kunde beskådas, exercitier övas och främmande språk inläras. Möjligheter
att göra sådant fanns dessutom på flera platser eftersom de regionala stormännens
hovhållning kunde mäta sig med den kungliga centralmaktens.191
I diskussionen om Frankrike aktualiserade Stiernflycht alltså frågan om statstjänstens förfining. Han påpekade att statstjänaren ständigt verkade i det offentliga och uppträdde på en scen, där det var omöjligt att agera utan insikter i den
franska, urbana elegansen. För att vinna den krävdes kroppskontroll och Stiernflycht slog fast att de franska akademierna för adliga exercitier var överlägsna alla
andra. På dem kunde resenären bättre än någon annanstans öva dans och slipa
gymnastiska färdigheter (bild 3).192
188 Michaelis förord till Stiernflycht, 1648, fol. A2–A3. Sjöblad (2004, s. 13) behandlar Stiernflychts oration och ser den som ett exempel på inflytandet från le galant homme-idealet. Göransson
(1951, s. 51 och 54) uppmärksammar Stiernflycht för vad hans säger om den franska kulturens
avgörande betydelse för adeln.
189 Stiernflycht, 1648, fol. B3v.
190 Stiernflycht, 1648, fol. C4v–Dv.
191 Stiernflycht, 1648, fol. D2
192 Stiernflycht, 1648, fol. Dv–D3. Stiernflycht skrev: ”Quomodo cum laude personam aliquam
in scena sustineat, qui non jucunditatis saporem et comitatem ex Gallis asportaverit? Quibus ita inclaruerunt Galli, ut, nisi quis in eorum mores penitus immigraverit, ubique fere terrarum parum comis et
urbanus habeatur.” På svenska: ”Hur skulle någon med gott resultat kunna spela en roll på scenen,
om han inte förvärvat den franska älskvärdheten och smaken för det angenäma? Sådana egenskaper
har gjort fransmännen så berömda, att ingen, som inte lärt känna deras seder på djupet, någonstans

66

Bild 3. Voltigeövningar på trähäst och bord

Bild 3. Voltige avsåg på 1600-talet gymnastik till häst och på redskap, som bord. Bilderna är hämtade ur Johann Georg Pasch Vollständiges Fecht- Ringe- und Voltigier-Buch (på svenska ungefär Fullständig fäktnings-, brottnings- och voltigebok, 1667). Pasch författade en rad liknande verk inom en
väl representerad tidigmodern genre med illustrerade handböcker för brottning, fäktning, ridning
med mera. Verken förmedlades till Sverige, inte minst via unga adliga resenärer, som gärna köpte
denna typ av litteratur. Nils Stiernflycht menade i sin oration om peregrinationer att fransmännen
var bäst på övningar på trähästar. Foto: Kungliga biblioteket, Stockholm.

på hela jordklotet anses älskvärd eller fint bildad.” Att Stiernflycht med scen i detta fall avsåg statstjänstens offentliga arena framgår av textens nästa rad där resonemanget förtydligas ytterligare:
”Taceo hic saltandi industriam, qua tantum gratiae in vita hac civili, tum quivis homo politicus, tum
maxime Aularum candidati aucupantur. At prodeat quis ad saltandum in Orchestram, qui Gallicae
agilitatis non dederit specimen, nihil certe praeter sui ludibrium, delicatis praesertim, et sublimioribus
oculis relinquet.” På svenska: ”Jag låter här bli att tala om dansövningar, som varje statstjänare ivrigt
sysselsätter sig med, särskilt kandidaterna till hovtjänst, eftersom dansen tillför så mycket grace i
det civila livet. Men om någon, som inte lärt sig grunderna i den franska elegansen, tar steget fram
för att dansa på scenen, blir han med all säkerhet till åtlöje inför allas kräsna och upplysta blickar.”
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Landets skönhet och livsvanornas elegans motsvarades av det franska språket som
bättre än något annat gav talaren förmåga att uttrycka sig med auktoritet och
pondus. Stiernflycht hävdade att franskan därför användes i alla allvarliga och
kultiverade sammanhang och ”liksom det renaste vattnet tas direkt ur källan”
måste språket läras in där det talades. Han påpekade vidare att dåliga kunskaper
i franska väckte löje i hovmiljöer, medan goda däremot ingöt förtroende och öppnade dörrar. Magnus Gabriel De la Gardie och dennes like i utbildning och eleganta vanor, Erik Oxenstierna, befäste sina ledande positioner med hjälp av extraordinära kunskaper i franska språket.193
Medveten om att det möjligen lät övermodigt påstod Stiernflycht att svenskarna hade lyckats bättre med resor i främmande länder än andra. I Sverige fanns
nämligen många exempel på hur peregrinerandet bidragit till hovets ”utomordentliga prakt” genom importen av ”främmande länders elegans”. Bengt Oxenstiernas (Resare-Bengts) resor i ”Europa, Asien och Afrika” var särskilt berömvärda
och hade resulterat i den ovanliga statsklokhet som utmärkte honom. Den unga
adeln var inte sämre. Medlemmar av släkterna Banér, Bielke, Brahe och Sparre
hade utvecklat statsorganisationen och spridit glans kring hovet genom att hämta
hem och använda utländska exempel.194
Ett decennium efter Stiernflycht höll Bo Rosenstierna en oration, till vilken historieprofessor Emund Figrelius (sedermera Gripenhielm, 1622–75) författade en
introducerande dikt. Temat är lätt att känna igen. Det är möjligt, säger Figrelius,
att skaffa sig kunskap om främmande folk genom att läsa böcker, men långt bättre

193 Stiernflycht, 1648, fol. D3–Ev.
194 Stiernflycht, 1648, fol. D3–Ev. Resare-Bengt, se Hedin, 1921. Stiernflychts resonemang
kan i delar jämföras med Anders Lilliehööks (1635–85) dissertation om hovmannen (Palatinus sive
Aulicus) framställd under Johannes Schefferus presidium i Uppsala 1652 och försedd med en gratulationsdikt av professor Emund Figrelius. Lilliehöök utgick ifrån Tacitus (Annales) och diskuterade frågor om hovets natur, regenters studier och konsten att placera rätt hovman på rätt plats. I
förordet anknöt Schefferus till en idé om degeneration bland svenska statsmän. Den gamla bildade
generationen (företrädda av sådana som Axel Oxenstierna m. fl.) var på väg ur tiden och höll på att
efterträdas av en som endast ägnade sig åt ”okunskap, lyx och omsorg om egen rikedom”. Lilliehöök
var dock ett exempel på ”nya ingenier” som visserligen inte kunde mäta sig med de gamla, men
ändå utgjorde goda föredömen. (Fol. 2–2v. För en diskussion om uppfattningar om degeneration
på 1600-talet, se Revera, 1984, s. 114–117). I förordet framhöll Lilliehöök att Tacitus fungerade
som en vägvisare för statsklokheten (prudentia civilis) och påpekade att hovtukt inlärdes genom att
betrakta goda exempel med slutsatsen: sådan furste, sådan hovman (fol. Av och A2–A2v). Lilliehöök behandlar liksom Stiernflycht termerna urbanus och urbanitas som hos Stiernflycht motsvarar
världsvana förvärvad genom stadsliv och hos Lilliehöök bl a representerar förmågan att tjäna staten
(fol. A4). Ifråga om hovmannens egenskaper betonade Lilliehöök vikten av balans i syfte att undvika
överdrifter. Hovmannen skulle kännetecknas av föredömligt uppträdande och eleganta gester och
kläder. Han måste vara mån om att använda egna medel för representation, vilket ingick i statsmannaplikten. Till statsmannens egenskaper hörde också förmågan att agera självständigt likaväl
som att med tillbörlig pompa delta i hovlivets ceremoniel (fol. Cv–D).
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är att resa och se med egna ögon.195 Rosenstierna inledde i sin tur talet med en
retorisk fråga. ”[V]ad kan vara mer nyttigt för det allmänna, än det [peregrinerandet] ur vilket statsklokheten föds, och genom vilket det allmänna bästa befordras för framtiden?”. Olikt Stiernflycht fördjupade han sig dock inte i frågor
om statstjänstens förfining eller statens behov av kultiverade företrädare.196 Istället varnade han för en överdriven strävan efter elegans. Meningen var att resenären skulle vända hem med erfarenheter av seder, lagar, politiska institutioner och
krig, inte med utländsk lyx (luxus).197
Rosenstierna tog därpå upp tråden från Sylvius och förde ett ovanligt långt
resonemang om handel. Utgångspunkten var historiska exempel som visade att
livskraftigt handelsutbyte i kombination med militär styrka fick stater att
blomstra. Paradexemplet var Spanien. Landets rikedom och maktställning
byggde på transoceana kolonier och handeln med dem säkrades av en effektiv
flotta. Handeln spred därtill kultur över världen och räddade folk från barbari.
Rosenstierna menade att sådant utbyte var ömsesidigt och främjade mellanmänsklig förståelse. Den nära kopplingen mellan militär makt och handel uppenbarades även i Genua och Venedig, vars ekonomier skadats i perioder av militär svaghet, medan Hollands handel och örlogsflotta säkrade befolkningens rikedom och trygghet.198
Så långt kan några konstateranden göras. Tidigare forskning om peregrinationsorationerna har fäst vikt vid vad som uppfattats som en avgörande förändring decennierna före 1600-talets mitt, då ett humanistiskt inriktat bildningsideal
(l’hônnete homme) gav plats för ett världsmannaideal inriktat på yttre färdigheter
(le galant homme).199 Det finns fog för sådana påpekanden, inte minst om Stiernflychts oration jämförs med Matthiaes, men kontinuiteten i idéproduktionen
bör understrykas. De grundläggande postulat om prudentia (statsklokhet), hur
man förvärvar den, dess betydelse för statstjänst och peregrinerandets relation till
stat och samhälle är oföränderliga i de texter som hittills kommenterats.
Vad Stiernflycht visar är att kraven på statstjänaren, så som han uppfattade
dem under Kristinas regeringstid, hade skärpts. Matthiae kommenterade 1618
195 Figrelius hade själv rest utomlands i slutet av 1640-talet som informator för en medlem av
familjen Banér. I rapporten från resan lämnade han bland annat detaljerade upplysningar om förhållandena i Nederländerna (UUB, X 354). Säkerligen var det under denna resa han skaffade de
över 30 titlar guidelitteratur, landsbeskrivningar och resemetodik, vilka rymdes i hans bibliotek.
Om inte annat betydde det att Figrelius och Rosenstierna hade gott om referenser då de arbetade
med talet. Bland titlarna fanns exempelvis apodemikens grundläggande verk, Theodor Zwingers
Apodemica [etc.], tryckt i Basel 1577. UUB, U 279a, förteckning över Emund Figrelius boksamling.
196 Rosenstierna, 1657, fol. Av. Citat på latin: ”Quid enim magis publice fructuosum esse potest,
quam id ex quo prudentia gignitur, in salutem communis rei olim redundatura.”
197 Rosenstierna, 1657, fol. Gv.
198 Rosenstierna, 1657, fol. E2v–F2.
199 Sjöblad, 2004 och där anförd litteratur.
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ett slags allmän resa, lämplig för adel såväl som för en uppåtsträvande ofrälse
ämbetsmannakader. Stiernflycht talade 1648 om en specifikt adlig variant av peregrinationen, genom vilken resenären markerade social särställning och fullgjorde sin plikt att bidra till utveckling av statslivet genom att tillägna sig specifika
färdigheter.
Stiernflycht menade att Frankrike hade en avgörande betydelse för resenärens
möjligheter att tillägna sig prudentia. Hos honom är den franska stads- och högreståndskulturen det överordnade målet på resan, vilket exemplifierar hur peregrinationsdiskursen förändrades med tidens maktpolitiska och sociala förändringar. De successivt alltmer detaljerade beskrivningarna av olika länders betydelser för peregrinationen visar hur ökad kunskap om förhållandena på kontinenten
bidrog till att befästa stereotypa uppfattningar om vilka erfarenheter resenären
borde söka på olika platser.
Logiken i orationerna är inte alltid glasklar. Handel uppfattades per definition
som något annat än den statskloka resan. Ändå gick det att diskutera handel som
vore den en till peregrinerandet parallell verksamhet, vilket ger belägg för att handel och peregrinationer allmänt betraktades inom ramen för internationellt utbyte med betydelsefulla implikationer på stats- och samhällsförhållanden. Matthiae påpekade att uppbyggnaden av stater (och allt annat för del delen) krävde
internationella kontakter, men hur peregrinationerna hängde samman med utvecklingen av de nordligast belägna utposterna i Sverige förblir obesvarat. Under
alla omständigheter var det tacksamt att föra handel på tal i en situation där statsföreträdarna ständigt påpekade dess betydelse för rikets utveckling.

Varför och hur peregrinera? Bröderna Rosenhane 1658
De sista texter som här behandlas bestod av tre tal, sammanställda i en trycksak
som är olik övriga orationer. I kraft av ett dokument underskrivet av kungen gav
texten ett utlåtande om peregrinationer, sanktionerat av den högsta politiska ledningen. Talen hölls i Uppsala i maj 1658 av bröderna, Axel (1637–85), Bengt
(1639–1700) och Johan (1642–1710) Rosenhane. Preses var professor skytteanus
i vältalighet och politik, Johannes Schefferus. Det första talet behandlade frågan
om varför man borde resa, det andra hur man borde resa och det sista klargjorde
att ingen borde resa som inte fullbordat sina förberedelser i Uppsala.200
För ovanlighetens skull hade två av talarna, Axel och Bengt Rosenhane, författat ett eget förord, där de konstaterade att staten bäst tjänades med snille och
vapen (artes et arma). Bröderna framhöll att de sedan barndomen inriktat sig på
intellektuell förkovran och avsåg, med tillåtelse från högsta ort, att peregrinera i
främmande länder för att kvalificera sig för statstjänst. På denna avsiktsförklaring
följde ett ”Salvus conductus” utfärdat av Karl X Gustav, som villigt uppmuntrade
bröderna Rosenhanes företag. Till det fogade brödernas far, riksrådet Schering
200 Rosenhane, 1658.
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Rosenhane (1609–63), en egen skrivelse. Han skev att omsorg om statens fortlevnad var viktigast av alla offentliga åtaganden, vilket förutsatte ansvar för ungdomens utbildning, så att de mest lämpade männen kunde rekryteras till statliga
tjänster. Själv hade han i ett decennium hållit sina söner i Uppsala och avstått
från att sända dem utomlands innan de fullgjort alla grundläggande studier.201
Ett akademiskt vitsord, undertecknat av professorkollegiet, intygade att bröderna Rosenhane excellerat i sina studier och avlagt godkända examina. Där framhölls även att vägen till statsklokhet gick via erfarenheter som individen själv
gjorde, varför blivande statstjänare inte kunde annat göra än att bege sig utomlands. Schefferus konstaterade i ett eget förord att Axel och Bengt Rosenhane
skulle hämta hem det som var nödvändigt för staten, och sådant som var elegant,
bildat och behagfullt. I Uppsala hade de varit utomordentliga i sin gärning och
ett exempel för andra adelsmän.202
Axel Rosenhane knöt i Oratio prima talet till den aktuella inrikes- och utrikespolitiska situationen och påpekade att freden (i Roskilde i februari 1658) hade berett
många möjlighet att återvända hem för studier i Uppsala. Han framhöll att peregrinerandet måste betraktas mot bakgrunden av rikets läge och relationer till
främmande makter. Sverige hade en kontinental roll att spela, vilket symboliserades av centrala skådeplatser för landets moderna historia. I Leipzig hade svenskarna segrat, vid Rhenövergången i Oppenheim fanns ett minnesmärke över
Gustav II Adolf, i närheten av Mainz fanns en ort som fortfarande låg i ruiner
efter ett svenskt anfall, och så vidare.203
Talets tematik är väl bekant. Axel Rosenhane menade att statstjänsten motiverade utlandsvistelser och förutsatte en statsklokhet (prudentia) som dikterade genomförandet av kontinentala resor.204 Förberedande studier och språkkunskaper
(franska, italienska, spanska och tyska) var väsentliga för att göra erfarenheter av
ekonomiska, kulturella, sociala och politiska realiteter. Militära förhållanden
skulle studeras noga. Huvudsakliga resmål var England, Frankrike, Nederländerna, Italien och Spanien och Spanska Nederländerna.
Liksom andra orationsförfattare framhöll Rosenhane att varje land hade sin
speciella karaktär. Exempelvis gjorde besök i Italien var och en mer kultiverad
201 Rosenhane, 1658, fol. A–A2.
202 Rosenhane, 1658, fol. A2v–Bv. Skälet till att Schefferus inte nämnde Johan var att denne

inte skulle resa från Sverige. Någon titel med anspelning på peregrinationer angavs inte. Trycksaken
hette ”Offentlig akt, hållen vid svenskarnas berömda akademi i Uppsala, då Axel och Bengt Rosenhane, friherrar till Ikalaborg, tog farväl av fäderneslandets muser för att resa till främmande land”.
På latin: ”Actus publicus in inclyta Svecorum academia quae ad Salam est habitus, cum Axelius et
Benedictus Rosenhaner L[iberi] Barones in Ikalaborg iter ad exteros suscepturi musis patriis valedicerent”.
203 Rosenhane, 1658, fol. D2, Fv och F2.
204 Rosenhane, 1658, fol. Dv–D2.
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(urbanior), medan vistelser i Tyskland odlade karaktärsfastheten (constantia). Karl
X Gustav, Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna hade danats av resor på ett förebildligt sätt och omsatt erfarenheter till nytta för hemlandet. ”Därför krävs resor, möda och utgifter, för att vi skall kunna samla det som är bäst i världen, och
sedan omsätta detsamma till samhällelig och privat nytta.”205
I Oratio secunda anknöt Bengt Rosenhane också till statstjänstens realiteter. Han
framhöll att resenären måste umgås med de mest betydelsefulla människorna och
lära sig framstående personers sätt att tala, tänka och vara. ”Statsklokheten beror
nämligen av peregrinationen, som kroppen av själen.”206 Han hänvisade till
mångsidigheten i de krav som ställdes på adliga och statliga företrädare. Studier
var obligatoriska, men måste kombineras med övningar som skänkte kroppen
den fysiska elegans utan vilken umgänge i förfinade sammanhang var otänkbart.
Polariseringen mellan den klumpigt boksynte och den kosmopolitiskt bevandrade världsmannen aktualiserades åter:
Det finns ingen, som inte självmant, även om jag inte skulle påminna om det,
förstår att det är helt fel för dem som på något sätt vill bli användbara i offentliga
ämbeten att ständigt och jämt slukas av studier och höljas i damm. Man måste
träda fram i ljuset, träna kroppens hållning och ägna sig åt övningar passande för
en nobel och ståndsmässig person. Man måste behärska ridkonsten, hantera en
lans, dra svärd, slå läger, bygga försvarsverk och förnöja sig själv och andra med
musik och annat sådant. För man kan vara bildad och boksynt, men om man inte
vet hur man ska föra sig på rätt sätt i allmänt umgänge… och inte har tillägnat sig
eleganta gester och vanor, så kommer man varken anses behagfull eller bli väl
mottagen, utan troligen väcka löje och förundran.207

Att peregrinera var nyttigt för alla, förklarade han vidare, men personer i olika
samhällsställning hade skilda behov. För hantverkare räckte det med att resa till
Nürnberg, för arkitekter till Rom och för handelsmän till Amsterdam, Paris och
Venedig.208 Sådana restriktioner angick inte adeln, vilket berodde på en tydlig
205 Rosenhane, 1658, fol. C–D2v. Citat fol. D, på latin: ”Itaque viis et itineribus, labore atque

sumptu opus, ut, quod in orbe optimum est, colligamus, inque publicos privatosque usus convertamus.”
206 Rosenhane, 1658, fol. Ev–E2. Citat på latin: ”Prudentia vero cetera in tantum pendet a peregrinatione, in quantum corpus a spiritu animaque.”
207 Rosenhane, 1658, fol. E2v. Citat på latin: ”Nemo est, qui non intelligat ultro, etiam me non
admonente, nefas esse iis, qui evadere aliquando viri quoquo modo publicis negociis tractandis utiles
cupiunt, studiis perpetuo immergi, et tegi pulvere; sed in lucem prodire oportere, corporis formandos
gestus, exercitia homini ingenuo nobilique digna excolenda esse, regere eqvum, hastam vibrare, gladio
ferire, castra metari, munimenta extruere, Musica et similibus se, aliosque oblectare posse oportere. Nam
ut satis litteratus, satis doctus sis, si tamen ad amussim scenae conversationis, … te accomodare nescias,
nec gestuum et morum venustatem habeas acquisitam, parum gratum, parum acceptus eris, forsan risum,
forsan admirationem mereberis.”
208 Rosenhane, 1658, fol. Ev.
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social distinktion. Det tillkom dem som anförtroddes offentliga ämbeten, det vill
säga dem själva i första hand, att ägna sig åt utbildning som gick utöver bokliga
studier. Liksom Stiernflycht hade gjort i Greifswald 1648 hävdade Rosenhane att
ett elegant sätt att föra sig motiverade vissa fysiska övningar, avsedda att ge överlägsen kroppskontroll. Konceptionen av statsklokheten blev därmed ståndsexklusiv. Det var bara adelsmän som befann sig i en social position utifrån vilken det
var möjligt att tillägna sig statsklokhetens alla kvaliteter.209
Bengt Rosehane redogjorde i detalj för hur han och brodern avsåg att resa (och
formulerade därmed en plan som i stora delar också kom att följas i praktiken).210
Tanken var att först resa genom Sverige och observera aktuella förhållanden. Därefter hade de behövt bege sig till Polen och Ryssland med tanke på rikets ständiga
kontakter med dessa länder. En sådan resa omöjliggjordes emellertid av den
fiendskap som sedan länge kännetecknade Sveriges relationer till de polska och
ryska staterna. Peregrinationen skulle därför ske i Tyskland, Italien, Frankrike,
England, Spanska Nederländerna och Holland.211
När Rosenhane diskuterade lämpliga resvägar aktualiserade han, liksom andra
författare, frågan om vad resenären hade att vänta av befolkningen i olika länder.
Diskussionen ger exempel på den förförståelse med vilken resenärerna tog sig an
resorna i Europa. Exempelvis skrev Lipsius i det nämnda brevet från 1570-talet
att varje land uppvisade prov på såväl goda som dåliga ordningar och i annan
litteratur var föreställningar om seder och sedeslöshet väl befästa.212 Tysken framställdes å ena sidan som onykter bråkmakare, italienaren som bakslug intrigör och

209 Rosenhane, 1658, fol. E–F. Notera att det även fanns en direkt koppling mellan adelskap
och statstjänst. Det gick inte att vara adlig utan att tjäna staten.
210 Se härom Axel och Bengt Rosenhanes brev till brodern Johan Rosenhane och Schering Rosenhane. UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517. Se vidare i kap. 4, bild. 7.
211 Rosenhane, 1658, fol. F–Gv. Notera att Österrike var en del av Det heliga romerska riket
av tysk nation. Rosehane skiljde dock på ”Germania” och ”Austria” i sin uppräkning av länder.
212 Se bl a Loysius, 1608, som i den 164:e av 200 ”observationer” om resor talar om skillnaderna
mellan fransmän, italienare och tyskar. Loysius betecknade italienaren som klok, fransmannen som
foglig och tysken som försiktig. Rosenhane hade uppenbarligen en förebild i Lipsius uppfattning
om fransmännens ytlighet, italienarnas falskhet och tyskarnas onykterhet. Lipsius anknöt även till
den vanliga föreställningen att unga män på resa i Italien riskerade att förföras av vackra kvinnor,
vilket var ett hot mot den nyttiga resans målsättningar. Lipsius, 1978, s. 197–202. Den engelske
poeten John Barclay (1582–1621) sökte i Icon Animorum (Själarnas spegel, 1:a utg. 1631) svar på
frågan om folks egenart i geografiska, historiska och klimatologiska förhållanden. Han konstaterade
att Frankrike var ett mycket rikt land och att fransmännen överträffade alla andra i elegans, en
elegans som andra eftersträvade, men som riskerade att verka påklistrad hos den som saknade fransmännens medfödda förmåga att klä sig och röra sig. Italienarna var kapabla till allt, skrev Barclay.
Deras städer var vackra och låg på vackra platser. En egenhet hos Italien var att det stora antalet
utländska besökare, som tillsammans syntes bilda ett eget land i landet. Barclay, 1675, s. 24–28
och 69–79. Helander, 2004, s. 345–369, analyserar hur olika länders karaktäristika uttrycktes i
nylatinska texter. Exempelvis var svenskar modiga, medan ryssar var barbariska suputer.
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fransmannen som ytligt njutningslysten. Å den andra fungerade tysken som exempel på ståndaktigt mod, italienaren som företrädare för kulturell belevenhet
och fransmannen som överlägsen alla andra i elegans och kroppshållning.213
Rosenhane nämnde 61 städer längs den planerade resvägen. Fyrtio av dessa låg
i Tyska riket (varav två i nuvarande Österrike), fyra i Ungern, nio i Italien, fyra i
Frankrike, två i England och sex i Spanska Nederländerna. Sett till denna uppräkning tycks Tyska riket ha varit det viktigaste målet på resan, vilket Rosenhane
också framhöll i strid med Stiernflychts åsikter om Frankrike något årtionde tidigare.214 Uppfattningen om det Tyska riket var dock något av en retorisk figur.
Som framgår av kapitel fyra vistades Axel och Bengt Rosenhane visserligen sex
månader i Heidelberg, men huvudmålet på resan var Paris, där de stannade i sexton månader.215
I kortfattade porträtt beskrev Rosenhane var och en av de 61 städerna. Han
förklarade att Tyskland var en lämplig utgångspunkt för observationer av politiska förhållanden, tack vare rikets uppdelning i enheter med olika styrelseformer.216 Ifråga om handel och produktion nämnde han Lübeck, Hamburg, Frankental och Frankfurt och framhöll att kretsen Meissen i Sachsen var känd för
metall- och gruvhantering. Heidelberg, Marburg, Tübingen och Wittenberg räknades bland omistliga universitetsstäder. Heidelberg var även kurfurstlig residensstad i likhet med orter som Dresden, Mainz och Trier, vilka betraktades som
viktiga resmål.217 Andra betydelsefulla städer var Augsburg och Stuttgart. Strasbourg, från vars universitet Schefferus hade rekryterats till Sverige, kallade Rosenhane världens åttonde underverk, tack vare stadens starka befästningar och
vackra byggnader.218
På färden söderut från Tyskland avsåg bröderna Rosenhane att resa genom
Österrike, Ungern och Schweiz. Där fanns åtskilligt att observera. Wien var betydelsefullt politiskt centrum, och det österrikiska hovet berömt. Ungern höll i
213 Rosenhane, 1658, fol. F, F2v och G. Även Johan Rosenhane anknöt till dessa föreställningar.
Rosenhane, 1658, fol. H2.
214 Rosenhane, 1658, fol. F–Gv.
215 Se härom brevväxlingen mellan Axel, Bengt och Johan Rosenhane 1659–1663 i UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517.
216 I jämförelse med den samtida guidelitteraturen bjuder stadsporträtten inte på några överraskningar, vilket framgår av jämförelser med Paul Hentzers Itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae (1612), Jodocus Sincerus (Justus Zinzerling) Itinerarium Galliae (1655), Fransiscus
Schottus Itinerarium Italiae (1655), Claude de Varennes Le Voyage de France (1663) och Martin
Zeillers Itinerarii Germaniae Nov-antiquae compendium (1662).
217 Efter fredsslutet i Westfalen 1648 förrättades kejsarvalen i Heliga romerska riket av tysk
nation av åtta elektorer. Dessa representerade ärkebiskopsdömena Mainz, Köln och Trier, kungariket Böhmen (huset Habsburg), Kurpfalz (huset Wittelsbach), hertigdömet Sachsen (huset Wettin), markgreveskapet Brandenburg (huset Hohenzollern) samt hertigdömet Bayern (huset Wittelsbach).
218 Rosenhane, 1658, fol. F–F2v.
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städer som Comora (nuvarande Komárno i Slovakien) stånd mot Osmanska riket. I Schweiz fanns spillror av svensk kultur (enligt uppfattningar i den götiska
historieskrivningen).219 På södra sidan Alperna väntade Italien. Där fanns alla
möjligheter att ”skärpa omdömet och fördjupa insikter”. Landet var vackert och
dess städer magnifika; varje plats påminde med monumental storslagenhet om
arvet från antiken. I Rom, som enligt Rosehane var Europas största, äldsta och
mest berömda stad, fanns goda tillfällen att observera olika former för politisk
maktutövning.
Andra italienska städer av betydelse var Padua, med dess universitet, Ravenna
och Ferrara. Venedig måste man besöka, men inte för att studera handel utan för
att imponeras av stadens fria ställning och principer för maktutövning.220 Alla
visste att Rosenhane med detta syftade på Venedigs förhållande till Osmanska
riket och stadens adelsrepublikanska ledning, som väckte besökande adelsmäns
intresse.221 Neapel härbärgerade förnämt folk och där hade berömdheter som
Vergilius och Seneca verkat. Ifråga om Florens utelämnade Rosenhane alla hänvisningar till arkitektur och konst, men framhöll stadens stora samlingar av sällsynta böcker.222
Resan från Italien till Frankrike skulle börja till sjöss från Genua till Marseille,
och fortsätta till lands över Lyon till Paris. Rosenhane tyckte sig behöva försvara
Frankrikeresan med tanke på uppfattningarna om den franska ytligheten och
genmälde att, förutom det faktum att fransmännen var bäst på allt elegant, så var
Frankrikes ledande politiska ställning ett avgörande skäl till att besöka landet.
Därtill var svenska intressen sedan länge förenade med franska, bland annat via
gemensamma insatser i olika krig. Ett långt besök i Paris, Europas ”vackraste”
stad, var ett måste. Det var där resenären lärde sig språk och eleganta umgängesvanor.223
Efter vistelsen i Paris och efter ”den vanliga turen” på den franska landsbygden
skulle resan gå vidare till England. ”Det folket har mycket som svenskar bör

219 Som ett uttryck för götiska föreställningar reste representanter för svenska riket i andra länder med uppdrag att söka bevis för att göterna/goterna utvandrat från Sverige. En av dessa var Johan
Gabriel Sparwenfeldt (1655–1727) som 1692 befann sig i Schweiz för att belägga föreställningar
om att schweizarna härstammade från Sverige. Jacobowsky, 1932, s. 186–192.
220 Rosenhane, 1658, fol. F2v–G.
221 Ett stående inslag i adelsresenärers beskrivningar av Venedig är hänvisningar till stadens
förmåga att försvara sig (inte minst mot Osmanska riket) och till dess politiska organisation, som
helt och hållet vilade på adeln. Se t ex Gyllenstiernas journal, 12/9 1683, i RA, Esplunda arkiv, vol.
1:32. Om Venedig och Osmanska riket, se Sella 1997, s. 11–13.
222 Rosenhane, 1658, fol. G.
223 Rosenhane, 1658, fol. G. Rosenhane hade tidigare i talet lett i bevis att Rom var den märkvärdigaste staden i världen, för att sedan säga ungefär detsamma om Paris. Den avgörande skillnaden var att Roms betydelse vilade på det förflutna, medan Paris storhet knöts till samtida förhållanden. Rosenhane, 1658, fol. F2–G.
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känna till”, förklarade Rosenhane.224 Särskilt aktuellt var fördraget mellan England och Sverige, enligt vilket den engelska flottan skulle stödja svenskarna vid
behov.225 Av intresse var också de götiska föreställningarna om normandernas
(nordmännens) påverkan på engelska lagar, seder och språk. Rosenhane nämnde
inte London, men påpekade att akademin i Oxford blomstrade och att England
hade gott om råvaror.
Peregrinationen skulle avslutas med en tur i Spanska Nederländerna och Holland. Resvägen planerades att gå via Bryssel, där hovet residerade, Antwerpen, där
nyutgåvor av de latinska författarna publicerades, och Lovain, där Justus Lipsius
hade fötts. Andra orter av betydelse var Dunkerque, Gent och Oostende.226 Omnämnandet av städer skiljer beskrivningen av Spanska Nederländerna från den av
Republiken Holland (som avser de sju förenade, fria Nederländska provinserna).
Rosenhane nämnde inga holländska städer men framhöll att landet måste besökas
eftersom holländarna var så framstående i byggnadskonst. Deras städer var eleganta, gatorna rena och byggnaderna smakfulla. Landet erbjöd även goda möjligheter till studier av befästningar. Till det kom holländarnas obestridliga skicklighet i allt som hade med skeppsbyggnad och segling att göra.227 Återresan till Sverige, slutligen, borde gå genom Holstein och, om tid gavs, Danmark, där man
måste ta reda på vad svenskarna kunde förvänta sig av den danske arvfienden.228
Då Axel och Bengt hade hållit sina tal var det dags för den yngre brodern Johans
Oratio tertia.229 Johannes Schefferus påpekade i ett separat förord till hans tal att
studerande i alla samhällsställningar gärna peregrinerade. ”För vad kan vara ljuvligare än att lämna mörkret i hemmets fängelsehålor, träda ut i ljuset och fästa
blicken och fötterna utanför fäderneslandets gränser?”230 Emellertid gick inte allt
rätt till. Många förmögna personer missbrukade sin position och lät sig vägledas
224 Rosenhane, 1658, fol. G. Cit på latin: ”Habet multa ea gens quae a Svecis ignorari non debent”.
225 Rosenhane refererade här till 1654 års fördrag mellan England och Sverige.
226 Rosenhane, 1658, fol. G–Gv.
227 Rosenhane, 1658, fol. Gv.
228 Rosenhane, 1658, fol. Gv. Bengt Rosenhane slutade sitt tal med med en bön om åhörarnas
stöd för hans och brödernas idéer. Ty önskan om att resa var ingen ungdomlig villfarelse. ”Vårt
fädernesland, våra föräldrar, vårt stånd, ja, våra egna behov och nyttan kräver den av oss”. Rosenhane, 1658, fol. G2. Citat på latin: ”Exigit a nobis Patria, exigunt Parentes, exigit genus, exigit propria
necessitas utilitasque.”
229 Johan Rosehane inledde med att påpeka att åhörarna för tredje dagen i rad, från samma
kateder, skulle få ”höra mycket sägas om peregrinationer”. Rosehane, 1658, fol. H.
230 Rosenhane, 1658, fol. G2v, Johannes Schefferus förord till Johan Rosenhanes oration. Citat
på latin: ”Nempe, quid jucundius, quam omissa carceris domestici tanquam umbra prosilire in lucem,
pedes oculosque extra limen patriae proferre?” Formuleringen påminner om en passage i Magnus Gabriel De la Gardies tal om Uppsala universitet 1635. De la Gardie säger där att adelns plikt är att
”träda ut i ljuset” och göra statstjänst, inte att åldras i universitetets skuggiga salar. Gustafsson,
1978, s. 114, n. 15. Sammanträffandet visar att det rörde sig om en väl etablerad tankefigur.
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av njutningen då de reste. Hantverkare däremot, reste av nödvändighet och orienterade sig med hjälp av nytta, vilket alla borde göra, ty resandet var värdefullt
och måste skyddas från avarter.231
Johan Rosenhane drog slutsatsen att blivande resenärer måste slutföra sina akademiska studier i Uppsala före avresan från Sverige och skaffa ett intellektuellt
värn mot utländska lockelser. Mellan raderna pläderade han för samma sak som
fadern, att det var adelsmannens plikt att förbereda sina söner med studier innan
de började med något annat.232 Rosenhane använde två anekdoter som stöd för
sitt resonemang. Den första handlade om den tyske diplomaten Georg Sabinus
(1508–60), som hade besökt Rom tillsammans med en tysk prins och inför påven
hållit ett så elegant tal att han och prinsen inbjöds till den påvliga frukosten. I
samband med måltiden samtalade påven och Sabinus på latin, medan den tyske
prinsen satt tyst. Via en tolk frågade påven prinsen om denne kunde latin, varpå
svaret blev nej. Med vrede vände sig påven då till Sabinus och kallade prinsen
”pulchra bestia” – ett vackert djur.233
Den andra anekdoten handlade om en svensk som hade återvänt från en peregrination och tillfrågats av Gustav II Adolf om antalet torn i Antwerpen, varpå
han omedelbart räknade upp dem. Kungen frågade då om politiska och sociala
förhållanden. Men där brast resenärens kunskaper, vilket åskådliggjorde att det
inte räckte med att se saker, utan att utländska förhållanden måste studeras på
djupet om observationerna skulle bli nyttiga. Rosenhane menade att sensmoralen
var aktuell. Dagligen sågs män återvända från främmande länder, endast utrustade med vackra kläder och luxuöst bagage, efter att ha slösat pengar på mode
och kvinnor.234
Sammanfattningsvis visar bröderna Rosenhanes orationer att Matthiaes grundläggande postulat fortfarande var relevanta. Resandet var legitimt om det utbildade lämpliga statstjänare försedda med statsklokhet. Orationerna visar också att
talarna behandlade peregrinationerna med hänvisning till dagsaktuella förhållanden. Behoven av väl beresta statstjänare sattes i relation till rikets stormakts-

231 Rosenhane, 1658, fol. G2v, Johannes Schefferus förord till Johan Rosenhanes oration.
232 Rosenhane, 1658, fol. H–H2. Resonemanget om ungdomens tillkortakommanden tämligen
tidlöst. Rosenhane hävdade att unga män var mottagliga för frestelser, som supandet i Tyskland,
falskheten i Italien och ytligheten i Frankrike, och därför måste härdas med studier.
233 Rosenhane, 1658, fol. H2v. Citat på latin: ”pulchra bestia”. En variant av denna anekdot
handlade om danske kung Kristian I, som på 1470-talet besökte Rom, där man förvånades över
hans skrala latinkunskaper. I Sixtus IV:s curia ska man ha sagt ”pulchra bestia, si loqueretur”–”vilket
vackert djur, om han bara kunde tala”. Skyum-Nielsen, 1981, s. 9.
234 Rosenhane, 1658, fol. I. Rosenhane avslutade orationen med förmaningar om betydelsen av
att vara gudfruktig, frugal och sexuellt avhållsam. Spel om pengar, drickande och sexuellt umgänge
måste undvikas. Rosenhane, 1658, fol. Iv.
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position och till adelns behov av sociala distinktioner. Konceptionen av olika länder och städer var mer utvecklad hos bröderna Rosenhane än hos andra orationsförfattare. Uppfattningarna var stereotypa, men bekräftar vilka färdigheter och
erfarenheter man förväntade att resenärerna kunde hämta in på olika platser.
Johan Rosenhane anknöt till den i Sverige ständigt diskuterade frågan om peregrinerandet borde regleras eller inte.235 Saken engagerade framför allt prästerskapet, som bekymrade sig för blivande prästers vistelser utomlands och i resandet
såg en allmän fara för den lutherska renlärigheten. Sven Göransson har visat att
kraven på religiös kontroll av peregrinationerna ledde till få konkreta åtgärder,
men det står klart att Johan Rosenhane ansåg det nödvändigt att kommentera
resonemangen om resandets risker.236
Tydligt är att Rosenhanebrödernas tal och det tryck de publicerades i bildade
en helhet som skilde dem från övriga orationer. De inledande texterna, författade
av kungen, professorskollegiet i Uppsala, Schefferus och Schering Rosenhane,
skänkte extra auktoritet åt innehållet, och alltsammans bildade en kontext som
kom att utgöra ett sanktionerat utlåtande om peregrinationerna. Det kan knappast ha gått någon förbi att på frågan om varför, hur och var en adelsyngling borde
resa, var svaret just det som Axel, Bengt och Johan Rosenhane hade givit.
Till saken hör också att talen och trycksaken fungerade som en effektiv demonstration av familjen Rosenhanes kulturella och sociala strävanden. Samtidigt
som en viss bild av peregrinationen gavs, exemplifierades en från högsta ort väl
sedd uppfattning om hur enskilda adelsfamiljer borde handla. Med skickligt agerande hade Schering Rosenhane sett till att få detta på pränt på ett sätt som saknade motstycke. Saken låg väl i linje med hans strävan att göra sönerna till ”de
största män, som möjligt var.”237

Statsklokhet som kunskapsteoretiskt program
Med säkerhet utövade Johannes Schefferus och Schering Rosehane stort inflytande på innehållet i Rosehanebrödernas tal. Schefferus medverkan bekräftar en
länk till Strasbourg och till den undervisning i politisk humanism som bedrevs
235 Rosenhane skrev att det inte var ägnat att förvåna att det mot bakgrund av det utbredda

missbruket av resorna på vissa håll restes krav på att de måste kontrolleras. Rosenhane, 1658, fol.
Iv.
236 Göransson, 1951, passim, men här ssk. s. 56–66. Framhållas bör att prästerskapet överlag
inte ville förbjuda resorna, men motverka deras skadliga effekter, bl a genom att hitta vägar att
examinera resenärernas religiösa kunskaper före avresan till kontinenten.
237 Johan Rosenhane (1773, s. 67) uttrycker saken så i ett ofta anfört ställe i sin självbiografi. I
ett memorial författat med anledning av Axel och Bengts resa framhöll Schering Rosenhane att
stödet som sönerna lyckats vinna hos kungen och akademin i Uppsala saknade motstycke: ”att jag
icke vet någon adelsperson en sådan ära tillförne vara vederfaren, däröver jag, och hela vår familia,
haver orsak oss till att hugna och fröjda.” UUB, N 67, fol. 179v.
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där. Liksom några av föregångarna på professuren i politik och vältalighet, Johannes Freinshemius (1608–60), Johannes Loccenius och (den i Sverige under
kort tid aktive) Johannes Boecler, var Schefferus från Strasbourg, den stad som
Bengt Rosenhane lämpligt nog utnämnde till världens åttonde underverk.
Strasbourguniversitetet var säte för senhumanistiska strävanden att i Justus
Lipsius efterföljd utbilda skickliga statstjänare.238 Som diskuterades i detta kapitels inledning kan saken bland annat studeras hos Boecler som lade största vikt
vid prudentia civilis, en statsklokhet definierad som ”kännedom om nyttiga samhälleliga och politiska förhållanden”. Boeclers kunskapsteoretiska iakttagelse var
att resandet utgjorde det lämpligaste sättet att förvärva politisk kunskap och därför var en nödvändighet för blivande statstjänare. Resenären måste förberedas
noga eftersom förståelse av samhällets och statens intrikata förhållanden krävde
teoretiska insikter.239
Utan tvekan kan man konstatera att bröderna Rosenhanes tal rörde sig inom
samma diskurs som Boeclers, både ifråga om statsklokheten och om den kunskapsteoretiska synen på blivande statsmäns behov att utomlands göra egna erfarenheter. Innehållet i talen stämmer dessutom väl överens med Schefferus allmänt
uttalade ambitioner att utbilda statstjänare, som mötte samtidens bistra krav. I
detta arbete fungerade Justus Lipsius maktpräglade, nystoiska ideal som utgångspunkt.240

238 Stagl, 2007, s. 169. Se äv. Landgren, 2008, s. 287–290. Oestreich (1982, s. 159) hävdar att

teorierna om klokt politiskt ledarskap sattes i verket utanför universitetets murar. Av alla städer i
Tyska riket hade Strasbourg den mest effektiva och detaljerade politiska styrningen.
239 Stagl, 2007, s. 169–175. Dilemmat, menar Stagl, var att förberedelserna visserligen var till
hjälp men också underbyggde förutfattade meningar
240 Lindberg, 2001, s. 187–297. Ellenius, 1960, s. 101 och 214, samt. kap. 6, s. 223–265,
behandlar Schefferus uppfattning om prudentia och undervisningen av adelsmän i Uppsala. 1671
lät Schefferus trycka Memorabilium Sueticae gentis exemplorum liber singularis, på svenska En bok
om det svenska folket minnesvärda exempel. Efter såväl klassiska som samtida mönster hade Schefferus
samlat berättelser, lämpliga att läsas och diskuteras av hans adliga studenter i jakt på historiska
belägg på politiska gärningar. Kurt Johannessons inledning till Schefferus, 2005. Vid sidan av peregrinerandet betraktades historiska studier som kungsvägen till klokhet i allmänhet och statsklokhet i synnerhet. Helander, 2004, s. 482–487, anför en rad exempel på den positiva värderingen av
historiska studier, bl a med hänvisning till Laurentius Ludenius.
I en uppsaliensisk oration från 1649 vädrades åsikten att historiestudier kunde ersätta peregrinerandet. Orationen var dedicerad till Nils Stiernflycht som orerade om peregrinationen 1648,
vilket säger något om tillkomstmiljön för skriften. Talet inleddes med en sammanfattning. ”Det
finns två ting som mest av allt tjänar människan i jordelivet, nämligen korrekt kunskap om alla
förflutna händelser ända från tiden för världens skapelse, och klokt ledarskap i alla medborgerliga
verksamheter; bägge utgår från noggrant studium av historieförfattarna och medan det förra skaffar
oerhört nöje, skapar det senare maximal nytta.” På latin: ”Duae res sunt, quae universae vitae mortalium maxime prosunt, accurata rerum plurimarum iam inde ab orbe condito gestarum cognitio, et
prudens omnium actionum civilium in vita gubernatio, ambae ex historiarum diligenti perscrutatione
emanant: altera jucunditatem eximiam, altera utilitatem summan parit.” Benedicti, 1649.
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Figur 2:2 Schematisk bild av förhållande mellan olika övningar syftande till statsklokhet enligt talen om peregrinationer 1618–1658
ÖVNING
Teoretiska kunskaper
– studier vid universitet
– språkstudier
– samtal med lärda män

Social förmåga - uppträdande
– deltagande i sociala sammanhang
– fysiska övningar (exercitier)
– observationer av seder och bruk

Erfarenhet
– resor
– vistelser i metropoler
– besök vid hov
– studier av byggenskap, statsorganisation, rättsväsende, handel, manufaktur, kultur
– deltagande i kulturella, sociala o politiska sammanhang
– deltagande i ambassader
– deltagande i krig

FÄRDIGHET
Prudentia – statsklokhet: förmåga att omsätta kunskap och erfarenhet i handling
för statlig och samhällelig utveckling
Källa: Matthiae, 1618. Sylvius, 1630. Colerus, 1633. Storch, 1639. Stiernflycht, 1648. Rosenstierna, 1657. Rosenhane, 1658.

Observationen att alla peregrinationsorationer kretsade kring prudentia är betydelsefull av två huvudsakliga skäl. Hanteringen av begreppet visar för det första
att talen bör räknas till en grupp avhandlingar och orationer, som under 1600talet behandlade politiska frågor inom ramen för philosophia civilis, ”styrandets
filosofi”.241 I denna politiska diskurs, för att låna Bo Lindbergs ord, spelade alltså
Justus Lipsius politiska humanism en framträdande roll, särskilt i frågor om praktiskt handlande. Det var till honom man vände sig för att definiera prudentiabegreppets konkreta innebörd.242
241 Ifråga om Laurentius Ludenius verksamhet som författare av apodemiska texter och som
preses för Storchs peregrinationstal har Kristi Viiding övertygande visat att såväl Ludenius som
Storchs texter hör till en större mängd avhandlingar (drygt 180), i vilka statsklokheten (prudentia
civilis) behandlades i Dorpat. Viiding, 2006.
242 Lindberg, 2001, s. 213–234. En dissertation, försvarad i Uppsala 1624, behandlade Lipsius
statslära och förklarade att källan till prudentia var individens egna erfarenheter. Genom att skaffa
praktisk erfarenhet på många olika områden lärde man sig mer än vad någon undervisning kunde
åstadkomma. Magni, 1624, fol. E2. Tack till Nils Ekedahl som uppmärksammade mig på denna
text.
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Lindberg diskuterar Gerhard Oestreichs tes att Lipsius spelade en betydande
roll för etableringen av de tidigmoderna staterna i Europa och för formeringen av
en särskild ”socialdisciplinerande mentalitet” knuten till dessa. Han ger Oestreich
rätt i att Lipsius kom att bli populär hos de tidigmoderna furstarna genom att
han lyfte fram individens betydelse. Med Rom som exempel krävde han en individuell disciplin som omfattade både privat och offentligt liv. Vad som enligt
Lindberg talar mot Oestreichs slutsats är att Lipsius stoicism samtidigt vänder
människan från det offentliga i jakt på avskildhet, från vilken livets elände kan
betraktas. Betoningen av kosmopolitiska insikter tycks även rycka undan grunden
för en i statsbyggande sammanhang nödvändig patriotism.243
Så som Lipsius idéer omsattes i peregrinationstexterna måste dock slutsatsen
vara att de spelade de svenska tidigmoderna statsbyggarna rakt i händerna. Plikten att tjäna, nyttomoralen och resandets betydelse för stat och samhälle ägde
högsta aktualitet i en miljö där disciplinerad lojalitet mot fäderneslandet var påkallad. Väl att märka gjorde orationsförfattarna även kosmopolitisk bevandring
till ett uttryck för patriotism. Att i hemlandet göra bruk av utländska erfarenheter
var ett eftersträvansvärt mål för resenärerna och ett viktigt uttryck för statsklokt
handlande.
För det andra skall noteras att Johannes Boecler inte var ensam om att diskutera
resande i termer av kunskapsteori. Redan de tidiga apodemikerna hade på 1570talet framhållit att resan var en egen kunskapsform och under 1600-talet preciserades denna utsaga inom ramen för vad som uppfattades som statsnyttigt resande.244 Om saken ses genom de svenska peregrinationstexterna kan man konstatera att den statstjänarorienterade resa som Stagl ser hos Boecler 1654 definierades av Matthiae redan 1618. Matthiae redogjorde för peregrinationen ur maktens perspektiv och ställde den till statens tjänst. Det var resenärens plikt att skaffa
sig vissa färdigheter och ställa dem till furstens disposition, ett postulat som bildar
gemensam nämnare för alla de orationer som studerats ovan.
243 Lindberg, 2001, s. 18–19, 181–185 och 283–297. Citat s. 19.
244 Stagl, 1995, kap. 1. Några exempel rörande utvecklingen under 1600-talet kan anföras.

Laurentius Ludenius var 1638 preses för ett tal som behandlade frågan om statsklohetens grund i
exempel inhämtade genom historiska studier och resor. Schomerus, 1638. Schomerus (fol. A4)
knöt sitt resonemang till rådande läge med påpekandet att svenskarna gladde sig över att ha en
ovanligt klok drottning och, framför allt, ovanligt dugliga män i förmyndarregeringen, ”som, då de
reflekterar över gångna tider med hjälp av historieskrivningen, ordnar sakerna i nuet och på ett
utmärkt sätt förutser vad som kommer att hända i framtiden”. På latin: ”Pro tempore, nos deo gratias
agimus, quod habeamus in Republica totius Regni terrestre numen prudentissimam Reginam. Insuper,
quod habeamus Illustrissimos Regni Proceres, qui quando praeterita cogitant ex historiis, praesentia ordinant, futura dextre et pulcre provident et prospicerent.” Drygt tjugo år senare, 1662, kritiserade
Hermann Conring (1606–81), professor i Helmstedt, sin samtids benägenhet att likställa statsklokhet (prudentia civilis) med förmågan att elegant och verserat umgås med folk. Conring, 1662, ssk.
kap. 1. Han ville lyfta fram begreppets grundbetydelse, förmågan att i handling omsätta erfarenheter och kunskaper. Denna tanke utvecklades i en avhandling ventilerad i Helmstedt under Conrings presidium. Conring, 1663.
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Samtliga författare till peregrinationstexterna rörde sig med den kunskapsteoretiska uppfattning som Boecler redovisade 1654. I sin analys av denna förbiser
Stagl delvis att de statsnyttiga observationer Boecler talade om var del av något
större. De svenska orationerna visar att talarna med begreppet prudentia fångade
ett systematiserat sätt att se på kunskap, vilket inte till fullo förklarats i tidigare
forskning. Figur 2:2 ger en schematisk bild av den kunskapsteoretiska uppfattning som löper som en röd tråd genom talen. Som redan framgått var målet var
statsklokheten, en färdighet, karaktäriserad av förmågan att handla till nytta för
stat och samhälle. Denna färdighet uppnåddes genom förberedelser inom tre områden: studier, social förmåga och erfarenhet.
Som diskuterades i inledningen spelade fysiska övningar spelade en viktig roll
för adeln. Stiernflycht poängterade var exercitierna en central del av adelsmannens förberedelser för statstjänsten. En överlägsen kroppskontroll demonstrerade
inte bara adelns sociala särställning, utan öppnade även dörrarna till sammanhang
där omistliga erfarenheter kunde vinnas. Det allt mer förfinade ceremonielet i
hov- och högreståndskulturen ställde successivt ökade krav på särskilda fysiska
förberedelser. Därför existerade också ett fullständig logiskt och direkt samband
mellan till synes skilda aktiviteter som studier av de klassiska auktorerna och voltigeövningar på trähästar. Teoretiska kunskaper i samspel med social förmåga
öppnade möjligheter att skaffa erfarenheter. Syftet var att samla exempla, praktiska exempel på ekonomiska, kulturella, politiska och sociala ordningar, vilka
kompletterade de teoretiska insikterna i samtidens stats- och samhällsliv.

2. Instruktioner till resenärer
Vid sidan av orationslitteraturen blev frågor rörande peregrinationerna sällan föremål för tryckta texter. Långt vanligare var att diskussionen fördes i handskrivna
dokument, såsom brev och reseinstruktioner. Dessa instruktioner meddelade inte
teorier om resande utan gav jordnära rekommendationer som omvandlade den
högtravande akademiska prosan till praktiska råd. Med säkerhet har fler reseinstruktioner skrivits än vad som har bevarats. Varje informator bör ha fått någon
form av plan att följa och i vissa fall fungerade instruktionen som ett kontrakt,
som skrevs under av informator och resenär.245 Att dokumenten var handskrivna

245 Exempelvis hänvisade Peter Falck i sina rapporter till de instruktioner han mottagit före
resan. Något särskilt dokument med instruktioner har dock inte bevarats. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 596, Peter Falk till Axel Oxenstierna, t ex Wittenberg,
1610-05-26, 1610-09-12 och 1610-10-07. Harald Appelboms instruktion 1662 är utformad som
ett kontrakt, vilket informator och resenär måste skriva under. RA, Biographicasamlingen, Harald
Appelboms L’Instruction [etc.].
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hindrade inte spridning. Instruktioner som ansågs särskilt bra kopierades och cirkulerades.246 Liksom orationerna ökade reseinstruktionerna successivt i omfång,
särskilt avseende information om resvägar och förhållanden i olika länder.247
I det följande ska ett antal, närmare bestämt sju, instruktioner studeras (figur
2:3). Riksrådet Per Banérs (1588–1644) instruktion för sonen Gustav (1618–89)
från 1634 och riksskattmästare Gabriel Bengtsson Oxenstiernas ”En liten faderlig
påminnelse”, adresserad till sonen Gabriel (1619–73) samma år.248 1658 undertecknade riksrådet Schering Rosenhane sitt memorial till sönerna Axel och
Bengt249 och fyra år senare, 1662, avfattade den svenske ambassadören i Holland
Harald Appelbom (1612–74) en instruktion för sonen, Carl (f. 1647), och brorsonen Anders (Andersson) Appelbom (d. 1687).250 Kring 1665 författade riksrådet Johan Gyllenstierna (1635–80) instruktionen avsedd för en i övrigt så gott
som obekant Johan Skytte.251 Odaterade och med okänd adressat är Johannes
Schefferus ”råd angående studiefärder” skrivna någon gång under 1660-talet.252
Erik Lindschölds (1630–90) råd till sonen Isak (1675–87) daterades sannolikt
1685.253

246 Hagström, 1983, s. 52–53.
247 Per Banér ordnade 1634 sina råd på några få sidor i sex punkter, medan Schering Rosenhane

1658 satte upp sitt memorial i 86 punkter.
248 Davidsson, 1953-54, s. 106–109. Instruktionen har titeln ”Memoriall för min son Gustaff
Baner uppåå sin resa ått Engelandh”. Åsa Karlsson på Svenskt biografiskt lexikon tackas för att ha
uppmärksammat Banérs text. Oxenstierna, 1760.
249 UUB, N 67, fol. 179–189. Memorialet är uppdelat i 86 punkter.
250 Instruktionen finns i två olika exemplar. Ett finns i RA, Biographicasamlingen, ”L’Instruction Donnée au Sieur Jean Meinhardus Docernius, pour avoir la conduite de mon fils [etc]”. En kopia
på svenska finns i Västmanlands-Dala nations arkiv i Uppsala, bland Johan Stiernhööks (1596–
1675) papper. Hagström, 1983, har publicerat denna diskuterat hur den hamnat i Sverige. Han
kände inte till den franska versionen av dokumentet på Riksarkivet.
251 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408. Texten finns i koncept och renskrift. Denna undersökning bygger både bägge versioner. Gustav Lilliecrona (1623–87) omtalas i instruktionen som
svensk resident i Danmark, en tjänst han tillträdde 1662 och lämnade kring 1675-76. Införandet
av enväldet i Danmark framställs som en aktuell händelse och det s k andra kriget mellan England
och Holland (1664–67) pågick. Instruktionen förvaras tillsammans med andra handlingar knutna
till riksrådet Johan Skytte (1577–1645). Margareta Revera har för denna undersöknings räkning
visat att mottagaren var en Johan Skytte (utan känt födelse- och dödsår), som var son till Jakob
Skytte (1616–54) och att upphovsmannen var Johan Gyllenstierna, som var dotterson till ovan
riksrådrt Johan Skytte, och som var Skyttes förmyndare (Rystad, 1957, s. 46). I instruktionen hänvisas till Edeby, Johan Skyttes sätesgård.
252 Undersökningen utår från den svenska översättningen av texten publicerad ÅSU, nr. 49, s.
40–44. Schefferus omtalar Jakob Lilliehöök (1633–57) som död och professor Johan Gronovius i
Leiden (1611–71) som levande. Texten bör därmed vara författad någon gång mellan åren 1657
och 1671.
253 Lindschölds instruktion finns i ett brev som bilaga hos Ingers, 1908, s. 259–262.
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Figur 2:3. Instruktioner för resor cirka 1630–1680
År

Författare

Resenär

Titel

1634

Per Banér

Gustav Banér

Memorial för min son Gustav
Banér

1634

Gabriel

Gabriel Oxenstierna

En liten faderlig påminnelse
[etc.]

1658

Schering Rosenhane

Axel och Bengt Rosenhane

Memorial för mine söner Axel
och Bengt Rosenhane [etc.]

1662

Harald Appelbom

Carl och Anders Appelbom

L’Instruction, Donné au Sieur
Jean… Docernius [etc.]

166[?] Johan Gyllenstierna

Johan Skytte

Instruktion för en resande person

166[?] Johannes Schefferus

Okänd

[Johannes Schefferus råd angående studiefärder]

168[?] Erik Lindschöld

Isak Lindschöld

[Titel saknas]

Källa: Davidsson (PHT, nr. 51, 1953–54). Den Swenska Merkurius (5:e.årg, del III, 1760). UUB,
N 67. RA, Biographicasamlingen, Harald Appelbom. RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408. ÅSU,
vol. 49. Ingers, 1908.
Anm. Titeln till Schefferus instruktion är formulerad av översättaren (ÅSU, vol., 49, s. 40).

Författarna till instruktionerna intog inflytelserika positioner och hade, Banér
undantagen, egna peregrinationserfarenheter att bygga på. Banér var 1634, i Axel
Oxenstiernas frånvaro, högste ansvarig för statsförvaltningen i Sverige.254 Riksskattmästare Gabriel Oxenstierna, var en av de fem höga riksämbetsmännen och
en av den fem man starka förmyndarregeringen för drottning Kristina.255 Schering Rosenhane hade flera prominenta uppdrag, bland annat som ambassadör i
Paris, fredsförhandlare i Münster och diplomat i Bremen och Verden.256 Harald
Appelbom följde under decennier den svenska adelns peregrinerande på nära håll
från sin position i Holland.257 Johan Gyllenstierna var en av de mest inflytelserika
statsämbetsmännen under sin livstid. 1665 var han i början av karriären och ledare för låg- och nyadelns opposition mot delar av rådsaristokratin.258 Johannes
Schefferus hade som professor skytteanus en central roll för adelns undervisning
254 Boëthius, 1920, SBL, bd. 2, s. 658 f.
255 Gillingstam, 1992-1994, SBL, bd. 28, s. 465 f. Oxenstierna vistades på kontinenten mellan
1597 och 1606, först i Tyskland och sedan fyra år i Frankrike.
256 Se härom i dennes självbiografi. Rosenhane 1773. Han dokumenterade delar av sin peregrination i en resejournal. UUB, X 351.
257 Detta kan följas i hans korrespondens med Hugo Grotius, BHG. Appelbom studerade själv
i Franeker. Gihl, 1920, SBL, bd. 2, s. 90.
258 Rystad, 1957, s. 25 f.
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i politik i Uppsala och hans inflytande på bröderna Rosenhanes orationer har
berörts ovan.259 Erik Lindschöld stod tidvis Johan Gyllenstierna nära och blev
efter dennes död en av Karl XI:s mest betrodda ämbetsmän, sedermera med uppdrag att leda Karl XII:s utbildning.260
Ifråga om instruktionernas innehåll gav Per Banér råd för sonens resa i England i ambassadör Johan Skyttes svit. Gabriel Oxenstierna meddelade ett antal
allmänna förhållningsregler för en kontinental vistelse. Schering Rosenhane och
Johan Gyllenstierna gav instruktioner för en resa från Sverige genom Danmark (i
Gyllenstiernas fall), Tyskland, Italien, Frankrike, Spanska Nederländerna, Holland, England och åter till Sverige. Rosenhane meddelade särskilt detaljerade instruktioner för sönernas resa till södra Tyskland. På liknande sätt gav Gyllenstierna ingående anvisningar för Skyttes resa till Italien, men endast översiktliga råd
för den övriga färden. Harald Appelbom gav instruktioner för en resa från Holland till Frankrike, Flandern, England och åter till Holland med fokus på resenärernas vistelse i Frankrike, särskilt Paris. Johannes Schefferus formulerade sina råd
som svar på en okänd adelsmans förfrågan om hur en ung man borde resa i
Europa. Erik Lindschölds instruktioner rörde sonens vistelse i Paris.
Lindschölds tankar om Paris gör att instruktionen försvarar sin plats i sammanhanget, trots att den i strikt mening skiljer sig från de övriga i och med att
den skickades brevledes då sonen befann sig på kontinenten och inte författades
före avresan. Som Stiernflycht framhöll 1648 betraktades Paris och Frankrike av
många, däribland Lindschöld, som det viktigaste målet på peregrinationen. Detsamma gjorde Appelbom, vars instruktion framförallt rörde Frankrike. Gyllenstierna däremot förhöll sig öppet kritisk till ”’de fransöske dansemästarnas’ manér
och klädmode” och drev en antifransk linje i såväl inrikes- som utrikespolitiska
frågor. Emellertid hade han själv vistats i Paris nästan ett år i samband med sin
egen peregrination på 1650-talet och förutsatte i sin instruktion att Skytte skulle
komma att tillbringa tid i Frankrike i syfte att fullända sina exercitier.261 Detsamma gjorde Schering Rosenhane, som yttrade påfallande lite om Frankrike och
Paris, trots att Paris var huvudmålet på sönernas resa.
Saken ska inte tolkas som att Rosenhane och Gyllenstierna ansåg att vistelser i
Frankrike var överflödiga. Skälet till deras detaljerade instruktioner om Tyskland
var med säkerhet ett annat. Under 30-åriga kriget inledde adeln i allmänhet sina
peregrinationer i Holland, men efter Westfaliska freden blev peregrinationer med
början i Tyskland åter allt vanligare. Tydligen ansåg Rosenhane och Gyllenstierna
att särskilda instruktioner för vistelser där var av nöden, möjligen för att de avvek
259 Burius, 2000-02, SBL, bd. 38, s. 508 f.
260 Erik Lindschöld var informator åt Karl X Gustavs utomäktenskapligt födde son Gustav
Carlson. Lindschöld (eller Lindeman som han då hette) vistades med Gustav Carlson på kontinenten mellan 1659 och 1668. De levde långa perioder i olika metropoler, bland annat Paris och Rom,
samt tre år i Strasbourg. Jägersköld, 1980-81, SBL, bd. 23, s. 588–595. Ingers, 1908.
261 Om Gyllenstiernas peregrination, se Rystad, 1957, s. 15–18, cit. s. 191.
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från det då sedan decennier invanda mönstret. Anvisningar för peregrinationer
till Holland förekommer för övrigt sparsamt i det urval av dokument som undersöks här. Därför refereras i jämförande syfte Schering Rosenhanes korrespondens
med sonen Johan, som inledde sin peregrination med studier i Leiden.
Reseinstruktioner har tidigare studerats i relation till frågor förknippade med
religiös kontroll av peregrinationerna och idéer om adlig utbildning. Noterbart
är att de varken undersökts i sin helhet eller med särskild hänsyn till frågor om
genomförande av peregrinationer från start till mål. Tidigare forskning visar,
bland annat med hänvisning till peregrinationsinstruktioner, att motståndet mot
svenskars vistelser i icke-lutherska områden mjukades upp då statens behov av
personer med breda kontinentala erfarenheter ökade.262 I annat sammanhang har
Schering Rosenhanes, Johannes Schefferus’ och Erik Lindschölds idéer använts
för att belägga det som uppfattats som ett antiakademiskt adligt bildningsideal,
formulerat senast kring 1660. Schering Rosenhanes kraftfulla argumentation för
en utbildning som ställde kosmopolitiska insikter framför akademisk skolning
betraktas som det mest vältaliga exemplet.263

Nytta, gudsfruktan och patriarkal kontroll
Orationslitteraturens latinska begreppsapparat kom endast sparsamt till användning i instruktionerna, som dock utgick från samma grundläggande tematik. Utgångspunkten var att resandet legitimerades av nyttan, som var detsamma som
att göra sig kapabel till statstjänst. Schering Rosenhane påpekade att sönerna alltid måste ”vara i Action och hava någon ärlig ockupation för handen”.264 Målsättningen var att ”se och lära, vad som en ung person av adelståndet väl tjänar
och anstår”.265 Schefferus poängterade att syftet med en kontinental resa inte var
bekvämlighet utan resenärens ”egen och statens nytta”.266
Författarna till instruktionerna var vidare överens om att resenärens fasthållande vid den rätta, lutherska läran, var av fundamental vikt för att resan skulle
gå väl. På denna punkt var de betydligt mer utförliga än författarna till orationerna och skälen till behandlingen av teologiska spörsmål är tämligen uppenbara.
Under de oroliga åren vid 1600-talets början sände flera ledande adelsmän sina
söner utomlands i syfte att sätta dem i säkerhet.267 En del av dessa vistades i Polen
262 Göransson, 1951, och där anförda källor och litteratur.
263 Gustafsson, 1959 och 1978 och där anförda källor och litteratur.
264 UUB, N 67, fol. 189, punkt 85.
265 UUB, N 67, inledningen, fol. 179.
266 ÅSU, nr. 49, s. 40.
267 Denna oroliga tid skildras med utgångspunkt i Axel Oxenstierna av Tham, 1935, s. 92–130.
Tham diskuterar (s. 56) huruvida Axel Oxenstiernas, hans bröders och kusiners peregrinationer på
1590-talets slut motiverades av önskemål om att sätta dem i säkerhet. Han finner skäl för en sådan
tolkning, men hävdar att deras behov av studier var avgörande. Ahnlund, 1940, s. 36–47, menar
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och andra studerade vid katolska lärosäten, vilket väckte kungamaktens misstankar om att de konspirerade för att sätta Sigismund på tronen.268 Fortfarande på
1620-talet var sådana farhågor i högsta grad levande. ”Om du beger dig till att
studera i jesuiternas och papisternas akademier, kan du lätteligen blifva förförd”
skrev Abraham Brahe 1624 till sonen Per Brahe d y (1602–80). För att understryka allvaret bifogade han Örebro stadga, som antogs 1617 och enligt vilken
landsförvisning väntade den som bröt mot förbudet att studera hos katoliker.269
Misstänksamheten mot resenärernas beröring med främmande trosläror avtog
i takt med att insikten växte om de teologiska frågornas betydelse för förståelsen
av kontinentala realiteter, men uppmaningen att resenären måste hålla sig till den
rätta tron kom alltid först i instruktionerna. Johan Gyllenstierna underströk att
resenären måste studera religiösa skillnader ”att han där av kan se, vad som förnämligast av religion haver rört staterna uti Europa, och i synnerhet humeurerna
uti romerska riket”. Rådet formulerades i ett sammanhang där fredsslutet i Westfalen 1648 bildade premiss för förståelsen av situationen i Europa.270 Harald Appelbom gick ett steg längre. Om inga lutherska gudstjänster gavs på orten där
sonen och brorsonen för tillfället befann sig, hade de tillåtelse att delta i andra
gudstjänster. Vid predikningarna skulle de ta till sig av allt som var ”gott och
instruktivt” och ha överseende med sådant som stred mot deras egen tro.271
Nyttodiskursen kopplades vidare till en patriarkal ordning, där resenärens
framgång gjordes avhängig dennes förmåga att underordna sig hemmets kontroll.
Schering Rosenhane ägnade nio av sitt memorials 86 punkter åt sönernas plikt
att sätta familjens intressen före sina egna och leva ett ärbart liv. De måste undvika allt ”som icke tjänar och väl anstår, utan alltid sätt[a] sig sitt stånd, goda
namn, reputation, äran och redligheten för ögonen…”.272 Inte minst påminde
emellertid att det inrikespolitiska läget och Karl IX:s hållning mot aristokratin hade avgörande inverkan på Axel Oxenstiernas utlandsvistelse. Hans förmyndare och mor planerade resan så att den
inte blev för kort med hänsyn till läget hemmavid och avrådde vid ett tillfälle från en snar hemresa.
Med stor sannolikhet träffade Oxenstierna utomlands flera anförvanter till dem som avrättades
1600 och som var på väg till Polen. När Oxenstierna kallades hem 1603 berodde det på att ”en
förlängd bortavaro kunde missförstås på högre ort” (s. 46) och att Karl IX hade låtit en kallelse gå
ut om att alla adelsmän som vistades utomlands genast måste bege sig hemåt. Se äv. Ahnlund, 1913,
s. 171–172 och 174.
268 Detta är bakgrunden till Ebba Brahes (hustru till den avrättade Erik Sparre) resonemang om
sonen Johan Sparre (1587–1632). Denne hade återvänt från kontinenten och väntade vid riksgränsen på tillåtelse att resa in i landet. Brahe önskade Axel Oxenstiernas stöd i frågan och framhöll att
sonen avsåg att presentera sig för kungen. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Ebba Brahe till Axel Oxenstierna, odat. Brevet är troligen tillkommet efter Karl
IX:s död och den kung som avses är Gustav II Adolf. Johan Sparre blev sedermera riksråd. Hans
äldste bror vistades livet ut i Polen.
269 Nordmann, 1904, s. 50–51.
270 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, ”Instruktion [etc.]” punkt 1.
271 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 1.
272 UUB, N 67, fol. 179v–181. Cit. fol. 180v.

87

Rosen-hane om att peregrinationen var en omfattande ekonomisk investering,
som måste förvaltas väl, särskilt som sönerna hade att svara inför övriga syskon i
familjen.273
Även Gabriel Oxenstierna påminde om att resan var ett kostsamt projekt och
varnade sonen för att dra skam över familjen. För säkerhets skull ställde han honom under broderns, den berömde Resare-Bengt Oxenstiernas (1591–1643, från
1634 generalguvernör i Livland) beskydd. Sonen beordrades att alltid fråga honom om ”vad du företaga och göra skall, och hans råd, vetskap och vilja förutan,
dig ingenting företaga…”. Bröt sonen mot denna regel skulle han ”hårdeligen…
tilltalt och näpst bliva”.274
Med undantag för Schefferus visar instruktionerna att författarna strävade efter att kontrollera resenärerna i den mån det var möjligt. Schering Rosenhane
nämnde ett tjugotal personer som sönerna borde träffa redan i början av resan.
Bland dem var flera riksråd och kung Karl X Gustav. Mötena syftade till att knyta
kontakter och skaffa dagsaktuell information, men innebar också att sönerna hänvisades till ett sammanhang där disciplinerat uppträdande var påkallat.275
Harald Appelbom tillät inga ändringar i det studieprogram han presenterade
med mindre än att informatorn genast underrättade honom om orsaken. Appelbom krävde också att sonen och brorsonen var 14:e dag skickade en rapport om
studier och exercitier, om samtal de haft med framstående personer och om alla
utgifter.276 På så sätt ville han försäkra sig om möjligheten att åtgärda sådant som
stred mot resans målsättning eller hotade familjens rykte. Det sista avslöjar att
instruktionsförfattarna insåg att peregrinationen spelade en social roll som endast
ytligt behandlades i orationerna. Resenärerna var ett slags sociala agenter vars
handlingar förstärkte, respektive rubbade, familjens ställning. Detta skiljde visserligen inte resan från andra aktiviteter men problemet, sett ur familjeföreträdarnas synvinkel, var att resenärerna vistades långt utom hemmet under lång tid.
Hänvisningarna till familjens rykte och till ansvar för föräldrar och syskon var
ett effektivt sätt att moraliskt binda resenären till plikten att agera på ett visst sätt.
Där informatorns förmaningar inte räckte till skulle självcensuren göra resten.
Resenärernas relativt fria ställning utom hemmets kontroll betraktades således
som en fara, men också som en tillgång. I möten under resans gång bekräftade
och utökade resenärerna familjens sociala nätverk. Per Banér instruerade sonen
att hälsa alla bekanta utomlands. Uppmaningen gjordes jämte en annan där sonens uppförande stod i centrum: ”in summa… skall [han, sonen] sig uppå denna
sin resa så vinnlägga till att förhålla och skicka, att det först länder honom till ära,
lärdom och förfarenhet [och] Mig och hans Moder till fägnad…”.277
273 UUB, N 67, fol. 180v.
274 Oxenstierna, 1760, punkt 5.
275 UUB, N 67, punkt 10–22.
276 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 4 och 8.
277 Banér i Davidsson, 1953-54, punkt 6.
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Att observera och dokumentera
Instruktionsförfattarna band således nyttodiskursen till sociala förhållanden.
Samma sociala förhållanden hade betydelse för uppfattningar om inhämtande av
erfarenheter, vilka erfarenheter som var nödvändiga och hur dessa skulle dokumenteras. Orationslitteraturen sysslade med begreppet humanitet, som avsåg resenärens förmåga att anpassa sig till sociala sammanhang. Exempelvis Matthiae
påpekade att resenären hade något att lära av alla möjliga situationer och därför
måste ha ett öppet sinne. I instruktionerna rörde man sig med en betydligt mer
inskränkt och ambivalent syn på saken. Resenärerna fick inte umgås med vilka
som helst och heller inte föra samtal om vad som helst. Den totala öppenhet inför
världen som anbefalldes i teorin visar sig i praktiken vara kringskuren av idéer om
ära och andra socialt bundna föreställningar.
Per Banér skriver att sonen måste ”bruka stor flit och discretion” i ”efterfrågande [samtal] och umgänge” med framstående personer. Fliten syftade till att få
insyn i politiska realiteter och diskretionen till att undvika ”lättfärdiga personers
umgänge”. Vikten av rätt umgänge underströks med eftertryck även av Schering
Rosenhane och Harald Appelbom. Båda krävde att resenärerna sökte upp framträdande personer och bara bodde på de bästa härbärgena. Rosenhane ville se sina
söner ”dristiga och frimodiga” i ”gott sällskap och umgänge”. De måste besöka
hov, delta i sociala sammankomster och ta del av allt ”som något är till att se och
märka”.278
Appelbom gjorde sociala konventioner och samtal till en bärande princip i sin
”metod för att resa nyttigt och gagneligt”. På välrenommerade värdshus skulle
värdarna förmås att diskret upplysa om övriga gäster och sonen och brorsonen
skulle sedan föra samtal med de mest lysande bland dem. Nästa steg var att be
någon pålitlig person guida runt i aktuell stad och informera om civil och militär
arkitektur samt politiska och sociala förhållanden. Företrädare för olika institutioner skulle uppsökas med frågor om ekonomi, handel, styrelsesätt, privilegier,
sociala hierarkier med mera. Rekommendationsbrev garanterade tillträde till de
socialt mest exklusiva miljöerna, det vill säga till personer med egen hovhållning,
som lokala stormän, guvernörer, borgmästare, lärda män, prinsar och främmande
länders sändebud, etcetera.279
Appelbom framhöll att rekommendationsbreven egentligen var onödiga med
tanke på den sociala logik som reglerade högreståndskulturen. Man kunde knacka
på hos vem som helst och förvänta sig att bli insläppt eftersom alla förutsatte att
resenärer skulle göra visiter hos inflytelserika människor. Utan blygsamhet kunde
sonen och brorsonen därför träda fram, presentera sig med namn och nationstillhörighet, förklara att de reste i syfte att tjäna sin kung, familj och vänner, och
278 UUB, N 67, punkt 72.
279 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 2. Citatet: ”la maniere de voyager
utilement et profitablement”.
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ställa alla möjliga frågor om förhållandena på orten. Den diskretion som Banér
påbjöd var dock i högsta grad aktuell. Sonen och brorsonen fick under inga omständigheter väcka anstöt eller ge sig in i affekterade diskussioner. Om känsliga
frågor kom på tal skulle de inta en neutral hållning och avhålla sig från att röja
egna åsikter.280
Johannes Matthiae framhöll i sin oration att samtal med framstående personer
var en bättre källa till kunskap än läsning i böcker. Appelboms resonemang preciserade hur dessa samtal borde genomföras. Klart är att han inte tänkte sig ett
givande och tagande där samtalspartnerna bröt åsikter mot varandra i strävan efter nya insikter. Samtalen skulle gå i en riktning där resenären fungerade som ett
mottagande kärl, vilket sakta men säkert fylldes med ny kunskap av pålitliga och
socialt välrenommerade sagesmän.
Appelbom instruerade sonen och brorsonen att skaffa sig detaljerad insikt i ekonomiska, kulturella, politiska och sociala förhållanden. I detta var han överens
med övriga instruktionsförfattare. Gabriel Oxenstierna ville att sonen gjorde nyttiga iakttagelser och lärde sig att urskilja ”det onda och skadliga”, vilket skulle
göra honom till en god rådgivare i framtiden.281 Per Banér varnade sonen för att
”förundra” sig över ”överflödigt prål” och istället ägna sig åt seriösa observationer:
[D]etta ska vara hans rätta föresatta mål… att han först granneligen aktar och
observerar, vart och ett landskaps situation, med vad store vattenströmmar och
floder, det är igenom brutet, och ifrån andre konungeriken och landskap åtskilt,
och vem var haver till granne, huru många befästningar och faste städer uti vart
land är, vad hovhållning hos potentaterne och regenterne äre, vad slags regemente,
religion och handel, uti vart rike, provincie och stad är och om städerne eller undersåtarne äre rike eller fattige, mycket folk eller litet, och vad fundament till de
förnämste herrers och städers inkomster och trafik [handel] är, item [tillika] vad
lag och rätter de bruka och öva, … huru många kyrkor, hospitaler, universitet och
skolor, i var stad är, huru många borgmästare och råd äri… och annat sådant mera
som honom igenom resandet bättre förekommer…282

Banérs instruktion förtjänar ett långt citat eftersom den i komprimerad form
nämner allt det alla adelsresenärer uppmanades att observera. Att notera är att
han utgick från allmänna, geografiska förhållanden, och slutade i specifika förutsättningar, med frågor om hur ekonomi, kultur, politik och sociala realiteter
hängde samman och påverkade varandra.283
280 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 2.
281 Oxenstierna, 1760, punkt 4.
282 Banér i Davidsson, 1953-54, punkt 4.
283 Saken är värd att uppmärksamma eftersom Banér här gjorde bruk av en apodemisk grundtanke. Theodor Zwingers Methodus Apodemica [etc.] är uppbyggd kring s.k. synoptiska tabeller där
olika ämnen och teman definierades med hjälp av en allmän utgångspunkt som därefter bröts ned
i alltmer specifika påpekanden. Banérs resonemang kan exempelvis jämföras med Zwingers synoptiska tabeller på s. 72–81, där förslag till analys av platsers egenskaper presenteras. Zwinger, 1577.
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Samma grundhållning möter hos Gyllenstierna, som låter fredsslutet i Westfalen 1648 och Sveriges ställning som stormakt bilda utgångspunkt för förståelsen
av kontinentala förhållanden. Denne ville att resenären analyserade varje stats
styrkor och svagheter, och påpekade att psykologiska insikter var nödvändiga för
fördjupade kunskaper om utländska realiteter. Resenären skulle ta reda på hur
beslutsfattare tänkte och vilka intressen de tog hänsyn till. Ett vägledande begrepp
var humeur, som i allmänhet avsåg folks inställning till saker och ting. Hos Gyllenstierna är definitionen bredare och avser såväl bevekelsegrunder (kulturella,
religiösa, utbildningsmässiga etcetera) som intentioner bakom politiska beslut.
För att ”penetrera” varje stats ”fundament” måste resenären analysera vad han
hade fått höra med hjälp av romersk rätt, litteratur och egna observationer.284
”Nulla dies sine linea” – inte en dag utan en rad, skrev Per Banér till sonen Gustav
och instruerade honom att kontinuerligt hålla sig med två anteckningsböcker. I
den ena, en så kallad milbok, skulle han skriva ned antalet mil som han avverkade,
namn på värdshus och deras värdar, vilka städer som passerades och så vidare. I
den andra skulle noteringar göras om de förhållanden som pekades ut i det långa
citatet ovan. Appelbom, Oxenstierna, Rosenhane och Gyllenstierna var överens
med Banér om den skriftliga dokumentationens betydelse för resenärens minne
och intellektuella bearbetning av insamlat erfarenhetsstoff. Att skriva var dock
inte allt. Resenären uppmanades att föra ständiga diskussioner med sin informator och muntligen repetera nya lärdomar.285

284 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, ”Instruktion [etc.]” punkt 2.
285 Banér i Davidsson, 1953-54, punkt 2 och RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]”
punkt 2. Det är allmänt bekant att frågor kring dokumentation och skrivande sysselsatte dem som
uttalade sig om resande under tidigmodern tid (se t ex Brenner, 1990, s. 25–31, 105–110, Stagl,
1995, ssk. kap 2, Eliasson, 1999, s. 47–51, Leibetseder, 2004, 138–143). Uppmaningar om att
föra två böcker var vanligt förekommande. I en, i dessa sammanhang ofta åberopad text, skrev
Tomas Erpenius, professor i orientaliska språk i Leiden, att resenären borde använda två anteckningsböcker. En för anteckningar under dagen och en för genomarbetade noteringar på kvällen.
Erpenius, 1631, s. 20–22. Här bör saken uppmärksammas för att instruktionerna visar hur och var
dessa tankar omsattes i den svenska miljön.
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Figur 2:4. Förslag till Johan Rosenhanes korrespondens 1663
Adressat

Ämnen att behandla på franska eller latin

Rikskansler Magnus Gabriel
De la Gardie

Statssaker och omständigheter som påverkar dem, ibland om handel

Riksdrots Per Brahe d y

Som ovan, men i synnerhet sådant som rör statskassan

Hovrättspresident Seved Bååt

Nyheter rörande rättsskipning och särskilda notiser

Riksråd Clas Tott

Ärenden rörande hovet och statens allmänna läge

Presidenten i kommerskollegiet
Knut Kurck

Handel

Hovkansler Mattias
Biörenklou

Statssaker, ibland om vetenskap

Riksråd Johan Gyllenstierna

Familjeärenden

Prof. och statssekr. Emund Figrelius Gripenhielm

Studier

Landsdomare Anders Lilliehöök [ej angivet]
Filip Stiernsköld

[ej angivet]

Rikskanslerns söner Gustav
Adolf och Magnus Gabriel

[ej angivet]

Professor Johannes Schefferus

Vetenskap

Professor Olof Rudbeck

Medicin och matematik

Gronovius, Ludolph, Forstner
m. fl

[ej angivet]

Riddarhusdirektör
Israël Lagerfeldt

Handel

Källa: UUB, brev till Johan Rosenhane, vol. E 527b, odaterad bilaga till brev från Schering Rosenehane till Johan Rosenhane, Stockholm, 1663-02-07 eller 02-14.
Anm. Johan Gronovius (1611–71) var professor i vältalighet och historia i Leiden. Namnet Ludolph kan syfta på någon av eller bägge bröderna Hiob (1624–1704) och Georg Heinrich Ludolph
(1616–69). Den förre var orientalist och hade varit anställd hos familjen Rosenhane som lärare,
den senare hade varit Schering Rosenhanes tyske sekreterare vid fredsförhandlingarna i Münster.
(Hansson, 1993, s. 34-35.) I Münster hade Schering Rosenhane träffat Christoph Forstner (1598–
1668) som var grevskapet Mömpelgards (Montbéliard) representant. (Croxton, 2013, s. 139-140).
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Schering Rosenhane ägnade en av sina 86 punkter till att lyfta fram betydelsen av
att sönerna förde flitiga anteckningar om ”allt vad som av något värde på resan
passerar”. Ytliga noteringar måste undvikas. Med hjälp av kunskaper i romersk
rätt och politiska konstitutioner skulle de söka fördjupade kunskaper om förhållanden på olika orter. Intresset för hushållning (han författade vid denna tid en
Oeconomia) märktes i uppmaningen att sönerna också måste ägna sig åt privatekonomiska frågor.286 De skulle ta reda på ”sådant som tjänar en hushållare att
veta” inom trädgårdsskötsel, byggenskap, jordbruk, jakt och fiske samt sända
plantor, lämpliga för svenska trädgårdar, hemåt med post.287
Appelboms uppmaningar på området låg i linje vad han sagt om betydelsen av
möten med framträdande personer. Varje kväll skulle sonen och brorsonen tillsammans med informatorn repetera vad de fått höra under dagen och plocka fram
böcker och kartor, med vars hjälp erfarenheterna breddades ytterligare. De skulle
föra varsin journal och med jämna mellanrum jämföra respektive noteringar med
varandra. Förutom faktauppgifter var historier, anekdoter, sentenser och vackra
ord föremål för intresse eftersom sådant kom till användning i konversationer.288

Studier och övningar
Som orationsförfattarna klargjorde hängde möjligheter att göra erfarenheter nära
samman med studier och andra övningar, de så kallade exercitierna. Råden härvidlag skiljer sig något åt i instruktionerna, beroende på de aktuella resornas olika
karaktär. Per Banér förväntade sig inte att sonen skulle hinna med några särskilda
studier i samband med ambassadresan till England förutom privat läsning under
ledning av informatorn. Gabriel Oxenstiernas förutsättningar var dock annorlunda och fadern uppmanande honom att ”intet [älska] högre än bokelige
konster”.289
Att Oxenstierna inte nämnde andra övningar än studier är ett ganska märkligt
undantag från regeln att instruktionsförfattarna påbjöd en kombination av studier och fysiska övningar. Schering Rosenhane föreslog att sönerna skulle söka sig
till Heidelberg eller Tübingen och där fortsätta sina studier. Deras akademiska
vitsord (som det talades om i orationstrycket) skulle förevisas för någon lämplig
professor som kunde kontrakteras för undervisning i juridik och ”res Germanicae”

286 Rosenhanes Oeconomia var inte klar då han dog 1663 och kom inte i tryck under hans
livstid. Det dröjde till 1944 innan verket gavs ut. Mörner, 1998-2000, SBL, bd. 30, s. 529–530.
Den allmänna uppfattningen är att Rosenhane författade sin Oeconomia på 1660-talet. Innehållet
behandlade adelsmannens kloka lanthushållning. Lindroth, 1975, s. 194 och 476.
287 UUB, N 67, punkt 68.
288 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 2.
289 Oxenstierna, 1760, punkt 3.
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– tyska förhållanden.290 Sönerna skulle därtill fäkta, öva sig att skriva elegant, läsa
böcker och studera matematik, franska och tyska.291 Fick de tid över borde de
teckna, ägna sig åt latinsk och svensk välskrivning, träna mer räkning samt skaffa
sig kunskap om militära innovationer. Som rekreation passade det att spela på
något instrument, till exempel harpa. Först i Frankrike, eller på orter ”där sådana
Exercitia mest florera” var det aktuellt att ”rida, dansa, bruka pik och musköt”.292
Till de stilövningar som Schering Rosenhane betraktade som betydelsefulla
inslag i sönernas studier hörde att på franska och latin korrespondera med representanter för det svenska hovet, de svenska residenterna i Hamburg och Holland,
samt jämnåriga vänner som befann sig på kontinenten.293 Instruktionen för sonen Johan Rosenhane visar vilken typ av korrespondens som avsågs (figur 2:4).
Brevskrivandet syftade till att göra den blivande statstjänaren till en fullgod författare i ämbetet och kapabel att dryfta komplicerade frågor rörande ekonomi,
handel, politik och vetenskap.294
Ifråga om studier instruerade Johan Gyllenstierna Johan Skytte att bege sig till
Helmstedt och där söka upp professorn i naturfilosofi, Herman Conring. Studier
i juridik och historia anbefalldes. Särskild uppmärksamhet skulle ägnas Johannes
Sleidanus (1506–56) historieskrivning. Skytte måste studera hur Westfaliska freden hade påverkat förhållandena i Europa och Sveriges status som politisk stormakt.295 Dessa studier, jämte övningar i latinsk stil och retorik, skulle sedan fortsätta i Strasbourg. Skytte skulle ta hjälp av Johannes Boecler samt inleda studier
290 Det måste här förbli outrett huruvida Rosenhane menade tyska förhållanden i allmänhet,
eller om han med res Germanicae syftade på det specifika verket med just denna titel, publicerat
första gången i Basel 1531, vilket på medeltida manér var en sammanställning av olika källor till
tysk historia.
291 UUB, N 67, punkt 63–66. Instruktionen ifråga om exercitier gjordes med förbehåll för det
fall sönerna skulle välja att förlägga sina studier till Collegium Illustre i Tübingen. Om så skedde
skulle de delta i alla fysiska övningar.
292 UUB, N 67, punkt 67–71.
293 UUB, N 67, punkt 67. Breven skulle adresseras till olika (ej nämnda) personer i Sverige och
vid det kungliga hovet. Brev skulle även adresseras till Vincent Möller (1615–68), sv. resident i
Hamburg, bröderna Hiob och Georg Ludolph samt Christoph Forstner (se vidare anm. till fig.
2:4). Ytterligare brevmottagare var Harald Appelbom i Amsterdam och Jonas Hambraeus (1588–
1671), predikant vid den lutherska församlingen i Paris.
294 Bennich-Björkman, 1970, utreder vad han uppfattar som ”författaren i ämbetet” bl a genom
att analysera kraven på sekreterare och kanslipersonal under 1600-talet (s. 15–151). Det var inte
dessa positioner Rosenhane hade i åtanke för sina söner och det leder för långt att utreda hans
intressen för stilövningar (exercitia stylii) här. Påpekas kan emellertid att, förutom språkkraven inom
statstjänsten, var författande en del av högreståndskulturen, vilket framgår bl a av Rosenhanes eget
författarskap och hans krav på att döttrar och söner skulle övas i att skriva i olika genrer. Hansson,
1993, ssk. s. 175 ff.
295 Sleidanus författade två huvudverk. Det första var Commentarii de statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare (1555) vilket fram till slutet av 1700-talet fungerade som standardverk för
tysk reformationshistoria. Sleidanus egen ståndpunkt tydliggjordes i De quattor summis imperiis
(Krönika över världens fyra riken, 1556) där han framställde påven och turkarna som mänsklighetens
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i franska och italienska.296 Studierna sattes i direkt relation till resan. Bland annat
förväntades förhållandena i Schweiz framstå i tydligare dager sedan landets historia studerats i Helmstedt och resan i Italien bli mer fruktbar i kraft av nyvunna
språkkunskaper.297
Instruktionerna beträffande studier och övningar lämnade inte utrymme för
några utsvävningar och det måste påpekas att önskan om att hålla resenärerna
ständigt sysselsatta var ett sätt att kontrollera deras handlingar. I termer av studiemässigt stålbad tog Harald Appelbom priset (bland de texter som här studeras). Sonen och brorsonen sändes till den kalvinistiska akademin i Sedan i Nordfrankrike där de under fyra till fem månader skulle följa ett digert dagsprogram.298 Av figur 2:5 framgår vilka studier som var aktuella. Programmet innehöll inga oväntade eller särskilt spektakulära inslag, men förtjänar att uppmärksammas eftersom Appelbom satte sonens och brorsonens vistelse i Sedan i direkt
relation till efterföljande besök i Paris. De unga männen underkastades olika övningar i kommunikativ förmåga, både muntlig och skriftlig, där latinsk brevskrivning och fransk konversationskonst ingick. Studiet av de klassiska författarna underbyggde förmågan att sätta erfarenhetsrön i ett filosofiskt, geografiskt och historiskt perspektiv. Väl att märka hade även de dagliga danslektionerna ett kommunikativt syfte och handlade främst om lämpliga gester för att hälsa på människor i olika social ställning.299
Även om Appelbom avkrävde sonen och brorsonen flit i studierna var skolmässig briljans underordnad praktisk nytta. Var fjortonde dag skulle de sätta förvärvad teori i praktik genom att söka upp guvernören i Sedan och avlägga visit.
Inte minst betydelsefullt var att komma i kontakt med de sällskap av damer som
omgav guvernören. Det var nämligen hos dem man lärde sig att uppträda elegant
och tala ett vårdat språk.
Samma sak skulle ske i Paris där sonen och brorsonen hela tiden skulle göra
visiter och fördjupa sina kunskaper i ”de fria konsterna [artes liberaux]” genom
att använda sin förmåga att konversera. För att skapa sådana tillfällen skulle studietakten sänkas, men övningarna i filosofi, franska och latin fortsätta. Med något
mindre studiepensum skulle också mer tid till exercitier frigöras, särskilt vapenövningar och ridning. Som komplement rekommenderade Appelbom gitarrlektioner. Gitarr var lätt att lära sig och passade väl för en ”kavaljer”.300

huvudfiender. Verket användes i universitetsundervisning, översattes till flera språk och trycktes
om flera gånger (1701 hade det tryckts i 66 upplagor). Literaturlexikon, 1991, bd. 11, s. 53-54.
296 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, ”Instruktion [etc.]” punkt 5. Johan Gyllenstierna
peregrinerade själv åren 1654–59 och studerade då bl a för Boecler i Strasbourg. Rystad, 1957, s.
15.
297 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, ”Instruktion [etc.]” punkt 6
298 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 3.
299 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 3.
300 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 6–8.
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Strax före avresan från Paris, efter sex månaders vistelse i staden, var det dags
för ett slags slutgiltigt prov av vad sonen och brorsonen hade åstadkommit med
sina studier och övningar. De skulle då se till att bli presenterade för kungen och
dennes främsta ministrar. De skulle även besöka de svenska, spanska, engelska,
danska, holländska, venetianska och tyska ambassadörerna samt de främsta damerna vid hovet. Särskilt hos de sista kunde utlänningar räkna med att bli väl
mottagna och det hörde till den blivande statstjänarens plikt att lära sig att urskilja
de främsta familjerna i varje land han besökte, särskilt i Frankrike där magnaterna
åtnjöt stort anseende. I samtal med dessa personer skulle sonen och brorsonen
fördjupa sina kunskaper om mellanstatliga relationer, styrelseskick och statsorganisation.301
Appelboms tankar om besöket i Paris kan jämföras med dem som Erik
Lindschöld meddelade sonen Isak, som vid mitten av 1680-talet befann sig i den
franska huvudstaden. Här fanns inte plats för förberedelser i någon fransk landsortsstad. Alla anvisningar är koncentrerade på vistelsen i Paris och sonens behov
att där tillägna sig vissa sociala färdigheter. Lindschöld gladde sig över att han
hade fått veta att sonen befann sig i fint umgänge, men befallde honom att inte
umgås med magnaterna förrän han hade fulländat sina studier och lärt sig att
behärska den franska umgängeskonsten.302
Förebilder i Paris var envoyén Nils Lillieroot (1636–1705), diplomaten Daniel
Cronström (1655–1719, Isak Lindschölds morbror) och ambassadsekreteraren
Johan Palmqvist (d. 1716). Under deras överinseende skulle Isak Lindschöld lära
sig att ”leva väl”.303 Till det hörde förmågan att samtala med vem som helst om
vad som helst på ett lättsamt och elegant sätt, med en hållning som ingöt behag
och förtroende. Hit hörde även konsten att avgöra vad som var passande respektive opassande vid olika tillfällen. Att ständigt förundras över imponerande ting
vore löjligt. Det som var storslaget och vackert skulle visserligen erkännas som
sådant, men med behärskning och en mogen mans känsla för smak.304
301 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 9.
302 Lindschöld hos Ingers, 1908, s. 260–261. Konstateras kan att Lindschöld i sina anvisningar
till sonen fullföljde de idéer han på 1660-talet formulerade i rollen som informator för Karl X
Gustavs omyndige son. Han framhöll då att studier var nödvändiga, men att förmågan att föra sig
i sociala sammanhang var den överordnade princip all utbildning måste följa. Endast i sällskap med
lärda män och aristokrater var det möjligt att bli ”perfekt kavaljer”. Ingers, 1908, s. 94–102, cit. s.
94. Gustafsson, 1978, s. 124–126. Isak Lindschölds peregrination fick ett abrupt slut. Han dog i
Tübingen 1687.
303 Lindschöld ville att sonen imiterade Lillieroot, ty ”han är en ärbar man, han vet att leva väl
[… ipse honestus vir est et scit bene vivere…].” Lindschöld hos Ingers, 1908, s. 261. Cronström, se
Hinners, 2012, s. 49–50.
304 Lindschöld hos Ingers, 1908, s. 260–261. Med anledning av Appelboms instruktion kan
noteras att Lindschöld avfärdade Sedan som en lämplig ort för adelsynglingars studier. Där vistades
mest tyskar med grovhuggna seder. Av den franska elegansen syntes ej mycket. Denna bedömning
gjordes när han besökte Sedan som preceptor för Gustav Carlson (s. 52).
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Figur 2:5. Harald Appelboms förslag till studieprogram 1662
Klockslag Aktivitet
5

Syfte

Rekommenderad litteratur

Cicero, Curtius, Erasmus, Florus,
Livius, Terentius, Jonstonus Historia
universalis
Litteratur som ger kunskaper i historia, moral och politik

Väckning

6–9

Latin

Språkliga stilövningar
Moralstudier
Historia
Allmän filosofi
Geografi (glober ska nyttjas)

9 – 10

Franska

Grundliga kunskaper i att tala,
läsa och skriva god franska

10 – 11

Dans

Övning i gester för att hälsa på
människor i olika social ställning
Grace i alla rörelser

11 – 14

Fransk
konversation

14 – 15

Latinsk
brevskrivning

15 – 16

Rättning av
breven

16 – 17

Läsning

17 – 18

Fäktning

Middag

Fransk
konversation

Kväll

Aftonbön
Repetition

Egen läsning i den litteratur som
används i studiet av latin och
franska

Källa: RA, Biographicasamlingen, Harald Appelboms ”L’instruction [etc.]” punkt 3.
Anm. Appelbom ansåg att man måste börja med generella studier i historia och föreslog Joannes
Jonstonus Historia universalis civilis et ecclesiastica [etc.] (1638), som på drygt 200 sidor sammanfattade tiden från världens skapelse till 1600-talet.

Med hjälp av en metafor underströk Lindschöld i likhet med orationsförfattarna
betydelsen av att kombinera uppförandekoder, studier och övningar (mores, literae, exercitia). Den som hade studerat men saknade social förmåga var som en
ståtlig häst med en oskicklig ryttare, oförmögen att sköta tömmarna. När ett sådant ekipage visade sig, skrattade alla.305 Sonen måste därför sträva efter att
305 Ingers, 1908, s. 259. Lindchöld skrev: ”Utbildning i avsaknad av social förmåga är som en
ståtlig häst, som bär på en dålig och missbildad ryttare, vilken inte kan styra hästen och som blir
till åtlöje för alla som ser honom. Det är nämligen så att den som är väl bevandrad i litterära studier
visserligen har lagt en god grund till sin egen framgång, men aldrig kan åstadkomma något till egen
ära och lycka, om han inte har lärt att dra nytta av sina studier och till deras rätta bruk förena
eleganta vanor och ett älskvärt beteende. Många har lyckats vinna heder och ära tack vare elegant
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tillägna ett antal färdigheter (”yttre ornament”). Den första var den belevenhet
och fina bildning som kännetecknade livet i metropoler (urbanitas). Den andra
var förmågan till självbehärskning (moderatio), den tredje språkligt och kroppsligt
behag (suavitas in sermone et gestibus) och den fjärde ett ledigt umgängessätt (facilitas). Grundläggande var även att utrota all envishet (pertinacia), eftersom den
låg i vägen för förmågan att följa andras goda råd och exempel.306

Alternativa resvägar
Appelboms, Gyllenstiernas, Lindschölds, och Rosenhanes instruktioner ger exempel på hur förhållanden på olika orter skulle utnyttjas för att skaffa resenärerna
önskvärda kvalifikationer. Erfarenheter genererade på ett ställe användes på nästa
i syfte att nå nya insikter. Idéerna om hur resenären förväntades göra bruk av
möjligheter till studier, övningar och erfarenheter konkretiseras ytterligare i Appelboms, Gyllenstiernas och Rosenhanes förslag till resvägar.
Utgångspunkten för Harald Appelboms anvisningar var sonens och brorsonens långa vistelse i Sedan och Paris, varifrån han ville att de reste vidare över
Rouen och Dieppe till England. Överallt skulle de göra bruk av den metod för
informationsinhämtning som han tidigare beskrivit. Först skulle de emellertid
förse sig med reskläder och rekommendationsbrev.
Ifråga om England instruerade han dem att i första hand vistas i London. Där
fanns hela nationens alla särdrag samlade vilket gav en sammanfattning av hela
landet. Sonen och brorsonens uppmanades att visa särskilt intresse för konstitution, hov och parlament. Handeln, grunden för Englands ställning i världen,
måste studeras, liksom den starka örlogsflottan. Han lovade att sända rekommendationsbrev, avsedda att garantera tillträde till militära anläggningar. Från London kunde de ”en passant” göra en tur till Oxford, Windsor Castle, Hampton
Court, Gravesend och andra närliggande orter.
Appelbom instruerade dem att därefter resa till Dunkerque och vistas i Flandern halvannan månad. Från Bryssel anmodades de att resa via Anvers till Haag,
där en omfattande examination väntade. Appelbom aviserade att han tänkte an-

uppträdande utan studier, endast sällan har det lyckats någon att göra detsamma utan goda seder.”På latin: ”Eruditio absque vitae moderatione est instar nobilis equi, qui habet malum et deformem
equitem, qui equum dirigere non potest, quique risui est omnibus, qui illum vident: ita qui in literarum
studio bene versatus est, bonum quidem fundamentum jecit fortunae suae, nunquam tamen poterit aedificare aliquid in suum honorem et commodum, nisi studiis suis bene frui eorumque usum ad morum
elegantiam vitaeque probitatem accomodare didicerit; multi enim solis moribus absque studiis ad dignitatem et honores pervenire possunt, raro autem aliquis absque bonis moribus.”
306 Ingers, 1908, s. 260. Lindschöld anmärkte att det på svenska inte fanns någon bra översättning av begreppet facilitas, som därför måste förklaras med en omskrivning. Med facilitas avsåg
Lindschöld förmågan att lätt och ledigt rätta sig efter andras temperament och intressen, framför
allt deras, vilka man borde visa vördnad och lydnad.
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lita lämpliga personer för att utvärdera vad de lärt sig under resan ifråga om studier, exercitier och goda seder. Föll saken väl ut väntade den ”ära” som tillkom
alla noggranna och flitiga resenärer.307
Johan Gyllenstierna tänkte sig en resväg som stämde väl överens med den uppfattning som meddelades i Bengt Rosenhanes oration 1658. Den planerade rutten gick genom Danmark, Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrike, Holland och
England. Liksom i Rosehanes fall är dock anvisningarna ojämnt disponerade.
Mest utrymme ägnas åt Danmark, Tyskland och Italien. Övriga länder behandlas
översiktligt.308
Med Danmark som exempel formulerade Gyllenstierna ett slags allmän metod
för nyttiga observationer, vilken ifråga om innehållet låg nära Banérs, Rosenhanes
och Appelboms uppfattningar. I Danmark skulle Johan Skytte ta hjälp av den
svenske residenten Gustav Lilliecrona (1623–87) och försöka ordna audiens hos
danske kungen. Gick inte det, måste han på annat sätt studera den civila och
militära hovpersonalens ”humeur” samt undersöka hur adel, kyrka och gemene
man ställde sig till förändringarna 1661, då kungligt envälde hade införts i landet.
Danmarks relationer till andra stater skulle analyseras med bedömning om vad
Sverige hade att vänta av sin arvfiende. Alla betydelsefulla byggnader, befästningar, bibliotek och konstkammare skulle besökas. En aktuell fråga rörde den
danske kungens önskan om att finna en lämplig giftermålspartner.309
Från Köpenhamn skulle resan gå landvägen via hovet i Holstein-Gottorp till
Hamburg, där svenska representanter kunde informera om läget. Som ovan noterats ville Gyllenstierna att Skytte stannade en tid i Helmstedt för att studera.
Därefter skulle han resa vidare mot Italien via en rutt över Braunschweig, Wolfenbüttel (där biblioteket måste besökas), Kassel, Frankfurt, Heidelberg, Worms
Speyer och Strasbourg. ”En passant” skulle Skytte besöka befästningarna i Frankental, vilka efter 1648 tillhörde Frankrike, samt den tidigare svenskkontrollerade
(och då förstörda) befästningen Benfeld, och den strategiskt belägna franska befästningen Breisach. I Schweiz skulle Skytte studera de politiska förhållandena
med särskild hänsyn till resultatet av fredsförhandlingarna i Westfalen 1648 och
landets relationer med Frankrike.310
Ifråga om Italien framhöll Gyllenstierna att Lombardiet var ett politiskt högintressant område. I Milano härskade den spanske vicekungen ”igenom vilkens
commode situation Hispani ännu idag, hålla likasom Italia uti stadig alarm”. Med
hjälp av spanske kungen kunde Milano snabbt ställa en ansenlig krigsmakt på
307 RA, Biographicasamlingen, ”L’instruction [etc.]” punkt 10.
308 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, ”Instruktion [etc.]”.
309 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, punkt 3 och 4.
310 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, punkt 6. Gyllenstierna noterade att Frankrikes intåg
i tidigare spanskkontrollerade Burgund hade påverkat balansen mellan Schweiz 13 kantoner där de
kalvinska var knutna till Frankrike och de katolska till kejsaren.
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fötter och hota hela Italien. För att förstå läget måste Skytte ta reda på spanske
kungens planer samt hur påven, republikerna Venedig och Genua samt furstendömena Mantua och Parma ställde sig till dem. På resan genom Lombardiet via
Brescia och Padua till Venedig skulle Fransiscus Schottus Italienguide användas
(bild 2 och 4). Gyllenstierna uppmärksammade att Venedig på ett ”mirakulöst
sätt” hade bevarat sin ställning under lång tid, och försvarat sig mot Osmanska
riket.311
För färden från Venedig till Rom anvisade Gyllenstierna en väg via Ferrara,
som kontrollerades av påven, Ravenna, där östgoternas konung låg begraven, och
Loreto, en av katolicismens heligaste platser. Om besöket i Rom fanns mycket att
säga, men Gyllenstierna hänvisade till kända fakta:
Om Rom håller jag onödigt, att mycket omröra, alldenstund notorium [känt] är,
att såsom denna stad fordom tid haver varit domina och Regina gentium urbiumque
[folks och städers härskarinna] så är hon ock ännu den principaleste ort, varest en
Studerande person kan uti alla saker förskaffa sig en solut [grundlig] förfarenhet,
och där snidas de förnämsta Consilia [beslut], som sedan av Hispano [spanjoren]
och Gallo [fransmannen] practiceras.312

Från Rom skulle Skytte göra en kort tur till Neapel och sedan resa norrut via
Florens och Turin. Sammanfattningsvis framhöll Gyllenstierna betydelsen av att
studera antikviteterna, de ”fakta och omständigheter som underlättade förståelsen av de [klassiska] texterna.” Under denna breda definition räknades såväl geografiska förutsättningar, som byggnader, konst, vägar, antika mynt etcetera.313
Summa: uti Italien måste han i synnerhet excolera antiquitatis studium [utveckla
studiet av antikviteterna], alldenstund han allenast på den orten, kan förskaffa sig
en solut cognition [grundlig kännedom], om allt det vad han contemplative [översiktligt] för detta läst haver och äro där rudera admirandorum operum [lämningar
av beundransvärda verk] att besiktigas, vilka intet brevibus verbis [i korta ordalag]
expliceras kunna.314

Anvisningarna för resans fortsättning var mindre detaljerade. I Frankrike borde
Skytte studera landets politiska hållning med tanke på dess allians med Sverige.
Där fanns också möjligheter att driva övningarna i dans, fäktning och ridning till
”perfektion”. Besöken i England och Holland påverkades av det pågående kriget
länderna emellan (det engelsk-holländska kriget 1664–1667). Visiten i England
måste hållas kort och inriktas på observationer av politisk organisation samt av
handel och sjöfart. Samma sak gällde för Holland med tillägg för iakttagelser av
311 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, punkt 6.
312 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, punkt 6.
313 Citatet ur Lindberg, 2001, s. 148.
314 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408, ”Instruktion [etc]” punkt 6.

100

landets manufaktur. Hemresan till Sverige skedde lämpligen till sjöss eller till
lands via Holland och Tyskland till Lübeck.315
Bild 4. Karta över området kring Pozzuoli (Puteoli) nära Neapel

Bild 4. Den antika badorten Puteoli (nuv. Pozzuoli) med omgivningar väster om Neapel. Johan
Gyllenstierna framhöll att resenären måste syssla med studier av antikviteter, antikens realia, i Rom
och i Neapel. Området på bilden var, vid sidan av Rom och före upptäckterna av Herculaneum
och Pompeji, det viktigaste för antikvitetsstudierna i Italien. Notera Lacus Avernus (Lago di Averno)
i bildens övre kant som var föremål för bild 2 ovan. Lacus Anianus (Lago de Agnano) i bildens nedre
del låg i en vulkankrater (som dränerades på 1800-talet). Nära sjön fanns de Flegreiska fälten och
den så kallade Hundgrottan. Området är vulkaniskt aktivt och ur grottans håligheter steg giftiga
gaser. Namnet kommer av de hundar som tvingades andas in gaserna, förlamades och sedan väcktes
till liv genom att doppas i vatten. Bild ur Fransicus Schottus Itinerarium nobiliorum Italiae regionum
(1601) Foto: Björn Green, Kungliga biblioteket, Stockholm. Bilden är något beskuren.

Av de 86 punkter Schering Rosenhane anförde i sitt memorial för Axel och Bengt
innehöll 51 detaljerade anvisningar för resvägen. Dessa rörde dock endast resans
första etapp från Sverige genom Tyskland, alternativt Holland, ned till Heidelberg. Mest uppmärksamhet (33 punkter) visade Rosenhane sönernas vistelse på

315 RA, Depositio Skytteana, vol. E 5408. Fankrike, England och Holland behandlas bara i den
renskrivna instruktionen.
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platser med svenska intressen i norra Tyskland.316 Där hade de att förhålla sig till
Karl X Gustavs eventuella närvaro och faderns affärer i Bremen och Stade. På
hans gods Hagen (nära Bremen) hade de i uppgift att ”flitigt bese alla dess lägenheter”, kontrollera godsdriften, jakten, fisket, skogs- och trädgårds-skötseln, samt
höra eventuella klagomål från underlydande bönder.317
Schering Rosenhane, som efter sin tid som fredsförhandlare i Westfalen och
diplomat i Bremen-Verden och Wismar hade goda försänkningar i Nordtyskland, ställde hela sitt nätverk till sönernas tjänst. Meningen var att de riksråd,
kanslisekreterare, sändebud, borgmästare med flera, vilka nämndes i memorialet,
skulle ge sönerna all nödvändig information inför resan. Familjens egna angelägenheter var emellertid en prioriterad fråga, vilket visar att peregrinationerna användes för ändamål, som inte har uppmärksammats särskilt mycket i tidigare
forskning. Idéerna om statsklok duglighet, nytta och pliktmoral bildade resonansbotten till Rosenhanes memorial, men utan insyn i de enskilda omständigheter
han hänvisade till, går det inte att förstå planerna för sönernas resväg och göromål
under resans första etapp.
Elektorskonventet (inför kejsarvalet) i Frankfurt var ytterligare en utgångspunkt för Schering Rosenhanes anvisningar. I praktiken var det över när memorialet skrevs, men Rosenhane trodde att det skulle pågå en bra bit in på hösten
1658. Tillfället var unikt och fick inte gå sönerna förbi.318 Kejsarval hade bara
hållits fyra gånger tidigare under 1600-talet. Konventet aktualiserade diverse politiska spörsmål och samlade, förutom de åtta kurfurstarna (elektorerna), en rad
prominenta aktörer. Planen var att sönerna, efter att ha tagit hand om affärerna i
Nordtyskland, skulle resa från Bremen via Verden, Münden, Hessen, Hannover,
Celle, Braunschweig, Helmstedt, Halberstadt, Wismar, Leipzig och Erfurt ned
till Frankfurt. Denna sträckning var en omväg, ”dock vacker och nyttig” med

316 UUB, N 67, fol. 179–189. Notera att brödernas Rosenhanes orationer framfördes i Uppsala
i maj 1658. Instruktionen är daterad 1:a augusti i Stockholm.
317 UUB, N 67, punkt 10–37. Schering Rosenhane utgick ifrån att sönerna skulle nå Wismar
som passagerare på ett svenskt örlogsfartyg. Han instruerade sönerna att förhandla med olika representanter om utbetalning av innestående kompensation för statstjänst. Turerna kring dessa affärer var mer komplicerade än vad som finns plats att redogöra för här. Bland annat framkommer
att han ville ha återbetalning på en skuld om 10 000 rdr som man var skyldig honom i Stade. Han
hade även investerat kapital i staden Bremen. Rosehane gav ifråga om varje ort noggranna instruktioner om på vilka värdshus sönerna skulle ta in, vilka platser de måste besöka och vilken information
de måste inhämta.
318 UUB, N 67, punkt 19–22. Kejsarvalet skedde redan den 18 juli då Leopold I (av huset
Habsburg) valdes till kejsare. Ett skäl till att Rosenhane skrev om saken som om den fortfarande
pågick kan ha varit att kröningen skedde först den 1 augusti. Under alla omständigheter innebar
detta att Rosenhanes råd angående sönernas eventuella deltagande i händelserna kring elektorskonventet var inaktuella redan då de formulerades. Omständigheterna ger en fingervisning om tiden
det tog för nyheter att förmedlas från kontinenten till Stockholm.
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hänsyn till de platser som måste passeras. I Frankfurt skulle de anmäla sig hos
Sveriges officiella representant Nils Brahe och göra plats för sig i dennes svit.319
Om denna plan förhindrades skulle resan till Frankfurt gå över Holland, en
rutt för vilken Schering Rosenhane gav mycket detaljerade anvisningar.320 Han
framhöll exempelvis att Delmenhorst hade ett starkt befäst slott med en skön
trädgård och att Oldenburg, residensstaden i grevskapet Oldenburg, hade slott,
trädgård och stall. På nästa anhalt, Apen, passade det att äta middag. Längre söderut, i holländska Enkhuizen, vore det lämpligt att se Bernhard Paludanus
(1550–1633) konstkammare om den fanns kvar.321 I Amsterdam skulle sönerna
kontakta de svenska kommissarierna Laurens de Geer (1614–66) och Peter Trotzig (adlad Trotzenfelt, 1613–73), finkamma boklådorna, köpa kopparstick, kartor och målningar, samt sända presenter hemåt. I Haag skulle de söka upp Harald
Appelbom och höra sig för om förhållandena i Holland. I universitetsstäderna
Leiden och Utrecht måste sönerna stanna till och göra sig bekanta. Andra nödvändiga observationer i Holland, Brabant och Flandern fick vänta till hemresan.322
Från Amsterdam gick rutten längs Rhen, över Koblenz och Mainz, till Frankfurt. Rosehane ansåg att en månads närvaro vid elektorskonventet vore tillräckligt
för sönerna, ty ”det skall vara mycket dyrt, och man måtte kosta på kläder och
hålla sig väl, och bliva mycket hindrad i sina studier…” Det fanns ytterligare en
orsak till tidsbegränsningen. I likhet med Appelboms bedömning av situationen
i Paris påpekade Rosehane att ”sådant hovleverne” som kännetecknade kurfurstarna krävde noggranna förberedelser. Sönerna behövde minst ett år på någon
”god ort” med språkövningar, studier och exercitier innan det var dags att introducera sig i de fashionabla sammanhangen på allvar.323
Schering Rosenhanes anvisningar ifråga om sönerna Axel och Bengt kan jämföras
med dem han gav sonen Johan, som begav sig ut på peregrination 1660. Beträffande denne förordades en omedelbar resa till Holland, för att i Amsterdam dana
honom till ”totus Batavus et mercator” – ”helt och hållet holländare och köpman”.324 Detta uttalande citeras i forskningen som ett exempel på adelns förändrade attityd till handel, och en hos Rosenhane ovanligt bred syn på nödvändiga kontinentala insikter.325 Rosenhane företrädde förvisso en sällsynt och osed319 UUB, N 67, punkt 20.
320 Rosenhanes bedömning var att kurfursten av Brandenburg kunde komma att förklara Sverige krig, vilket även skedde.
321 Så var emellertid inte var fallet. De sista resterna såldes till konstkammaren i Gottorp 1651.
322 UUB, N 67, punkt 44–61.
323 UUB, N 67, punkt 62–63.
324 Citat ur Lindroth, 1975, s. 59.
325 Englund, 1989, s. 133.
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vanligt retoriskt elegant formulerad idé om sonen Johans resa, men citatet är delvis ryckt ur sitt sammanhang. Johan Rosehane framhöll själv att studierna i ”bokhålleri” inte hade varit särskilt användbara. Däremot hade han lärt sig ”många
wackra saker” på sammankomster hos språkvetaren Gilles Ménage (1613–92) i
Paris.326
Framhållas bör att Schering Rosenhanes resonemang var direkt relaterat till
strävan efter social prestige i Sverige. Bedömning var att ”det enda” som var till
nytta och renderade heder i hemlandet var insikter i ”världens allmänna tillstånd”, särskilt rörande handel och ekonomiska förhållanden. Han nyanserade
detta uttalande genom att ”erkänna att det vid denna tid här [i Sverige] och vid
vårt hov inte är mindre betydelsefullt att lära sig att uppföra sig som en gentilhomme, det vill säga att uppträda belevat, hövligt, frimodigt och galant, att trivas
i eleganta sällskap, behärska sina exercitier och med heder konversera damer”.
Den bästa platsen att förvärva sådana egenskaper var Paris. Det var där ”mer än
någon annan plats på jorden som man bör tillägna sig den älskvärdhet [gentilesse]
som gör en kavaljer värdig och behagfull”.327
Till skillnad från Gyllenstierna fann Schering Rosenhane inte några goda skäl
till att resa till Italien. Förhållandena där – ”den påvliga fåfängan och oräkneliga
antika lämningar” – hade intet att tillföra statstjänsten hemmavid.328 Men trots
denna bedömning fanns det gott om plats för Italien i de två alternativ till resvägar han skissade på för Johan Rosenhane.
Enligt det första skulle han lämna Amsterdam i maj 1662, färdas genom
Spanska Nederländernas centralorter, göra en kort tur i England, i juni resa till
Frankrike och studera handeln i städer som Le Havre, Dieppe och Rouen. Efter
en tre månader lång vistelse i Paris skulle han resa längs Loire till Nantes och där
studera utskeppningen av viner, för att via Gascogne, Languedoc, Provence och
Savojen ta sig till Italien och där vistas på valfri ort i sex månader. Hemresan från
Italien planerades till maj 1663 och skulle gå över Wien, där han måste bekanta
sig med hovet, och sedan resa hemåt genom Tysklands vackraste och politiskt
mest betydelsefulla områden.329 Enligt det andra alternativet skulle han lämna
Amsterdam i augusti 1662, resa över England, infinna sig i Paris i september och
326 Johan Rosenhane berättar i sin självbiografi att han i Amsterdam alla dagar i tio månader
studerade bokhålleri hos en lärare som rekommenderats honom av den svenske kommissarien i
Holland, Laurens de Geer (1614–66). Han omtalar också att han träffade riksråden Clas Tott och
Gustav Bielke, vilka uppmuntrade honom ”til at erhålla kunskap i handelen, såsom den nödwändigaste för wårt Fädernesland…”. Trots detta fann han sina studier i bokhålleri ”icke hafwa warit
den nyttigaste av alla.” Rosenhane, 1773, s. 77–79. Äv Gustav Carlson (1647–1708) besökte Gilles
Ménages salong. Ingers, 1908, s. 68.
327 UUB, vol. E 527b, Schering Rosenhane till Johan Rosenhane, Torp, 1663-01-10. Gustafsson, 1978, s. 121–122.
328 UUB, vol. E 527b, Schering Rosenhane till Johan Rosenhane, 1662-12-13.
329 UUB, vol. E 527b, odaterad bilaga till Schering Rosenhanes brev till Johan Rosenhane.
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stanna där till april 1663, sedan ta sig till Italien, vistas där ett par månader och
återvända till Sverige. Förutsatt att läget på Medelhavet var lugnt, såg Schering
gärna att sonen ”vände sig åt Orienten till att bese Alexandretta [nuv. Iskenderun]
och Constantinopel och andra förnäma hamnar dit som commercierna hava någon gång.”330
Dessa förslag kom att förverkligas på ett sätt som visar att Johan Rosenhane
prioriterade en längre vistelse i Paris framför andra aktiviteter, allt enligt ett då
etablerat mönster för adelns resor.331 Så mycket mer uppseendeväckande är att
Schering Rosenhane på allvar umgicks med idéer om resor till handelsorter i Osmanska riket, något han av allt att döma var tämligen ensam om i sin samtid.
Föreställningarna om behov av orientering i ekonomiska förhållanden gick under
alla omständigheter långt utöver vad Amsterdam hade att erbjuda.
De allmänna dragen i Gyllenstiernas och Rosenhanes instruktioner om resvägar
framgår av Johannes Schefferus’ anvisningar för en adlig peregrination, daterade
någon gång under 1660-talets andra hälft, det vill säga cirka ett decennium efter
hans bidrag till publikationen av bröderna Rosenhanes orationer.
Som påpekats ovan var Schefferus utgångspunkt resenärens egennytta och
statsnyttan. Resan borde gå till de länder med vilka Sverige hade mest kontakt,
”Tyskland, Frankrike, England, Holland och Danmark”. Besök i Italien och Spanien var onödiga. Tre års resa skulle fördelas på ett år i Tyskland, ett i Frankrike
och ett i övriga länder. Schefferus tyckte inte att resenären behövde studera vid
universitet, men rekommenderade kontakter med framstående män på de orter
som passerades. På tal om resans sträckning var det första målet Tyskland, med
tanke på Sveriges nära förbindelser med landet ifråga om ”författning, religion
[och] levnadsvanor”. Ifråga om Frankrike lade Schefferus stor vikt vid besöket i
Paris. Det var en stad som ”noga” måste beses, eftersom där fanns ”liksom ett
koncentrat av den borgerliga, den förnäma och den lärda världen”. Först efter en
vistelse i den franska huvudstaden tyckte han att det var lämpligt med en rundresa
till andra länder och som avslutning borde Sveriges grannländer besökas i syfte
att anträda hemresan med färskast möjliga nyheter därifrån. Han avrådde från att
lägga pengar på ”tom lyx i klädedräkten” och vid hemkomsten istället demonstrera vunna erfarenheter genom ett omfattande resebibliotek, med ”stora mästares verk”.332
Inte oväntat, med tanke på vad som framkommit ovan, delade Schefferus
Schering Rosenhanes åsikt om det föga statsnyttiga i resor till Italien. Han sällade
330 UUB, vol. E 527b, odaterad bilaga till Schering Rosenhanes brev till Johan Rosenhane.
331 Johan Rosenhane reste 1662 genom Spanska Nederländerna över till England och därifrån
till Paris, där han stannade i flera månader. Då han lämnade den franska huvudstaden gjorde han
en tur längs Loire och reste via Schweiz till Regensburg för att bevista den tyska riksdagen. Han var
åter i Sverige i slutet av 1663. Rosenhane, 1773, s. 79–81.
332 ÅSU, vol. 49, s. 40–44.
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sig dessutom till en skara Uppsalaprofessorer som på olika sätt hade kopplingar
till rikskansler Axel Oxenstierna, vilka uttalade sig om adelns studier och resor.
En annan av dessa var Olof Verelius (1618–82), som på 1650-talet peregrinerade
som informator för tre adelsynglingar på Oxenstiernas uppdrag. Dryga tiotalet år
senare, ungefär samtidigt som Schefferus skrev ovan citerade utlåtande, författade
han svar på ett antal frågor om lämpliga former för en adlig peregrination, i vilket
han utvecklade en genomgripande kritik av adelns gängse resvanor som gick klart
utöver vad Gyllenstierna, Rosenhane och Schefferus hade haft att anföra. Sammantaget menade han att adeln i gemen förspillde resandet på onyttigheter och
ville se en rejäl tillnyktring i synen på peregrinationerna. Det hade gått dithän,
dundrade han, att adelns ungdomar trodde ”att man utomlands allt kan lära sig
igenom särdeles grepp, och utan möda, så att man intet mera behöver än att
gapa”.333
Verelius var av uppfattningen att endast de behov som inte nöjaktigt kunde
tillgodoses i hemlandet, det vill säga i Uppsala, skulle vara föremål för peregrinationer. Att studera utomlands var inte nödvändigt eftersom de bokliga värven
borde avslutas före resan. Dessutom fanns ringa att hämta på kontinenten. ”Om
de Tyska academierna [till vilka Verelius i detta fall räknade dem i Nederländerna] är detta i gemen att säga, att vid dem alla förövas stort fylleri och debaucher
[utsvävningar] och svärmeri med slagsmål”. Inte mycket bättre var det i Frankrike, där fanns ”inga academier som Florera av studier, förutan de Jesuitiske”;
emellertid fanns på ”en och annor ort” lärda män för vilka privata studier kunde
komma på fråga. Sedan exercitieakademin hade öppnat i Uppsala (1663) fanns
heller inga egentliga skäl att resa ut för att syssla med adliga övningar. Verelius
tillstod visserligen att skickliga ridmästare fanns i Oldenburg, Genève, Paris och
Florens samt att dugliga dans- och fäktmästare fanns lite varstans där unga adelsmän vistades, men eftersom alla dessa tog tredubbelt så mycket betalt som i Uppsala var valet enkelt. Ifråga om språkmästare måste Verelius erkänna att bättre
sådana fanns utomlands än hemmavid, men pläderade likväl för en lösning som
innebar att huvuddelen av skolningen i de moderna språken skulle ske i Uppsala
före avresan och följas av kompletterande övningar utomlands.334

333 ÅSU, vol. 49, s. 34–39. Cit. s. 35. Frågorna som ställdes till Verelius rörde sedermera kgl.
rådet och presidenten vid Bergskollegium, Jakob Spens (1656–1721). Denne immatrikulerades vid
universitetet i Uppsala vid blott sex års ålder och vid universitetet i Strasbourg som femtonåring.
Spörsmålen som Verelius hade att svara på rörde bland annat huruvida Spens skulle satsa på en civil
eller militär karriär, om han var mogen nog att peregrinera (han torde ha varit kring tolv år då
frågorna ställdes), huruvida han borde resa med hovmästare och reskamrater, vilka orter som var
bäst lämpade för vidare studier (Holland, Strasbourg, Tübingen, Heidelberg samt franska akademier nämndes), samt huruvida det var lämpligt att, som förberedelse för en militär karriär, söka sig
utomlands för att ta tjänst i prinsen av Oraniens garde i syfte att lära sig ”krigsexercitier”. I en
särskild fråga ombads Verelius uttala sig om ”resan till Italien”.
334 ÅSU, vol. 49, s. 36 och 38.
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Med sådant resonemang blev Verelius slutsats att peregrinationens enda legitima grund var inhämtandet av erfarenhet. För detta syfte började utlandsvistelsen lämpligen i Holland med studier av manufaktur och handel. Därefter fortsatte färden med fördel längs Rhen via Heidelberg ned till Strasbourg. Att resa
vidare till Italien var inte självklart, eftersom ”italienska resan icke är alldeles nödig” och i huvudsak syftade till att tillgodose resenärens ”curiositet” – ett skäl,
alltså, som redan Johannes Matthiae hade avfärdat som motiv för statsnyttiga resor. Om resan till Italien ändock kom till stånd fanns två alternativ. Antingen tog
resenären rutten från Strasbourg via Basel till Milano för vidare befordran till
Venedig, eller så valdes vägen via Ulm, Nürnberg och Wien, vilken öppnade för
observationer av det kejserliga, habsburgska hovet, och därifrån genom Tyrolen
till Venedig. Färden på den italienska halvön borde följa den ”ordinarie touren”
till Rom och vidare till Neapel tur och retur för befordran norrut mot Frankrike.
Om resan till Italien inte blev av vore rådligt att från Strasbourg göra en rundtur
i Schweiz före resan till Frankrike.335

3. Sammanfattning – den statskloka resan
Sammanfattningsvis kan konstateras att orationerna och instruktionerna tillsammans bildade en diskurs där betydelsebärande argument för hur, var och varför
någon borde resa formulerades. En gemensam nämnare var statsnyttan som legitimerade peregrinationerna, så länge som dessa fostrade handlingskraftiga statstjänare försedda med statsklokhet. Orationerna ger en klar bild av resandets plats
i stat och samhälle. Grundpremissen för det legitima peregrinerandet var plikten
att i statstjänst omsätta vunna kunskaper och erfarenheter till samhällelig nytta.
Hur statsklokheten i praktiken förvärvades framgår av instruktionernas handgripliga råd om metoder för studier, övningar, observationer, resvägar etcetera. Det
kan noteras att föreställningarna om förvärv av vissa färdigheter knöts till bestämda platser. En rad olika orter nämndes, men det står klart att endast ett fåtal
universitetsstäder och metropoler kom ifråga för längre vistelser. Mellan dem
rådde dessutom ett särskilt förhållande. Uppehållen vid universiteten hade propedeutisk karaktär och förberedde resenären för livet i metropolerna. Det var i de
stora städerna, och endast där, som den blivande statstjänaren kunde förvärva de
färdigheter som skilde ut honom från andra.336
Den lärda diskursen om resandet rörde sig runt begreppet prudentia – statsklokhet. Om utgångspunkt tas i detta visar läsningen att orationerna relaterade
335 ÅSU, vol. 49, s. 35 och 39. Verelius framhöll, med anledning av de kortfattade instruktionerna ifråga om olika länder, att en mer detaljerad promemoria borde skrivas för det fall den peregrination som diskuterades verkligen blev av.
336 På latin använde Stiernflycht och Rosenhane adjektivet urbanus, Lindschöld substantivet
urbanitas för att definiera den mondäna bildning knuten till stadsliv som det var fråga om.
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till en politisk diskurs inom vilken maktutövning och förhållandet mellan stat
och samhälle dryftades, och att en specifik kunskapsteori, som bara delvis uppmärksammats tidigare, utvecklades. Akademisk lärdom, social förmåga och erfarenhet var tydligt urskiljbara delar i en helhet som syftade till att dana statsklokhet. I dialog med tidigare forskning bör framhållas att varken utbildning, fattat
som formella studier vid institutioner, eller ideal, fattat som idéer om ett visst
uppträdande, fångar helheten i resandets mål och mening, så som det definieras
i orationerna. Tidigare forskning har pekat på att grunden för resandet försköts
successivt med import av nya föreställningar om adlig dygd. Diskussionen i detta
kapitel underkänner inte alldeles en sådan beskrivning, men frågan måste ställas
om vad som förändrades och inte. Det grundläggande postulatet om statsklok
duglighet uppvisade en betydande stabilitet. När förskjutningar skedde handlade
det inte om helheten utan om dess delar. Nya ideal, som föreskrev vissa uppförandekoder, kunde absorberas under prudentiabegreppet, utan att dess grundbetydelse gick förlorad.
Av intresse för det följande är att instruktionerna användes för att vädra skiljaktiga åsikter om två av huvudmålen för peregrinationerna, Frankrike och Italien.
Johan Gyllenstierna uppfattade Rom som den bästa platsen för en blivande statstjänares förkovran; ett påstående som härleddes till stadens politiska ställning.
Genom att ge Rom huvudrollen på peregrinationen fullföljde han den antifranska
linje han drev i andra sammanhang. Harald Appelbom och Schering Rosenhane
företrädde en annan hållning. Appelbom fulländade de idéer som uttrycktes i
Stiernflychts oration 1648 och anvisade metoder för tillägnandet av färdigheter,
tydligt präglade av den franska kulturen, vilket förutsatte en lång vistelse i Paris.
Även Rosenhanes anvisningar ledde till den franska huvudstaden. Han hävdade
dessutom att resor i Italien var onödiga och inte särskilt meriterande för statstjänst
i Sverige. Nyttan av antikens realia avfärdades, vilket var ett notabelt avsteg från
gängse uppfattningar. Sakerna nyanseras av att Gyllenstierna, trots sin kallsinniga
hållning till Frankrike, insåg att resenären måste bege sig dit i syfte att syssla med
exercitier, och att Rosenhanes två äldsta söner sedermera gjorde en ambitiös resa
i Italien. Skillnaderna i deras resonemang visar dock att olika länders särdrag var
föremål för seriösa överväganden då peregrinationerna diskuterades och att statsnyttan, tolkad inom ramen för prudentia, användes som ett verkningsfullt analytisk begrepp.
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3. Förberedelser

E

n i orationerna och instruktionerna omhuldad tanke var att resenären
måste förberedas noga om resan skulle falla väl ut. Skicka ut en åsna och
tillbaka får du en åsna, skrev, som ovan noterades, professor skytteanus
Johannes Loccenius på 1630-talet. Cirka 50 år tidigare hade Per Brahe d ä med
liknande metaforik uppmärksammat vikten av förberedande åtgärder då han i sin
Oeconomia eller hushållsbok för ungt adelsfolk framhöll att ett svin som reste utomlands otvivelaktigt skulle återvända som ett svin.337 Betydelsen av förberedelser inför peregrinationerna uppmärksammas i detta kapitel med fokus på resenärernas studier och övningar, kontraktering av informatorer, resor inom Sverige,
finansiering och avskedstagandet av prominenta personer. Frågorna är av flera
skäl angelägna. Resorna var omfattande ekonomiska och praktiska åtaganden
som krävde mobilisering av materiella och personella resurser. Dessa förhållanden
gjorde att organisationen av peregrinationerna grep in på flera olika områden i
samhället. Exempelvis måste adeln göra ekonomiska prioriteringar för att finansiera resorna och anlita personal, som informatorer och drängar, som följde adelsynglingarna på deras resor. För att nyttiggöra utlandsvistelsen måste resenären
därtill förberedas med bokliga studier, exercitieövningar och erfarenheter, i synnerhet i form av inrikes resor och observationer av rikets politiska organisation.338
Till att börja med ska belysas vilka studier och övningar resenärerna hade underkastats före resorna. Detta görs med hänvisning till tidigare forskning och till
källmaterial, som visar att adeln lade ned betydande omsorg och resurser på barnens utbildning i syfte att säkra familjens fortsatta ställning genom att positionera
söner för lämpliga tjänster och döttrar för attraktiva giftermål.

337 Brahe, 1971, s. 24. Brahe hänvisade, skrev han, till ett svenskt ordspråk som löd: ”Sänd ett
svin till Rhen, när det kommer hem igen, så är det ännu ett svin.”
338 Adelns förberedelser av peregrinationerna är sparsamt utredda i tidigare forskning. Giese,
2009,
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1. Utbildning och erfarenhetsrön före peregrinationen
Utan undantag hade blivande resenärer studerat och sysslat med adliga övningar
före peregrinationen. Hur detta gick till skiftade över tid beroende på institutionella förutsättningar. Den mest centrala förändringen var reorganisationen av akademin i Uppsala, som hade påbörjats under 1500-talets sista år och kring 1620
givit tydliga resultat.339 Upprustningen av universitetet hörde, som redan noterats, till en allmän förstärkning av utbildningsväsendet i Sverige och blev av flera
skäl betydelsefull, inte minst för adeln, för vars studier och övningar andra institutioner spelade en underordnad roll.340 Undantaget enstaka individer studerade adelsynglingar inte vid trivialskolor och gymnasier, då dessa inte tillgodosåg
kraven på ståndsmässigt umgänge och exercitieövningar.341 Alla försök att upprätta särskilda adelskollegier blev kortvariga, pageutbildningen vid hovet kunde
inte konkurrera med den intellektuella miljön i Uppsala och då valmöjligheter
väl infann sig, beslöt endast ett relativt litet antal adelsmän att studera vid andra
inhemska universitet.342
Studier i Uppsala var i praktiken inte utbytbara mot studier i Dorpat, Greifswald, Lund eller Åbo akademi, särskilt inte för medlemmarna av aristokratin.
Detta hade sina skäl. Statsföreträdarna såg helst att adeln studerade i Uppsala,
satsade för ändamålet på undervisning i ämnen för blivande statstjänare, och visade vägen genom att låta skriva in sina egna söner där. Exempelvis studerade
rikskansler Axel Oxenstiernas tre söner Gustav, Johan och Erik, i tur och ordning
i Uppsala mellan åren 1618 och 1643, alla inskrivna vid blott nio års ålder.343
Att Uppsala universitet gällde som huvudsäte för aristokraters högre studier i Sverige demonstrerades även av hur rikskanslern behandlade sina närmaste släktingar. Då hans svåger Jöns Kurck (1590–1652) vid mitten av 1630 meddelade
sin avsikt att immatrikulera sina söner i Dorpat, eftersom han fruktade att de
skulle ledas på fel väg av den stora samlingen ”unga ingenier” i Uppsala, fick han
339 1626 hade universitetet 18 professurer, att jämföra med nio år 1610. Sjöstrand, 1965, s. 131

och 222–223.
340 Adelns utbildning under 1600-talet behandlas av Sjöstrand, 1941, ssk. kap. 2, 6 och 8 och
dens. 1965, ssk. kap 4.
341 Exempelvis Schering Rosenhane studerade vid skolorna i Strängnäs och Nyköping före
immatrikulationen i Uppsala. Rosenhane, 1763, s. 521 - 524. Axel Oxenstierna umgicks med tankar att sätta sin son Erik i Linköpings gymnasium, vilket hans hustru, Anna Bååt (1579–1649)
hade starka invändningar emot: ”Gud nåde mig, det Linköping är så långt borta från mig, och eljes
är så ensligt; där är inga adelsmäns barn… och intet synnerligt umgänge med annat folk än borgare
och annat gement folk”. Fries, 1889, s. 6. Sjöstrand, 1965, s. 246–248.
342 Sjöstrand, 1941, s. 238 (om kortlivade adelskollegier). Dens. framhåller (1965, s. 262–270)
att ”pageriet” var omfattande, men i källmaterialet som här studeras, och som framför allt rör aristokratin, förekommer nästan inga uppgifter om pageuppfostran. Jfr dock dens. 1941, s. 258.
343 Ahnlund, 1940, s. 618–625 och 632–637 behandlar bröderna Oxenstiernas uppfostran och
studier. Erik Oxenstiernas uppväxt skildras detaljerat av Fries, 1889.
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svar på tal. Oxenstierna tog över ansvaret för dem och utsåg professor skytteanus
Johannes Loccenius till huvudman för deras studier. Denne insåg allvaret i uppdraget och upprättade en särskild studieplan titulerad Institutionis ratio för ändamålet.344
På liknande sätt hanterade Oxenstierna sina övriga systersöner. Några år före
Jöns Kurck vände sig Carl Bonde till rikskanslern och bad honom ta över ansvaret
för sönerna Gustav (1621–59) och Christer (1620–67), vilket raskt skedde. De
sändes till Uppsala och sattes att studera tillsammans med Oxenstiernas son Erik,
under ledning av dennes preceptor. Carl Bonde, som själv inte kunde latin, var
särskilt angelägen om sönernas studier i detta språk och i franska. Av diskussionen
om kostnaderna för Gustavs och Kristers studier i Uppsala och efterföljande peregrination framgår att Oxenstierna bidrog till finansieringen av såväl studierna
som resan.345 Detsamma gällde systersönerna Axel och Gustav Åkesson Natt och
Dag. Ifråga om dem åtog sig Oxenstierna att bestrida alla kostnader för peregrinationen. Noteras kan att han dessutom hade handlett deras far Åke Axelsson då
denne peregrinerade på 1610-talet, vilket det blir skäl att återkomma till.346 Vid
1640-talets mitt tog Axel Oxenstierna ansvar för systersonen Johan (Johansson)
Sparres (1630–59) studier i Uppsala och den därpå följande peregrinationen.
Han kontrakterade en preceptor till Johan och försåg honom med böcker och
annat.347
På snarlikt sätt förhöll det sig med andra medlemmar av släkten Sparre, vilket
avsatt en substantiell mängd brev rörande utbildning i rikskanslerns brevsamling.348 Exempelvis korresponderade Bengt (Göransson) Sparre (1570–1632),
som var gift med en syster till Axel Oxenstiernas hustru, i skiftet mellan 1620344 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 641, Jöns Kurck till Axel
Oxenstierna, 1636-08-10 och Åbo, 1637-09-27. Ifråga om Johannes Loccenius korrespondens, se
vol. E 654, Johannes Locccenius till Axel Oxenstierna, Uppsala 1647-09-03, till vilket den omtalade studieplanen har bifogats. Den finns äv. hos Annerstedt, 1877, bih. 1, s. 332–334.
345 Carl Bondes brev till Axel Oxenstierna innehåller en rad intressanta notiser med bäring på
aristokratins strategier för döttrar och söner. Bonde framhåller att han p g a fattigdom måste gifta
bort sina döttrar, något som utan tvekan hängde samman med de dryga kostnader han säger sig ha
för sönernas studier. Dessa hade i hemmet fått undervisning i franska och kunde redan innan de
sändes till Uppsala ledigt översätta från svenska till detta språk. Detsamma gällde latinet. Pojkarna
var när detta skrevs kring tio och tolv år. För att lära dem tyska och uppträdande (mores) önskade
Bonde anställa en tysk preceptor, men det var svår att finna lämpligt folk. AOSB, avd. II, bd. 11,
Carl Bonde till Axel Oxenstierna, 1631-06-26, 1631-11-13, 1632-02-16, 1633-08-19, 1634-0311 och 1634-04-17 (s. 57–78).
346 Se härom i Åke Axelsson Natt och Dags brev till Axel Oxenstierna, RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 665.
347 Johan Sparres göromål kan följas i en svit om 16 brev adresserade till Axel Oxenstierna åren
1643–48 samt i informator Böös rapporter till densamme mellan åren 1646 och 1648. Allt i RA,
Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722 (Sparre) och E 618 (Böös).
348 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, brev til Axel Oxenstierna från
medlemmar av släkten Sparre, vol. E 722, passim.
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och 30-talen med rikskanslern och diskuterade döttrarnas och sönernas uppfostran. I ett av breven framgår att den äldste sonen efter studier i Uppsala hade rest
utomlands på Oxenstiernas försorg och blivit utrustad med goda råd, pengar och
kläder.349 I en annan skrivelse meddelade Sparre att hustrun var död och ville
göra Oxenstierna till förmyndare för övriga sju barn, ja, inte bara det, Sparre såg
helst att han blev som en far för dem alla. Någon tid därefter var Sparre honom
tack skyldig för den ”omvårdnad” som han visat barnen; sönerna hade börjat studera i Uppsala och alla döttrarna utom en hade satts ”ifrån” för vidare fostran.350
Exemplen, som hade kunnat göras flera, demonstrerar två väsentliga förhållanden, dels att Axel Oxenstierna på ett mycket handgripligt sätt påverkade organisationen av adelns utbildning samt innehållet i densamma, även ifråga om individer som inte var hans egna barn, dels att den adliga familjen och släkten utgjorde den centrala organisatoriska enheten för utbildande aktiviteter. Det var
inom familjekretsen och genom kontakter förmedlade via släktband som adeln i
huvudsak löste utbildningsfrågor. Detta förklarar stabiliteten i den struktur enligt
vilken adliga ynglingar utbildades. Först skolades de i hemmen med hjälp av informatorer, som ofta undervisade grupper av bröder och kusiner. Därpå skrevs
ynglingarna in vid universitetet, inte sällan i tidig ålder och fortfarande under
ledning av en privat lärare. Sist av allt reste de, för vilka det blev aktuellt, på
peregrination, vanligen i åldern 16 till 18 år. Från 1500-talets mitt till en bit in
på 1600-talet innebar denna ordning att ynglingarna efter studier hemmavid sändes till något närliggande lärosäte i Tyskland och därefter gjorde en pergrinationsresa.351 Från omkring 1620, och som ett resultat av inrikes förbättringar,
svårigheterna i Tyskland i samband med 30-åriga kriget, och riksledningens starkt
uttryckta önskemål om att så borde vara fallet, förlade adeln, som nämnts, regelmässigt sina högre studier till akademin i Uppsala. Därpå följde peregrinationen.
349 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Bengt Sparre till Axel
Oxenstierna, Rossvik, 1628-02-17. Sonen ifråga var blivande landshövdingen Göran Sparre (1611–
57), som inskrevs i Uppsala 1624 och där studerade tillsammans med rikskanslerns två äldsta söner.
Ahnlund, 1940, s. 619.
350 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Bengt Sparre till Axel
Oxenstierna, Stockholm, 1628-08-02, Rossvik, 1630-04-21 och Rossvik, 1631-05-13. Inflikas kan
att önskan om Oxenstiernas fadersroll ter sig smått profetisk i ljuset av att Sparre avled bara något
år efter det sista brevet hade skrivits i dessa ärenden. Liksom ifråga om Göran Sparre (se noten
ovan) sattes hans yngre broder Åke (1628–41) av Oxenstierna med studier i Uppsala och sändes ut
på peregrination under ledning av Daniel (Figrelius) Leijonstierna (d. 1664). Se härom i Leijonstiernas brev till Oxenstierna (RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 647)
och Helmfrid, 1977-79, SBL, bd. 22, s. 508.
351 Axel Oxenstiernas uppväxt är ett exempel på dessa förhållanden. Han uppfostrades på
Fiholm tillsammans med sina syskon och femton kusiner. För Axel, hans bror och fyra av dessa
kusiner hade en preceptor anställts, vilken ansvarade för studierna. Axel Oxenstierna och brodern
Gabriel reste till universitetet i Wittenberg 1599, då Axel var 16 och Gabriel 12 år. Efter vistelsen
i Wittenberg gjorde de en resa i Tyskland vilken tog dem till Strasbourg. Ahnlund, 1913, s. 168–
174.
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Privatundervisningen var således den viktigaste formen för adelns utbildning och
något hårdraget kan 1600-talets olika institutioner, adelskollegierna, hovets pageutbildning, universiteten, sägas ha bildat komplement till denna, om än ett
mycket viktigt sådant. Om blickarna vänds mot Uppsala är interiörerna från
1600-talets akademi väl bekanta.352 Adelsynglingarna och deras entourage, bestående av tjänare och informatorer, lät logera in sig hos privata värdar, helst någon av universitetets professorer, eller stundom, som i fallet med Axel Oxenstiernas son Erik, hos ärkebiskopen.353 Adelsdisciplarnas uppförande övervakades
noga. Uppgiften var av nöden då studiefliten varierade och våldsamheter var en
del av den uppsaliensiska vardagen, även om Verelius i sitt ovan anförda utlåtande
fick det att låta som att debaucher mest förekom vid akademierna på kontinenten.354 Det faktum att informatorer och andra gärna framhöll att den aktuella
discipeln inte hade hamnat i bråk är i sig ett bevis för att ynglingarna inte alltid
skötte sig.355
Verksamheten organiserades såsom bröderna Kurcks exempel visar, nämligen
som privata studier, vilka leddes av informatorer under överinseende av universitetets professorer. Adelsynglingarna deltog inte i den regelbundna undervisningen men bevistade ibland de offentliga föreläsningarna. Privatundervisningen
bedrevs ofta i kollegieform, vilket innebar att studenterna samlades i mindre
grupper som leddes av för ändamålet avlönade professorer. Kollegierna bildade
en betydelsefull social struktur som gav adelsynglingarna möjlighet att bilda egna

352 Annerstedt, 1877, bd. I, s. 252–253, 257–259 och 377–380. Sjöstrand, 1965, s. 252–258.
En värdefull översikt ges av Lindberg, 2017, s. 30–37. Se äv. Winberg, 2015, och där anförd litteratur.
353 Fries, 1889, s. 8. Erik Oxenstierna logerade först hos ett par av universitetets professorer.
Axel Oxenstiernas myndling Axel Spens (1626–56) meddelade på hösten 1641 att han, brodern,
deras informator Olof Verelius och en tjänare hade tagit in på ett härbärge i Uppsala. Där bodde
även fyra medlemmar av släkten Banér och en medlem av släkten Sack. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 724, Axel Spens till Axel Oxenstierna, Uppsala, 164111-06.
354 Symptomatiskt nog rapporterade Verelius i en skrivelse till Axel Oxenstierna om ett bråk
mellan bröderna Axel och Jakob (1627–65) Spens respektive Gustav Adam Banér (1624–81). Med
tanke på de uttalanden som Verelius sedermera kom att göra ifråga om adelns vandel kan noteras
att han i detta fall påstod sig ”inte ha haft något emot grälet, om det bara hade gällt dygden”, men
eftersom det handlade om ren och skär missämja kunde han det icke tåla. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748, Olof Verelius till Axel Oxenstierna, Stockholm,
1645-03-12.
355 Sedermera historieprofessorn Erik Brunnius (1594–1664), som av Axel Oxenstierna utsetts
till informator för blivande riksrådet och amiralen Klas Bielkenstierna (1615–62), framhöll år 1630
i en rapport att hans femtonåriga discipel ”allt intill denna dag ej råkat i något klandervärt… och
ej nämnvärt hemfallit åt spring och skrän utan fromt och stillsamt levat innanför studiekammarens
väggar under högst obetydligt tvång från min sida.” ÅSU, vol. 49, s. 18. Brunnius skrev på latin.
Här citeras den svenska översättningen.
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nätverk vid sidan av redan existerande patron-klient-förhållanden och släktband.356
Exempel ges av omständigheterna kring Nils (Nilsson) Brahe (1633–99). Han
var greve och anlände i stor stil till Uppsala 1647, uppvaktad av en svit om åtta
individer bland vilka fanns en fransk tjänare för språkstudiernas skull.357 Han
kom från en i alla avseenden resursstark miljö, kännetecknad av långa utbildningstraditioner. Det var hans farfars far som på 1580-talet hade författat den
ovan citerade Oeconomia i vilken adelns studier och resor ingående behandlades.
I hemmet på Rydboholm hade han omgivits av vad som i räkenskaperna benämns
som ett hov och särskilda medel hade allokerats för bokinköp och exercitier, särskilt fäktningsövningar.358 Vid ankomsten till Uppsala möttes han, förutom av
ärebetygelser, en inställsam skara adelsynglingar som i Brahe såg en potentiell
framtida gynnare.
I Brahes brevsamling finns flera belägg för hur hans jämnåriga adelskamrater
försökte närma sig och liera sig med honom. Carl Sparre (1632–72) vände sig till
honom och ville att de två ”allena” skulle ta ett kollegium för professor skytteanus
Johannes Schefferus.359 Axel Oxenstiernas systerson Johan Sparre som lärt känna
Brahe i Uppsala lät från Leiden höra att han inget hellre ville än att resa med
honom på kontinenten: ”Jag ville önska att min lycka vore så god att jag måtte
komma ihop med min Greve här ute skulle mig ingen ting kärare vara [sic].”360
Dessa brev ger, förutom konkreta uttryck för adelsstudenternas skiljaktiga sociala
positioner, belägg för att de vänskapsband och den livsföring som etablerades i
Uppsala reproducerades i samband med peregrinationerna, under vilka adelsynglingarnas uppenbarligen tog sig an studier och övningar på ett sätt som inte till
obetydlig del byggde på i hemlandet redan etablerade kontakter och vanor. Väl
att märka följde Johan Sparre upp sitt önskemål om ett sammanträffande med
Brahe utomlands med en rapport om umgänge med ett ”brav compagnie av damer” i Utrecht och en bedömning av kvaliteteten på dans- och fäktningsövningarna i Leiden. Om studier sades intet, fastän Sparre i allra högsta grad sysslade
med sådana, allt enligt rikskanslerns stränga förmaningar. I familjär stil nämnde

356 Undervisning i kollegieform är bekant sedan tidigare. Se t. ex. Lindberg, 2017, s. 64–70.
Dock är de sociala aspekterna av adelns utbildning inte särskilt väl kända, då tidigare forskning har
fokuserat på studiernas innehåll och etableringen av olika institutioner.
357 Att Brahes ankomst var anmärkningsvärd framgår av det faktum att Johan Sparre underrättade Axel Oxenstierna om saken. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E
722, Uppsala, 1647-11-15.
358 Uppgifterna är hämtade ur Nils Brahes räkenskaper 1646-1652. RA, Rydboholmssamlingen, Brahesläktens samlingar, vol. E 7469, Nils Nilsson Brahe, kassaräkningar, ser. i, 1646-63.
359 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8131, Carl Sparre till Nils Brahe, utan ort och odat.
360 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8131, Johan Sparre till Nils Brahe, Leiden, 1650-06-04.
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Sparre istället att Paul Khevenhüller (1627–58), som också varit en del av kamratlaget i Uppsala, fäktade med honom i Leiden, och Khevenhüller meddelade i
sin tur om Sparres göromål i Holland.361
Ifråga om innehållet i adelns studier är mycket känt tack vare tidigare forskning
och de studieplaner, som likt Loccenius’ lades fram för granskning av adelsynglingarnas föräldrar och förmyndare.362 Av dem framgår att de flesta adelsstudenter meddelades ett likartat pensum, anpassat efter samtidens pedagogiska idéer
och behoven inom civil och militär statstjänst. Individuella variationer förekom
naturligtvis. Informatorers och professorers rapporter vittnar om att svårighetsgrad och studietakt modererades med hänsyn till disciplarnas ålder och fallenhet.
”Festina lente”, skynda långsamt, var en allmänt omfattad pedagogisk utgångspunkt.363
Huvudmålet med adelns utbildning var att stoiskt bemästra jaget och att behärska ett visst kunskapsstoff, avsett för kraftfull handling i statstjänst. De renässanshumanistiska idéerna var i högsta grad aktuella. Studierna skulle vara levande
och praktiskt inriktade. Istället för djuplodande undersökningar av enskildheter
eftersträvades bredd. För ändamålet organiserades adelsstudenternas arbete i ett
antal klart urskiljbara huvudområden. Teologiska studier var obligatoriska. De
syftade till att befästa kunskaper i trosartiklarna och Bibelns innehåll.364 Ett annat
huvudområde var de klassiska språken. Grekiska studerades endast sparsamt, men
latinet måste behärskas fullt ut, såväl i läsning och skrivning som i muntlig framställning. Språkbehandlingen skulle vara felfri och kännetecknas av effektiv elegans. Cicero var den självklara förebilden och övningarna bestod av brevskrivning, författande och framförande av orationer (av vilka inte alla skedde offentli-

361 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8131, som ovan, samt Paul Khevenhüller till Nils Brahe,
Utrecht, 1650-11-14. Till Nils Brahes umgänge slöt sig även Gustav Posse (1626–76) som redan
hade fullgjort en omfattande peregrination åren 1645–48. I ett av breven till Brahe skriver han,
”Uppsala desbauche hava jag betalt, ty jag tål ingen dryck”. I ett annat bad han om ursäkt för sitt
dåliga latin med vilket han tidigre tillskrivit Brahe, ty det ”faller [intet] nog värdigt att komma i
dina händer, vilka hantera ett sådant slags [avancerade] studier”. Han ursäktade sig även för att han
inte lämnat tillbaka Brahes exemplar av Senecas tragedier, vilket om inte annat ger en fingervisning
om dessa personers läsvanor. Gustav Posse till Nils Brahe, Hammarskog, 1650-01-19 och Stockholm, 1650-02-16.
362 Sjöstrand, 1965, s. 252–258 och 264–270. Åslund, 1992, s. 25–69 och där anförd litteratur.
363 Citat ur Olof Verelius studieplan för bröderna Spens. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748, Olof Verelius till Axel Oxenstierna, Uppsala, odat, men sannolikt skriven hösten 1641.
364 Erik Brunnius berättar att den religiösa skolningen utgick från Bibeln och Lilla katekesen.
ÅSU, vol. 49, s. 17–18.
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gen), översättning från latin till svenska och vice versa, samt ständigt konverserande med kamrater, informatorer och professorer.365 I sin studieplan för bröderna Kurck inskärpte Loccenius att informatorn var förbjuden att använda annat än latin för sin kommunikation.366
Ytterligare ett centralt block rörde historia, filosofi och etik, tre ämnen som
hörde samman och bildade grundval för politiska studier. Kursen grundade sig
på latinska och samtida författare. Särskilt viktiga var de romerska historikerna
Curtius, Livius och Justinus, vilka användes för att inhämta de grundläggande
kunskaperna i klassisk historia. Inom etiken och filosofin dominerade Aristoteles
och Platon samt Cicero och Seneca. Förutom till förmedling av grundläggande
fakta om historiska händelser syftade undervisningen till att erbjuda exempla,
vilka diskuterades i filosofisk och etisk bemärkelse för att ta ställning till olika
gärningars gynnsamma respektive skadliga påverkan på stat och samhälle, samt
till hur gärningarnas utfall skulle värderas i relation till av Gud givna principer
och världsliga potentaters behov av att utöva makt. Som ovan påpekats var det
senare, läror om maktutövning och maktdelning, av centralt intresse för blivande
statstjänare och Lipsius politiska humanism var en utgångspunkt för studier av
samtida förhållanden.367 Nära kopplat till dessa övningar var studier i juridik, ett
ämne som blev allt viktigare och förstärktes under 1600-talets lopp, inte minst av
dem som beklädde den skytteanska professuren. Ävenså studerades svensk historia och svenska lagar, tryfferat med de götiska föreställningar som den samtida
svenska historieskrivningen omgavs med.368
Matematiken bildade ett annat huvudområde. Ifråga om den skiljdes på teoretisk matematik, det vill säga aritmetiken, räkneläran, och praktisk tillämpad

365 Ett ”elegant latin enligt äkta bruk” var målet enligt Erik Brunnius (ÅSU, vol. 49, s. 14) och
anbefallde läsning av Cicero, Caesar, Livius, Sallustius, Curtius, Justinus, Florus, Terentius och
Vergilius. Brunnius ger f ö en ovärderlig insikt i samtida pedagogiskt hantverk då han i detalj beskriver hur han och hans elev arbetade med latinet. Omsorgsfullt valda texter lästes med beaktade
av varje ord och fras, översattes sedan till svenska, varvid felaktigheter i elevens behandling av bägge
språken korrigerades, därpå återgavs texten ur minnet muntligt och skriftligt och slutligen studerades den aktuella författarens särskilda stil. Detta är den renässanshumanistiska pedagogiken i sin
prydno. De antika texterna avsåg att bidra med bildning samt ”förfining, polering och humanisering”, men ansågs även levande i det att de bidrog med praktiska erfarenheter. Lindberg, 2017, s.
91. Se äv. Åslund, 1992, s. 66–67. Åslund framhåller att den latinska prosan gavs större utrymme
än poesin, även om Vergilius ingick som en beständig del av den grundläggande latinkursen.
366 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 654, Johannes Loccenius
till Axel Oxenstierna, 1647-09-03.
367 Ett typexempel på sådan övning ger Erik Brunnius som rapporterade att Klas Bielkenstierna
offentligen orerat om frågan ”Kan en kristen furste med gott samvete föra krig”, ett spörsmål som
ägde högsta aktualitet med tanke på Gustav II Adolfs framgångsrika fälttåg i Tyskland vid samma
tid (1630). Brunnius beskriver även hur han arbetade med historiska realkunskaper i etisk och filosofisk bemräkelse. ÅSU, vol. 49, s. 15–16.
368 Kurt Johannessons inledning till Schefferus, 2005.
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matematik, inriktad på byggnadskonst, geografi och mekanik.369 Via arkitekturen var matematikstudierna länkade till övningar i teckning, en färdighet som
ansågs slipa sinnet för estetik och som därtill var en avgörande ingrediens i blivande officerares utbildning.370 Naturvetenskap stod på schemat, och då särskilt
fysik under 1600-talets första hälft. Som bekant betydde Olof Rudbeck d ä
(1630–1702) mycket för utvecklingen av naturvetenskapen i Uppsala därefter.
Åtskilliga adelsstudenter lockades till hans undervisning i anatomi, botanik, fyrverkeri och mekanik.371
Hur enskilda adelsmäns tid i Uppsala var organiserad är behandlat i tidigare
forskning, men några exempel kan anföras här. Erik Oxenstierna var alltså nio år
då han 1636 skrevs in i Uppsala. Han kunde då i viss mån läsa och tala latin,
franska och tyska. Den första tiden vid universitetet användes för att förädla dessa
kunskaper jämte dem i skrivning och räkning. Med tiden blev studierna mer
avancerade och, förutom teologi, ägnade han sig åt den latinska litteraturen,
historia, teckning, mekanik samt fortifikationslära. Han tog även lektioner i
franska och italienska samt sysslade med fäktning. Enligt kutym orerade han vid
flera tillfällen på latin och bevistade disputationer. De sista åren vid akademin
koncentrerades på etik och politik, varvid bland andra Aristoteles och Lipsius
studerades.372
Samtidigt vistades Magnus Gabriel De la Gardie vid Uppsala universitet, där
han skrevs in 1635. Enligt ett bevarat program hade han schemalagda aktiviteter
från klockan fyra om morgonen till omkring elva på kvällen. Teoretiska övningar
varvades med praktiska. Förmiddagarna ägnades åt oratoriska färdigheter, aritmetik, teologi, filosofi, retorik, logik och fysik. Tre timmar var avsatta till antingen historia eller välskrivning, en timme åt dansövningar. Eftermiddagen ägnades åt lutspel, fäktning, militära övningar, latin, historia och studier i moderna
språk. Tiden efter kvällsmålet vigdes åt ytterligare lutspelande samt ”extraordinarie läsning”.373 Ett till eftervärlden bevarat resultat av De la Gardies ansträngningar i Uppsala är hans florilegier – samlingar av centrala textställen hos inflytelserika författare om etik, historia och politik.374
369 Exempelvis ifråga om Erik Oxenstierna skiljdes mellan aritmetik och ”matheses practica”.
Fries, 1889, s. 10.
370 Ellenius, 1960, s. 223–263.
371 Om Olof Rudbeck d ä, se Eriksson, Gunnar 2002, ssk. kap. 12–13. Eriksson framhåller att
Rudbeck med sina övningar i fyrverkeri och artilleri skapade irritation. ”Taltes om det oväsen i
staden nu åter förnimmes utav… adeln skjutande med stycken…” står det universitetskonsistoriets
protokoll 1666 (s. 223). Johan Rosenhane omtalar sina studier för Rudbeck i sin självbiografi. Rosenhane, 1773, s. 65–67. Se äv. Sjöstrand, 1965, s. 266, som framhåller att Rudbecks verksamhet
förebådade den regelbundna undervisning i militära ämnen som dokumenterats för tiden 1680 och
framåt. Samma sak framträder mer detaljrikt i dens., 1941, s. 219–226.
372 Fries, 1889, s. 6–21.
373 Åslund, 1992, s. 25–30.
374 Åslund, 1992, s. 31–51.
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Axel Oxenstiernas systerson Johan Sparre lämnade vid mitten av 1640-talet
detaljerade rapporter om sina studier, som skedde under professor skytteanus Johannes Freinshemius ledning. För denne läste Sparre Aristoteles etik och Sveriges
historia, så som den med götiska förtecken framställdes av Johannes Magnus i
Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus (1554). Undervisningen
skedde i kollegieform. Varje dag måste Sparre och hans kamrater skriva en kort
text om något tema hämtat ur Johannes Magnus. Texten reciterades sedan högt
och kommenterades av kamraterna och Freinshemius. Varje vecka författade han
ett längre alster och lämnade det till professorn för granskning. Etikstudierna gick
till på samma sätt. Allt skedde givetvis på latin. Som ett led i de historiska studierna orerade Sparre offentligt, och utantill, på ämnet nordliga kungariken. Han
studerade även matematik och filosofi samt ägnade sig åt egen läsning av klassisk
historia i Herodotos och Livius. Utöver detta spelade han instrument, troligen
luta, fäktade en timme om dagen, samt studerade franska och italienska.375

Adliga övningar
Av rapporterna om adelsynglingarnas tillvaro i Uppsala framgår, utöver alla utläggningar om studier, att bedömningar av deras personlighet och sätt att föra sig
var mycket viktiga. Som bekant förväntades den blivande statstjänaren uppvisa
en modererad balans mellan behagfull esprit och handlingskraftig pondus. En
särskilt intressant ingång till dessa spörsmål är diskussionerna om Erik Oxenstierna. Till dennes fördelar räknades hans flit med boken och studiemässiga framgångar. Med stigande ålder började samma saker dock ses som något av ett problem. I en skrivelse till Axel Oxenstierna rapporterade Eriks äldre bror Johan, att
Erik, som vid tillfället var tolv år, hellre studerade än ”lekte” och att han talade
gott latin. Emellertid var han blyg och inte särskilt talför i större grupper.
Rikskanslern lät sig i stort sett nöja med detta, men anmärkte att Erik skulle hållas
med fysisk träning och umgänge med folk, allt för att undvika att han blev ”schulfuxisch”, det vill säga pedantisk som en akademiker. Ett senare omdöme, om än
ej helt oberoende, gör gällande att dessa råd hade givit resultat. Erik var, då han
lämnade akademin i Uppsala nitton år gammal, ”urban och modest” samt väl
förfaren i studier och exercitier.376
Denna episod belyser det faktum att Axel Oxenstierna skrev under på det som
postulerades i ovan undersökta orationer och instruktioner, att utbildning utan
världsvana var bortkastad möda. Den belyser även bakgrunden till den sedan tidigare kända skepsis som adeln visade miljön i Uppsala, vilken ansågs känneteck-

375 RA, Oxenstiernsamlingen, vol. E 722, Johan Sparre till Axel Oxenstierna, Uppsala, 1646-

07-27.
376 Fries, 1889, s. 20–21. Det senare omdömet fälldes av Johan Adler Salvius, som träffade Erik
Oxenstierna då denne just påbörjat sin peregrination.
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nas av bristen på social förfining och avsaknaden av adliga övningar i dans, fäktning, musicerande, moderna språk och ridning. ”[S]tudera må de där något, men
varken mores [seder] eller annat läres där, och inga exercitia hava de där. Gud
give, att den tiden måtte komma igen, som där ute [i främmande land] en tid [ej]
varit haver, att man på säkra orter kunna dem sända”, skrev Axel Oxenstiernas
svåger Carl Bonde på 1630-talet.377 Trots vissa förbättringar var Schering Rosenhane, som hållit sina två äldsta söner i tio år i vid universitetet, på 1660-talet allt
annat än tillfreds med universitetsmiljön. De mores som ädelborna herrar behövde saknades helt. Däremot fungerade Uppsala bra för den som ville bli ”trög
som en oxe” och allmänt tölpaktig i sitt beteende.378
Sådana förhållanden bildade resonansbotten till adelns regelbundna krav på
upprättande av en särskild adelsakademi, likt dem som fanns på kontinenten, och
var argument för att sända adelsynglingarna på peregrination i tidig ålder. 1663
upprättades till slut en exercitieakademi vid Uppsala universitet, med fast anställda mästare för undervisning i franska, italienska och spanska, samt i dans,
fäktning och ridning.379 Fram till dess var organisationen av exercitierna av mer
provisorisk karaktär. Axel Oxenstierna umgicks visserligen redan kring 1613 med
tankar på att inrätta en professur i moderna språk (innefattande engelska, franska,
italienska och spanska) i stil med vissa tyska lärosäten, men av detta blev intet.
Bristen på exercitiemästare kom till akut illustration då hans egna söner studerade
i Uppsala, vilket bidrog till han skapade tjänster för en fransk språkmästare, en
dansmästare och en fäktmästare 1637 och en italiensk språkmästare 1640. Diskontinuitet blev dock en markör för denna verksamhet då tjänsterna ofta stod
vakanta.380
Alla upplysningar om studier och moderna språk och exercitier före 1637 rör
således undervisning meddelad av lärare som adeln själva rekryterat, och även
under perioden mellan 1637 och 1663 kombinerades undervisningen av de universitetsanställda mästarna med undervisning av privat rekryterade sådana. Klagovisorna över bristen på språklärare och exercitiemästare är vanlig i breven från
denna tid, och adeln utnyttjade sina nätverk, såväl inrikes som utrikes, för att

377 AOSB, avd. II, bd. 11, Carl Bonde till Axel Oxenstierna, 1634-11-10 (s. 80–81). Det tillstånd som Carl Bonde pekade på bekräftas av Erik Brunnius som ifråga om Klas Bielkenstierna
kring 1630 beklagade att det överhuvudtaget inte gick att lära sig moderna språk i Uppsala. Några
andra exercitier bedrevs inte heller och den adel som just då vistades vid universitetet var inget gott
föredöme då den inte ens brydde sig om att studera. ÅSU, vol. 49, s. 17–21.
378 UUB, vol. E 527b, Schering Rosenhane till Johan Rosenhane, Torp, 1663-01-10.
379 Lundh, 1927, s. 110–125. Taube, 1963. Eriksson, 2002, s. 208–209 diskuterar Olof Rudbecks roll för upprättandet av exercitiestaten.
380 Lundh, 1927, s. 103–110.
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hitta lämpliga personer.381 Ett inte ovanligt grepp, ifråga om språkstudierna, var
att låta en utländsk tjänare uppvakta adelsynglingen, precis om i Nils Brahes fall.
Dennes exempel visar även att resursstarka familjer kontrakterade dans- och fäktmästare för undervisning i hemmen. Det kan noteras att adelns klagomål oftare
rörde de moderna språken än de fysiska exercitierna. Med moderna språk avsågs
i första hand franskan och i andra hand italienskan. Inte bara var det svårt att få
tag på lärare. Fortfarande på 1640-talet anmärktes på bristen på lämplig litteratur.382 Sådant visar att språkstudierna tillmättes stort värde och att adeln med
aristokratin i spetsen tidigt, det vill säga senast under 1620-talet, betraktade dem
som obligatoriska inslag bland sönernas övningar.383
En viss kompensation för bristerna i Uppsala torde exercitiestaten vid hovet i
Stockholm ha utgjort. Där fanns mästare anställda för pagernas utbildning. Särskilt under drottning Kristinas regeringstid var den väl försedd med olika föreståndare, varav en matematiker, en ingenjör, tre språkmästare i vardera franska,
spanska och italienska, samt en fäktmästare och en pikspelare.384 Som synes saknades beridare även vid hovet och den för adeln så viktiga ridkonsten var utan
tvivel kraftfullt eftersatt i Sverige i jämförelse med länder som Frankrike, Italien
och Tyskland.
Som framgår av Magnus Gabriel De la Gardies studieprogram i Uppsala användes exercitierna som en nödvändig rekreation från latinpluggandet, men spelade även, som rikskansler Oxenstierna framhöll, en helt avgörande roll för att
utrota tafatthet och dana världsvana. Förutom skicklighet i respektive disciplin
skulle de fysiska exercitierna lägga grunden för behagfull grace i alla rörelser, musiken skärpa sinnet för estetik och de moderna språken, som betraktades som
färdigheter, inte akademiska ämnen, insikter i främmande kultur och levnadsvanor. Gränsen till övrig utbildning var därmed flytande. I samband med övningarna i latinsk retorik, som alltså inte bara utövades i form av offentliga orationer,
utan bildade del av den dagliga undervisningen, anpassades ”tal och åtbörder” till
ämnet och situationen.385

381 Exempelvis talade Brunnius om att skaffa en fransktalande betjänt utomlands, vilket riksrådet Mathias Soop (1585–1653) hade lovat att hjälpa till med genom att utnyttja kontakter i Belgien. ÅSU, vol. 49 s. 17. Hammar, 1981, s. 22–40
382 Exempelvis önskade Johan Sparre att Axel Oxenstierna skaffade honom böcker på italienska
om historia och politik. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till Axel Oxenstierna, Uppsala, 1647-04-13. Noteras kan att Sparre skrev brevet på
italienska. Oxenstierna bad sin son Erik att skaffa Sparre italienska böcker, vilket också skedde. Erik
expedierade beställningen i Haag hos Elsevier. Oklart är dock vilka böcker han köpte. AOSB, avd.
I, vol. 17, s. 421–422, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Haag, 1644-06-01.
383 Hammar, 1981. Larsson & Winberg, 2006.
384 Sjöstrand, 1965, s. 262–264. Se äv. dens., 1941, s. 227–260.
385 Citat ur ÅSU, vol. 49, s. 15.

120

Umgängeskonst och erfarenheter
Trots kombinationen av studier och övningar ansåg alltså adeln i gemen och aristokratin i synnerhet inte att det gick att bli civiliserad i Uppsala. Denna ståndpunkt mötte i och för sig gensagor i exempelvis Johannes Schefferus sätt att organisera adelns studier med praktisk nytta för ögonen och Olof Rudbeck d ä:s
introduktion av nymodigheter enligt kontinentalt mönster, som anatomisk teater
och botanisk trädgård, jämte utbildning i naturvetenskap.386 Sådant bidrog till
Olof Verelius grundmurade självförtroende då han som universitetsföreträdare
på 1660-talet, med särskild hänvisning till exercitieakademin, menade att adelns
behov torde vara fullständigt tillgodosedda.387 Adelns hållning var dock en annan. Erik Brunnius skrev 1630 med anledning av hans elev Klas Bielkenstierna
(1615–62) att den pestepidemi som så olyckligt slagit till i Stockholm var dem
till fördel eftersom hovet och riksrådet tillfälligt flyttat sina värv till Uppsala, varvid Klas fått tillfälle ”att åhöra deras allvarliga samtal och lära sig den umgängeskonst, som anstår en ädling.”388
Det var alltså i umgänge med monarken och riksråden som civiliseringen
skedde, inte vid universitetet, oavsett existensen av en exercitieakademi eller ej.
Axel Oxenstierna var av samma uppfattning och menade att sonen Johan måste
vänjas vid hovlivet. Detta skedde bland annat på Uppsala slott där han likt Bielkenstierna uppvaktade kungen och riksråden, samt deltog i mottagandet av främmande sändebud. Johans yngre broder Erik närvarade under sin studietid vid
några tillfällen vid riksdagens öppnande, förhandlingarna på Riddarhuset och vid
ett av adelns utskottsmöten, eftersom det vore till fördel att han ”lärer känna folket och allt småningom civiliserar sig, hälst när sådane samkväm äre”.389 Efter
avslutade studier och strax innan peregrination auskulterade han vid riksrådets
överläggningar.390 Besök vid hovet och administrationen i Stockholm utgjorde
på så vis helt avgörande moment i adelsmännens utbildning och med tiden etablerades tämligen fasta strukturer för att bereda unga adelsmän tillträde till dessa
arenor. De fick sitta på Riddarhusets läktare vid sammankomster, delta i politiska
överläggningar eller på egen hand bedriva studier i Riksarkivets handlingar.391
Till riksrådets möten inbjöds dock endast de mest priviligierade.

386 Om Schefferus, se Ellenius, 1960, ssk. s. 223 - 263. Om Rudbeck, se Eriksson, ssk. kap. 12–

13.
387 ÅSU, vol 49, s. 36–37.
388 ÅSU, vol 49, s. 18.
389 Fries, 1889, s. 13–14.
390 SRP, 1905, bd. 10, s. 29 och 41. AOSB, avd. I, bd. 17, s. 12.
391 Lars (Eriksson) Sparre (1590–1644) skrev 1637 till Axel Oxenstierna och bad om att sonen

Erik (1618–73) skulle få uppvakata rikskanslern och att ”honom måtte tillåtas uti gamla riksens
handlingar något att studera och uti andra nyttiga böcker, och skrifter att bliva undervister uppå
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Den nödvändiga civiliseringen skedde även på andra sätt då adelsstudenterna
deltog i högtidligheter som bröllop och begravningar. Erik Oxenstierna måste
exempelvis inför den samlade adeln hålla ett minnestal över sin farbroder, Gabriel
Gustavsson Oxenstierna, då denne begravdes 1641.392 En färdighet som övades
vid dessa tillfällen var lämplig anpassning av åtbörder och klädedräkt. Vanligt var
att adelsynglingarna i materiell apparans ville gå längre än vad deras anförvanter
tyckte var nödvändigt. Saken kommer till klar belysning i ett brev rörande Nils
Brahe som våren 1650 hade börjat planera för sin närvaro vid drottningens kröning. Han tillskrev sin farbror, Per Brahe d y och framhöll att han behövde en
avsevärd mängd hästar, kläder, livréer till betjäningen, sadlar, pistoler etcetera.
Till svar fick han order om att hejda sig. ”[O]nyttiga speser göra en intet bättre
utan snarare sämre… om du har 4 personer klädda i livré är gudi nog… jag har
folk, hästar och tyg nog jag ska laga du består med äran”.393 Oavsett regent ägde
sådana frågor aktualitet, men att hovlivet under drottning Kristina var särskilt
dynamiskt är ingen nyhet. Magnus Gabriel De la Gardie tog ledigt från studierna
för att 1638, då Kristina var minderårig, dansa balett på hovet, Ballet des plaizirs
de la vie des enfans sans souçy. Uppförandet av denna innebar att den franska balettkulturen introducerades i Sverige på initiativ av Maria Eleonora, som med
bistånd från Axel Oxenstierna hade kallat dansmästaren Antoine de Beaulieau till
hovet för att slipa aristokraternas färdigheter.394
Ett annat sätt att inhämta erfarenheter bottnade i de praktiska realiteter som omgav storhushållen på de adliga godsen. På dem bedrev adeln jordbruk, bergsbruk
och handel med egna produkter. Godsen var som veterligt inte koncentrerade till
ett ställe, utan spridda inom Sverige, Finland och Livland, samt i ökande utsträckning i svenska besittningar i Tyskland, vilket bland annat bildade utgångspunkt för den av Schering Rosenhane författade instruktionen, som studerades i
föregående kapitel. Och liksom denne formulerade saken, ingick det i adelsfamiljernas strategier för uppfostran att sätta in sönerna i administrationen av godsen,
vilket på köpet gav kunskaper om ekonomiska, geografiska och topografiska förhållanden.
någon tid…”. Ett par år senare reste sonen på peregrination. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Lars Eriksson Sparre till Axel Oxenstierna, Dåderö, 1637-0808. Då två bröder Bielke väntade på att få resa ut på kontinenten på slutet av 1630-talet utnyttjades
tiden bland annat till att ställa dem under Axel Oxenstiernas beskydd i samband med herredagen i
januari och februari 1638. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 568,
Ingeborg Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Ekolsund, 1638-01-16. Bielkesamlingen, vol. E 2056,
Gustav Bielke till Ture Bielke, Stockholm, 1638-01-27 och Svante Bielke till Ture Bielke, Stockholm, 1638-02-25. I det senare brevet berättar Svante Bielke bland annat att förhandlingarna hade
pågått i sex veckor och framförallt handlat och utskrivningarna till kriget i Tyskland.
392 Fries, 1889, s. 19. Detta skedde till allas ”förnöjelse”.
393 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8131, Per Brahe d y till Nils Brahe, Åbo, 1650-01-03.
394 Åslund, 1992, s. 28. Gustafsson, 1966, s. 87–99. Fogelberg Rota, 2013.
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Sedermera riksrådet Ture Bielkes vistelse i Uppsala åren 1620 till 1625 ger
exempel på hur sådant gick till. Eftersom den övriga familjen residerade på Åbo
slott (fadern var president vid Åbo hovrätt) föll det på Ture Bielkes lott att sköta
vissa praktiska åtaganden i Sverige, däribland familjens säte Salsta norr om Uppsala och Frösvik söder om Rydboholm. Bland ärendena ingick att ta emot och
sända varor, som salt, sill och kryddor, mellan Sverige och Finland, bevaka kontrollräkning av skattehemman och agera mellanhand vid faderns köp av gårdar.395 Ture Bielkes åtaganden förutsatte resor, åtminstone i Uppsalas och Stockholms omgivningar, vilket sätter fingret på den mobilitet som präglade adelns
livsföring och som var en följd av godsadministrationen och ståndets sociala liv.
Genom släktskap hade Ture Bielke därtill goda relationer till riksskattmästare
Gabriel Oxenstierna och gick dennes ärenden i Uppsala.396

Att peregrinera eller ej
Till diskussionen om de unga adelsmännens studier, övningar och resor hörde
spörsmål om enskilda individers lämplighet att peregrinera över huvudtaget. Eftersom resorna var dyra måste medlen investeras på rätt personer. Dessa överväganden kopplades till frågor om fallenhet och framtida karriärer. Källmaterialet
knutet till Axel Oxenstierna visar att aristokratin generellt sett föredrog att söner
som hade studietalang valde den civila banan, medan de som saknade sådan hänvisades till den militära.397 Oavsett karriär ansågs grundläggande studier vara av
nöden och läsningen blev ett sätt att pröva vem som passade till vad. Skillnader i
förberedelser inför olika banor skall inte överdrivas. Officersyrket krävde såväl
teoretiska insikter som social savoir faire och många blivande militärer fick en
grundmurad humanistisk utbildning. Vissa bedömare varnade dessutom för
långtgången specialisering i för tidig ålder.398 Några belysande exempel kan anföras.
Två av Axel Oxenstiernas myndlingar, Axel (1626–56) och Jakob Spens
(1627–65), gjorde bägge militär karriär, men förbereddes för den på olika sätt.
Mellan 1639 och 1647 studerade de i Uppsala under ledning av redan nämnde
395 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,

1622-12-02, 1625-06-07, 1625-07-12 och odat.
396 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gabriel (Bengtsson) Oxenstierna till
Ture Bielke, 1625-01-25.
397 Detta förhållande illustreras av riksdrots Gabriel (Gustavsson) Oxenstiernas uttalande om
sonen Johan (1615–64): ”Ty, efter jag intet hopp haver om honom, att [han] någon god student
bliva skall, så vill jag ej heller hava honom till någon hemföding, och, var vi icke hade krig nog
själva, så skulle jag sända honom till kriget i Nederland.” AOSB, avd. II, bd. 3, d. 1, Gabriel Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Stockholm, 1632-09-30 (s. 274–276).
398 I det utlåtande om frågor rörande peregrinationer som Verelius lämnade på 1660-talet och
som behandlades ovan varnades för att göra tydliga skillnader mellan civil och militär utbildning i
tidig ålder. ÅSU, vol. 49, s. 35.
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Olof Verelius, som handplockats till uppdraget som informator. Det tycks tidigt
ha framgått att Axel inte hade samma läshuvud som brodern och när han slutligen
fick ”förlov” från studierna inledde han omedelbart en militär karriär. Brodern
Jakob stannade däremot ytterligare en tid vid akademin och peregrinerade sedan
i Holland, Frankrike och Italien tillsammans Verelius och två adliga kamrater,
varefter han anträdde sin bana som statstjänare vid artilleriet.399
På delvis annorlunda sätt förhöll det sig med Oxenstiernas systersöner Axel
och Gustav Åkesson Natt och Dag. När deras far, Åke Axelsson, på 1630-talets
mitt vände sig till rikskanslern med bekymrade frågor om sönernas studier och
resor, skred denne, liksom i fallet med övriga systersöner, resolut till verket och
lät omgående ta över allt ansvar för deras göromål med löfte om att betala för
deras fortsatta utbildning. Pojkarna sändes tämligen omgående till Tyskland där
Oxenstierna befann sig. Efter att ha synat dem beslöt han att sätta dem med studier i Strasbourg under överinseende av den svenske residenten Friedrich Mockhel (d. 1643), som sökte reda på en lämplig informator.400 Emellertid bröt pest
ut i staden och bröderna Natt och Dag begav sig istället till Leiden efter ett längre
uppehåll i Paris. I Gustavs fall uteblev studieframgångarna, något som fadern och
modern fann ytterst beklagansvärt. Ifråga om lämpliga åtgärder överlät han avgörandet på Oxenstierna:
[Jag märker att] min k[äre] s[on] Gustav… ringa lust haver till boken, vilket mig
och min hustru intet ringa kränker, haver dock alltid fruktat mig därtill, efter jag
vet hans ingenium vara något hårt, och till andra saker större lust än som därtill,
hemställer för den skull min herr svåger uti hans betänkande… att han må med
[honom] göra och låta efter sitt välbehag…401

Omsider blev beslutat att Gustav skulle avsluta sina studier och ansluta till armén
i Tyskland. Endast något år senare dog han.402 Studiemeriter, eller rättare sagt
brist på sådana, låg således till grund för rekommendationer att antingen avstå
från peregrinationer eller att förkorta dem till förmån för inträde i det militära.403
399 Axel Spens framhöll själv att han inte hörde till de flitigaste studenterna, men diskuterade

vid ett annat tillfälle likväl vikten av att snabbt få tag på ”Cicero” för studiernas skull. När han hade
lämnat Uppsala på våren 1647 önskade han att vara med vid mönstringen av nytt krigsfolk. RA,
Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 724, Axel Spens till Axel Oxenstierna,
Uppsala, 1641-12-09 och 1644-11-06 samt Ala, 1647-04-27. Jakob Spens till Axel Oxenstierna
1647-50 om peregrinationen.
400 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 655, Axel Åkesson Natt
och Dag till Axel Oxenstierna, Stockholm, 1633-06-02, 1634-03-12, 1634-11-06 och Elbingen,
1635-02-24.
401 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 655, Axel Åkesson Natt
och Dag till Axel Oxenstierna, Elbingen, 1635-02-24.
402 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 655, Axel Åkesson Natt
och Dag till Axel Oxenstierna, utan ort, 1637-07-15. Gustavs bror fortsatte dock sina studier, vilket
betyder att en annan bedömning gjordes beträffande dennes intellektuella kapacitet.
403 Se äv. Sjöstrand, 1941, s. 194–195 för en diskussion om detta och fler exempel.
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Öden likt Gustav Åkessons låg säkerligen bakom önskemål om att civila värv
måtte väljas framför krigiska och hans fall för tankarna till en annan Gustav,
nämligen Axel Oxenstiernas äldste son, som dog kort efter att han anlänt till armén i Tyskland 1629. Rikskanslerns planer för honom och de yngre sönerna Johan och Erik ger en värdefull fördjupning av ovan anförda exempel.
Gustav Oxenstierna (1609–1629), som skrivits in i Uppsala 1618, ville redan
1625 peregrinera, men blev tämligen bryskt tillrättavisad av sin far, som menade
att sådana önskemål var resultat av ”ungdomens fåvitsko”. Ytterligare en propå
framfördes 1628, denna gång av brodern Johan, men avslogs den med. Istället
diskuterade Axel Oxenstierna med sin bror Gabriel vad som borde göras. I samband härmed yttrade han att han inte upplevde sig ha haft någon nytta av deras
egen relativt korta peregrination i Tyskland vid 1600-talets början, och att han i
och för sig kunde tåla tanken på att andra reste ”men på mina barn och dem som
mig till råds fråga, behagar det mig intet.” Han ville att sonen skulle följa kungens
armé istället för att löpa ”som en gäck vidavlägsna land igenom” till ingen
nytta.404 Skärpan i dessa uttalanden är sylvass och tveklöst är en udd riktad mot
peregrinationerna så som de i allmänhet genomfördes. Fullt begripliga blir de
dock först i ett större sammanhang.
Året var 1629 och Sverige var i krig med Polen. Vad som skulle komma att
hända i Danmark var oklart och förhållandet till Tyskland började bli ansträngt,
så att ”till äventyrs en ung karl där [i kriget] ock… något få att se och lära” och
helst ”uti naboskapet och där vårt fädernesland största intresset haver”. ”Rebus sic
stantibus [såsom läget är]”, skrev Axel Oxenstierna, ”vill jag att min son skall
vandra med Kungl[ig] Maj[estä]t”. Kontakten med Gustav II Adolf var av avgörande betydelse. ”Här haver han sin herre, och står honom vid sidan, hörandes
och seendes allt vad passerar, där [i främmande länder] kunna [han aldrig] bliva
delaktig av publiciis consiliis [allmänna rådslag].”405 Allt detta talade för att det
lämpligaste var att sonen anslöt till svenska armén. ”Eljest att löpa hoven, dansoch ridskolorna igenom, ändock jag det icke alldeles ogillar, så estimerar jag det
intet högt och håller det vid denna tiden intet bekvämt” (författarens kursivering). Om det blev fred kunde sonen få resa runt och Oxenstierna sade sig beredd
att ”spendera på honom, vad på en adelsman till att spendera är, och föreskriva

404 Ahnlund, 1940, s. 622. Oxenstierna menade att sonen i tjänst vid armén skulle få tillfälle
att ”bese så många land och städer, som du och jag i våra unga dagar hava… vandrat igenom utan
stor nytta”.
405 Ahnlund, 1940, s. 622. Citatet lyder i sin helhet: ”Här haver han sin herre och står honom
vid sidan, hörandes och seendes allt vad passerar, där måste han umgås cum lippis et tonsoribus [med
kreti och pleti] och höra allt vad i krogarna talas, ja aldrig kunna bliva delaktig av publicis consiliis
[allmänna rådslag], annat än att man hörer en hop fåfänga diskurser; jag tiger med alla andra oseder,
som en således förvärvar och måste sedan med möda avlägsna igen. Ehuru det är, så behagar mig
det intet på det sättet”.
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honom, huru han skall vandra”. Om kriget fortsatte länge kunde han få resa på
beskickning och på så sätt lära känna Europas länder. 406
När Johan Oxenstierna, som från 1621 hade studerat tillsammans med sin
äldre bror, strax efter dennes död själv ville resa ut, gjorde rikskanslern en annan
bedömning än ifråga om Gustav. Beslutet blev att Johan skulle resa i Holland och
Frankrike, på samma sätt som andra adliga ynglingar gjorde vid samma tid och
syssla med studier och exercitier. Så blev fallet, men Johan sändes även på beskickning till England för att officiellt framföra nyheten om Gustav II Adolfs
död. I Paris gick han sin faders ärenden genom att på nära håll följa det franska
hovet. Han förde en Italienresa på tal, men fadern ville hellre se honom i Tyskland. Peregrinationen tonade långsamt ut och övergick i något annat när Johan
reste via Strasbourg och Tübingen till området kring Bodensjön där han observerade fältmarskalk Gustav Horns (1592–1657) krigföring. Han gjorde därvid
den tämligen anmärkningsvärda bedömningen att Gustav II Adolfs ”antiqua
schola militiae” – gamla sätt att föra krig – hade spelat ut sin roll. Valören på
faderns värde som rådgivare i utbildningsfrågor blev bekräftat i det att kurfurstinnan av Brandenburg sade sig önska rikskanslerns råd om hennes sons resa till
Frankrike.407
Då Erik Oxenstierna peregrinerade åren 1643 till 1645 hade ytterligare förskjutningar skett i bedömningen av aktuella behov. Fältliv fördes inte direkt på
tal utan peregrinationen genomfördes på det sätt som då var övligt inom aristokratin. Efter en vistelse i Holland, reste Erik till Italien, där han vistades i Rom
och Venedig, och därifrån till Paris, där han utvecklade en praktfull offentlig representation.408 Rikskanslerns behandling av de egna sönerna, myndlingarna och
barnbarnen visar att en kombination av studieframgångar, lämpliga karriärvägar
och rikets aktuella behov låg till grund för överväganden om genomförandet av
peregrinationer. Talande nog slipades den skarpt kritiska udd som han riktade
mot peregrinationsväsendet kring 1630 ned av den äldste sonens död och, uppenbarligen, behoven av att anpassa de två yngre sönernas förehavanden till vad
som var brukligt för stunden. Detta till trots intog Oxenstierna en avvaktande
hållning till resorna, vilket kan ställas i relation till den kritiska tradition som
behandlades i kapitlet ovan. Sådant blir det skäl att återkomma till.
Exemplen belyser även svårigheterna att skilja mellan civil och militär utbildning eftersom innehållet i dem var ungefär detsamma. När resandet betraktas ur

406 Ahnlund, 1940, s. 622–623.
407 Ahnlund, 1940, s. 632–635. Johan Oxenstiernas brev kan följas i rapporterna till fadern.
RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 678, här hänvisas ssk. till brev
från Johan till Axel Oxenstierna, Paris, 1632-11-24, London, 1633-02-26, Paris, 1633-05-12,
Tübingen, 1633-09-23 och Offenburg, 1633-10-[--].
408 Fries, 1889, s. 22- 34. AOSB, avd. I, bd. 17, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Paris,
1645-04-02, 05-10, 05-17, 05-24, 05-31, 06-07 och 06-20.
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denna aspekt har tidigare forskning ibland velat göra tydlig åtskillnad mellan civila och militära peregrinationer. Att specifika militära peregrinationer förekom
är oomtvistligt. Bland annat reste sedermera riksmarsken Lars Kagg (1595–1661)
utomlands på Gustav II Adolfs anmodan för att lära sig den nederländska krigskonsten under Moritz av Oranien.409 Vanligast var dock att peregrinationerna
innehöll såväl civila som militära inslag utan att något bestämt beslut hade fattats
om resenärens framtid. Även resenärer som tydligt destinerades för civila karriärer
lade ned betydande möda på studier i ämnen med militär koppling, till exempel
Erik Oxenstierna, som i Uppsala studerade mekanik och teckning samt, såväl där
som under peregrinationen, fortifikation, och vice versa, som blivande översten
Jakob Spens, vilken i Holland fördjupade sina i Uppsala påbörjade humaniorastudier.410

2. Preceptorer
Av framställningen ovan framgår att en figur intimt förknippad med adelns utbildning och peregrinationer var preceptorn – den private läraren, ibland benämnd hovmästare och i litteraturen ofta kallad informator.411 Liksom de redan
nämnda Erik Brunnius och Olof Verelius var preceptorerna lovande ofrälse män,
söner till borgare, bönder och präster, vilka rekryterades bland framgångsrika studenter, och anförtroddes ett omfattande praktiskt ansvar för adliga pojkars och i
förekommande fall flickors studier i hemmen, vid universiteten och på peregrinationerna utomlands.412 Rekryteringen var ett långsiktigt åtagande. Informatorer som kontrakterades för att leda adelsynglingars studier hemmavid och på resor
utomlands tjänade ibland samma familjer i över ett decennium.413 I de adliga
409 Sjöstrand, 1941, s. 193. Kagg vistades i Nederländerna 1616–19, men deltog inte bara i
krig: ”…han höll sig icke endast vid geväret, utan han skaffade sig ock på den tiden utom färdighet
i ridderliga övningar en grundlig insikt i geometri och fortifikation, vilket konungen uttryckligen
befallt honom vid hans avresa”.
410 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748, Olof Verelius brev
till Axel Oxenstierna, 1648-51. Se äv. Sjöstrand, 1941, s. 188–196, och 213–215.
411 Enligt SAOB (s. v. ”informator” och ”preceptor”) kom begreppet preceptor i bruk i svenskan
på 1500-talets slut, informator först i slutet av 1600-talet.
412 von Platen, 1981 och 1994a, s. 35–47. Lagerstam, 2007, ssk. s. 31–74, diskuterar informatorers inflytande över Gabriel Kurck. Hansson, 1993, diskuterar Beata Rosenhanes (1638–74) utbildning och lärare (se ssk. s. 63–69 ifråga om lärarna).
413 Som förmyndare för sin framtida svärson Åke (1594–1655) och Ture (d. 1626) Axelsson
Natt och Dag avdankade Axel Oxenstierna barnens förste preceptor, en viss Petrus Gudmundsson
som varit i tjänst 1604–08, och rekryterade en ny i Peter Falk (d. 1622), vilken följde dem utomlands 1610–14 och sedan reste ut på nytt med Ture Bielke. RA, handl. rör. Natt och Dag, vol. E
4846, Axel Oxenstiernas egenhändiga koncept, Axel Oxenstierna till Petrus Gudmundsson, Göksholm, 1608-03-28. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 596, Peter
Falk till Axel Oxenstierna.
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hushållen intog preceptorerna framskjutna ställningar och hade relativt goda löner. Vid mitten av 1600-talet kunde en preceptor tjäna upp till 600 riksdaler per
år, samtidigt som kost, logi och kläder bekostades av uppdragsgivaren.414 Som
jämförelse hade de vid hovet anställda språkmästarna i franska, spanska eller italienska cirka 400 riksdaler och en dansmästare cirka 600 i årslön.415
Informatorstjänsternas prestige ökade under 1600-talets första hälft.416 Kraven på adelns akademiska kvalifikationer underströk kompetenta informatorers
betydelse, samtidigt som brist på dugligt (i betydelsen välutbildat, erfaret och
handlingskraftigt) folk var ett framträdande drag i statsbyggnadsprocessen. Kompetens behövdes för att bygga ut statsorganisationen på hemmaplan och för att
administrera fältarmén utomlands.417
Mot sådan bakgrund uppstod en marknad för presumtiva informatorer, vars
meriter kvalificerade dem för tjänst i staten såväl som hos adeln. Tjänstgöringen
hos adeln gav informatorerna en relativ trygghet som saknades i staten, där lönerna var omvittnat låga och risken att skickas iväg som ämbetsman i fält periodvis överhängande.418 Sett ur informatorernas synvinkel var det särskilt attraktivt
att tjänstgöra hos aristokratin, som hade störst resurser att sörja för sin personal
och vars sociala kontaktnät underlättade befordran till andra uppdrag.

414 I Ture Bielkes kontrakt med Clas Totts preceptor Andreas Anthelius står att Anthelius för-

utom lön har ”fri förtäring”. RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2059, Andreas Anthelius till Ture Bielke, Stockholm, 1644-08-12.
415 RA, Kammarkollegiet, Generalbokhålleriet, rikshuvudböcker och förarbeten därtill, vol.
103, rikshuvudbok 1653.
416 Kritiska röster mot adelns bruk att använda preceptorsundervisning höjdes emellertid från
universitetshåll och kyrkan. I sådant sammanhang sågs Axel Oxenstiernas val att sätta sönerna i
studier i Uppsala som ett ”lysande föredöme”. Göransson, 1951, s. 25.
417 Gaunt, 1975, s. 38–40, ger exempel på personalbristen under 1630-talet. Se äv. Niléhn,
1983, s. 266. Norrhem, 1983, s. 50–68.
418 Gaunt, 1975, s. 39, framhåller att bristen på civila ämbetsmän vid fältkanslierna var akut
sommaren 1632. Man lyckades vaska fram 30 lämpliga personer i Sverige, men endast två av dessa
reste ut till Tyskland.
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Figur 3:1. Preceptorslöner i riksdaler ca 1600–1660
År

Preceptor

Elev

Uppdragsgivare

Årslön rdr

1603

Andreas Gerslinus

Gabriel och Bengt
Oxenstierna

Johan Oxenstierna
(förmyndare)

50

1608

Petrus Gudmundsson

Åke och Ture Natt o Dag

Axel Oxenstierna
(förmyndare)

60

1634

Johannes Zeisholff

Erik Oxenstierna

Axel Oxenstierna

150 – 200

1634

Paul Friedrich

Axel, Gustav o Axel Natt
o Dag

Axel Oxenstierna o
Axel Natt o Dag

1640

Henrik Mennsinger

Göran och Gustav Horn

Arvid Forbus
(förmyndare)

1644

Andreas Anthelius

Clas Tott

Ture Bielke (förmyndare)

400

1654

Johannes Staudius

Axel och Gustav Lillie

Axel Lillie d ä

100

1658

Nils Rubenius

Johan Leijoncrona d y

Johan Leijoncrona d ä

260

1660

Rudolph von Strauch

Axel Lillie och
Evert Horn

Axel Lillie d ä och
Gustav Horn

600

200
60

Källor: Gerslinus: Oxenstierna. RA, Oxenstiernska samlingen, friherreliga ätten, vol. E 517, Bengt
Gabrielsson Oxenstierna och hans omyndiga barn, handlingar och räkenskaper 2. Gudmundsson:
RA, handl. rör. Natt och Dag, vol. E 4846, Axel Oxenstiernas egenhändiga koncept [etc.]: 12,
räkenskaper, utbetalning till Petrus Gudmundsson, 1608-02-12. Zeisholff: Fries, 1889, s. 17. Friedrich: RA, handl. Rör. Natt och Dag, vol. E 4846, instruktion för Paul Friedrich, 1634-09-15.
Mennsinger: LUB, De la Gardieska samlingen, Forbus, vol. 2:1, räkenskaper för Göran och Gustav
Horn, 1640-54. Anthelius: RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2059, Andreas Anthelius
till Ture Bielke, Stockholm, 1644-08-12. Staudius: RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten
Lillie, vol. 259, räkenskaper för Axel och Gustav Lillie i Greifswald 1654-55. Rubenius: KB, M
262, räkenskaper för Rubenius lön 1658-62. von Strauch: LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie,
vol. 10:1, räkenskaper 1661-63.
Anm. Årtalet avser tidpunkten då lönen först kan beläggas. Siffrorna avser i flera fall tjänst i Sverige
(Gerslinus, Gudmundsson, Zeisholff, Anthelius, Rubenius). De preceptorer som reste utomlands
(Gerslinus o Rubenius) behöll sina löner. Friedrich kontrakterades i Strasbourg. Mennsinger och
Staudius var preceptorer i Greifswald där lönerna var tycks ha varit lägre än i Sverige. von Strauch
reste utomlands och fick 300 rdr/år av vardera uppdragsgivare, vilket är en förklaring till den höga
lönen.
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Informatorerna fick betala för preceptorstjänstens fördelar med ett inte obetydligt
mått av beroende. De var ungefär tio år äldre än sina elever och började sin preceptorsbana kring 20 till 25 års ålder.419 I åratal följde de sina disciplar dagligdags
och förunnades få, eller inga, perioder av ledighet för att sköta egna ärenden. Att
gifta sig var omöjligt så länge informatorsuppdraget pågick, vilket innebar att
många av dem etablerade sig med familj och statstjänst sent i livet.420
Som en följd av adelns sätt att organisera all utbildning med utgångspunkt i
privata studier blev en väsentlig uppgift för preceptorerna att koordinera verksamheten med olika personer – professorer, värdar, tjänare – och rapportera till
adelsynglingarnas anförvanter. Även i samband med peregrinationerna var samverkan med andra personer en väsentlig del av preceptorns uppdrag. Normalfallet
var att adelsynglingen åtföljdes utomlands av en preceptor och en dräng, men
ofta ökade numerären med tillskott av en eller annan adlig bror eller kusin, samt
ytterligare någon tjänare. I undantagsfall reste den unge adelsmannen utan sällskap av preceptor.421 Riktigt stora entourage var ovanliga. Nils Brahe entledigade
de flesta av hovfolket före sin avresa till kontinenten 1652 och utrustade en ensam
tjänare att följa med honom (i räkenskaperna nämns ingen informator).422
Denna regel hade undantag. Johan Kruus (död 1644) hade under 1630-talet en

419 Ifråga om ålder verkar 30-årsåldern ha uppfattats som en bortre gräns för när det var lämpligt
att peregrinera som preceptor. Olof Verelius skrev, vid trettio års ålder, då han tjänstgjort i fyra år
som informator för bröderna Spens, till Axel Oxenstierna att han måste tänka på sin egen framtid,
avsluta sin tjänst hos familjen Spens och resa utomlands som preceptor för Axel Posse (1627–62).
Av brevet framgår att han var orolig för att han snart skulle bedömas vara för gammal för att resa
ut som informator. Han vidtog mått och steg för att komma iväg och hade själv förhandlat fram
avtalet med Posse. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748, Olof
Verelius till Axel Oxenstierna, Uppsala, 1648-02-08.
420 Olof Verelius följde t ex sina disciplar, bröderna Spens, på resor i Sverige och på sommarferier på 1640-talet. Han var avogt inställd till avbrott i rutinerna och menade att somrarna borde
användas till studier i Uppsala. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E
748, Olof Verelius till Axel Oxenstierna, Uppsala, 1646-05-26. På 1650-talet följdes bröderna Lillie mer eller mindre ständigt av sin informator, vilket framgår av rapporterna till deras far. När
informatorn gifte sig entledigades han genast från sitt uppdrag och en ny preceptor rekryterades.
RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 59, Otto Schulman till Axel
Lillie d ä, Stralsund, 1651-08-06, fol. 54, 1652-10-19 och fol. 48, 1652-11-10.
421 Axel Oxenstiernas systerson Gabriel Kurck lämnade 1653 Sverige utan informator. Som
Lagerstam, 2007, s. 78, framhåller berodde det troligen på att Kurck var 23 år och förväntades klara
sig själv. Detta förtroende var anmärkningsvärt med tanke på att hans äldre bröder, Gustav och
Knut, hade misskött sig tämligen ordentligt utomlands. Särskilt Knut Kurck hade gjort skandal
genom att olovligen gifta sig i Nederländerna. Om detta skrev Jöns Kurck till Oxenstierna i RA,
Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 641, Jöns Kurck till Axel Oxenstierna,
1646-05-30.
422 Nils Brahes kassaräkenskaper för 1652 i RA, Rydboholmssamlingen, Brahesläktens samlingar, vol. E 7469, Nils Nilsson Brahe, kassaräkningar, ser. i, 1646-63. Brahes styvfar Per Brahe d
y reste själv utomlands på 1620-talet utan preceptor. Nordmann, 1904, 49.
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nio man stark svit i Paris.423 Sådana numerärer uppnåddes dock genom att hovfolk kontrakterades på de orter där adelsynglingarna vistades under längre tid,
och Kruus’ exempel är ovanligt sett till svitens storlek.424
Någon entydig befattningsbeskrivning för preceptorers åligganden i samband
med peregrinationer kan inte upprättas, men källmaterialet visar att de hade ett
antal klart urskiljbara huvuduppgifter. Som ställföreträdare för familjen kretsade
deras funktion kring kontroll, rapportering och undervisning. Preceptorn skulle
1, se till att resan följde uppgjorda planer 2, planera resans fortsättning i samråd
med uppdragsgivaren och adelsresenären 3, avlägga regelbunden skriftlig rapport
för resan 4, ansvara för reskassan, föra bok över utgifter och regelbundet avlägga
räkenskap 5, avlöna tjänstefolk 6, i samråd med resenären spana ut lämpliga platser för logi 7, bedriva privatundervisning och 8, ha överinseende över resenärens
exercitier och studier i moderna språk.425
Till dessa uppgifter kom andra mindre, och listan ovan följer ingen prioriteringsordning. Inte minst var preceptorns roll för adelsresenärens studier vid utländska universitet angelägen, vilket hade att göra med arrangemangen kring
dem. Liksom i hemlandet deltog adeln sällan i den reguljära verksamheten utan
betalade professorer för privatundervisning i kollegieform.426 Antalet undervisningstimmar med professorerna var med denna lösning tämligen få och adelsstudenten måste under ledning av preceptorn arbeta på egen hand med förelagda
uppgifter. Dessutom ledde preceptorn studier i olika ämnen vilka påbörjats i
hemlandet och fortsatte utomlands, utan att professorer nödvändigtvis kontrakterades.427 Som redan framgått förväntades preceptorn därtill bedriva en ständigt
pågående pedagogisk verksamhet tillsammans med adelsresenären. I samtal skulle
förvärvade kunskaper repeteras och användas för att diskutera aktuella förhållanden.428
423 Uppgiften finns i ett brev från Jakob De la Gardie till sonen Magnus Gabriel. ÅSU, vol. 49,
s. 28, Jakob De la Gardie till Magnus Gabriel De la Gardie, Stockholm, 1642-07-23.
424 Av Rudolph von Strauchs räkenskaper för Axel Lillies och Evert Horns peregrination 1661–
63 framgår att personal rekryterades för hovhållning i Paris i resans slutskede. LUB, De la Gardieska
samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 1661-63. Se ssk. förordet och räkenskaperna för Parisvistelsen dec. 62–apr. 63.
425 Dessa uppgifter definierades 1662 på ett tydligt sätt i Harald Appelboms instruktion till
sonens och brorsonens preceptor. RA, Biographicasamlingen, Harald Appelboms L’Instruction
[etc.].
426 I räkenskaperna för Johan Leijoncronas vistelse i Heidelberg finns utgifter för ett ”kollegium” i juridik hos professor Samuel Pufendorf (1632-94). KB, M 262, räkenskaper, 1665-06-12.
Annerstedt, 1909, bd. 2:2, s. 119–120, beskriver kollegieväsendet i Uppsala som ett sätt för professorerna att förbättra sina inkomster.
427 Nils Rubenius beskriver att Johan Leijoncronas studier för professor Johannes Gronovius
var organiserade på detta sätt. KB, M 262, journal, januari 1663.
428 Detta framgår bland annat i Harald Appelboms instruktion. RA, Biographicasamlingen,
Harald Appelboms L’Instruction [etc.].
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Preceptorn intog en central roll i samband med de akademiska studierna, men
förväntades inte ha kompetens att instruera adelsynglingarna i exercitieövningar.
Ifråga om dem bidrog informatorn till praktiska arrangemang, som att kontraktera lämpliga dans-, fäkt- och ridmästare, betala ut löner, och skaffa lämplig utrustning. Till sin uppdragsgivare skulle preceptorn sända utlåtanden om resultaten av exercitierna.429 Samma förhållanden gällde ifråga om adelsresenärens studier i moderna språk, vilka leddes av på plats kontrakterade språkmästare. Det
var önskvärt att preceptorn själv talade ett antal kontinentala språk, men regeln
var att ansvar för språkundervisningen överläts på andra.
Utöver alla dessa åtaganden hade preceptorerna en mer eller mindre obligatorisk skyldighet att rapportera nyheter från kontinenten. Alla var inte lika flitiga i
detta avseende, men breven från preceptorer och adelsresenärer var en betydelsefull nyhetskanal, som kompletterade informationen från agenter, diplomater och
korrespondenter.430 Preceptorerna var också behjälpliga med att ombesörja beställningar av olika varor, som sändes till Sverige.431
Peregrinationerna gav preceptorerna möjlighet att fortsätta egna studier i direktkontakt med samtidens intellektuella elit. Ett exempel bland många är Nils
Rubenius (1632–89) som var Johan Leijoncrona d y:s (1650–74) preceptor på
kontinenten 1662–67. Han hade redan vid utresan en kvalificerad utbildning
inriktad på språkvetenskap och kom via Leijoncronas studier i Leiden i kontakt
med den framstående filologen, professor Johannes Gronovius (1611–71). I Leiden blev han också vän med Theodor Rijcke (1640–90), sedermera professor i
historia, med vilken Rubenius korresponderade intensivt och för vars räkning han
sökte efter böcker och manuskript i franska och italienska bibliotek.432 När
Leijoncrona reste hem från Paris 1667 stannade Rubenius kvar och försörjde sig
som ett slags professionell preceptor fram till mitten av 1680-talet samtidigt som
429 Rudolph von Strauch rapporterade till Axel Lillie d ä att Axel Lillie hade förbättrat sig under
resans gång i dans, fäktning, ridning, språk och andra exercitier. RA, Bergshammarsamlingen,
handl. rör ätten Lillie, vol. 257, fol. 29, Rudolph von Strauch till Axel Lillie d ä, Montpellier, 166209-03.
430 Sådan rapportering kan följas i långa sviter av brev från preceptorer, t ex Peter Falks rapporter
till Axel Oxenstierna mellan 1610 och 1622 (RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 596, Peter Falk till Axel Oxenstierna, 1610-22) och Johannes Hallenus till Nils Bielke
1626–1628 (RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2007, Johannes Hallenus till Nils Bielke, 1626–28).
431 Ingeborg Oxenstierna vände sig till sonens preceptor med önskemål om olika inköp. Bland
annat ville hon att han skulle skaffa medikamenter, smycken och tyger. RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Johannes Hallenus, Runsala, 1627-01-27
(medikamenter), 1627-07-01 (smycken) och 1629-01-25 (tyger och kläder).
432 Rubenius verksamhet framgår av hans anteckningar om Leijoncrona d y:s resa och hans
brevkoncept i KB, M 262. Att Gronovius och Rijcke uppskattade Rubenius kvalifikationer framgår
av att de försökte övertala honom att lämna sitt uppdrag hos Leijoncrona för att handleda sonen
till en av Nederländernas rikaste män. KB, M 262, noteringar om korrespondens 1666-02-25, 0218, 02-22 och 02-25.
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han fortsatte sin verksamhet som språkforskare. Ryktet om hans omfattande kunskaper spreds till Sverige och Karl XI erbjöd honom 1686 att välja mellan två
lediga professurer i Lund.433
Innebörden av termen preceptor och definitionen av dennes roll är ibland
otydlig, såväl i källorna som i litteraturen.434 Skälet är att termerna preceptor och
hovmästare ibland används som synonymer.435 En hovmästare var i primär bemärkelse en person som hade överinseende över en förnäm persons hov, men
ordet kan också betyda privatlärare. Ibland omgavs adelsynglingarna av såväl preceptor som hovmästare, vilka hade olika roller. Den ene ansvarade för studier,
medan den andre skötte saker rörande hovhållningen.436 I många fall, särskilt på
peregrinationerna, hade en och samma person både preceptorns och hovmästarens roller. I samband med studier i Uppsala upprättades hierarkier där en professor gavs huvudansvaret för långsiktig planering av adelsynglingens studier, medan preceptorn fick ansvar för det praktiska genomförandet, ibland med understöd av en underordnad student.437 Som en följd av allt starkare influenser från
franskan kom efter 1600-talets mitt termen guvernör i bruk som synonym för
preceptor.438

Rekrytering av preceptorer
Adliga representanter lade ner stor omsorg på rekryteringen av preceptorer. Ett
hinder var brist på passande individer. Särskilt i korrespondens före 1600-talets
mitt är klagovisor över den knappa tillgången på dugliga karlar vanlig. Carl
Bonde påstod 1634 i brev till Axel Oxenstierna att det i Uppsala endast fanns ett
enda kvalificerat informatorsämne, nämligen Magnus Durell (1617–77), som redan var preceptor för Oxenstiernas son Erik (1624–56). Enligt Bonde berodde

433 Biographiskt lexicon, bd. 12, s. 282-285. Rubenius avböjde erbjudandet.
434 Rystad, 1957, s. 13, kallar Johan Gyllenstiernas (1635–80) preceptor för ”närmast en kom-

bination av informator och studiehandledare” utan att förklara skillnaden mellan termerna.
435 Fries, 1889, s. 9 använder preceptor och hovmästare som synonymer.
436 Bröderna Axel och Gustav Lillie hade i Greifswald på 1650-talet både en preceptor och en
hovmästare. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 259, räkenskaper för Axel
och Gustav Lillie i Greifswald 1654-55.
437 Så var förslaget till organisationen kring Erik Oxenstiernas studier i Uppsala. Fries, 1889, s.
9. Bröderna Lillie (se noten ovan) hade en preceptor och en student som stöd i sina studier i Greifswald. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 259, räkenskaper för Axel och Gustav Lillie i Greifswald 1654-55. Se äv. Ältere Universitätsmatrikeln II, 1894, s. 30 och 41.
438 SAOB, s. v. ”guvernör”. Se exempelvis Beata Stenbocks memorial 1681 där hon uteslutande
använder guvernör istället för preceptor. RA, Bergshammarsamlingen, Erik Sparres arkiv, vol. 196,
Beata Stenbocks memorial för sonen Erik Sparre.
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knappheten på kompetent folk på att de ofrälse studenterna mest studerade teologi och därför inte hade förutsättningar för tjänst hos adeln.439 Durell var symptomatiskt nog son till en borgare och hade redan vistats på kontinenten.440
Bondes resonemang är av intresse som bakgrund till Axel Oxenstiernas initiativ på detta område. Som företrädare för staten, med statens behov ständigt för
ögonen, använde Oxenstierna medvetet preceptorsrollen som en strategisk funktion (bland andra) för att odla talanger i avsikt att fylla vakanser i statsapparaten.
På rekommendationer städslade han framgångsrika studenter och placerade dem
som preceptorer för söner till släktingar, vänner och protegéer. På så sätt vältrades
kostnaderna för preceptorernas vidareutbildning över på adeln, medan staten kapitaliserade på deras erfarenheter. Ett exempel är Jonas Böös (1628–83) som Oxenstierna utsåg till preceptor för systersonen Johan Sparre (1630–59) 1646 och
som följde Sparre på en peregrination 1649-52. Böös adlades med namnet Gyldencrantz inom ett år efter resan på kontinenten, gjorde karriär i staten och slutade som landshövding i Halland.441
I möjligaste mån utövade Oxenstierna noggrann kontroll över preceptorerna
och deras disciplar. Av Böös korrespondens med honom framgår att denne hade
uppmanats att upprätta utförliga rapporter om Sparres förehavanden. Före avresan diskuterade Böös och Oxenstierna kraven på en statstjänares egenskaper, vilket hade implikationer på resans sträckning.442 På så vis skolades Böös och andra,
som tillsammans bildade en betydande skara av preceptorer, adliga ynglingar och
adliga familjeföreträdare i rikskanslerns syn utbildningens och peregrinationernas
roll för adelsståndets ställning samt statens och samhällets utveckling.
Sökandet efter en lämplig informator till Ture Bielke (1605–1648) visar vilka
frågor som aktualiserades vid rekryteringen av preceptorer. Efter att ha deltagit
som kavaljer på en ambassad befann sig Bielke 1625 i Leiden i syfte att studera
och öva exercitier. Någon preceptor hade han inte, vilket oroade modern, som
meddelade sig om hennes och makens, presidenten vid Åbo hovrätt Nils Bielkes
(1569–1639), ansträngningar för att hitta en lämplig kandidat. Hon hoppades
att sonen skulle få en ”god karl”, men ”den som har varit hos Jöns Nilssons
439 AOSB, avd. II, bd. 11, Carl Bonde till Axel Oxenstierna, ssk. 1632-02-16, 1634-04-17 och

1634-11-10 (s. 63–64 och 79-81). Bonde skriver redan 1632 (s. 64) att han ”gärna haft en tysk
preceptor, som mores och andra goda seder visste dem att undervisa, såsom ock att de därigenom
kunna bliva förfarna i tyska språket”. Om Durell och Erik Oxenstierna, se Fries, 1889, s. 8–9.
440 Fries framhåller att Durell var särskilt kvalificerad tack vare en nyss avslutad peregrination
på kontinenten och troligen rekryterades med tanke på Erik Oxenstiernas förestående resa. Fries,
1889, s. 8–9.
441 Böös korrespondens med Axel Oxenstierna kan följas i RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel Oxenstierna. Första brevet är daterat i
Uppsala i augsti 1646 då Böös blivit preceptor för Sparre.
442 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel
Oxenstierna, ssk. Leiden, 1650-05-13.

134

[Jacobskölds] son som förr var hos Greve Abrahams [Brahes] son” kunde inte
komma på fråga. ”[T]a intet den min a[llra] k[äraste] son”, skrev hon uppmanande.443
Den som åsyftades var Israel Bringius (1587–1662), som sedermera blev professor i politik och juridik i Uppsala, och som utåt sett knappast saknade meriter.
Han hade studerat i Tyskland och disputerat i teologi i Tübingen 1616. På Abraham Brahes uppdrag handledde han därefter Per Brahe d y:s studier i Giessen
och resor i England, Frankrike och Holland åren 1618 till 1621. Han skötte sig
tillräckligt väl för att rekommenderas till ett ytterligare ett uppdrag, nämligen
som informator för sönerna till Jöns Jacobsköld (d. 1633), vilka studerade i Leiden då Ture Bielke anlände till orten.444
Fastän Bringius hade vistats ett decennium på kontinenten och tjänat som adlig preceptor, befanns han alltså olämplig av Ingeborg Oxenstierna. Skälen till
detta omtalades inte i breven till Ture Bielke, men helt klart låg planeringen av
Per Brahe d y:s studier Bringius i fatet. Brahe hade hållits vid ett brett studiepensum med åtskillig tid avsatt för övningar i dans, fäktning, musik och ridning.
Dock hade han studerat teologi i mer än övlig utsträckning och dessutom slagit
sig på studier i hebreiska. När Abraham Brahe fick klart för sig vad sonen sysslade
med uppmanade han honom att avstå från teologiska onyttigheter och istället
lägga kraft på sådant som gagnade kung och fädernesland: ”Det är mig berättat”
skrev han ”att du tager dig för mycket före i stället för sådant, som ditt stånd
passar. Ditt stånd kräfver ej att du skall blifva någon präst”.445
Ingeborg Oxenstiernas resonemang anknöt alltså till samma problematik som
Carl Bonde senare hänvisade till i sina brev till Axel Oxenstierna. Uttryckt i klartext ifrågasatte hon huruvida en teologiskt lärd, ofrälse person hade kapacitet att
förmedla ståndsmässiga färdigheter. Ett genomgående tema i breven till Ture Bielke var nämligen vikten av att sonen på kontinenten tillägnade sig erfarenheter
som gagnade landet och honom som ståndsperson.446 För att uppfylla sådana mål
var det önskvärt att kontraktera en preceptor med rätt förutsättningar, nämligen
”en sådan som den bror Sten har”. Mannen ifråga var Johan Hallenus (1588–
1659) som enligt Ingeborg Oxenstierna hade alla önskvärda kvalifikationer. Han
hade studerat Tyskland och handlett Ture Bielkes kusin Sten Bielke (1598–

443 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,

1625-07-28.
444 Nordmann, 1904, s. 41–49. Bring, 1926, SBL, bd. 6, s. 279 f.
445 Nordmann, 1904, s. 41–46, cit. s. 46.
446 Ett exempel är RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2055, Ture Bielke till Nils
Bielke, Amsterdam, 1626-08-01.
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1638) vid riddarakademin i Tübingen 1616–19, vid universitet i Italien samt på
resor i Europa och möjligen i Turkiet, Syrien, Palestina och Egypten.447
På våren 1625, på hemväg från Padua, tackade Hallenus ja till ett erbjudande
om tjänst som preceptor och efter att ha mottagit muntliga instruktioner i Åbo
anslöt han till Ture i Holland sommaren 1626.448 Ingeborg Oxenstierna intygade
för sonen att Hallenus ägde all önskvärd kompetens: ”han har varit där ute [på
kontinenten] hos bror herr Sten [Bielke] och vet av alla landsens seder och lägenheter”.449 Som ett tecken på att ståndsmässiga kapaciteter prioriterades under den
fortsatta peregrinationen rekommenderade Hallenus Bielke att lämna Leiden och
resa vidare till Frankrike och Italien.450
Andra exempel visar att informatorns lämplighet bedömdes mot samma bakgrund som i fallet med Bringius och Hallenus. När Axel Oxenstierna 1644 utsåg
Olof Verelius till informator för Axel och Jakob Spens ställde sig deras moder,
Margareta Forrat (d. 1653), tveksam till hans lämplighet. Oxenstierna hade inte
förankrat utnämningen av Verelius, som enligt Forrat måste betraktas som ett
oprövat och osäkert kort. Hon ansåg att han borde ersättas med en ”hovmästare”
som familjen hade haft med sig från Livland. Denne var trogen i sin tjänst och
hade fortsatt sina studier. ”Det är en man med goda kvalitéer, inte bara akademiskt lärd utan även väl förfaren i ridderliga konster” skrev Forrat och påpekade
att mannen ifråga hade gott rykte bland adeln i Livland.451 Hennes önskemål
lämnades emellertid utan åtgärd, men tydligt är att de tvivelsmål som Carl Bonde,

447 Uppgifterna grundar sig på Klingspor & Schlegel, 1875, art. om Johan Hallenus (adl. Hallen), Elgenstierna, bd. 1, s. 363 om Sten Bielke, Boëthius, 1924, SBL, bd 4, s. 223-230 om Sten
Bielke och Callmer, 1982, s. 73 som visar att Sten Bielke skrevs in i Siena 1/1 1629. Uppgifterna
om Sten Bielke är motsägelsefulla, men han kallas av Elgenstierna för ”en av Sveriges skickligaste
diplomater på sin tid”. Elgenstierna anger vidare att Bielke befann sig i Sverige 1625, vilket inte
kan stämma med hänsyn till dennes brev från Italien samma år (se noten nedan). Uppgiften om
Sten Bielkes studier i Leiden 1627-29 motsägs av Callmers notering om Bielkes inskrivning i Siena
1629, av uppgifter i brev som avslöjar osäkerheten kring Sten Bielkes uppehållsort och av att han
1628 reste till Sverige (RA, Bielkesamlingen, vol. E 2055, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,
Runsala (Åbo), 1627-01-27 och Åbo, 1628-11-10). Boëthius, 1924, SBL, bd. 4, s. 223-230 och
Elgenstierna, bd. 1, s. 363, upplyser om Bielkes resor i Turkiet, Syrien, Palestina och Egypten. I
RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2055 finns ett dokument från denna resa, rörande
transaktioner av pengar från Venedig till Konstantinopel 1623. Där framgår inte om Hallenus var
med på resan.
448 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2055, Sten Bielke till okänd adressat, Padua,
1625-[defekt] och Sten Bielke till Ture Bielke (?), Padua, 1625-05-25. Vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke, 1625-07-28.
449 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,
Runsala (Åbo), 1625-10-31 (cit.).
450 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,
Runsala, 1625-10-31. Nils Bielke till Ture Bielke, Runsala, 1626-06-14.
451 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 619, Margareta Forrat till
Axel Oxenstierna, Ängelholm, 1644-11-13.
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Ingrid Oxenstierna och Margareta Forrat väckte ifråga om informatorers kvalifikationer hämtade näring ur den generella diskussionen om adelns behov av
ståndsmässiga färdigheter och den starka skepsis som riktades mot universitetsmiljöerna.
Hur Bringius och Hallenus rekryterades till sina första tjänster som preceptorer
kan inte utredas här, men miljön kring universiteten öppnade för kontakter mellan adeln och professorerna och deras nätverk av lovande personer. På hösten
1639 kontaktade riksrådet Matthias Soop professor Johannes Loccenius, hos vilken sönerna Carl och Gustav hade kost och logi. Soop ställde frågor om sönernas
studier och Loccenius meddelade att han examinerat informatorn Christoffers
undervisning med gott resultat.452 Knappt ett år senare planerade Matthias Soop
för sönernas peregrination och en ny informator, ”ein qualificierten studiosus [en
duglig student]”, måste anställas. En viss Johan Laurentius tillfrågades, men svarade nej. Soop lät då meddela Loccenius att han önskade att Simon Döpken (d.
1657) skulle erbjudas posten. Anledningen var att Döpken, som tidigare studerat
i Uppsala, hade varit i familjen Flemings tjänst och rest utomlands under 1630talet. Kvalifikationerna gick inte att ta miste på menade Loccenius, som hänvisade till de resultat Döpken uppnått som informator för riksrådet Klas Flemings
(1592–1644) yngste son.453
Döpken tackade emellertid nej, trots att Loccenius gjorde sitt bästa för att
övertala honom. Döpken ansåg att han började bli för gammal och ifrågasatte
”nödvändigheten” av ytterligare en informatorssejour på kontinenten. Loccenius
rekommenderade då Nils Canther (1615–89) på förslag av professorn i vältalighet Mattias Mylonius (1607–71, sedermera adlad Biörenklo), som själv hade meriterat sig som informator för Magnus Gabriel De la Gardie. Mylonius gick i god
för Canther och intygade dennes goda seder, fromhet samt goda kunskaper i latin
och franska.454 Canther tillfrågades och tackade ja, varpå han handledde bröderna Soop under en drygt fyra år lång peregrination i Holland, Frankrike och
Italien.455

452 RA, Sävstaholmsarkivet, vol. 89, Johannes Loccenius till Matthias Soop, Uppsala, 1639-10-

18. Enl. förteckningen till Sävstaholmsarkivet var Loccenius brev (se äv. följande noter) adresserade
till riksrådet Carl Bonde . Bondes söner (Christer och Gustav) studerade visserligen i Uppsala men
lämnade landet 1638 varför breven inte handlar om dem. Av Matthias Soops brev (RA, Stafsundsarkivet, vol. 61, till sönerna Carl och Gustav, odat) framgår att dennes söner hade logi hos Loccenius i Uppsala.
453 RA, Sävstaholmsarkivet, vol. 89, Johannes Loccenius till Matthias Soop, Uppsala, 1640-0526.
454 RA, Sävstaholmsarkivet, vol. 89, Johannes Loccenius till Matthias Soop, Uppsala, 1640-0526.
455 Resan kan följas i brev i RA, Stafsundsarkivet, vol. 61, brev från Matthias Soop till Carl och
Gustav Soop, 1641–1654.
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Liksom många andra informatorer gjorde Canther senare karriär i statsbyråkratin och nobiliterades med namnet Canterhielm. Ture Bielkes informator Johan Hallenus statsmannakarriär föregicks av över ett decennium som informator
utomlands, men Simon Döpkens resonemang visar att fördelarna med sådana
långa informatorsåtaganden kritiskt vägdes mot andra möjligheter.
Frågan om informatorstjänstens meritvärde ges ytterligare belysning i parlamenterandet mellan landshövdingen (senare riksrådet) Lars Sparre (1590–1644)
och rikskansler Axel Oxenstierna våren 1639. Lars Sparre stod i begrepp att sända
sonen och brorsonen på peregrination, men hade svårigheter att övertala informatorn, en viss Michael Wolle, att följa med på resan. Wolle hade rätt kvalifikationer. Han visste att ”ackommodera” sig ”uti resande” och hade goda kunskaper
i franska, italienska och latin, men anförde själv en rad argument för att tacka nej
till Sparre. Framförallt hänvisade Wolle till att han inte hade förmyndarregeringens uttryckliga tillåtelse att resa och ifrågasatte huruvida resan skulle vara till ”fördel” för honom under sådana omständigheter.456 Wolle gick sedermera med på
att följa pojkarna Sparre, men med några förbehåll. Han skulle inte följa längre
än till Leiden i Holland och ville ha förmyndarregeringens tillåtelse att lämna
riket. Dessutom krävde han att rikskansler Oxenstierna författade en skriftlig försäkran om att tjänsten skulle betraktas som en merit för framtiden.457

3. Resor i Sverige
I diskussionen om adelsynglingarnas studier framkom att universitetsvistelserna
kombinerades med besök på hovet och auskultationer i statsbyråkratin. Därtill
förutsatte adelns livsstil att resor gjordes mellan olika gods och gårdar. En mer
specifik form av resa utgjordes av de inrikes turer som vidtogs före peregrinationerna, och som bland annat fungerade som ett sätt att pröva preceptorns duglighet.
Långt ifrån alla genomförde sådana resor, men när de kom till stånd gick de företrädesvis till Bergslagen. Gruvhanteringen vid Sala silvergruva, kopparbrytningen vid Stora Kopparberget och metallmanufakturen knuten till dem studerades i syfte att ge den blivande utlandsresenären kunskaper om det egna landets
förhållanden.
Litteraturvetaren Magnus von Platen har framhållit att bristen på källmaterial
försvårar bedömningen av Sverigeresornas omfattning. I en studie dokumenterade han 35 resor mellan 1600 och 1830; ett antal som bör ställas i relation till
456 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Lars Sparre till Axel
Oxenstierna, Dåderö, 1639-05-21. Wolles hänvisning till förmyndarregeringen tycks ha varit ett
svepskäl. Det finns åtminstone inga andra belägg för att preceptorer på motsvarande sökte statsföreträdarnas tillåtelse att resa.
457 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Lars Eriksson Sparre
till Axel Oxenstierna, Engsö, 1639-05-26.
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uppgifterna om de knappt 500 adliga individer som besökte utländska universitet
bara under 1600-talet. Det låga antalet betyder inte att resorna saknade betydelse.
Tvärtom visar von Platens genomgång att det bevarade källmaterialet från 1600talet härrör från rikets toppskikt, representerat av bland andra pfalzgreve Karl
Gustav och Axel Oxenstiernas son Erik. Liksom peregrinationerna förknippades
resorna inom Sverige med tiden av ett antal bärande föreställningar. Professor
Jesper Swedberg (1653–1735) ansåg det lika dumt att vistas i Sverige utan att se
Bergslagen, som att besöka Rom utan att se påven.458
Senast på 1630-talet hade inrikesresorna tagit formen av en ”knäsatt sedvänja,
en pedagogisk institution” menade von Platen. Det pedagogiska bestod i att resenären tillsammans med sin informator övade sig i resandet inför utfärden till
kontinenten. Lika betydelsefullt var att uppmärksamma resenären på det som
”felades” i hemlandet i syfte att göra bättre nytta av kommande observationer i
utlandet. Det pedagogiska myntet hade en starkt präglad ideologisk sida, att
fostra ”patriotisk nit” så att kärleken till fosterlandet vidmakthölls i åsynen utländsk prakt.459
Den ideologiska sidan av saken ska inte underskattas. Även om von Platen inte
uttryckligen nämner det, ger hans resonemang återklang av riksledningens strävan att inpränta plikten att dra försorg om landet. Som exempel kan nämnas Axel
Oxenstiernas tal vid Uppsala universitets återinvigning 1620, då han för åhörarna
påtalade vikten av att:
icke hysa låga och klenmodiga tankar om sig själva och rikets närvarande tillstånd,
ty härav alstras vanligen klagan och jämmer, beundran för allt utländskt och misstro till egen förmåga att utföra stora handlingar, vilket är till största hinder i en
stats styrelse.460

I hur lång utsträckning patriotisk nit baserat på kunskap om det egna landet balanserade adelsresenärernas intryck av främmande länder är svårt att uttala sig
om. Israël Forthelius (1610–84, senare adlad Lagerfeldt) som var informator för
Gabriel Oxenstierna (1618–47) fann det dock lämplig att påpeka sin discipels
återhållsamma reaktioner på andra länders företräden. Oxenstierna vistades i Ne-

458 Swedbergs uttalande härrör från 1702. von Platen, 1981, s. 18–31. Uppgifterna om antalet
universitetsbesök, Niléhn, 1983, s. 350, tab. V:1.
459 von Platen, 1981, s. 21–23 och 26.
460 Citat ur Rosén, 1962, s. 497.
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derländerna mellan 1637 och 1638 på ett sätt som av allt att döma var exemplariskt.461 Han studerade för de bästa lärarna, gjorde rundresor, träffade högt uppsatta personer, deltog i militära manövrer och såg allt som borde ses, utan att fälla
negativa omdömen om Sverige:
Där med haver jag aldrig hört honom något landskap som vi här till igenom rest
hava så kunnat behaga att han ju alltid mera haver skattat sitt fädernesland.462

Bergslagen
Per Brahe d y gjorde åtskilliga resor inom landet före sin peregrination 1618,
bland annat till Sala silvergruva.463 Den behandlas inte av von Platen, vars framställning börjar med Erik Flemings (1616–79) besök vid Kopparberget och manufakturverket i Säter på 1630-talet. Redan vid 21 års ålder blev Fleming assessor
i Bergskollegium och ett par år senare reste han ut på en peregrination koncentrerad på bergsbruk i Böhmen, England och Nederländerna.464
von Platen relaterade Flemings engagemang i gruvnäringen till personlig fallenhet och intresse, men avgörande betydelse hade stödet från statshåll. Bergsbrukets ledande man Carl Bonde (1681-1652) och rikskansler Oxenstierna uppmuntrade Flemings resande och dennes peregrination planerades så att behov av
experter inom bergshanteringen kunde tillgodoses. Den föregrep andra peregrinationer inriktade på bergsbruk och de resestipendier som Bergskollegium senare
under 1600-talet delade ut för att säkra inhämtandet av erfarenhet från utlandet.
Om Flemings resa kan ses som exempel för att lösa särskilda behov var
pfalzgreve Karl Gustavs utbildning och resor inom och utom landet redan från
början avsedda som en allmän förberedelse för statliga värv, och kom tillsammans
med bland andra Erik Oxenstiernas utbildning att tjäna som ett exempel på hur
adeln borde agera. Som nämndes i inledningen engagerades de mest lämpliga
rådgivarna, bland dem Axel Oxenstierna och Johan Skytte. Riksamiral Karl Gyllenhielm (1574–1650) menade att pfalzgreven visserligen var ”svensk, men okunnig och oerfaren när det gäller svenska förhållanden” och att han borde resa inom
riket.465 1636 skickades Karl Gustav, tretton år gammal, först till Västergötland
och därefter till Sala silvergruva och Kopparberget. Som handledare under färden
461 Oxenstiernas peregrination kan följas i rapporterna från Forthelius i RA, Oxenstiernska sam-

lingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol. E 1073, Israël Forthelius till Gabriel (Gustavsson)
Oxenstierna, 1637–39.
462 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol. E 1073, Israël Forthelius till Gabriel Oxenstierna, Amsterdam, 1638-05-14.
463 Nordmann, 1904, s. 39.
464 von Platen, 1981, s. 23–24. Lindroth, 1964-66, SBL, bd. 16 s. 144–145.
465 Enligt Gyllenhielm var pfalzgreven ”suecus, Sveciae tamen ignarus et inexpertus”. Citat ur
Rosengren, 1913, s. 10.
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fanns bland andra den redan nämnde Carl Bonde. I Ornäs diskuterades de historiska händelser som där inträffat och på hemresan passerades Västerås.466
Några år senare reste Erik Oxenstierna i sällskap av sin preceptor sommaren
1640 till bergverken i Västmanland, Dalarna och Värmland, och sommaren 1641
till Östergötland, Öland och Småland.467 Ett tiotal år därefter fann Axel Oxenstierna det lämpligt att systersonen Gabriel Kurck (1630–1712) sitt eget ”patriam
bese skulle”. Kurck reste på sommaren 1650 till Sala och Falun och nedsteg i
gruvorna. Året därpå reste han söderut genom Sverige. Turen gick genom Sörmland, Östergötland, Småland till Öland där han uppvaktade pfalzgreve Karl Gustav på Borgholm. Han utsträckte sedan resan till Danmark. I Skåne besökte han
Malmö, Landskrona och Lund. I Helsingör såg han slottet Fredriksborg och i
Köpenhamn slottet, trädgårdarna och flottan. Dessutom fick han kyssa danska
kungens hand. Efter ett besök i Roskilde reste han till Sorø akademi. Återresan
till Stockholm gick genom Halland och Västergötland, där han ledsagades av
pfalzgreve Adolf Johan (1629–89), samt via Närke och Västmanland.468
Hur sådana exempel senare kom att efterföljas visar Johan Leijoncronas tour i
Sverige. Leijoncrona var tolv år då han med sin informator Johannes Rubenius
reste från Stockholm via Gävle till Kopparberget, Sala silvergruva, Västerås, Enköping, Uppsala och åter till Stockholm i maj och juni 1662.469 Rubenius förde
noggranna anteckningar, särskilt rörande förhållandena i Falun, och det är sannolikt att detaljrikedomen bildade underlag för fördjupande diskussioner enligt
den modell som Harald Appelbom menade skulle känneteckna preceptorns arbete med sina elever. I Uppsala besökte Rubenius och Leijoncrona domkyrkan
vars kungliga gravar studerades under det att rikets historia diskuterades. I Stockholm bevistade de Livrustkammaren och där besågs, bland mycket annat, Gustav
II Adolfs efterlämnade vapen och utrustning.470 När de begav sig ut på peregrinationen på hösten samma år fortsatte observationerna av svenska förhållanden.
Med åtskilliga detaljer dokumenterade exempelvis Rubenius ett besök vid mässingsbruket i Norrköping.471

466 Rosengren, 1913, s. 10–11. von Platen, 1981, s. 24–25.
467 Fries, 1889, s. 14–15.
468 Kurck, 1906, s. 14–16.
469 KB, M 262, Rubenius räkenskaper och journal. Rubenius anteckningar om detta har pub-

licerats av Meyerson, 1937 och 1938. Anteckningarna följer samma mönster enligt vilket Rubenius
sedan dokumenterade Leijoncronas resa från Stockholm till Leiden.
470 KB, M 262, ”Iter nostrum ad Monticolas”. Se äv. Meyerson, 1938.
471 KB, M 262, 1662-11-09.
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Finland, Livland och Pommern
Bergslagens betydelse på inrikes itinerarier är oomtvistlig och bekant i tidigare
forskning. Det bör uppmärksammas att ytterligare en variant av inrikes resor tog
form med början på 1630-talet som en följd av det svenska rikets utbredning
österut. Besök i finska orter förekom sällan på denna rutt, trots att Finland på
1600-talet sedan länge var en del av det svenska riket. Inte heller var Ingermanland föremål för särskilt intresse. Några resenärer valde att påbörja sin peregrination i Estland eller Livland, men den vanligaste formen för denna, den östliga
varianten av den inrikes resan, var att göra en rundresa i Pommern.472
Erik Oxenstierna gjorde en sådan tur 1643, då han just påbörjat sin vistelse på
kontinenten. Under en dryg vecka besökte han ett antal för svenskt vidkommande betydelsefulla orter, däribland Stralsund, Greifswald, Kolberg och Stettin.
I en skrivelse till fadern rapporterade han att han längs vägen fick han upplysningar om kontributioner, försvarsverk och krigshandlingar. I Wolgast träffade
han pfalzgreve Karl Gustavs syster, i Kolberg kommendanten George Fleetwood
(1605–1667), som informerade om arbetet med stadens befästningar, och i Stet–
in överkommendanten Nils Kagg (1598-1653) som berättade om den svenska
arméns manövrer längre söderut.473 Oxenstierna vistades även på sin äldre broders gods Pudagla på Usedom, vilket markerar adelns ekonomiska intressen i
dessa områden.474
En liknande, men mer omfattande tur gjorde Erik Oxenstiernas nästan jämnåriga släkting, sedermera kanslipresidenten Bengt Oxenstierna (1623–1702),
som våren 1645 reste genom Sverige, Finland, Ingermanland, Livland, Kurland,
Pommern, Preussen och Brandenburg, innan han peregrinerade i Holland,
Frankrike och Italien.475 Denna resa förtjänar att uppmärksammas eftersom den
472 Gustav Adam Banér avreste på peregrination 1649. Han seglade först till Livland och reste
från Riga via Königsberg och Danzig till Hamburg. Sylvan, 1988, s. 22 o. not. s. 162, förmodar att
resan motiverades av behov av ”ekonomiska dispositioner”.
473 AOSB, avd. I, bd. 17. s. 391–393. Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Stettin, 1643-0720. Erik Oxenstiernas tur började i Stralsund och gick till Stettin via Greifswald, Wolgast, Usedom,
Kaseburg, Wollin, Kammin, Treptow, Kolberg, Greifenberg och Gollnow.
474 Som framgick av föregående kapitel gav Schering Rosenhane sina äldsta söner i uppgift att
inspektera familjens domäner utanför Bremen på vägen ut på kontinenten.
475 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper. Av de ursprungliga anteckningarna från
peregrinationen återstår endast ett ”Itinerarium Italicum” avseende resan från Nice till Rom under
hösten 1646. Till detta hör ”Några mina remarquer över Italien och närvarande stat” med tematiskt
uppställd information om förhållandena i Italien. Anteckningarna om resan kring Bottniska viken
och Östersjön finns i ett dokument med titeln ”Extract av framl. Canzl. Rådet m. m. Gr. Bengt
Oxenstiernas Rese Journal på sin utländska resa år 1645 och följande” (hädanefter kallat Extrakt).
Extraktet är gjort av anonym hand på uppdrag av Gustav Leonhard Stenbock (1711–1758) och
har troligen tillkommit under mitten av 1700-talet. Uppenbarligen fanns då större delar av Oxenstiernas orginalanteckningar bevarade, vilka sedan gått förlorade. Allt tyder på att den anonyme
författaren bakom extraktet skrivit av Oxenstiernas journal utan ändringar.
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ger besked om vilka upplysningar resenärerna ville inhämta. Dock bör påpekas
att den till sträckning och omfattning var ovanlig i sitt slag.
Bengt Oxenstierna reste till att börja med från Stockholm till Torneå. Färden
tog två veckor och längs vägen tittade han på laxfisket vid Älvkarleby.476 Från
Torneå reste han söderut via Uleåborg och Kajaneborg till Narva och noterade
namnen på dem som var landshövdingar, guvernörer och ståthållare. Särskilt betydelsefulla var besöken på svenska befästningar på Karelska näset och i Ingermanland.477 När han kom till Estland blev han väl mottagen i Reval (Tallinn) av
guvernör Gustav Oxenstierna (1613–48) som uppvaktade med ”stor courtoisie”.
Från Reval reste Oxenstierna över Dorpat (Tartu) till Riga där Livlands guvernör Gustav Otto Stenbock (1614–85) mötte upp och stadsmagistraten gav honom ett offentligt mottagande. Oxenstierna skrev att staden var väl byggd, starkt
befäst och inkomstbringande, tack var dess kontroll över handeln i området.478 I
Mitau (Jelgava), huvudorten i hertigdömet Kurland, tog hertig Jakob (von Kettler, 1610–82) emot. Hertigen inkvarterade honom på slottet och avdelade en
kaross och färdledare för den vidare resan. Oxenstierna noterade att hertigen var
duktig i exercitier, särskilt ridning, och att han födde upp och dresserade hästar.479
I preussiska Königsberg (Kaliningrad) övertog kurfurste Fredrik Vilhelm av
Brandenburg (1620–88) värdskapet för Oxenstierna. Liksom i Kurland ställdes
en kaross till förfogande och Fredrik Vilhelm gav audiens på slottet, som enligt
Oxenstierna var byggt på ”det gamla maneret”. Vid audiensen närvarade även
kurfurstinnan, prinsarna och framlidne Gustav II Adolfs hustru, drottning Maria
Eleonora (kurfurstens faster). Oxenstierna såg en praktfull sal på slottet, vilken
var tio fot längre och fyra bredare än stora salen på Riddarhuset i Stockholm.480

476 Oxenstierna avreste tillsammans med Axel Sparre (1620–79). Av anteckningarna framgår
att Oxenstierna och Sparre skildes från varandra i Reval den 13 feb. 1645 och återförenades i Königsberg i slutet av mars. Axel Sparre var vid den tiden riksjägmästare och gift med en syster till
Oxenstierna. Sparre hade tidigare peregrinerat och bland annat besökt Rom. Skälet till att Oxenstiena och Sparre reste tillsammans framgår inte av Oxenstiernas anteckningar.
477 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Extrakt. Det handlade om befästningarna
i Nyslott (Savonlinna), Viborg, Nyskans (på platsen för nuvarande St Petersburg) och Jama (Kingisepp). Oxenstierna berättar att han i Viborg sett det batteri i slottets åttakantiga torn, inför vars
salvor många ryssar fått plikta med livet. Nyskans betraktades som ”välbeläget” där det låg på en
udde vid Nevas utlopp i Finska viken. Befästningsmuren i Narva var ovanligt tjock.
478 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Extrakt.
479 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Extrakt. Oxenstierna ger en mycket välvillig bild av hertigen som sägs ha varit omtyckt av sina undersåtar, tack vare den utveckling av
Kurland han bidragit till med hjälp av årliga inkomster på 50 000 riksdaler. Oxenstierna fick en
häst i gåva av hertigen.
480 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Extrakt.
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Från Preussen ville han resa till Polen och diskuterade saken med Fredrik Vilhelm, som avrådde honom från planerna. Kurfursten menade att det var för farligt att resa dit, särskilt som Oxenstierna inte var ute på officiellt uppdrag. I Polen
fanns heller inget intressant att se, annat än riksdagen. (Inflikas kan att han småningom blev nog så bekant med polska angelägenheter, eftersom han tio år senare
blev Karl X Gustavs spionchef i landet.481) På Fredrik Vilhelms inrådan utnyttjade han därpå den för honom avdelade karossen och reste till Danzig (Gdansk).
Stadsmagistraten öppnade portarna och lät honom se allt han önskade. Han besökte därefter slottet Marienburg (Malbork), Elbingen (Elblag) och klostret
Oliwa. 482
I pommerska Stolp (Slupsk) träffade han hertig Ernst Bogislaw (von Croÿ,
1620–84)483, som liksom hertig Jakob och kurfurste Fredrik Vilhelm ställde en
kaross till Oxenstiernas förfogande. Oxenstierna berättar att hertigen var mycket
klok, men också nyfiken och att han talade franska, italienska och latin. Via Kolberg (Kolobrzeg) och Stettin (Szczecin) for Oxenstierna sedan söderut och nådde
de svenska befästningarna i Briesen, Landsberg och Küstrin. Därifrån reste han
till Berlin och sedan åter norrut över Prenzlau till Wolgast. Han besökte Greifswald och Stralsund. Den senare orten betecknade Oxenstierna som byggd på det
”gamla maneret” och så väl belägen att få städer kunde jämföras med den.484
Sammanfattningsvis kan noteras kan att Bengt Oxenstierna på de platser han besökte fäste vikt vid ekonomiska, geografiska och militära förhållanden, särskilt
rörande svenska befästningar. Som son till riksskattmästare Gabriel Oxenstierna
(1586–1656) var det självklart att personer i ledande ställning tog emot honom,
öppnade dörrar till betydelsefulla platser och lät informera om signifikanta händelser. Av allt att döma fick Oxenstierna en förstklassig överblick över läget i de
svenska besittningarna och angränsande områden. Noteringarna från östersjöresan kan jämföras med hans italienska reseberättelse och den lilla skriften ”Några
mina remarquer öfver Italien och närvarande stat” där han redogjorde för statsskick och geografiska förhållanden på den italienska halvön.485 Tagna tillsammans visar texterna hur blivande statstjänare samlade information från olika delar
av Europa och lade grund för förmåga att sätta hemlandets realiteter i förhållande

481 Stade, 1967.
482 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Extrakt.
483 I texten kallas hertigen felaktigt ”Ernst Ludwig”. RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas

papper, Extrakt.
484 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Extrakt.
485 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Itinerarium Italicum och Några mina
remarquer över Italien och närvarande stat.
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till kontinentala. Observationen av slottssalen i Königsberg var en i raden av liknande iakttagelser. Enligt Oxenstiernas bedömning var San Lorenzokyrkan i Florens, den ”märkvärdigaste [byggnad att se] … i hela världen”.486

4. Finansiering
En av de största utmaningarna förknippade med peregrinationerna var finansieringen. Kostnaderna för resorna är föremål för en mer djupgående analys i kapitel
fem, som visar att peregrinationerna var ytterst dyrköpta projekt. Den årliga summan för att hålla en adlig person på kontinenten, med preceptor, tjänare, exercitier, studier och ståndsmässigt vivre, steg från kring 1 000 riksdaler på 1610-talet
till drygt 2 000 riksdaler på 1660-talet.487 Att uppbåda och föra ut så stora summor kontanta medel var en utmaning för familjerna, vars ekonomier till övervägande del byggde på avkastning från godsdrift.
Det är av flera skäl problematiskt att upprätta en fullständig bild av hur adeln
bekostade peregrinationerna. Ett är att finansieringen skedde med medel från
olika håll. Ett annat är att statens tillskott av pengar är svår att få grepp om. Källorna ger sporadisk information om finansieringsfrågor och bristen på forskning
om utgiftssidan i adelns ekonomi komplicerar materien ytterligare. Frågorna är
emellertid angelägna. Peregrinationernas existens hängde på att adeln prioriterade
resorna och organiserade sin verksamhet så att tillräckliga medel lösgjordes för
dem.
I och med att staten på olika sätt berikade adeln under 1600-talets första hälft
förbättrades de ekonomiska villkoren för peregrinationerna. I drastiska rapporter
till Axel Oxenstierna skrev Johan Adler Salvius på 1610-talet om de påvra förhållanden som enligt honom kännetecknade svenska resenärer utomlands, adliga såväl som ofrälse, och hävdade att termen svensk i själva verket var en synonym till
ordet fattig. Kronan borde därför verka för att underhålla svenskar utomlands
med mer generösa stipendier, om inte annat så för att undvika att göra Sverige
till åtlöje.488 Vid samma tid skrev Åke Axelsson Natt och Dag till samma adressat
486 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Itinerarium Italicum, Florens, 1646-12-

02.
487 Se nedan i kap. 5, fig. 5:1.
488 Salvius skrev till Oxenstierna från Strasbourg, där han befann sig som preceptor för Magnus

Wernstedt (d. 1626?), och meddelade att det sociala umgänget vid universitetet var lysande. Två
furstar, fem grevar, femton friherrar studerade där. Problemet var det magra kungliga stipendiet:
”när tyskarna vilja beteckna någon bland studenterna som en riktigt gnidare, de liksom ordspråksvis
kalla honom svensk…”. Salvius sade sig avstå från att berätta hur sparsamt de levt i Tyskland,
eftersom han inte ville ”synas vanära det svenska namet genom knusslighet”. Stipendiet var visserligen till ”stor hjälp, men hur torftigt det är att leva därav skulle vara för långt att berätta…”. I ett
tidigare brev, daterat i Helmstedt, hade Salvius berört ekonomiska förhållanden i generella ordalag
och påpekat att staten hade ansvar för att underlätta ungdomars studier. Annars var risken att ”[d]e
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från riddarakademin i Tübingen och uttryckte oro för att han och brodern inte
kunde konsumera i stil med de söner till europeiska stormän som vistades där.489
Även senare under seklet var ekonomiska bekymmer ett nära nog stående inslag
i peregrinerandet, men denna typ av resonemang står inte att finna i korrespondens från en bit in på 1600-talet. Där framgår tvärtom att de svenska adelsynglingarna räknade med att röra sig med medel i paritet med representanter för
annan adel.490 I flera fall ledde dock denna hållning till omfattade skuldsättning.

Exemplet Natt och Dag 1610–14
Ett exempel på hur sakerna organiserades ger Axel Oxenstiernas hantering av
myndlingarna Åke och Ture Axelsson Natt och Dag. De sändes utomlands strax
efter årsskiftet 1610 under ledning av informatorn Peter Falck och återvände hösten 1614. Resan bekostades med järn från deras arvegods. Inkomsterna från dem
var så goda att Natt och Dag enligt frälse- och rusttjänstlängden var en av rikets
mest förmögna familjer.491
Försedda med en mindre handkassa reste Falck och bröderna Natt och Dag
via Danmark till Lübeck, där de inträffade i mars 1610. Åke Natt och Dag konstaterade att resan hade skett utan större omkostnader.492 Men i Tyskland var det
annorlunda, ty ”här är allt dyrt… och… skola utgiva penningar det vi tillförende
intet vana äro” och ”Gud båte den som penningar fattas”.493 Kommentarerna
lida skeppsbrott och törna särskildt på en klippa, fattigdomen, denna studiernas och de studerandes
fördärfbringande Charybdis, fattigdomen, om vars fosterbarn skalden sant säger: Ej höja de sig lätt,
hvilkas goda anlag hämmas av torftigheten i hemmet”. Citat ur Boëthius, 1915, s. 215–221. Salvius
skrev på latin. Här citeras Boëthius översättning. Det senare brevet är daterat 1613-10-10, det förra
1615-06-04.
489 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 665, Åke Natt och Dag till
Axel Oxenstierna, Frankfurt am Main, 1613-04-01. Brevet avsändes från Frankfurt där han vistades
för att lösa ekonomiska bekymmer.
490 Mårten Törnhielm (1663–1723) som peregrinerade i början av 1680-talet befann sig 1684
i Tübingen och rapporterade att ”[h]är vid Academien bliva de Svenske mycket aestimerade, de
innehava den främsta bänken på läktaren i stora Kyrkan, och praefereras alltid för andra främmande
Nationer…”. Citat ur Callmer, 1964, s. 139. Se äv. Sjöstrand, 1941, s. 191, n. 3. Törnhielms
resejournal finns på UUB sign. X 361.
491 Samuelsson, 1993, s. 78–79, tab. 10. Räknat i ränteinkomster, d v s inkomster från godsdrift, var Axel Johansson Natt och Dags (d. 1604) barnaskara förmögen enligt frälse- och rusttjänstlängden 1607. Endast arvingarna till Bengt Gabrielsson Oxenstierna (d. 1591) hade större ränteinkomster. Samuelsson (s. 162–163, tab. 25) räknar inte Natt och Dag till ”samhällseliten” 15701610, till skillnad från t ex släkten Oxenstierna. Orsaken är att ingen medlem av släkten Natt och
Dag hade varit riksråd.
492 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 521, Åke Axelsson Natt
och Dag till Barbro Bielke, Lübeck 1610-03-07.
493 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 521, Ture Axelsson Natt
och Dag till Axel Oxenstierna, Lübeck, 1610-03-07. Åke Axelsson Natt och Dag till Axel Oxenstierna, Lübeck, 1610-03-07.
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sätter fingret på en avgörande problematik, nämligen bristen på kontanter. Adelsekonomierna byggde hemmavid på en blandform av naturaprodukter och kontanter; utomlands måste allt betalas med reda pengar. I Lübeck kontrakterade
Falck en faktor för bröderna Natt och Dags räkning, vilken åtog sig att sälja de
produkter som sändes till honom från Sverige och förse bröderna Natt och Dag
med kontanta medel.494
Omsider visade det sig att arrangemanget inte tillfullo lät sig realiseras som
planerat. Leveranserna från Sverige var otillräckliga och vid ett tillfälle kapade
danskar en järnlast.495 När Falck summerade debet och kredit för bröderna Natt
och Dags peregrination kunde konstateras att godsen hemmavid inte hade producerat varor i samma takt som pengarna gick åt i Tyskland. I flera turer hade
bröderna tagit upp krediter. Till slut motsvarade kreditsumman dryga 40 procent
av den totala kostnaden för peregrinationen.496 Av den anledningen var det två
skuldsatta unga män som korsade riksgränsen på hemväg sommaren 1614. Sex
år senare var läget inte mycket bättre. Visserligen hade bröderna återbetalat en
del av skulden, men med räntorna hade den faktiska kostnaden för peregrinationen ökat med över 800 riksdaler.497 Ture Natt och Dag fick besök av en indrivare från Lübeck och tvingades sälja ett hus i Stockholm.498 Tydligen återbetalades skulden med tiden, men inte i sin helhet. 20 år efter Åke och Ture Natt och
494 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 521, Åke Axelsson Natt
och Dag till Barbro Bielke, Lübeck 1610-03-07. Marknadspriset för en läst stångjärn låg kring 60
riksdaler och faktorn tog 2 riksdaler i provision. Prisuppgiften ur RA, Oxenstiernska samlingen,
Oxenstierna av Södermöre, vol. E 521, Ture och Åke Natt och Dag till Axel Oxenstierna, Lübeck,
1613-03-01.
495 Falk grep då in och upplyste, utan framgång, den danske rikskanslern om det opassande i
att danska skepp bestal den svenske rikskanslerns myndlingar. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 596, Peter Falk till Axel Oxenstierna, Lübeck, 1613-03-01. Notera
att Oxenstierna utnämndes till kansler under Natt och Dags peregrination.
496 RA, handl. rör. Natt och Dag, vol. E 4846. Peter Falks redovisning av ekonomiska förhållanden under peregrinationen: ”Vad Achatii och Thuronis bekostning är in Germania ifrån 1609–
1615”.
497 Falk anger att bröderna Natt och Dag lämnade Tyskland med en skuld om 2 642 rdr. 1615
återbetalades 525 rdr. 1620 motsvarade räntekostnaderna för resterande skuld 813 rdr. RA, handl.
rör. familjen Natt och Dag, vol. E 4846. ”Vad Achatii och Thuronis bekostning är in Germania
ifrån 1609–1615”. Ett problem betr. återbetalningen var sjukande priser på järn. 1616 var priset
30 procent lägre än 1613. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol E 596,
Peter Falk till Axel Oxenstierna, Amsterdam, 1616-01-03.
498 Åke Natt och Dag hade redan återbetalat sin del av skulden, tydligen som en följd av att
hans ekonomi förbättrats sedan giftermålet med en av Axel Oxenstiernas döttrar 1616. Ture Natt
och Dag erbjöd Axel Oxenstierna sitt Stockholmshus till försäljning alt. förpantning och räknade
med att affären skulle inbringa 600–800 rdr. Huset i Stockholm var en del i en större affär med
Axel Oxenstierna betr. byten och förpantning av gårdar. Natt och Dag försökte samtidigt få ut sin
innestående lön. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol E 655, Ture Natt
och Dag till Axel Oxenstierna, Traneberg, 1621-01-30, 1621-08-25 och Bergshammar, 1622-0213.
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Dags vistelse i Tyskland avkrävdes deras söner, som då peregrinerade, en summa
pengar i Strasbourg.499
Exemplet visar den omständliga organisation som krävdes för att betala resenärernas underhåll vid 1600-talets början.500 Efter den svenska kronans återbetalning av Älvsborgs andra lösen 1616–19 ändrades situationen.501 På basis av kopparhandeln förbättrades de finansiella kontakterna med kontinenten och adelsynglingar på peregrination kom nästan uteslutande att underhållas med hjälp av
växlar. Detta innebar att resenärernas anförvanter med varor och kontanter ersatte en bankir eller handelsman i Sverige, vilken i sin tur ställde ut pengar per
växel till någon av sina kontakter utomlands, där resenären kvitterade ut pengarna.502 De finansiella näten blev med tiden alltmer finmaskiga, och pengar
kunde utan större problem transfereras från Stockholm till Hamburg och Amsterdam, och därifrån vidare till Paris, Lyon, Milano, Venedig och Rom med flera
ställen.503
Kontakter med bankirer och handelsmän var ett återkommande inslag i resenärernas vardag. På 1620-talet korresponderade Ture Bielke (1606–48) intensivt
med sin bankir i Amsterdam, Dirk van Dans, som transfererade kontanta medel
till honom då han befann sig i Frankrike och Italien.504 Goda kontakter med dem
som skötte förmedlingen av pengar var av stor betydelse. De allra flesta resenärer
tvingades ta upp krediter, ofta på grund av att kommunikationen med Sverige
fallerade eller att de konsumerade mer än vad deras tillgångar tillät, men också på
grund av den agrara produktionens cykliska natur. Under vissa perioder på året
hade adeln inte tillräcklig tillgång till varor att sälja för att få kontanter till sönerna

499 RA, handl. rör. Natt och Dag, vol. E 4846, skuldsedel undert. av bokhandlaren Lazarus
Zetzner i Strasbourg.
500 Ett annat exempel ger räkenskaperna för Bengt (1591–1643) och Gabriel (1586–1656) Oxenstierna. Då den senare vistades i Tyskland och bl a övade för en ”Gabriel beridare” sändes medel
till honom både per växel och i form av varor. En notering från 1604 visar att han mottog 180
riksdaler per växel och 22 fat osmundsjärn. RA, Oxenstiernska samlingen, friherreliga ätten, vol. E
517, Bengt Gabrielsson Oxenstierna och hans omyndiga barn, handlingar och räkenskaper 2.
501 Rosén, 1962, s. 439–440. Betalningen av lösensumman tvingade fram åtgärder för att stärka
kopparexporten och för att förbättra kontakterna med holländska handelshus. Dessa öppnade i sin
tur upp kontakter med finansmarknaden i övriga Europa.
502 Ekholm, 1974, s. 24–25 förklarar hur växelsystemet fungerade. Se äv. Leibetseder, 2004, s.
65–71.
503 Resenärerna och deras preceptorer noterade noggrant hur de mottog pengar per växel utomlands. Nils Rubenius, preceptor för Johan Leijoncrona, förde bok över detta i räkenskaperna, se t
ex ”Debet Anno 1663” i KB M 262, räkenskaper för okt.–nov. 1663.
504 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2057, Dirk van Dans till Ture Bielke, 1627–
29. van Dans handlade med familjens Bielkes faktor i Åbo, Jakob Wool (d. 1639), se härom i vol.
E 2059, Jakob Wool till Ture Bielke, 1626–27.
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på kontinenten.505 Överlag var den svenska adelns kreditvärdighet på 1600-talets
finansiella marknad god. Axel Oxenstiernas ställning som rikskansler bidrog säkerligen till att bröderna Natt och Dag kunde ta stora lån, men det gjorde även
andra resenärer, synbarligen utan svårigheter.506
Liksom för bröderna Natt och Dag förorsakade skuldsättning i samband med
peregrinationer bekymmer även för andra resenärer. Axel Oxenstierna hade tagit
krediter utomlands då han 1599 till 1603 peregrinerade tillsammans med sin
bror, blivande riksdrotsen Gabriel Oxenstierna.507 Som förmyndare för bröderna
Natt och Dag gjorde han sin första erfarenhet som reseorganisatör på hemmaplan
och fick på nära håll bevittna hur, med svenska mått mätt, relativt förmögna resenärer skuldsatte sig då de följde hans egen planering. Väl att märka sattes adelns
skyldighet att utbilda sina barn i samband med belöningar, såsom företräde till
tjänster, redan i 1612 års privilegier.508

Lön, penninggåvor, lån och stipendier
Lön för statstjänst kom också till användning i finansieringen av peregrinationerna, men i mindre utsträckning än inkomster från godsdrift, eftersom löner utgjorde en mindre del av adelns ekonomi och därtill i perioder inte betalades ut
till följd av kronans svaga finanser.509
Möjligheten att ta upp krediter var betydelsefull för genomförandet av resorna,
men många resenärer försågs också med penninggåvor och stipendier. Gustav
Adam Banér (1624–81) reste ut på kontinenten 1649 med 200 riksdaler kontanta
medel och ett växelbrev på 2 000. I Tyskland fick han ytterligare 2 000 riksdaler
i gåva av pfalzgreve Karl Gustav (som då var generalissimus för den svenska armén).510 Gabriel Kurck omtalar att hans far hade testamenterat 4 000 riksdaler
för att finansiera hans peregrination, men att räntorna från godsen i Finland var

505 Gabriel Kurck omtalar att han måste dröja med utresan till kontinenten över vintern 1652-

53 ”till dess några medel ifrån godsen övferkomma kunde till vårdagen”. Kurck, 1906, s. 18.
506 Jakob Fleming redovisade en skuld till köpmannen Claude (Roquette) Hägerstierna (d.
1681) på motsvarande 25 procent av den totala kostnaden för peregrinationen 1660–64. LUB, De
la Gardieska samlingen, Hägerstierna, vol. 8:1, räkenskaper rör. Jakob Fleming.
507 Ahnlund, 1913, s. 187. För att ta sig sista biten över Östersjön från Tyskland till Sverige
måste de pantsätta hela sin boksamling.
508 Edén, 1902, s. 91–93.
509 Dessa förhållanden var förvisso olika mellan olika individer. Johan Gyllenstierna, författaren
till instruktionen för Johan Skyttes peregrination (kap. 2), hade relativt sett få gods och byggde i
betydande utsträckning sin privata ekonomi på inkomster från statstjänst. Rystad, 1957, s. 9–10.
510 Sylvan, 1988, s. 22.
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för små för att denna summa skulle kunna betalas ut i sin helhet. Kurcks morbroder, rikskansler Axel Oxenstierna sköt då till 600 riksdaler årligen i tre år och
skänkte honom 50 dukater (cirka 100 riksdaler) i avskedsgåva.511
Det ryms inte i denna avhandling att ta reda på om Karl Gustav hämtade medel ur egen eller ur statens kassa för att stödja Banérs resa. Oklarheten i hur det
förhöll sig belyser svårigheten att utreda frågor om storleken på statens ekonomiska stöd till adelns peregrinationer. Kurck antyder att rikskanslern personligen
stod för den årliga ”pension” han åtnjöt. I själva verket är det oftast omöjligt att
bedöma huruvida Oxenstierna utnyttjade egna eller kronans medel i denna typ
av fall. När han besökte Frankrike 1635 tog han på återresan vägen över Leiden
och Amsterdam där han träffade flera adelsmän som antingen led brist på pengar
eller satt i skuld. Med medel ur reskassan hjälpte han dem ur deras belägenhet.512
I andra fall gav Axel Oxenstierna svenska sändebud i uppdrag att lösa adelsynglingar ur ekonomiska knipor. Anders Kruus (1625–78) satt 1649 i fängelse i
Leiden, dit han anlänt från Frankrike, förföljd av kreditorer för en skuld om
1 000 riksdaler. Kruus’ moder, Ingeborg Ryning (1593–1671), vände sig till Oxenstierna och bad om ett lån för att lösa sonen ur knipan. Oxenstierna gick med
på förslaget och beordrade Sveriges ambassadör i Holland, Harald Appelbom,
och faktorn Peter Trotzig att betala ut pengarna, övervaka att skulden återbetalades och tillse att Kruus omedelbart förfogade sig hemöver. Oxenstierna framhöll
för Ryning att han inte hade tillgång till kontanter, varför pengarna måste ställas
ut på kredit.513 Ett akut lån från staten blev således lösningen på Kruus’ dilemma,
men i vilken omfattning statens finanser användes för sådan låneverksamhet är
svårt att uppskatta, liksom det är oklart i vilken mån lånen betalades tillbaka.
Formaliserat stöd till peregrinationer utgick i form av stipendier. Ifråga om dem
måste skiljas mellan kungliga stipendier, som bestreds med medel ur statskassan,
och stipendier som betalades med medel ur fonder, som hade grundats av adeln.
Exempel på det senare är de så kallade Trolleska och de Mornayska stipendierna,
från vilka utbetalningar skedde enligt Axel Oxenstiernas instruktioner så länge
denne levde.514
511 Kurck, 1906, s. 19–20.
512 Wrangel, 1914, s. 218. Enligt räkenskaperna fick flera personer ekonomiskt understöd. I

Amsterdam fick Krister Oxentierna (d. 1641) 600 rdr. Axel (Åkesson) Natt och Dag (1617–42)
fick 500, medan Axel (Turesson) Natt och Dag (1621–47) samt Åke Sparre (d. 1641) fick 300 rdr
vardera.
513 Om förehavandena mellan Oxenstierna och Kruus, se RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, Axel Oxenstiernas brev och koncepter, vol. E 537, Axel Oxenstierna till
Ingeborg Ryning och dens. till Anders Kruus. Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre,
vol. E 639, Ingeborg Ryning till Axel Oxenstierna och Anders Kruus till dens.
514 Stipendierna grundades 1610 av Anna Trolle, till minne av hennes avlidne son, Johan de
Mornay, i avsikt att underhålla studenter som genomgått Kalmar och Växjö gymnasier på studieresor utomlands. Hildebrand, 1945, SBL, bd. 11, s. 76.
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De kungliga stipendierna var från början blygsamma och torde i första hand
ha varit avsedda att understryka statens välvilliga syn på adelns resande.515 1617
fick två adliga resenärer och deras preceptor ett stipendium om två daler i veckan
per person i sju månader.516 Inalles en summa om cirka 115 riksdaler, vilken kan
jämföras med Per Brahe d y:s årliga utgifter på dryga 900 riksdaler vid samma
tid.517
Som noterats ovan ansåg Johan Adler Salvius att de kungliga stipendierna var
alldeles otillräckliga, och det står klart att han hade fog för denna slutsats när
stipendiesummorna ställs i relation till de totala kostnaderna för resorna. Icke
desto mindre var stipendierna välkomna bidrag till resenärernas ofta pressade
ekonomier. Ture Natt och Dag skrev 1614 missnöjt till sin förmyndare rikskansler Oxenstierna och meddelade att han och brodern måste sända preceptor Peter
Falck hemåt, eftersom de under tre års tid utomlands inte fått något stipendium,
underförstått: till skillnad från andra.518 Jacob Hunterus, sedermera känd som
konvertit, var den preceptor som 1617 underhölls med stipendiet om två daler i
veckan. Från Leiden skrev han 1622 om sin discipel Karl Horns (1598–1638)
belägenhet och framhöll stipendiernas betydelse.519 ”Gud förlåte dem, såsom uti
Sverige orsaken äre, att min herres stipendium här till intet haver blivit förökat,
det som hans studier intet litet förhindrar”.520
Stipendiesummorna ökade under 1600-talets första hälft. Vid mitten av seklet
utverkade Axel Oxenstierna ett stipendium på 600 riksdaler per år för systersonen
Johan Sparre. Efter ett år höjdes summan till 800 riksdaler.521 Sparre fick därmed
en stipendiesumma om 2 200 riksdaler, vilket vida överträffade stipendierna som

515 Johan Adler Salvius skrev till Axel Oxenstierna från Valence 1619 för att denne skulle få lära
”känna Eder ödmjuke stipendiats lefnadssätt och studieförhållanden, sedan Ni på egen och statens
bekostnad sändt honom till Frankrike för att förvärfva lärdom, duglighet och erfarenhet och en
gång bli värdig att tjäna staten”. Notera att Salvius underhölls såväl med statens som med Oxenstiernas medel. Citat ur Boëthius, 1915, s. 222. Boëthius’ översättning från latin.
516 RR, 1617-12-14. ”Öppet brev för Carl och Gustaf Horn samt deras preceptor att bekomma
var dera 2 daler i veckan till sina studiers continuation…”.
517 Se nedan kap. 5, fig. 5:1. Per Brahe peregrinerade 1618-21. En daler var värd 4 mark, en
riksdaler 6.
518 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 665, Ture Natt och Dag
till Axel Oxenstierna, Tübingen, 1614-04-17. Detta blev dock inte fallet. Falk stannade kvar med
bröderna Natt och Dag.
519 Sällskapet om tre hade decimerats sedan Karls bror Gustav Horn (1601–39) lämnat det.
520 ”Ett svenskt studentbref från Leyden 1622”, s. 41-43. Hunterus hoppades att kungen kunde
bevekas och öka stipendiesumman, emedan Horn i Leiden hade hållit en oration som väckt uppmärksamhet och blivit tryckt, vilket bidragit till ”stor ära och beröm” för kung och fädernesland.
521 Annerstedt, 1877, bd. 1, s. 336–337.
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utbetalades under 1600-talets början, men inte på långt när räckte för att finansiera en tre år lång utlandsvistelse.522 Oxenstierna använde vidare medel ur de
Trolleska och de Mornayska fonderna för att med stipendier riktade till preceptorer ge indirekt stöd till adelns peregrinationer. Henrik Ausius (1603–59), sedermera professor i grekiska och juridik, fick på 1630-talet ett årligt stipendium
om cirka 100 riksdaler då han peregrinerade med Gustav och Krister Bonde.523
Kungliga stipendier användes på liknande sätt. Johan Adler Salvius exempel har
nämnts ovan. Ett annat exempel ger Johan Rabel, preceptor för Gustav Adolf
Oxenstierna (1648–97), vilken 1667 fick 500 riksdaler för att ”genom resande
och vidare övning” fortsätta sina studier i matematik. Ett halvår senare omvandlades stipendiet till lön för en honorär ställning som professor.524
De kungliga stipendierna ombesörjdes vanligen av Kammarkollegiet, på vars
sammanträden lämpliga stipendiater stundom diskuterades. 1641 föreslog Axel
Oxenstierna Johan Gyllenstierna (1617–90) och Johan Stålhandske (1620–80)
till stipendiater med en motivering som i sig bekräftar betydelsen av adelns godsinnehav för finansieringen av peregrinationer. Gyllenstierna och Stålhandske var
ovanligt begåvade, men ”haver [icke] många gods”.525 Stipendieutbetalningarna
finns inte samlade i en post i rikshuvudböckerna. Av dem framgår dock att ett
alternativ till stipendierna var att resenären hade statstjänst och fick tillåtelse att
peregrinera med bibehållen lön.526

Återbäring på investeringar, räntor och donationer
En lösning som ibland tillämpades var att låta adeln använda återbäring på investerat kapital i Kopparkompaniet för att bekosta peregrinationer. Detta bildades
1619 för att främja handeln med koppar mot bakgrund av den just avbetalade
Älvsborgs andra lösen och bristen på kontanter i Sverige. Intressenter erbjöds att
522 Nils Brahe som reste ungefär samtidigt om Sparre spenderade drygt 2 600 rdr. årligen. Se
nedan kap. 5, fig. 5:1.
523 RA, Kammarkollegiet, Kansliet, 1618-1879, vol. E IIa, brev och suppliker, 85, hovkansliet,
1638-01-11. Det rörde sig om det trolleska stipendiet på 150 dsm per år.
524 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol. E 1195, förmyndarregeringens rekommendationsbrev för Johan Rabel, 1667-03-27 och 10-29.
525 Kammarkollegiets protokoll, 4:e ser. bd. II, 1940, s. 133–134. Kommentaren om godsen avsåg
Gyllenstierna, vars ursprung i ”en förnäm familia” också lyftes fram som ett gott argument. Stipendiesumman framgår inte av protokollet.
526 RA, Kammarkollegiet, Generalbokhålleriet, rikshuvudböcker och förarbeten därtill, vol.
103, rikshuvudbok 1653. Bland räkenskaperna för hovjunkarna (fol. 90) framkommer att ”Rutger
von Tiesenhausen njuter till sin vandrings fortsättande 2ne års hovjunkarstraktamente…”. Den
ordinarie kammarjunkarlönen var 800 dsm, d v s ca 500 rdr. Wernstedt, 1929, s. 32–33, uppmärksammar att statliga bidrag för peregrinationer betalades ut till småsvenner vid hovet. Uppgifter om
dessa utbetalningar finns i räntekammarböckerna för åren 1599–1606, vilka dock inte studerats i
samband med föreliggande undersökning.

152

sätta in kapital i kompaniet mot löfte om att erhålla motsvarande vinstandel. Nils
Bielke åberopade denna rätt då han 1638 vände sig till Axel Oxenstierna och bad
att få sin ut sin vinst för att kunna sända två av sina söner utomlands, för vilket
han behövde en ”ansenlig summa pengar”.527
Senare under seklet konstruerades, i samband med fjärdepartsräfsten, en annan
finansiell lösning för kompensation av adelns dryga peregrinationskostnader.
Riksdagen beslöt 1655 att grevar och friherrar skulle avstå en fjärdedel av alla
grev- och friherreskap som givits efter 1632 i syfte att förstärka kronans finanser.
Indragningen komplicerades av olika faktorer och kungen beslöt att berörd adel
antingen skulle avstå godsen eller betala den ränta, fjärdepartsräntan, som generades av dem.528 Redan från början meddelades undantag från betalningsskyldigheten. Alla riksråd fick exempelvis behålla räntan som ersättning för tjänst; andra
fick förfoga över den som ersättning för fordringar på kronan.529
I några fall fick grevar och friherrar behålla räntan som ersättning för barnens
utbildning och peregrinationer. Så kunde Beata De la Gardie (1612–80) mellan
1658 och 1662 använda fjärdepartsräntan som ersättning för sonen Anders Torstensssons (1641–86) kontinentala resa. Vid samma tidpunkt subventionerades
Johan Gabriel Stenbocks (1640–1705) peregrination under tre år med hjälp av
fjärdepartsräntan. De bibehållna räntorna svarade endast för en mindre del av
resekostnaderna. Med dem underhölls Torstensson årligen med cirka 300 riksdaler, Stenbock med cirka 350.530 Sannolikt gjorde Torstensson och Stenbock av
med lika mycket pengar som andra jämförbara resenärer, det vill säga runt 2 500
riksdaler per år, vilket innebar att det statliga stödet understeg motsvarande femton procent av de totala kostnaderna.531
Den svenska kronan var således på olika sätt adeln behjälplig med finansieringen
av peregrinationerna. Stödet ökade efter hand i storlek, samtidigt som adelns
kostnader för resorna steg. Kronans avsikt var aldrig att finansiera peregrinationerna fullt ut, men med hanteringen av fjärdepartsräntan fullföljdes en princip
som etablerades tidigt under 1600-talet, och som innebar att adeln kunde göra
527 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 568, Nils Bielke till Axel

Oxenstierna, Salsta, 1638-06-03. Ännu 1640 hade pengarna inte betalats ut och Ingeborg Oxenstierna (maken Nils Bielke var då död) tvingades ta upp lån i Sverige för att finansiera sina söners resa.
RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Paris, 164107-03. Även Karl Bonde ville använda sin andel i Kopparkompaniet för att betala skulderna efter
sönernas peregrination. AOSB, avd II, bd. 11, s. 109–110, Karl Bonde till Axel Oxenstierna, Hässelby, 1642-03-09.
528 Konstruktionen var gynnsam för grevarna och friherrarna som hade förlorat mer på att låta
godsen dras in än vad de gjorde på att betala räntan. Swedlund, 1936, s. 258–259. Se äv. Dahlgren,
1964, s. 210–245.
529 Swedlund, 1936, s. 258–261.
530 Swedlund, 1936, s. 260, 273–276 och 284–286.
531 Se vidare nedan, kap. 5, fig. 5:1.
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anspråk på särskild ersättning för utgifterna för barnens uppfostran. Enligt tidigare forskning var adelns ansvar för barnens utbildning betydelsefullt för donationerna av grev- och friherreskapen över huvud taget. Bevekelsegrunden för donationerna var kronans önskemål att belöna adeln och att ersätta den för kostnaderna för barnens utbildning samt för dess arbete med att använda dugliga utländska krafter i Sverige.532
Utbildningens och peregrinationernas inverkan på de materiella relationerna
mellan kronan och adeln kunde knappast få ett mer konkret uttryck. Det är mot
bakgrund av kronans hållning till frågor rörande utbildning och peregrinationer
som adelns anspråk på ersättning för investeringar i utbildning och resor ska förstås. Lars Sparre kallades 1639 kallades till posten som riksråd. Då han fick vetskap om saken uttryckte han genast önskemål om att få behålla sin lön för tjänsten som vicepresident för Svea hovrätt. Argumentet var att han hade många barn.
Om inte ”deras ungdoms tid fåfängeligen heller utan frukt avlöpa skulle” krävdes
dyr utbildning både in- och utrikes. Sparre vände sig därför till rikskanslern som
”sig alltid ungdomen haver till det bästa låtit vara rekommenderat…”. Några år
senare krävde han att oavkortat få behålla sin tidigare ”hovlön” och lät förstå att
det vore rätt eftersom han utbildade sina barn i överensstämmelse med statens
önskemål. Han påminde också om att Gustav II Adolf hade insett allvaret i Sparres ambitioner och ersatt honom med ett gods i Reval.533

5. Avsked
En av de sista åtgärderna resenärerna vidtog före utresan till kontinenten var att
valedicera – ta avsked av – familjemedlemmar, vänner och, inte minst väsentligt,
prominenta statsföreträdare. Vid Uppsala universitet lät medlemmarna av aristokratin ordna storslagna fester då de avslutade sina studier. När Axel Oxenstiernas
son Erik på våren 1643 lämnade Uppsala för att bege sig utomlands orerade han
offentligt och bjöd professorerna på förplägnad och musikunderhållning i lokaler
som smyckats enbart för tillfället.534 Som omtalats ovan orerade Axel, Bengt och
Johan Rosenhane ett femtontal år senare före Axel och Bengts avresa. Regenten

532 Swedlund, 1936, s. 118 och 307–308.
533 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Lars Eriksson Sparre
till Axel Oxenstierna, Västerås, 1639-09-12 och Dåderö, 1643-04-06. I det senare brevet skriver
Sparre att han måste säkra sin ekonomi så ”att mina barns studier och peregrination, så väl som
andra Exercitia efter var och ens inclination, desto bättre måtte kunna bliva fortsatta, uppå det, att
icke sådant måtte bliva försummat, det som med tiden (näst Guds hjälp) kan lända H K Mt och
kronan till trogen tjänst, gagn och nytto…”. Observera att resonemnanget avsåg både döttrar och
söner.
534 Fries, 1889, s. 16 och 19. Axel Oxenstierna uppmande på liknande sätt sin systerson Gabriel
Kurck att valedicera Uppsala med ett tal. Kurck, 1906, s. 16.
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och universitetet uttalade sig då om saken så att avskedet fick karaktär av riksangelägen handling.
Andra exempel visar att bröderna Rosenhanes kontakter med statsledningen
inte var unika. Adliga resenärer strävade regelmässigt efter att ta officiellt avsked
av statsföreträdarna. Gustav och Svante Bielke påbörjade sin peregrination i mars
1639 och sade adjö till familjen på släkten Totts säte Ekolsund. Därefter reste de
till Kopparberget ”efter vi ock bergverken gärna ville bese för än vi utur Sverige
förreste”. I Västerås tog de farväl av drottningen och riksamiralen och försökte i
Jönköping komma i kontakt med övriga riksråd som befann sig på resa, men
något ordentligt avskedstagande av dem kom aldrig till stånd. Dessförinnan var
de på Tärnö utanför Nyköping för att möta reskamraten Svante Banér (1624–
74), och i Bråborg där de förgäves sökte pfalzgreve Karl Gustav. I april anlände
de till Hamburg, sammanträffade med residenten Johan Adler Salvius, och överlämnade brev till honom från den svenska statsledningen.535
Carl Lilliecrona berättar att han liksom bröderna Bielke besökte Västerås då
han reste ut till kontinenten 1639. Han hade sällskap av sin far och Lars Kruus
(1621–56), som också skulle peregrinera. Lilliecrona uppvaktade riksdrotsen och
dennes familj, samt biskopen. En dryg vecka senare tog Lilliecrona och Kruus
farväl av alla och begav sig till Holland.536 Bengt Oxenstierna omtalar att han i
januari 1645 före avresan från Stockholm hade ”tagit avsked” av ”hennes
m[ajes]t[ä]t drottningen och alla herrarna [riksrådet]”.537 Likaså uppvaktade Gabriel Kurck 1653 drottningen och utverkade ”nådigt pass” att fritt peregrinera i
Europa, samt tillåtelse att strida på Spaniens sida mot Frankrike i Flandern.538
Nils Bielke (1644–1716) tog 1661 farväl av företrädarna för förmyndarregeringen och fick ”general rekommendationsbrev” till alla ”potentater och republiker”.539
Dessa beskrivningar visar att avresan inför peregrinationen omgärdades av särskild praxis för hur avskedet av statsledningen skulle gå till. Avskedet hade officiell
karaktär och avsåg att bekräfta banden mellan statsföreträdarna och de adliga resenärerna, vilka planerade att vara borta från landet under lång tid och därför inte
kunde tas i anspråk för tjänst. Resenärerna försågs samtidigt med rekommendationsbrev i syfte att öppna dörrarna till Europas maktcentra. Axel Oxenstiernas
engagemang tog sig bland annat uttryck i att han i möjligaste mån ville träffa

535 RA, Bielkesamlingen, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Hamburg, 1639-05-01.
536 UUB, X 352, fol. 2–3.
537 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper. Extrakt.
538 Kurck, 1906, s. 19–20.
539 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons resebok, feb. 1661.
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blivande resenärer personligen.540 Adliga företrädare sände också på eget bevåg
sina söner till rikskanslern i syfte att denne skulle ge dem goda råd och stränga
förmaningar.541
Källmaterialet tiger om vad statsföreträdarna och adelsynglingarna sade till
varandra när de träffades, men klart är att resenärerna redogjorde för sina planer
och förklarade sig beredda att tjäna landet. Detta hade sina skäl. Adeln var förpliktigad att låta sig brukas i statliga värv och, som diskuterats ovan, riskerade
oanmäld bortavaro att missuppfattas som ett sätt att befrynda sig med katoliker i
allmänhet och i synnerhet dem som stödde den polska kronans pretentioner på
Sverige. Även efter den mest akuta situationen vid 1600-talets början hade adeln
all anledning att inför statsledningen betyga sin plikttrogenhet. Ifråga om peregrinationerna uttryckte adliga representanter sin hållning i närmast programmatiska termer. Riksrådet Axel Lillie d ä förberedde 1659 sina söners möte med Karl
X Gustav före peregrinationen med en avsiktsförklaring:
Allt såsom jag mig bemödar mina söner Eders Kongl. Maj:t till behag och rikets
tjänst, mig och uti ålderdomssvaghet till bistånd, hjälp och tröst capabla att förbliva, befinnes högnödigt vara, att de nu vid varande ungdomstider komma något
att resa och erfara och sig därjämte göra verserat uti de språk och tungomål, som
nu uti fäderneslandet äro i bruk, och jämlikt med andra umgås och uti ansenliga
ärender kunna brukade bliva.542

Under resornas gång återbekräftade adelsresenärerna sin plikttrogenhet och redobogenhet att tjäna fäderneslandet.543 Särskilt Axel Oxenstierna mottog som

540 Johan Sparre (1630–59), Axel Oxenstiernas systerson, sammanträffade 1643 med kanslern
och mottog instruktioner för studierna i Uppsala och fick på samma sätt motta muntliga instruktioner inför utlandsresan som påbörjades 1649. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till Axel Oxenstierna, Uppsala, 1643-08-11, Leiden 1650-01[defekt] och 1650-02-09.
541 Lars Sparre skrev 1639 till Axel Oxenstierna i samband med en av sönernas samt två av
brorssönernas avfärd från landet och framhöll att ”alltså haver fördenskull jag dem uti befallning
givit E Excel: med flera av den konungsliga regeringen och goda lärare ödmjukeligen att valedicera,
och deras höga lyckönskan välmente goda råd och förmaningar med tillbörlig reverens att undfå…
uti allt det… [som] dem kan komma till gagn och nytto…”. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Lars Eriksson Sparre till Axel Oxenstierna, Lindö, 1639-0521.
542 Citat ur Tegnér, 1896, s. 26. Axel Lillie d ä till Karl X Gustav, 1659. Tegnér anger inte
källan.
543 Ett exempel på detta är ett brev från Sten Bielke (1598-1638), som efter en lång vistelse
utomlands skrev till Gustav II Adolf och framhöll att han förberett sig för tjänst i staten. Han
hoppades att med kungens hjälp få en militär befattning. RA, Skrivelser till konungen, Gustav II
Adolf, vol. 2, Sten Bielke till Gustav II Adolf, Stettin, 1626-05-20.
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rikskansler en rad formelartade brev i detta ärende.544 Förfarandet var aktuellt
även på 1660-talet, även om dåvarande rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie
inte fick den typen av brev i samma mängd.545
Det kan fastställas att praxis att ta avsked av representanter för riksledningen
hade större betydelse än vad tidigare forskning visat och detta inte endast ankom
söner till aristokratin utan även söner till nyadlade fäder (som Lilliecrona). Säkerligen blev denna typ av avsked inte alltid av, men exemplen ovan ger belägg för
att de var önskvärda. Avskedet hängde samman med hemkomsten genom att
adelsresenärerna förväntades ge sig till känna när de återvände och vara beredda
på att svara på frågor om vad de hade gjort utomlands. På så sätt utövade statsföreträdarna kontroll över resenärerna, som under resans gång måste höra av sig
med besked om var de befann sig och vad de gjorde. Omvänt försäkrade resenärerna att syftet med resan var att återvända med goda kvalifikationer för att fullgöra adelns roll som statsbärande stånd. Detta betydde inte att de avhöll sig från
att göra sådant som ådrog sig kritik, som att ägna sig för mycket åt att dansa och
fäkta och att göra av med för mycket pengar. Men den formaliserade kontakten
med riksledningen underströk att adelsresenärerna inte undgick kontroll ens då
de befann sig långt utom rikets gränser. Någon total kontroll var det inte tal om,
men statsföreträdarnas och resenärernas agerande ger besked om hur statsintresset
tog sig uttryck i förhållande till peregrinationerna.

544 Ett bra exempel är en skrivelse från Gustav Kurck till Axel Oxenstierna, författad då Kurck

befann sig i Leiden. Brevet ifråga innehåller inga nyheter eller upplysningar om hans göromål. Istället parafraserade Kurck ett antal språkliga vändningar kring kända temata. Med allusion på inskriften på Riddarhuset i Stockholm sade sig han ha ”lysande mäns exempel” (lat. ”clarorum virorum
exempla”) för ögonen i allt det han företog sig. Han påpekade vidare att han undvek den vanliga
fällan att låta sig bländas av det mest iögonenfallande. Han höll blicken uppe och tänkte på framtida
krav i fäderneslandets tjänst. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 641,
Gustav Kurck till Axel Oxenstierna, Leiden, 1643-03-20.
545 RA, De la Gardieska samlingen, Magnus Gabriel De la Gardie, vol. E 1304–1305, 1609–
1610 och 1618. En av Axel Lillies d ä:s söner, Axel Lillie, noterade 1662 i sin resejournal att han
hade skrivit till De la Gardie från Montpellier. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1,
Axel Lillies resejournal, 1662-08-22.
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6. Sammanfattning
Sammanfattningsvis understryker detta kapitel att peregrinationerna var beroende av adelns förmåga att självt och med stöd från riksledningen organisera och
finansiera de komplexa projekt som de kontinentala resorna i praktiken var.
Åtskilligt av det som ovan anförts om adelns studier är kända ting, men några
förhållanden med betydelse för peregrinationerna har givits skarpare konturer.
Till att börja med kan konstateras att adelsynglingarnas vistelser i Uppsala inte
till fullo kan förstås annat än i relation till deras besök på hovet i Stockholm och
olika former av auskultation på Riddarhuset och i statsbyråkratin. Dessa arenor
användes för att ge nödvändig erfarenhet och civilisering, det vill säga förmåga
att föra sig bland rikets främsta företrädare. Det senare var direkt kopplat till de
fysiska exercitierna, som uppfattades som medel för att dana en viss personlighet,
kännetecknad av social otvungenhet och initiativförmåga. Moderna språk utgjorde fasta inslag på adelsynglingarnas scheman ett par decennium in på 1600talet.
Rikskansler Axel Oxenstierna organiserade med kraftfull auktoritet sina egna
söners, sina släktingars och myndlingars studier och resor. Ryktet om hans förträfflighet som rådgivare i utbildningsfrågor florerade utanför landets gränser och
genom sina uttalanden och handlingar bildade han exempel för andra. De egna
sönerna hölls med studier och övningar i Uppsala från nio års ålder i cirka tio års
tid och sändes därefter utomlands. Oxenstierna tog ansvar för sina svågrars – Åke
Axelsson Natt och Dags, Jöns Kurcks, Johan Sparres och Carl Bondes – söner
varigenom utbildning blev ett sätt att stärka inte bara staten, utan även släkten,
vilken bildade en betydande källa till makt i dåtidens samhälle. Det kan noteras
att långtifrån alla vände sig till kanslern för råd. Medlemmar av släkter som redan
under 15000-talet hade etablerat bruket att sända söner utomlands, likt Bielke
och Brahe, skötte sina utbildningssaker på egen hand.
Informatorernas avgörande roll för unga adelsmäns fostran, studier och resor
är etablerade fakta. Mindre känt är villkoren för deras tjänst, hur de rekryterades
och vilka erfarenheter de hade. Ovan har demonstrerats att det fanns en god
marknad för akademiskt tränade ofrälse män, vilka lämpade sig för posten som
preceptor. Carl Bonde hävdade på 1630-talet att bristen på folk var kännbar.
Redan i början av 1640-talet var situationen en annan. Flera namn kom på tal
när Matthias Soop skulle rekrytera en preceptor för sina söner och preceptorerna
själva vägde informatorserbjudanden mot andra möjligheter. Önskvärda kvalifikationer hos preceptorer var goda akademiska meriter, omfattande språkkunskaper och egna erfarenheter från kontinenten.
Förutom besök vid hovet och praktik i statsbyråkratin inhämtades erfarenheter
av inrikes realiteter genom resor inom landet. Turer till Bergslagen gav möjligheter att studera bergsnäringen och metallmanufakturen, rikets ekonomiska ryggrad. Med den svenska stormaktens successiva etablering i norra Tyskland ökade
behoven att orientera sig i förhållandena i Vorpommern och Niedersachsen, och
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som en följd härav gjorde vissa resenärer, så som blivande rikskansler Erik Oxenstierna, resor i dessa områden.
Peregrinationerna var ytterst kostsamma och utredningen av finansieringsfrågor visar att adelns godsdrift till största del bekostade peregrinationerna. Staten
sköt till medel i form av stipendier, ränta på kapital som investerats i statlig verksamhet och möjlighet att behålla till staten utstående räntor. I och med detta
fullföljdes en princip som etablerades med 1612 års privilegier, där plikten att
utbilda barnen var en av bevekelsegrunderna för de skattelättnader som kronan
meddelade adeln. Med detta skulle den egentligen vara ersatt för utgifterna på
kostnadskrävande utbildning, men Lars Sparres argumentation för särskild kompensation visar att adeln hänvisade peregrinationer, bland annat, i den ständigt
pågående diskussionen om fördelningen av samhällets överskott.
Den nära kopplingen mellan adelsståndet och staten manifesterades i det valete
som föregick peregrinationerna. Adelsynglingarna och deras preceptorer lämnade
inte landet utan att först valedicera representanter för statsledningen. När bruket
att officiellt ta avsked av statsföreträdarna grundlades har inte gått att fastställa,
men det var fullt etablerat en bit in på 1600-talet. Valedicerandet innebar att
resenären inför riksledningen bekräftade sina goda avsikter med peregrinationen
och symboliserade på så vis statens och adelns gemensamma intresse av peregrinationerna.
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4. Platser och resvägar

I

detta och de två följande kapitlen står genomförandet av peregrinationerna i
fokus. Närmast studeras frågor om vilka platser resenärerna vistades på, hur
länge de var där och hur längden på vistelserna förändrades över tid. I kapitel
fem besvaras frågor om vad det kostade att peregrinera, hur mycket pengar resenärerna gjorde av med och hur stora investeringar, mätt i tid och pengar, de
gjorde på centrala aktiviteter. I kapitel sex fördjupas undersökningen med ett antal fallstudier av olika resenärers göromål i universitetsorter och metropoler. Till
det läggs en diskussion om hur medlemmar av aristokratin resonerade kring sina
söners peregrinationer, i synnerhet ifråga om besök i Frankrike och Italien, samt
hur nyadlade resenärer förhöll sig till aristokratins exempel.

1. Urval
Undersökningen tar sin utgångspunkt i 18 resor, genomförda av 23 individer,
vilka på ett representativt sätt speglar varianter av adelns peregrinationer under
decennierna mellan 1610 och 1680 (figur 4:1) Beroende på källmaterialet, som
ifråga om räkenskaper är mer sparsamt förekommande än brev, resejournaler och
annat, bidrar exemplen på olika sätt till analysen. I särskilt fokus för kapitel fyra
står tolv resor, nämligen de som i kronologisk ordning genomfördes av Ture och
Åke Natt och Dag, Ture Bielke, Carl Lilliecrona, Erik Oxenstierna, Gustav och
Svante Bielke, Johan Sparre, Axel och Bengt Rosenhane, Evert Horn och Axel
Lillie, Nils Bielke, Johan Leijoncrona, Sven Ribbing och Göran Gyllenstierna
(figur 4:2).
I centrum för kapitel fem står sju av dessa resor, närmare bestämt de vars källor
tillåter studier av kostnader. Det rör sig om bröderna Natt och Dag, Ture Bielke,
Oxenstierna, Horn och Lillie, Nils Bielke, Leijoncrona samt Gyllenstierna. Därutöver studeras kostnader för ytterligare sex resor, vilka endast sparsamt kommenteras i kapitel fyra. Dessa genomfördes av Per Brahe d y, Gustav och Krister
Bonde, Axel Posse, Nils Brahe, Gustav Carlson och Jakob Fleming (se nedan,
kapitel fem, figur 5:1).
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Urvalet motiveras av tillgång till källmaterial, som dels måste tillåta detaljerade
analyser av resenärernas sätt att röra sig på kontinenten, dels deras ekonomiska
förehavanden. I det förra fallet kommer i första hand sådana resor ifråga, vilka
kan följas i långa brevsviter, resejournaler och/eller räkenskaper, alternativt i tidigare forskning. Allt källmaterial som möter dessa kriterier kan inte studeras, men
exemplens representativitet beläggs med hänvisning till andra vetenskapliga arbeten och till peregrinationer som inte är föremål för närstudier i föreliggande
undersökning. I det senare fallet är tillgången till källmaterial mer sparsamt. Så
vitt bekant existerar inga detaljerade räkenskaper rörande peregrinationer från tiden före 1660.546 Efter 1660 kan emellertid ett antal resenärers expenser studeras
i detalj, tack vare material knutet till Axel Lillie och dennes kusin Evert Horn,
Nils Bielke, Johan Leijoncrona d y och Göran Gyllenstierna.547
Urvalet garanterar att den för avhandlingen grundläggande idén att rekonstruera aristokratins sätt att peregrinera kan realiseras. De individer som redovisas i
figur 4:1 tillhörde alla adelns yppersta skikt, undantaget Carl Lilliecrona och Johan Leijoncrona, vilka var medlemmar av nyadeln. Detta är inte platsen att i
detalj utreda frågor om 1600-talsadelns sociala stratifiering, men det bör framhållas att betydande forskarmöda har ägnats åt frågan om vilka som tillhörde aristokratin och vilka som inte gjorde det.548 En traditionell definition gör aristokratin identiskt med gruppen grevar, friherrar och riksrådsättlingar, det vill säga Riddarhusets två översta klasser, vilka också går under beteckningen högadeln.
Denna avgränsning har blivit föremål för preciseringar i syfte att beakta adelns
demografiska förändring, som innebar att antalet frälsesläkter ökade generellt och
att gruppen grevar och friherrar blev större. Det förtjänar att påminna om att det
före 30-åriga krigets slut fanns 13 grevliga och friherrliga släkter i Riddarhusets
översta klass. Bland annat som en följd av kronans behov att belöna krigsbefälet
och andra för deras insatser utnämndes 18 nya grevar och ett 50-tal nya friherrar.
Samtidigt ökade antalet släkter i Riddarhusets två lägsta klasser från 300 till cirka
600. Dessutom breddades rekryteringen till riksrådet, vilket luckrade upp överlappningen mellan aristokratin och rådsadeln.549

546 Ett undantag är Peter Falks redovisning av Ture och Åke Natt och Dags utgifter 1610–

1614, som dock endast redogör för totala kostnader och inte specificerar utgifterna i mindre poster.
RA, handl. Rör. Natt och Dag, vol. E 4846: ”Vad Achatii och Thuronis bekostning är in Germania
ifrån 1609–1615”.
547 Axel Lillie och Evert Horn, se LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol: 10:1. Nils Bielke,
se RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192. Johan Leijocrona, se KB M 262. Johan Gyllenstierna, se RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
548 Se Asker, 1983, s. 13–15 och där anförd litteratur.
549 Rosén, 1962, s. 553. Belöningssystemet behandlas av Nilsson, 1990, s. 226–244, dock utan
uttrycklig hänvisning till nobiliteringarna.
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Figur 4:1. Översikt över resenärer samt deras och deras fäders högsta tjänster
Resenär
Ture Natt o Dag

Född/död

År för resa

d. 1626

Högsta tjänst

Faders
högsta tjänst

Assessor
1610–14

Häradshövding

Åke Natt och Dag

1594–55

Riksråd

Per Brahe d y

1602–80

1618–21

Riksdrots

Riksråd

Ture Bielke

1606–48

1625–30

Riksråd

Riksråd

Gustav Bonde

1620–67

Riksskattmästare
1638–42

Krister Bonde

1621–59

Carl Lilliecrona

1620–74

Gustav Bielke

1618–61

Riksråd
Riksråd

1639–43

Häradshövding

Krigskommissarie

Riksråd
1639–43

Riksråd

Svante Bielke

1620–45

Major

Erik Oxenstierna

1624–56

1643–45

Rikskansler

Rikskansler

Axel Posse

1627–62

1648–51

Överste

Landshövding

Johan Sparre

1630–59

1649–52

Assessor

Riksråd

Nils Brahe

1633–99

1652–56

Riksråd

General [Riksråd]*

Axel Rosenhane

1637–85

Landshövding
1658–62

Riksråd

Bengt Rosenhane

1639–1700

Hovmarskalk

Gustav Carlson

1647–1708

1659–68

Generallöjtnant

Kung

Jakob Fleming

1640–89

1660–64

Landshövding

Vice amiral

Evert Horn

1640–87

Överste

Riksråd

Landshövding

Riksråd

1661–63
Axel Lillie

1637–92

Nils Bielke

1644–1716

1661–63

Kungligt råd

Riksråd

Johan Leijoncrona

1650–75

1662–67

Major

Generalkommissarie
hos dr. Kristina

Sven Ribbing

1645–73

1663–65

Ryttmästare

Överstelöjtnant

Göran Gyllenstierna

d. 1736

1682–85

Generalmajor

Riksråd

Källor: Elgenstierna 1925–36. SBL.
* Nils Brahe (1604–32) hade av Gustav II Adolf utlovats en plats i riksrådet, men avled innan ämbetet tillträddes. Jacobsson, 1925, SBL, bd. 5, s. 712.

163

Mot denna bakgrund har den preciserade definition som åstadkommits visat att
aristokratin, när jordägande, giftermålsmönster, titlar och tjänster tas i beaktande,
vid 1600-talets mitt uppträder som en tämligen väl definierad och numerärt avgränsad grupp om drygt 30 släkter. Inom denna gruppering utkristalliserar sig ett
yppersta skikt om cirka tio släkter bland vilka ingick Banér, Bielke, Brahe, De la
Gardie, Horn af Åminne, Oxenstierna och Stenbock.550 Trots förändrade rekryteringsmönster visar sig aristokratin därtill vara nästan identisk med rådsadeln,
även sedan den förste individen av ofrälse börd, Johan Adler Salvius, vars peregrination kommenterades ovan (kapitel tre), tillträtt som riksråd. För denna
undersöknings vidkommande kan konstateras att samtliga individer som förekommer i figur 4:1, utom Lilliecrona och Leijoncrona, tillhörde aristokratin, alldeles oavsett vilken definition som används och att de flesta dessutom antingen
var söner till riksråd, eller själva blev riksråd. Om rådsadeln betraktas som en
specifik grupp är den således väl representerad i det aktuella urvalet.
Några kommentarer är av nöden. Enligt den preciserade definitionen av aristokratin stod släkterna Lillie och Rosenhane utanför densamma.551 I det följande
kommer de dock att räknas till aristokratin och det finns, förutom stödet i den
generella aristokratidefinitionen, goda skäl att göra så. När deras respektive söner
reste på 1650- och 1660-talen intog Axel Lillie d ä och Schering Rosenhane positioner och förde en livsstil som var fullt jämförbara med samtida aristokrater.
Schering Rosenhane härstammade från en familj som hade adlats på 1500-talet.
Han meriterade sig genom studier, peregrinerade, gjorde karriär i staten och utnämndes till riksråd. Hans klart aristokratiska livsstil kom bland annat till uttryck
i ett palatsbygge på Riddarholmen i Stockholm, och, som demonstrerats ovan, i
de pretentioner med vilka han sände sina söner utomlands.552 Axel Lillie d ä, var
far till Axel Lillie, och hade, till skillnad från Rosenhane, ursprung i knapadeln.
Han meriterade sig genom utländska resor och tjänade sig fram till en riksrådspost och en grevetitel. Med tiden förfogade han över ett omfattande godskomplex
och uppträdde med en utpräglad aristokratisk apparans, vilket liksom i Rosenhanes fall manifesterades med uppförandet av ett palats i Stockholm.553

550 Ågren, 1976, ssk. s. 74–80 och tab. s. 75 har ringat in den politiska eliten 1602–47, genom
att definiera en grupp om nio riksrådsläkter på grundval av deras giftermålsmönster. Asker, 1983,
s. 13–15, hittar en social elit inom aristokratin bestående av elva släkter. Gruppen släkter som antingen tillhör Ågrens politiska elit eller Askers sociala elit, eller båda, är sju till antalet och består av
Banér, Bielke, Brahe, De la Gardie, Horn af Åminne, Oxenstierna och Stenbock.
551 Asker, 1983, s. 15, tab. 2.
552 Sylvan, 1977-79, SBL, bd. 22, s. 459 f. Leijoncrona skall ha haft en ”sällspord förmåga att
anskaffa pengar” till hovet och fick i gengäld bl a rätt att mynta pengar. Som ett bevis på god
likviditet lånade han Karl X Gustav 12 000 riksdaler i samband med dennes kröning. Asker, 1983,
s. 13–15, räknar inte Rosenhane till aristokratin men visar att släkten var bland de 45 mest förmögna sett till 1655 års rusttjänsträntor.
553 För Lillies position som storgodsägare, se Asker, 1983, s. 23. Asker utgår från rusttjänsträntorna för sina beräkningar.
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Såväl Rosehane som Lillie tillhörde alltså riksrådet och betedde sig som aristokrater, men kunde inte luta sig mot den anciennitet som de främsta släkterna
inom aristokratin hävdade som grund för sin samhällsställning. Mot den bakgrunden blir det särskilt intressant att studera Axel och Bengt Rosenhanes samt
Axel Lillies peregrinationer som ett uttryck för aristokratiska strävanden. Detsamma gäller ifråga om Carl Lilliecrona och Johan Leijoncrona, som var söner
till nyadlade fäder. Caspar Kenig, som nobiliterades Lilliecrona, hade meriterat
sig som krigsfinansiär under 30-åriga kriget, och Johan Holm, adlad med namnet
Leijoncrona, tjänade sig upp i hovet kring Kristina, bland annat som skräddare
och chef för den kungliga garderoben. Bägge stod utanför aristokratin såväl som
rådsadeln och blir i sammanhanget tacksamma exempel på hur representanter för
ekonomiskt välbärgade nyadlade släkter agerade visavi dem. Det bör noteras att
betydande skillnader existerade mellan individer inom aristokratin. Släkten Ribbing räknas till denna, men då Sven Ribbing peregrinerade på 1660-talet stod
den en bit utanför rådsadeln och kom inte ifråga för de högsta ämbetena.
Statsledningens intentioner beträffande peregrinationerna låter sig studeras
med hänvisning till Axel Oxenstierna. Som redan framkommit ledde denne i
egenskap av förmyndare Ture och Åke Natt och Dags peregrination 1610–14.
Därtill utövade han direkt inflytande över Gustav och Krister Bondes resa, bland
annat genom att bidra till finansieringen av deras preceptors underhåll. Axel Posse
reste tillsammans med Jakob Spens under ledning av Olof Verelius, som realiserade sin patronus Oxenstiernas idéer. Johan Sparre, Axel Oxenstiernas systerson,
reste på kontinenten samtidigt som Posse under ledning Jonas Böös. Dessa adelsynglingar och preceptorer bildade en kader individer vars resor rikskanslern
kunde påverka, med varierande grad av framgång, i syfte att demonstrera sin, och
statsledningens, syn på önskvärda peregrinationer. Samma logik var i verksam
ifråga om hans yngste son, Erik Oxenstierna.
De flesta resenärer som figurerar i figur 4:1 var i 16- till 19-årsåldern då de
påbörjade sin peregrination. Två (eller möjligen tre) var 15 år eller yngre och sex
var 20 år eller äldre. Axel Lillie var med 24 år äldst och tolv år äldre än Johan
Leijoncrona, som startade sin utlandsvistelse i en ovanligt låg ålder, vilket bidrog
till skillnaden i karaktär mellan deras respektive peregrinationer. Gustav Carlson
var som officiellt accepterad utomäktenskaplig son till Karl X Gustav i en position
som inte är helt jämförbar med någon annans. I föreliggande fall bidrar hans resa
framför allt till analysen av kostnader i kapitel fem. Peregrinerandet bildade ofta
familjetraditioner och fördes vidare mellan generationerna, från far till son. Sådana förhållanden belyses här, i synnerhet med hjälp av släkten Bielke, men även
släkten Brahe. Ture, Gustav och Svante Bielke var bröder och Nils Bielke var
Ture Bielkes son. Per Brahe d y var Nils Brahes farbror och dennes förmyndare
då han peregrinerade.
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Figur 4:2. Vistelsers längd i månader (M) och i procent (%) av total restid per ort
Resenär
År
London
Angers
Lyon
Montpellier
Paris
Pézenas
Saumur
Florens
Neapel
Rom
Padua
Venedig
Amsterdam
Haag
Leiden
Utrecht
Bryssel
Madrid
Bremen
Hamburg
Heidelberg
Lübeck
Ottersberg
Tübingen
Strasbourg
Wittenberg
Wien
Resor/övr
Totalt

ToÅ
Natt/Dag
1610-14
M %

10

18

15

28

25

46

T Bielke
1625-30
M %
**
4
2

Lilliecrona
1639-43
%
M

G o S Bielke
1639-43
%
M
2
1

7,5

14

5

10

6,5

13

5

9

13

27

3
2,5

6
5

0,5
1,5
1

1
3
2

1,5

0,5

1

21

43

**
**
5
1
1

9
2
2

7,5

14

7
4
25 46 5,5
54* 100 54* 100 49*

Sparre
1649-52
M %
0,5 1

Oxenstierna
1643-45

4

11

2

5

3

1,5

4

1,5

4

1

2

**

2
19

4
39

12

34

2,5
4
3
2

6,5
10,5
8
5

1

2

10

29

23
38

61
100

11 11,5 23,5 7
20
100 49* 100 35* 100

Källor: Natt o Dag: RA, Natt och Dag, vol. E 4846 o Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre,
vol. E 655. Ture, Gustav, Svante Bielke: RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2055–2059. Lilliecrona:
UUB, X 352 o X 353. Sparre: RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618 o 722.
Oxenstierna: Fries, 1889, s. 22–34. RA, Kopiesamlingen I, vol. 235.
* Den totala restiden inte kan beräknas exakt.
** Markerar att resenären med säkerhet besökt aktuell ort i minst en halv månad.

166

Figur 4:2. Vistelsers längd i månader (M) och i procent (%) av total restid per ort
Resenär
År
London
Angers
Lyon
Montpellier
Paris
Pézenas
Saumur
Florens
Neapel
Rom
Padua
Venedig
Amsterdam
Haag
Leiden
Utrecht
Bryssel
Madrid
Bremen
Hamburg
Heidelberg
Lübeck
Ottersberg
Tübingen
Strasbourg
Wittenberg
Wien
Resor/övr
Totalt

A o B Rosenhane
1658-62
%
M
7
3

17

39

0,5
3

1
7

2
1

4,5
2,5

1

2,5

2

4,5

6

14

Lillie o
Horn
1661-63
%
M
12
4

1
5,5
1

3,5
19
3

0,5
1
1
3
0,5

1,5
3,5
3,5
10
1,5

0,5

18
100

1

3

23,5

80

0,5

10
29

1,5

Leijoncrona
1662-67
%
M
**

Ribbing
1663-65
M %

Gyllenstierna
1682-85
%
M
3
1

17,5

29

16

60

11

31

0,5
5,5

1
9

1

4

0,5
4

1,5
11

0,5 1,5

1,5

4

1
3,5
21,5

1,5
6
36

11

0,5
2
5,5

1,5
5,5
16

2,5

4

1,5

4

3

1,5
1
1

1

**
8
44

N Bielke
1661-63
%
M

3
3

3,5

34,5
100

3
30

10
100

0,5
7,5
60*

1
12,5 6,5 24
8
100 27 100 35,5

22
100

Källor: Rosenhane: UUB, Rosenhane, x 290d o E 517. Lillie: LUB, De la Gardieska samlingen, vol. 10a. Nils
Bielke: RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192 o Skoklostersamlingen, vol. E 8938. Leijoncrona:
KB, M 262. Ribbing: UUB, X 356. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
** Markerar att resenären med säkerhet besökt aktuell ort i minst en halv månad.
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2. Mellan Neapel, Wien och London – det geografiska
rummet
Av figur 4:2 framgår på vilka platser resenärerna vistades under minst en halv
månad eller mer. Uppehåll på orter som tog mindre än en halv månad i anspråk
har räknats in i kategorin resor/övrig tid. I flera fall är det svårt att fastställa total
restid och den tid som noterats är den som går att belägga med säkerhet. Samtliga
oklara fall har att göra med att resans avslutning inte dokumenterades i detalj.
Carl Lilliecrona avbröt exempelvis sin resejournal i Paris, sannolikt strax före avresan till Sverige.554 Detsamma gäller Nils Rubenius’ dokumentation av Johan
Leijoncronas förehavanden.555
Beträffande Ture Bielke, Axel Lillie samt Evert Horn, är posten resor/övrig tid
omfattande och utgör närmare hälften av den totala tiden. Ifråga om Bielke beror
det på att han inledde sin resa som medföljande i en ambassad med uppdrag i
England, Nederländerna och Frankrike, samt att en stor del av hans vistelse i
Italien inte går att följa i detalj.556 Resan försvarar dock sin plats i sammanhanget,
inte minst som jämförande utgångspunkt i förhållande till de yngre bröderna
Gustavs och Svantes samt sonen Nils Bielkes resor. I Axel Lillies och Evert Horns
fall handlar den höga andelen resor/övrig tid om att de ofta var i rörelse och gjorde
många kortare uppehåll. Det tog dem till exempel fyra månader att förflytta sig
från Paris till Stockholm våren och sommaren 1663. Som framgår av kapitel sju
hade detta sina skäl, men samma resa kunde klaras på halvannan månad om det
behövdes.
Då gränsen sätts vid vistelser om minst en halv månad träder 27 orter i förgrunden för de tolv resor som här diskuteras. Städerna ger en representativ bild
av det geografiska rum inom vilket adeln peregrinerade. I söder utgjorde Neapel
sista utpost, medan Wien bildade gräns i öster och London i väster. Sett till länder
låg de flesta av de 27 orterna i Frankrike, Italien (varmed här förstås de politiska
enheterna på den italienska halvön), Holland (det vill säga de Fria Nederländernas sju förenade provinser) och Tyskland (som betecknar de politiska enheterna
i det Heliga romerska riket av tysk nation, däribland Österrike). En minoritet av

554 UUB, X 353.
555 KB, M 262.
556 Ture Bielke korresponderade flitigt med sina föräldrar Nils Bielke (1569–1639) och Ingeborg Oxenstierna (1581–1661) under åren då han vistades på kontinenten. Dock finns inga brev
från tiden (juli–nov. 1625) då han medföljde på en ambassad till England, Holland och Frankrike.
Delar av denna resa dokumenterades dock av Joakim Brahe (1607–30), SSB, Joakim Brahes reseskildring. Ambassaden avrapporterades också av dess ledare Gabriel Oxenstierna, AOSB, avd. II,
bd. 3, s. 83–88. Inte heller finns några av Ture Bielkes brev bevarade från tiden (okt. 1628–juli
1629) då han reste runt i Italien och åter norrut i Europa. RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten,
vol. E 2055–2056. Bielkes informator, Johannes Hallenus brev till Nils Bielke och Ingeborg Oxenstierna finns i vol. E 2007.
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städerna låg i England, Spanien och Spanska Nederländerna (som i källmaterialet
ofta benämns Belgien).
Vissa geografiska områden hamnade klart utanför resenärernas horisont. Dit
hörde Bretagne i Frankrike och allt land söder och öster om Neapel på Italienska
halvön. Polen och Böhmen samt nuvarande Ungern och Bulgarien var inte reella
mål för peregrinationer. På grund av 30-åriga kriget gick det under lång tid inte
att med säkerhet vistas i områden som Brandenburg, Preussen och Sachsen. Resor
till Konstantinopel, Levanten och Jerusalem hade något decennium in på 1600talet spelat ut sin roll, då Västeuropas kulturella, politiska och sociala realiteter
sattes i förgrunden för resorna.
Liksom alla sammanfattningar döljer figuren ett antal nyanser. Hade kortare
vistelser tagits med, hade fler städer synliggjorts. Nästan alla svenska resenärer
strävade efter att besöka Köpenhamn på väg ut till eller hem från kontinenten.
Som framgick av kapitel två ansågs besöken vara betydelsefulla med tanke på Sveriges relationer med Danmark. Beträffande Frankrike saknas städer i Loiredalen,
som Orléans, Blois, Tours och Nantes samt i Languedoc och Provence, som Aix
en Provence, Arles, Avignon, Marseille, Montpellier, Nîmes och Orange, vilka
var vanliga resmål på den rundtur genom Frankrike som vanligen benämndes le
grand tour de France.557 I norra Italien besökte resenärerna Turin, Milano och
Genua med flera städer och under färder mellan Rom och Venedig passerades
orter som Bologna, Ferrara och Loreto. På genomresor i Schweiz vistades resenärerna, förutom i Genève, även i Basel, Lausanne och Zürich.558 I Tyskland besökte resenärer Augsburg, München, Regensburg. På resor längs Rhen passerades
orter som Frankfurt, Köln och Mainz.559 Eventuella besök i Spanska Nederländerna kretsade kring Bryssel, men den som gjorde en tur i Brabant och Flandern
reste även genom Antwerpen och Brügge med flera orter.560
Bland de städer som figurerar i tabellen hade vissa större betydelse än vad resenärernas tidsmässiga investeringar avslöjar, andra mindre. I Hamburg fanns representanter för den svenska kronan (åtminstone från och med en bit in på 1600-

557 Johan Rosenhane nämner i sin självbiografi att han fullbordade ”le grand tour de France”

1662. Rosenhane, 1773, s. 80.
558 Se t ex Carl Lilliecrona (UUB X 352 och X 353) som besökte Köpenhamn och reste längs
Loire samt i Provence, Italien och Schweiz.
559 Göran Gyllenstierna besökte visserligen inte München, men väl övriga här nämnda städer
då han tog sig längs Rhen från Holland till Strasbourg. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
560 Johan Leijoncrona gjorde en sommartur i Brabant, Flandern och Zeeland, vilken framgår
av räkenskaperna för år 1663. KB, M 262.
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talet) och bankirer, vilka band samman svenska finansiella trådar med Nederländerna och övriga Europa.561 Amsterdam spelade en liknande roll och stod dessutom som symbol för Hollands företräde inom handel och sjöfart och landets politiska organisation.562 Lyon passerades av många resenärer på väg söderut från
Paris. Staden var knutpunkt i kommunikationerna mellan Frankrike, Italien,
Schweiz och Tyskland och därmed en central transitort såväl för resenärer som
för deras kapital.563 Dessa städers betydelse kan således inte avläsas bara genom
längden på besöken. Detsamma gäller för Florens, där de allra flesta gjorde kortare stopp, men vars kulturella och politiska särprägel gjorde staden omistlig vid
resor i Italien.564
Staden Bremen kunde inte mäta sig med Florens i kulturellt hänseende, men
kom av andra skäl att spela en roll för svenska resenärer. Den låg på huvudleden
mellan Hamburg och Nederländerna i ett område som från 1630-talet behärskades av svenska trupper, och som tillföll Sverige vid freden 1648. De unga adelsmännens uppehåll i Bremen med omnejd ger på så vis exempel på föränderliga
förutsättningar för peregrinerandet som en följd av det svenska rikets stormaktsställning och utbredningen av dess intressesfär. Axel och Bengt Rosenhane gjorde
allvar av faderns detaljerade planer för den inledande etappen av deras resa och
inspekterade familjens gods i Hagen, 40 kilometer norr om Bremen samt uppvaktade magistratspersoner i Bremen och andra orter.565 På liknande sätt förhöll
det sig med Axel Lillies och Evert Horns vistelse i Ottersberg, ett gods cirka 30
kilometer öster om Bremen, ägt av Axel Lillie d ä. Under vistelserna där på väg
ut och hem från kontinenten inspekterade Axel Lillie förvaltningen och hämtade
kontanta medel till resan.566
Inte heller intog Madrid eller Pézenas (i Languedoc) någon framträdande plats
bland resmålen. Skälet till att de finns representerade här är att Axel Lillie och
Evert Horn genomförde en resa som till delar avvek från konventionerna. Till
avvikelserna hör deras två månaders vistelse i Languedoc och resan till Madrid.
Särskilt den spanska huvudorten framstår som ett närmast apart resmål, vilket
561 Betydelsen av besök i Hamburg framgår bl a av Evert Horns och Axel Lillies besök där. LUB,
De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1663-05-11–21 samt räkenskaperna för samma tid.
562 För en beskrivning av Amsterdam se t ex Mathias Edenberg, KB, Engestr. B.V. 1, fol. 23v.
563 Carl Lilliecrona berättar att han så snart han anlände till Lyon efter en tur genom Schweiz
sökte upp sin bankir för att säkra medlen för den fortsatta resan till Paris. UUB, X 353, fol. 83.
564 Carl Lilliecrona ägnade sitt ca två veckor långa besök i Florens stor plats i sin resejournal.
UUB, X 353, fol. 27v–38.
565 UUB, E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Bremen, 1658-12-20. Bengt Rosenhane framhöll att resan via Lübeck och Hamburg hade gått långsamt till följd av fientligheterna
mellan Danmark och Sverige. Ett annat skäl att avresan från Bremen dröjde var att Axel Rosenhane
blev sjuk.
566 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1661-02-26–0319 och 1663-05-13–05-21.
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skänker besöket där en speciell särart.567 Helt klart låg Iberiska halvön en bit
utanför den kontinentala resans huvudfåror, men många resenärer besökte
spanskt territorium i Kungadömet Neapel, Milano och Spanska Nederländerna.
På så sätt spelade resor till Neapel en betydelsefull roll. Dock bör framhållas att
resan Rom – Neapel följde ”buona manira [sic]”.568 Det betydde att turen var ett
slags tidigmodern variant av charterresan – man reste gruppvis till fastlagda priser
med särskilt utsedda guider – om 14 till 15 dagar. Besökaren vistades fem dagar
i Neapel med omnejd, resten av tiden gick åt på vägen dit och tillbaka.569

3. Det geografiska rummets förändring
Den geografiska struktur som framträder i figur 4:2 belägger realiteterna bakom
den diskurs som undersöktes i kapitel två. Det visar sig att förändringar av idéer
och instruktioner korrelerar med tydliga förändringar av resandets praktik. Mest
signifikant är att längden på resenärernas vistelser i metropoler, särskilt Paris,
ökade kraftigt från en bit in på 1600-talet. Vidare är det tydligt att den kontinentala resan kretsade kring ett fåtal städer. Förutom stora metropoler intog universitetsorter framträdande ställningar, och ifråga om länder dominerades resan helt
och hållet av besök i Holland, Frankrike, Italien och Tyskland. Huvudaxeln genom detta geografiska rum gick över Leiden, Paris och Rom
De speciella förhållanden som inverkade på besöken i Tyskland avspeglas tydligt av resenärernas sätt att röra sig. Bröderna Natt och Dag reste på 1610-talet
enligt det mönster som hade etablerats på 1500-talet (bild 5).570 Från strax före
1620 reducerades antalet besök i tyska orter kraftigt för att sedan öka igen, från
1600-talets mitt och framåt. Bröderna Rosenhanes peregrination ger exempel på
hur besök i Tyskland återkom i ny tappning efter 30-åriga kriget, då studier vid

567 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1662-07-08–11-

03.
568 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 1662-03-02. Hovmästaren

von Strauch som förde räkenskaperna markerar att Neapelresan skedde ”buona manira”, vilket antyder att det var ett etablerat begrepp.
569 Rom–Neapel tur och retur förekommer i flera av reseskildringarna. Ett bra exempel på genomförandet ger Carl Lilliecrona, UUB, X 353, mars 1642. Skälet till att turen helst genomfördes
i grupp var att vägen mellan Rom och Neapel inte ansågs säker p g a stråtrövare. Jonas Böös, informator till Johan Sparre, meddelade Axel Oxenstierna 1651 att de avstod från resan till Neapel med
hänvisning till bristande säkerhet. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol.
E 618, Jonas Böös till Axel Oxenstierna, Rom, 1650-10-04.
570 Ett bra exempel på sådan resa är Axel och Gabriel Oxenstiernas vistelse på kontinenten vid
1600-talets början. Ahnlund, 1913 och 1940, s. 39–53. Tham, 1935, s. 59–91. Ett antal adelsmän
gjorde även besök vid univeristeten i Bologna, Padua och Siena, där adeln även bedrev studier,
språkövningar samt exercitier i fäktning och ridning. Giese, 2009, s. 316 och 619–628.
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tyska lärosäten, i synnerhet Heidelberg och Strasbourg, ersatte eller kompletterade besök vid holländska universitet (figur 4:5).571
Ifråga om studier ägnade inte någon av de resenärer som behandlas här mer än
drygt 40 procent av restiden i universitetsorter. Lilliecrona stannade 21 månader
i Leiden men vistades sedan lika många månader i franska och italienska städer
(bild 6). Gustav och Svante Bielke var i Leiden i 19 månader, men huvuddelen
av deras kontinentala vistelse var förlagd till Frankrike och Italien. Bröderna Rosenhane vistades sex månader i Heidelberg, för att efter en resa till Italien göra ett
17 månader långt uppehåll i Paris. Johan Leijoncrona vistades drygt 22 månader
i Leiden och Heidelberg, vilket kan jämföras med hans 17 respektive fem månader långa besök i Paris och Rom. Mot undersökningsperiodens slut uppehöll sig
Göran Gyllenstierna drygt sju månader i Leiden och Utrecht och besökte sedan
Rom och Paris i fem respektive elva månader.
Relationen mellan längden på vistelser i Leiden, Paris och Rom kan användas
som markör för tyngdpunktsförskjutningar inom resans geografiska rum. Fram
till strax före mitten av 1600-talet var Leiden den ort på vilken resenärerna vistades under den ojämförligt största delen av den totala restiden.572 Också efter sekelmitten hade Leiden en stark ställning, men relativt sett minskade längden på
vistelserna där, samtidigt som längden på besöken i Paris ökade. Från 1620-talet
och framåt använde resenärerna alltmer av restiden i den franska huvudstaden
och vid seklets mitt hade Paris etablerats som den kontinentala resans odiskutabla
centrum. Sådana som bröderna Rosenhane, Lillie och Horn, Nils Bielke,
Leijoncrona, Ribbing och Gyllenstierna vistades i Paris under minst en tredjedel
av resan, Nils Bielke så mycket som fyra femtedelar.
Paris’ tilltagande betydelse ledde också till att resandet inom Frankrike förändrades. Ture Bielke och dennes yngre bröder Gustav och Svante samt Carl Lilliecrona tillbringade relativt mycket tid i Angers och Saumur. Dessa städer, som
ligger längs floden Loire, var kända för goda möjligheter till adliga övningar i
dans, fäktning och ridning, samt för språkstudier eftersom befolkningen i
Touraine och Anjou ansågs tala den bästa franskan.573 Ture Bielke besökte båda
orterna och Lilliecrona tillbringade så mycket som 13 månader i Saumur, motsvarande över en fjärdedel av hans peregrination. Från och med mitten av 1600talet blev långa besök i städerna vid Loire alltmer sällsynta. Resenärerna valde att
förlägga merparten av sin tid i Frankrike i Paris, vilket gjorde att besöken där kom
att bli närmast synonyma med den franska vistelsen som helhet.

571 Resan kan följas i breven från Axel och Bengt Rosenhane. UUB, x290d och E 517. Johan
Leijoncrona studerade på 1660-talet först i Leiden och därefter i Heidelberg. KB, M 262.
572 Leidens universitet var utan jämförelse det holländska universitet som besökets av flest
svenska adliga och ofrälse studenter under 1600-talet. Niléhn, 1983, s. 163, tab. III:4. Se äv.
Wrangel, 1897.
573 Conrads, 1982, s. 70–72.
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Bild 5. Åke och Ture Natt och Dags resväg 1610–14

Avresa 1610-01

Lübeck 1612-06–1613-03

Wittenberg 1610-03–1612-05

Tübingen 1613-04–1614-06

Bild 5. Bröderna Natt och Dags resa inleddes någon tid efter nyåret 1610. Troligen reste de enligt
den sträckning som anges på kartan genom Sverige och Danmark till Lübeck, där de anlände i
slutet av februari samma år. Strax efter mitten av mars 1610 kom de till Wittenberg och stannade
i drygt två år, sysselsatta med studier och exercitier. Till följd av oroligheter orsakade av tronföljdskriget i Jülich-Kleve tvingades de lämna Wittenberg i början av maj 1612. Under ledning av preceptor Peter Falck gjorde de då en tur till Dresden och Prag och återvände därefter till Lübeck vid
östersjökusten. Där stannade de i nio månader och reste i mars 1613 över Frankfurt am Main till
Tübingen vid vars riddarakademi de studerade och övade exercitier. Någon gång i början av juli
1614 inledde de hemresan till Sverige. Dess sträckning är inte bekant. Foto: Kungliga Biblioteket.
Källa: RA, Natt och Dag, vol. E 4846.
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Nära förknippat med förändringarna av styrkeförhållandet mellan Leiden och
Paris samt av resandet i Frankrike, var utvecklingen av vistelserna i Italien. Ledande företrädare för adeln hade rest till Italien redan under 1500-talet.574 Besöken koncentrerades då till norra delen av halvön. När antalet Italienresor ökade
på 1620-talet ändrades mönstret. Ture Bielkes resa återspeglar delvis det äldre
sättet att resa, men han vistades också i Rom och i Neapel.575 Lilliecronas och de
yngre bröderna Bielkes Italienresor är exempel på den giro d’Italia som blev konventionell på 1640-talet. Rom, Florens och Venedig var de mest betydelsefulla
knutpunkterna på rundturen, men även Genua, Milano och Neapel drog till sig
resenärernas intresse.576
I tid räknat var besöken i de italienska städerna relativt korta och kunde på så
sätt inte mäta sig med besöken i exempelvis Paris. Men betydelsen av den italienska resan ska inte underskattas. Ture Bielke vistades i Italien i 14 månader,
motsvarande en fjärdedel av den totala restiden. Hans bröder Gustav och Svante
var där drygt sju månader (14 procent av total tid). Carl Lilliecrona, som reste
ungefär samtidigt, stannade i sex månader (12 procent av total restid). Senare på
seklet vistades Axel Lillie och Evert Horn åtta månader i Italien (26 procent av
total restid), Johan Leijoncrona drygt sex månader (tio procent av total restid)
och Göran Gyllenstierna fyra och en halv månad (13 procent av total tid). Anmärkningsvärt är också att längden på Rombesöken ökade ungefär samtidigt som
Parisbesöken blev längre.
I förhållande till de dominerande metropolerna intog övriga orter en ställning
som bäst beskrivs som komplementär. Konjunkturen för vissa städer skiftade
dessutom över tid. Alldeles uppenbart är att platser som Bryssel, Haag, Heidelberg, London, Madrid och Wien, trots deras status som residensstäder och politiska centralorter, spelade en undanskymd roll i förhållande till Paris och Rom.577
Paris- och Rombesöken var med andra ord inte utbytbara mot besök i andra kulturella, politiska och sociala centra. På liknande sätt förhöll sig saken med Leiden.
Många resenärer studerade på andra universitet, men längden på besöken var sällan lika långa som där.

574 Callmer, 1982, s. 71–72. Giese, 2009, s. 619–628.
575 Bielkes plan för vistelsen i Italien under vinterhalvåret 1628-29 var att resa till Neapel och
Rom och sedan vistas på lämplig ort i Toscana. RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2007,
Johan Hallenus till Nils Bielke, Padua, 1628-09-25. Det kan säkerställas att Bielke befann sig i
Rom i januari 1629. Callmer, 1982, s. 78.
576 För ett exempel på den italienska turens sträckning se nedan bild 6, Carl Lilliecronas resväg
1639-43. Sättet som engelska resenärer företog Il giro beskrivs av Chaney & Wilks, 2014, s. 155–
228. Se också Chaney, 1985, Appendix 1, s. 147–231 och Schudt, 1959, s. 145 ff.
577 Individuella undantag från denna regel förekommer. Gabriel Kurck vistades på kontinenten
mellan juni 1653 och augusti 1655. Han tillbringade då mer tid i Bryssel än i Paris. Skälet var dels
att drottning Kristina befann sig där efter abdikationen, dels att Kurck fick goda tillfällen till militär
praktik genom att, med drottningens tillåtelse, delta på Spaniens sida i kriget mot Frankrike. Kurck,
1908. Se äv. Lagerstam, 2007, s. 81–92, där betydelsen av Brysselbesöket analyseras.
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Bild 6. Carl Lilliecronas resa 1639–43

Avresa 1639-08

Leiden 1639-09–1641-07

Paris 1641-08–1641-12 o 1643-09

Saumur 1642-08–1643-09
Venedig 1642-05

Florens 1642-02

Tur i Provence 1642-01

Rom 1642-02–1642-04

Neapel 1642-03

Bild 6. Carl Lilliecrona avreste från Kiholmen utanför Södertälje den första augusti 1639 och kom
först till Västerås. Därifrån reste han över Köpenhamn och Hamburg till Leiden där han vistades
från oktober 1639 till juli 1641. Han reste sedan till Paris, stannade till mitten av december 1641,
tog sig till Lyon, gjorde en två veckor lång tur i Provence och reste över Marseille, Genua och
Florens till Rom, dit han kom i februari 1642. Efter en resa till Neapel tur och retur fortsatte
Lilliecrona i slutet av april till Venedig, Zürich, Genève och Lyon, varifrån han återvände till Paris,
som han lämnade igen i augusti 1642 för att ta sig längs Loire till Saumur, där han sedan vistades
fram till september 1643. Då Lilliecrona lämnade Saumur vände han åter till Paris, där han av
okänd anledning avbröt all dokumentation av resan den 6/9 1643. Foto: Kungliga Biblioteket.
Källa: UUB, X 352 och X 353.
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De länder som inte tagits upp till behandling ovan hade också en komplementär
ställning i förhållande till de nationer som mest förekom på resenärernas itinerarier. Under 1600-talets gång blev de svenska kontakterna med England allt tätare,
vilket bekräftas av det övergripande mönstret i adelns resande.578 I mångt och
mycket var Englandsresorna detsamma som vistelser i London, varifrån utflykter
gjordes till Cambridge, Hampton Court, Windsor Castle och Oxford.579 Ett antal adelsmän studerade i England, men det bör framhållas att Oxford inte betraktades som ett fullgott alternativ till Leiden.580
Påfallande många ansåg att en resa till London var en lämplig avslutning på den
kontinentala resan. Johan Sparre, bröderna Rosenhane, Johan Leijoncrona och
Göran Gyllenstierna besökte London strax före hemresan till Sverige.581 Ture
Bielke och dennes bröder Gustav och Svante vistades i London i andra sammanhang. Ture Bielke var där två gånger, först som medlem i en ambassadsvit, sedan
på eget bevåg i syfte att se sådant han missat första gången.582 Englandsbesökens
koncentration på London understryker den kontinentala resans urbana prägel
och ett tecken på att Londonbesöken värderades högre efter seklets mitt än före,
är att Axel Lillie och Evert Horn vistades där nästan lika länge som i Paris.

578 Om svenska kontakter med England under 1600-talet skriver Sven Rydberg i sin studie av
resor till England under Frihetstiden. Rydberg, 1951, s. 31–75.
579 Axel och Bengt Rosenhane reste till London och därifrån till Oxford, Hampton Court och
Windsor Castle. UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane,
London, 1662-01-10. Erik Fleming företog, i samband med en peregrination 1639-42, en omfattande resa i England och Wales där han studerade bergsnäringen i bl a Bristol och Newcastle. Fleming var redan assessor i Bergskollegium och utlandsresan koncentrerades till studier av bergsbruk
och metallhantering. Lindroth, 1964-66, SBL, bd. 16 s. 144–145. På 1650-talet reste Gabriel
Kurck (1630–1712) västerut från Oxford till Gloucester och Bristol samt därifrån åter mot London
över Salisbury. Kurck, 1908, s. 57–58.
580 Krister Bonde jämförde 1639 Oxford med Leiden och kom fram till att Leiden var en betydligt bättre studieort. Ett skäl till det var att utlänningar inte släpptes in på kollegierna i Oxford.
AOSB, avd. II, bd. 11, s 157–158, Krister Bonde till Axel Oxenstierna, Leiden, 1639-09-19.
Jacobowsky, 1927, förtecknar de svenska namn han hittat i Oxfords matrikel.
581 Johan Sparre: RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan
Sparre till Axel Oxenstierna, Paris, 1652-04-06 och Leiden, 1652-05-06. Rosenhane: UUB, Rosenhane, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, London, 1662-01-10. Johan
Leijoncrona reste från Paris för att besöka England på väg till Sverige. Saken framgår av räkenskaperna för år 1667 och av informator Nils Rubenius brevkoncept, allt i KB, M 262. Rydbergs upplysning (1951, s. 45, n. 3) att Rubenius vistades i England tillsammans med Leijoncrona måste vara
en missuppfattning. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
582 Ture Bielkes informator Hallenus rapporterade att en av anledningarna till det andra besöket
var att London hade drabbats av pest vid Bielkes första besök på orten. RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2007, Johannes Hallenus till Nils Bielke, 1626-10-24. Gustav och Svante
Bielke reste till England i sviten till en stor Holländsk ambassad. Se RA, Bielkesamlingen, vol. E
2056, bl a Gustav Bielke till Ture Bielke, London, 1641-04-30 och 05-24.
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Bild 7. Axel och Bengt Rosenhanes resa 1658–62

Avresa 1658-08

London 1661-11–1662-01

Bremen 1658-12–1659-01
Amsterd. 1661-04

Bryssel 1661-03

Heidelberg 1659-03–09
Wien 1659-10

Paris 1660-06–1661-11

Venedig 1659-11–1660-01

Rom 1660-02–04

Neapel 1660-02

Bild 7. Bröderna Rosenhane seglade sannolikt från Stockholm till Wismar. Efter två månader i
Bremen med omnejd reste de över Helmstedt, Göttingen, Giessen och Darmstadt till Heidelberg,
dit de kom i mars 1659. Ett halvår senare reste de över Tübingen, Strasbourg, Ulm, Regensburg
och Wien till Venedig. Där vistades de ett par månader och reste i januari 1661 till Rom, varifrån
de gjorde en utflykt till Neapel. Efter påsken reste de till Paris, gissningsvis den väg som anges på
kartan, via Florens, Genua, Turin och Lyon. De anlände till Paris senast i början av juni 1660. Där
stannade de till början av november 1661 då de begav sig över Dieppe och Rye till London. Från
London gjorde de en tur via Hampton Court och Windsor Castle till Oxford. I slutet av februari
1662 avreste de till Bryssel troligen över Dover, Calais, Dunkerque, Oostende, Brugge, Gent, Antwerpen, Breda och Leuven (den väg deras far beordrat dem att ta). Efter en månad i Bryssel reste
de till Amsterdam i slutet av mars 1662. Hur hemresan till Sverige från Holland gick till är obekant.
UUB, Rosenhane, x 290d o e527b. Foto: Kungliga Biblioteket..
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Schweiz och dagens Österrike besöktes mest på resor på vägen till och från Italien.
Dessa genomresor tillmättes emellertid betydelse, men av olika skäl. Axel Oxenstierna såg på 1650-talet gärna att systersonen Johan Sparre reste till Wien i
syfte att ”se det kejserliga hovet som är det förnämsta i världen”.583 Ett decennium senare besökte Johan Leijoncrona Wien tillsammans med sin informator
Nils Rubenius och informerade sig om stadens styrelseskick, läge, fortifikationer
etcetera. Han tog sig även tid att göra en utflykt till Pressburg (nuvarande Bratislava).584 I början av 1640-talet reste Johan Lilliecrona från Milano över
Splügenpass via Zürich, Bern och Genève till Lyon i Frankrike. Zürich bedömdes
vara en vacker stad, men i Genève fanns inget värt att notera.585 Det senare tycks
ha varit ett undantag från regeln. Vanligtvis uppfattades Genève som ett lämpligt
ställe för några månaders exercitier och språkstudier. Axel Oxenstierna gjorde bedömningen att Genève och Strasbourg var likvärdiga alternativ i valet mellan orter för systersonen Johan Sparres exercitier och övningar i franska efter dennes
vistelse i Leiden.586 Andra medlemmar av släkten Oxenstierna hade gått före med
exempel. Bengt och Gustav Oxenstierna, söner till riksskattmästare Gabriel Oxenstierna, vistades sommaren 1647 halvannan månad i Genève för latinstudier
och ridövningar.587 Besök i Spanien var som redan noterats ovanliga. Det fanns
flera skäl till detta. I tidigare forskning hävdas att det habsburgska hovet odlade
en särart som skiljde sig från normen i England, Frankrike och Italien. På så vis
bildades ett slags kulturell barriär mellan Spanien-Österrike och övriga
Europa.588 En sådan slutsats, som visserligen jävas av Axel Oxenstiernas tämligen
anmärkningsvärda uttalande om hovet i Wien, har fog för sig. Efter 1500-talets
Siglo de Oro gick den spanska kulturen tillbaka, vilket bidrog till att utesluta landet från grand tour-resans huvudvägar. Därtill var det vanskligt att resa på Pyreneiska halvön till följd av fientligheterna mellan Spanien och Frankrike. Med
freden 1659 blev det politiska läget stabilare.
583 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 537, Axel Oxenstierna till
Johan Sparre, Stockholm, 1650-07-03.
584 KB, M 262, journal, 1667-04-15–04-26.
585 UUB, X 353, fol. 77v–83.
586 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 537, Axel Oxenstierna till
Johan Sparre, Stockholm, 1650-07-03 och vol. E 618, Jonas Böös till Axel Oxenstierna, Leiden,
1650-07-21. Per Brahe d y gjorde talande nog samma bedömning ifråga om brorsonen Nils Brahes
planer för ett längre besök i antingen Strasbourg eller Genève. RA, Skoklostersamlingen, vol. E
8131, Per Brahe d y till Nils Brahe, Stockholm, 1653-04-06.
587 RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, B:1, vol. 16, 1, Rese Journal, 1645-0527. I deras sällskap fanns även Svante Banér, som stannade i Zürich en tid efter att bröderna Oxenstierna hade rest vidare till Paris. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och
Wasa, vol. E 1178a, Svante Banér till Gabriel Oxenstierna, Genève, 1647-10-10. I samband med
ett besök i Genève 1683 besökte Göran Gyllenstierna ridakademin, vars föreståndare upplyste honom namnen på ”svenska friherrar och grevar” som varit där före honom. RA, Esplunda arkiv, vol.
1:32, 21/8 1683.
588 Brunner, 1949, s. 111–112. Se äv. Duindam, 2003.
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Bild 8. Axel Lillies och Evert Horns resa 1661–63

Avresa 1660-12

London 1661-05–08
Ottersberg 1661-02–1661-03 o 1663-05

Paris 1661-09–1661-10 o 1662-01–1663-04

Venedig 1661-12–
1662-02; 1662-05
Montpellier/Pézenas
1662-07–09-28

Rom 1662-03-03–04-23
Madrid 1662-10-17–11-03

Bild 8. Axel Lillies och Evert Horns resväg 1661–1663. Lillie och Horn reste via Köpenhamn och
Hamburg till Lillies gods Ottersberg nära Bremen. Därpå tog de sig via Amsterdam och Bryssel till
Calais, korsade Engelska kanalen, och anlände till London i början av maj 1661. I början av september begav de sig till Paris via Dieppe och Rouen. Därifrån tog de sig över Lyon, Turin och
Milano till Venedig och sedan via Loreto till Rom. Efter ett besök i Neapel gick färden på våren
1662 från Rom via Florens och Bologna åter till Venedig. Via Brennerpasset nådde de Innsbruck
och reste via Salzburg, München, Augsburg, Strasbourg, Basel, Zürich, Genève åter till Lyon. Här
började en sommarvistelse i Languedoc och Provence, vilken avslutades med en resa till Madrid,
varifrån Lillie och Horn tog sig via Bordeaux, La Rochelle och Nantes till Loiredalen. Där reste de
igenom de största städerna och besökte bland annat kardinal Richelieus mönsterstad, Richelieu.
Sedan vistades de i Paris våren 1663 och begav sig via Aachen och Amsterdam åter till Ottersberg.
Deras kontinentala resa avslutades i Stralsund i Pommern. Foto: Kungliga Biblioteket. Källa: LUB,
De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1.
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Mot den bakgrunden framträder vittnesbörden om besök i Spanien i desto skarpare relief. Samuel Brask (1613–68), som handledde två bröder Skeding i
Europa, omtalar utan att framföra några bakomliggande motiv till varför, att han
med sina disciplar gjorde en avstickare till Barcelona på en resa genom Frankrike
våren 1643.589 Något decennium senare peregrinerade Nils Brahe d y i Spanien,
Portugal och Nordafrika och fick under resans gång i uppgift att officiellt notifiera de spanska och portugisiska hoven om drottning Kristinas abdikation.590
Evert Horn och Axel Lillie vistades en dryg månad i Spanien 1662, varav två
veckor i Madrid, och Lillie gjorde utförliga anteckningar, särskilt om de kungliga
slotten i Aranjuez och El Escorial, söder respektive norr om den spanska huvudstaden. Sett till omfattning överträffar Lillies notiser från Madrid med råge dem
han förde i Paris, något som sannolikt förklaras av hans position som tämligen
unik rapportör från Spanien vid en tid då åtskilliga svenskar redan hade besökt
Frankrike och lämnat skriftliga vittnesbörd därom (bild 8).591

4. Turer i touren
Resonemanget visar så långt att besöken i städer är en effektiv utgångspunkt för
att fånga strukturer i resandet. Dessutom pekar det på att analysen kan förfinas
genom att studera de konventioner som med tiden fick allt fastare former. Som
framgick av kapitel två kretsade instruktionerna kring uppfattningen att resenären borde göra olika saker i olika länder och orter. I praktiken bestod peregrinationen av ett antal långa vistelser på ett fåtal orter, resor däremellan samt några
specifika rundresor, så som dem i Frankrike, Italien och Schweiz.592
I generell bemärkelse strukturerades resandet av geografiska och logistiska förutsättningar. Vattenvägar, bergspass och nät av postlinjer styrde resenärerna i
vissa banor. Planeringen av itinerarierna berodde även av krig och utbrott av pestepidemier. Årstidsväxlingarna fick betydelse för de turer som förde resenären ut
ur storstäderna när sommarvärmen förvärrade problemen med smuts och
stank.593 En typisk sådan tur ledde från Leiden till de mest betydande städerna i
589 LiSB, Samuel Brasks resejournal och anteckningar, 1643-04-15 ff. Anteckningarna är kort-

fattade och innehåller inte mycket mer än noteringar om resväg och besöksmål.
590 Nordmann, 1904, s. 197 och 481. Nils Brahes Spanienbesök är måhända det för eftervärlden mest kända. En dräkt, sydd enkom för visiten vid spanska hovet, finns ännu bevarad. Dräkten
kom emellertid inte till användning då Brahe blev förhindrad i sitt uppdrag. Ekstrand, 1967-69.
591 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1662-09-29–1104 samt räkenskaper för samma tid.
592 Carl Lilliecrona skilde exempelvis på sin ”iter in Galliam” och ”Voyage d’Italie”. UUB, X
352, fol. 9 och X 353, titelsidan.
593 Mączak, 1995, s. 4–29. Towner, 1996, s. 96–138, ssk. s. 108, fig. 5.4A, s. 112, fig. 5.6 och
s. 123, fig 5.10.
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Holland, Zeeland, Brabant och Flandern.594 Denna, den nederländska turen, är
dessutom belysande för hur krigshandlingar inverkade på resandet. I samband
med det nederländska frihetskriget, som med varierande intensitet pågick mellan
1568 och 1648, undvek adelsynglingarna i regel att resa i spanskkontrollerade
områden. Rundturerna koncentrerades istället på de nordliga provinserna. Ett
flertal aristokratiska resenärer bevistade garnisonerna Breda, Bergen-op-Zoom
och ’s-Hertogenbosch, följde under någon vecka armén och sökte sig till omtalade belägringar, så som den av staden Maastricht, i syfte att förkovra sig i den
mönsterbildande nederländska krigskonsten.595
Resenärernas imitation av varandra bidrog till etableringen av konventioner.
The grand tour, så som den genomfördes av brittisk adel är en lämplig utgångspunkt för jämförelser med den svenska adelns peregrinationer. Under 1500-talets
slut och 1600-talets början formade brittiska resenärer en kontinental resa, som
innebar att en starkt reglerad tur i Frankrike följdes av en lika reglerad resa i Italien. Den franska resan ledde från kusten till Paris, där resenären vistades på vinterhalvåret för att på sommaren, i syfte att fly osunda förhållanden, bege sig ut på
le grand tour de France – rundresan på den franska landsbygden. Den ledde till
Orléans och längs Loire till Nantes, där den svängde söderut mot La Rochelle,
Bordeaux och Toulouse för vidare befordran till Lyon eller Marseille, varifrån
många resenärer gjorde en rundtur i Provence i syfte att beskåda antikviteter innan de reste till Italien.596
På höstkanten började Il giro d’Italia, på sätt som diskuterades i inledningen,
söder om Alperna i Turin eller Genua, beroende på utgångspunkt. Vägen ledde
sedan söderut via Florens till Rom, varifrån ett par veckors utflykt till Neapel var
vanlig. Itinerariet anpassades så att resenären kunde vara med om påsken i Rom

594 Påfallande många svenska adelsmän genomförde en sådan resa. Exempel ges av Johan
Leijoncrona som i augusti 1663 investerade nästan 15 procent av det årets totala budget i en tur i
Holland och Spanska Nederländerna. KB, M 262, räkenskaperna för aug. 1663. En motsvarande
tur gjorde Sven Ribbing på väg från Holland till Frankrike. UUB, X 356, 1664-01-24–02-27.
595 På 1630-talet korresponderade Johan Oxenstierna med Axel Oxenstierna ifråga om sin sommartur i Nederländerna 1632. Rikskanslern utfärdade förbud för besök i spanska områden, men
torde ha sett med välvilja på sonens rapporter rörande belägringen av Maastricht, umgänget med
Fredrik Vilhelm av Oranien och den nederländska arméns manövrer. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 678, Johan Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Leiden,
1632-05-23, Maastricht, 1632-07-19 och Maastricht, 1632-07-31. Sommaren 1638 följde Gabriel
Oxenstierna sin kusin Johan i spåren då han begav sig till Bergen-op-Zoom och som Fredrik Vilhelms gäst följde armén till Hertogenbosch. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol. E 1073, Israël Forthelius till Gabriel Oxenstierna, Bergen-op-Zoom, 163808-10 och Leiden, 1638-08-19.
596 Ett alternativ till den sydliga rutten genom Aquitaine, Languedoc och Provence var att resa
direkt från Loiredalen till Lyon för vidare befordran till Italien. Om den franska touren se Stoye,
1952, s. 66–69 och 396–409 och Chaney & Wilks, 2014, s. 59–154. Från Nederländsk utgångspunkt behandlas den franska touren av Frank-van Westrienen, 1983, s. 248–273.
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och sedan resa i nordöstlig riktning över Loreto till Venedig, för närvara vid festligheterna kring Kristi himmelfärdsdag. Vägen från Italien åter till Frankrike gick
via Turin mot Lyon, alternativt via Schweiz eller Österrike mot Strasbourg. Il
giro kunde även genomföras i motsatt riktning, vilket hade den fördelen att resenären fick chansen att vara med om karnevalen i Venedig (vilken delvis krockade
med påskfirandet i Rom).597
Engelska aristokrater hade god hjälp av resenärer från andra håll att befästa detta
sätt att resa. Till dem hörde representanter för den svenska adeln. När de svenska
adelsresenärerna reste i Frankrike och Italien gjorde de bruk av ett redan etablerat
mönster, vilket kodifierades i guideböcker som med framgång såldes på 1600talets bokmarknad. Nya verk publicerades med jämna mellanrum, gamla trycktes
om i nya upplagor och deras faktarika upplysningar uppvägde bristen på tillförlitliga kartor.598 Till kända verk räknas Fransiscus Schottus Itinerarii Italiae rerumque Romanarum libri III (1601), Paul Hentzners Itinerarium Germaniae, Galliae, Angliae, Italiae (1612), Justus Zinzerlings (Iodocus Sincerus) Itinerarium
Galliae (1616), Abraham Gölnitz’ Ulysses Belgico-Gallicus (1631), Claude de Varennes Le voyage de France (1639)599, David Frölichs Bibliotheca, seu Cynosura
Peregrinantium, hoc est, Viatorium (1644)600 och Martin Zeillers länderbeskrivningar utgivna i tolv delar mellan 1637 och 1674.601
Resenärerna använde undantagslöst denna typ av litteratur. Johan Gyllenstierna rekommenderade på 1660-talet Schottus itinerarium (i en senare utgåva än
den här nämnda, se ovan i andra kapitlet) för resor i Italien.602 Schering Rosenhane befallde sina söner att använda ”åtskilliga” itinerarier, däribland Frölichs,

597 Chaney, 1985, Appendix 1, s. 147–231 har publicerat ett tidigt manuskript, författat 1654,
till Richard Lassels “The Voyage of Italy”, vilket i reviderad form trycktes 1677.
598 Itinerarier och reseguider som etablerades som genrer på 1500- och, framförallt, 1600-talet,
som ett svar på ökad efterfrågan. Schudt (1930) katalogiserar Romguider och (1959, s. 18–40)
diskuterar betydelsen av guidelitteratur för resor i Italien. Fordham, 1929, listar samtliga franska
vägbeskrivningar under perioden 1552–1850. Cox, 1935 och 1938, har en omfattande förteckning
över olika former av reselitteratur. Stagl, 1983 och 1995, visar att guidelitteraturen måste skiljas
från teoretiserande reselitteratur, den s.k. apodemiken. I realiteten var dock genrerna ofta blandade.
Många guideböcker introducerades med teoretiska resonemang om resandets betydelse. Se även
Mączak, 1995, s. 24–29.
599 Varennes verk utökades sedermera av rikshistoriegraf Salunier de Verdier, varför även denne
ibland anges som författare och då till utgåvor från 1655 och framåt.
600 Frölichs verk hade två delar, vilka i sig var uppdelade i ett antal avdelningar. Författaren gick
grundligt tillväga och behandlade apodemiken som vetenskap, resan som fenomen, metoder för
observationer, geografiska och historiska förutsättningar samt ytterligare annat som resenärer behövde veta. Frölich, 1644, d. 1–2.
601 Årtalen avser förstautgåvor.
602 Se ovan kap. 2, bild 2 och 4.
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Gölnitz’ och Zeillers.603 Carl Lilliecrona hänvisade till Gölnitz då han reste i Provence 1642.604 Nils Rubenius och Johan Leijoncrona begagnade sig av Gölnitz,
de Varenne och Zinzerling, vilket framgår av sidhänvisningarna till respektive
verk i Rubenius journal.605
De svenska adelsmännens och deras preceptorers sorgfälligt förda resejournaler
följde, i fråga om resvägar och upplysningar om städer och sevärdheter, innehållet
i dessa resehandböcker och annan litteratur. Carl Lilliecronas journaler från
1639–43 ger en suverän överblick över samtida konventioner för resor i Holland,
Frankrike, Italien och Schweiz.606 Erik Oxenstiernas noteringar om en resa mellan Genua och Rom hösten 1645 följer helt och hållet den vedertagna formen för
den delen av il giro d’Italia.607 Sven Ribbings drygt 150-sidiga berättelse om peregrinationen 1663–65 avviker inte från vad som är att förvänta av dylika texter.608
Nils Rubenius, preceptor för Johan Leijoncrona d y, hade fått information från
Ribbing då han 1665 planerade en resa Paris Rom tur och retur. Enligt Rubenius
hade Ribbing anvisat en särskild ”metod” för Italienresor.609 Metoden var inte
unik, vilket framgår av Ribbings journal, som visar att resan i Italien skedde enligt
gängse konventioner för il giro, men Rubenius tillvägagångssätt vid planeringen
belägger att informationsutbyte resenärer emellan kompletterade de upplysningar
som gavs i handböcker.610 Schering Rosenhane berättar att han i Calais 1629
stötte ihop med Ture Bielke och dennes preceptor Johan Hallenus, vilka nyligen
anlänt från Italien och var stadda på hemresa efter nästan fem år utomlands. Av
dem fick Rosenhane, enligt egen utsago, ovärderlig information om möjligheterna att för en relativt billig penning öva exercitier och språk i städerna längs
Loire. Han gjorde omsorgsfullt bruk av de tips han fått genom att i Angers och
Saumur anlita samma exercitiemästare som Bielke och därtill kvartera in sig på
samma adresser som denne.611
603 UUB, N 67, punkt 22.
604 UUB, X 353, fol. 6.
605 Ett bra exempel är beskrivningen av Lyon i vilken Rubenius hänvisar till alla tre av de
nämnda itinerarierna. KB, M 262, 1666-08-06.
606 UUB, X 352 och X 353.
607 RA, Kopiesamlingen, I, vol. 235. Erik Oxenstiernas Itinerarium Italicum. Brev från Erik
Oxenstierna till Axel Oxenstierna 1643-45 i AOSB, avd. I, bd. 17, s. 388–470.
608 UUB, X 356.
609 KB, M 262, Rubenius brevkoncept, 1666-05-14.
610 UUB, X 356. Ribbing genomförde sin giro d’Italia mellan juli och november 1665.
611 Rosenhane, 1763, s. 540–542. Ytterligare ett exempel ges av Gustav Bielke som 1641 skrev
från Lyon att han och brodern Svante hade gjort den stora turen genom Frankrike. Den gick genom
Loiredalen till Nantes, Toulouse och Bordeaux. Efter turen i Frankrike tog resan i Italien vid, bl a
i enlighet med råd om den ”italienska resan” vilka de hade fått från andra svenska resenärer i Paris.
RA, Bielkesamligen, friherrliga ätten, Gustav Bielke till Ture Bielke, Paris, 1641-07-31 och Lyon
10-07 samt Svante Bielke till dens., Paris, 1641-06-28.
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Rekommendationer från egna landsmän stod högt i kurs, men de svenska
adelsmännen fick gott om råd även från andra. I praktiken reste adelsynglingarna
ofta i sällskap med såväl frälse som ofrälse resenärer från andra länder. Så hittar
man exempelvis Carl Lilliecrona på resa till Neapel i sällskap med två tyska friherrar och en spansk greve. Sven Ribbing skiljdes i Venedig från grevarna ”Wallensteen och Witanopskij” och fortsatte norrut tillsammans med en Kagg, Peter
Lideman (1640–94), ”en fransos Tourmont” och ”en bayersk köpman”.612
Sådana förhållanden förklarar de jämförelsevis små skillnaderna mellan
svenska adelsmäns resebeskrivningar och dem författade av adelsresenärer från
andra länder. Henri II de Bourbon (prins av Condé, 1588–1646) omtalar att han
på sin giro d’Italia vintern 1622–23 vistades i Florens. Han såg där alla sevärdheter och utnämnde San Lorenzo-kyrkan med dess arbeten av Michelangelo
(1475–1564) till det märkvärdigaste som fanns att se i hela världen, alltså exakt
samma bedömning som Bengt Gabrielsson Oxenstierna gjorde då han besökte
Florens i december 1646.613 Den engelske lord Mandeville, Robert Montagu
(1634–83), förde 1649-50 anteckningar från Loiredalen, vilkas detaljbeskrivningar i mångt och mycket är desamma som man finner i Carl Lilliecronas resejournal från 1642–43. Båda två framhåller exempelvis den extraordinära skönheten hos paille-maille-banan i Tours.614

612 UUB, X 356, 1664-11-03. Något försök att identifiera de till synes tyska respektive polska
namnen har inte gjorts. Den Kagg som nämns har inte gått att identifiera med säkerhet.
613 Bourbon, 1634, s. 147. Resebeskrivningen kom i tryck första gången 1624. Om Bengt Oxenstierna, se ovan kap. 3.
614 Se Montagu, i Brennan, 2004, s. 106–120. Beskrivningen av Tours, s. 108. För Lilliecronas
besök i Tours, se UUB, X 353, fol. 99v. Paille-maille var en tidigmodern form av krocket. Carl
Lilliecronas anteckningar från Loiredalen liknar även dem förda av strasburgaren Elie Brackenhoffer
(f. 1618) som vistades i Saumur sommaren 1644, mindre än ett år efter att Lilliecrona lämnat
staden. Le Gouis, 1932, s. 51–56. Ryktet om paille-maille-banans skönhet fördes på 1660-talet
vidare av Banaster Maynard (1642–1718, sedermera 3rd Baron Maynard), som besökte Tours på
hösten 1663. Maynard i Brennan, 2004, s. 299. Om paille-maille och Tours, se äv. Lough, 1985,
s. 118–119.
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5. Tre grupperingar resenärer
Vid närmare granskning går det att urskilja tre olika varianter av peregrinationen
bland dem som redovisas i figur 4:1. En sådan uppdelning ger en tydlig och nyanserad bild av fördelningen av tid på olika orter och av hur längden på resenärernas vistelser på vissa platser förändrades över tid.
Figur 4:3. Natt och Dag 1610–14. Fördelning av tid per ort
Lübeck
18%

Tübingen
28%

Resor/
övrigt
8%

Wittenberg
46%

Källa: RA, Natt och Dag, vol. E 4846 och Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre,
vol. E 655.

Den första typen representeras av bröderna Natt och Dag och deras resa i Tyskland under 1610-talets början. Som redan noterats peregrinerade Ture och Åke
Natt och Dag i anslutning till de konventioner som adeln hade etablerat under
1500-talet, då Tyskland var det allt annat överskuggande resmålet, både för akademiska och för kulturella meriter. Wittenbergs universitet var på 1610-talet sedan länge väl ansett och möjligheterna att där bedriva exercitier upprätthölls tack
vare tillströmningen av adliga studenter.615 Bröderna Natt och Dag gjorde ett
längre stopp i Lübeck. Det var ovanligt, men hade att göra med oroligheterna i
Tyskland till följd av oenigheten om tronföljden i Jülich-Kleve efter 1609. I alla
händelser var Collegium Illustre i Tübingen en miljö som lockade adel från stora
delar av Europa, såväl till övningar i dans, fäktning och ridning som till kvalificerade studier. Inalles investerade bröderna Natt och Dag nästan två tredjedelar
av all sin på orter karaktäriserade av studie- och exercitiemiljöer (figur 4:3).616

615 Bröderna Natt och Dag ägnade sig i Wittenberg åt musicerande samt fäktning och ridning.
RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 596, Peter Falk till Axel Oxenstierna, Wittenberg, 1610-05-22. Ett alternativ till Wittenberg var Giessen, där Per Brahe d y uppehöll sig 1619–21 och bland annat tog privata lektioner för en dansmästare, en fäktmästare och en
lutenist. Nordmann, 1904, s. 41–48. Om svenskars besök i Wittenberg, se Callmer, 1976.
616 För Tübingen se Callmer, 1964 och Conrads, 1982, s. 105–114.
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Figur 4:4. Lilliecrona 1639–43. Fördelning av tid per ort
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Källa: UUB, X 353 och 353.

Natt och Dags sätt att resa i Tyskland övergavs av adeln under 1600-talets början,
till följd av 30-åriga kriget och av nya inrikes och utrikes prioriteringar. När bröderna hade återkommit till Sverige, reste Ture Natt och Dag ut igen och lät denna
gång som en av de första svenskarna skriva in sig vid universitetet i Leiden 1616.
Han reste dessutom till Paris (och kanske även till London).617 Denne Natt och
Dag bidrog på så sätt till att jämna vägen för den andra typ av kontinental resa
som utkristalliserar sig i materialet, och som genomfördes av sådana som Ture
Bielke, dennes yngre bröder Gustav och Svante samt Carl Lilliecrona, vilka inte
alls besökte Tyskland. Efter studier i Holland vistades de istället i Frankrike och
Italien. Besök i Paris kompletterades med resor till Angers och Saumur längs Loire. I Italien gjorde de rundturen, il giro, och passade på att vara i Rom i samband
med påskfirandet. Carl Lilliecrona tillbringade ungefär lika mycket tid i Leiden
som han tillbringade i Frankrike och Italien (figur 4:4).618
Den tredje typen av resa genomfördes av de resenärer, som här i kronologisk ordning börjar med bröderna Rosenhane och slutar med Gyllenstierna. Denna
grupps sätt att ta sig an den kontinentala resan liknar den förra gruppens, men
med den avgörande skillnaden att Paris och, i mindre mån, Rom tog ett allt större
utrymme på andra orters bekostnad. Nils Bielkes tvååriga vistelse i Paris sticker
ut i sammanhanget och kan ses som ett exempel på den franska centralortens
dominans då den drogs till sin spets. Ribbing stannade också länge i Paris och
tillbringade hela 60 procent av restiden just där. Bröderna Rosenhane vistades i
Paris motsvarande knappt 40 procent av total restid (figur 4:5).

617 Wrangel, 1897, s. 37. Ture Natt och Dags utlandsvistelse kan följas i breven till Axel Oxenstierna, men kan inte rekonstrueras helt och hållet. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna
av Södermöre, vol. E 665, Ture Natt och Dag till Axel Oxenstierna, 1616-17.
618 Denna typ av resa sammanfattas av Carl Lilliecrona i dennes resejournaler, UUB X 352 och
X 353.
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Figur 4:5. Rosenhane 1658–62. Fördelning av tid per ort
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Källa: UUB, Rosenhane, x 290d och E 517.

Johan Sparres resa avviker från det generella mönstret och hans vistelse i Strasbourg visar att alla resenärer inte förbehållslöst kan inordnas under de allmänna
typer som nämnts ovan. Det var Sparres morbror, rikskansler Axel Oxenstierna,
som hellre såg att systersonen tillbringade tid i Strasbourg än i Paris. Det blir skäl
att återkomma till denna fråga, men som diskuterades ovan, och då ifråga om
bröderna Axel och Gustav Natt och Dags kontinentala resa, hörde Oxenstierna
till dem som med ogillande såg på etableringen av Paris som peregrinationens
huvudmål. Med Sparres resa som exempel gjorde Oxenstierna ett försök att lansera Strasbourg som ett konkurrenskraftigt alternativ till Paris. Att valet föll på
Strasbourg är belysande för den ortens relativa status. Oxenstierna hade själv besökt den och därifrån rekryterades Boecler och Schefferus till posten som skytteansk professor i Uppsala. Bröderna Rosenhane kallade i sina orationer staden för
ett åttonde underverk, en bedömning som stod sig även sedan de själva varit
där.619 Symptomatiskt nog vistades Johan Gyllenstierna halvtannat år i Strasbourg då han peregrinerade på 1650-talet. Som redan framgått författade denne
sedermera en instruktion avsedd för Johan Skytte, i vilken han pläderade för blivande statstjänares besök i Italien, på bekostnad av vistelser i Frankrike, något låg
helt i linje med hans antifranska hållning i inrikes- och utrikespolitiska frågor.

619 UUB, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Wien, 1659-10-18. I brevet framhöll Bengt Rosenhane att det vore omöjligt att redogöra för Strasbourgs alla företräden som stad.
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6. Sammanfattning
Analysen ovan visar hur resenärerna använde sin tid på kontinenten. Med undantag för bröderna Natt och Dag vistades ingen av dem mer än drygt 40 procent
i universitetsstäder. Detta innebar att resenärerna i allmänhet investerade lejonparten av sin tid i metropoler och på resor däremellan. Vid sidan av Holland var
Frankrike och Italien de viktigaste resmålen, och Paris och Rom de mest besökta
städerna.
I förhållande till tidigare forskning är uppgifterna om längden på resenärernas
vistelser på olika orter särskilt betydelsefulla. Det kan påminnas om att det hittills
har varit så gott som obekant hur universitetsbesöken tidsmässigt förhöll sig till
vistelserna i metropoler och andra orter.620 I orationslitteraturen och, kanske
framför allt, i reseinstruktionerna gavs universitetsbesöken en propedeutisk
funktion. Resenärerna ansågs behöva vissa teoretiska insikter, språkkunskaper
och umgängesmanér, tillägnade genom exercitieövningar, innan de besökte metropolerna i syfte att på bästa sätt tillgodogöra sig erfarenheter. Alldeles uppenbart
stod dessa idéer i direkt samklang med genomförandet av peregrinationerna i
praktiken.
Uppenbart är också att endast ett mycket litet antal universitetsstäder, ledande
kulturella platser samt politiska centralorter var föremål för längre vistelser. Individuella undantag förekommer, men i generell bemärkelse koncentrerades besöken i England till London, i Holland till Amsterdam, Haag, Leiden och Utrecht,
i Frankrike till Angers, Saumur och Paris, i Italien till Florens, Rom, Padua och
Venedig, i Tyskland till Hamburg, Heidelberg och Strasbourg. I den mån resenärerna besökte Schweiz, Österrike och Spanien förlades vistelserna huvudsakligen till Genève, Wien och Madrid.
Kartläggningen visar alltså att alternativen en aristokrat hade att välja på ifråga
om mål för längre vistelser på kontinenten var mycket begränsade. Betydelsen av
imitation var central. Peregrinationerna syftade inte till att bryta ny mark utan
till att följa i andras fotspår och tillägna sig vissa bestämda erfarenheter. Dessutom
minskade antalet alternativa resmål successivt i takt med att Paris, och i viss mån,
Roms betydelse ökade.
Inget tvivel råder om att det var medlemmar av aristokratin som gick i spetsen
för etableringen av de olika formerna för peregrinerandet samt hur dessa förändrades. Det förtjänar att påminna om att representanter för adeln, i synnerhet aristokratin, var klart överrepresenterade bland dem som peregrinerade över huvud
taget.621 En medlem av släkten Natt och Dag var, med Axel Oxenstiernas goda
minne, andre svensk att immatrikulera sig vid universitetet i Leiden (den förste

620 Niléhn, 1983. Giese, 2004.
621 Niléhn, 1983. Giese, 2009.
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var medlem av en från Holland till Sverige invandrad släkt).622 I en förteckning
över 56 besökare i Rom från perioden 1620–54 utgör namnen på resenärer tillhöriga den aristokratiska eliten en förkrossande majoritet.623
Det senare, det vill säga gruppen Rombesökares relativa litenhet, har tagits till
intäkt för att resor i Italien och besök i Rom inte var betydelsefulla före den tid
då drottning Kristina hade slagit sig ned i staden.624 Med ledning av vad som
demonstrerats ovan är slutsatsen en annan, nämligen den att aristokratin med
sina resor i Italien lyckades göra skapa en variant av peregrinationen som fungerande exkluderande i förhållande majoriteten av resenärerna.
I det perspektivet blir Carl Lilliecronas och Johan Leijoncronas exempel särskilt relevanta att studera. Bägge följde aristokratins exempel ifråga om vistelser i
Frankrike och Italien. Hur de, och andra, betedde sig där är föremål för närmare
analys i följande kapitel.

622 Wrangel, 1897.
623 Callmer, 1982.
624 Giese, 2009.
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5. Kostnader

E

konomiska spörsmål rörande adelns peregrinationer är föremål för följande kapitel. Inledningsvis studeras totala kostnader, därefter fördelningen av utgifter på olika orter och slutligen expenser inom specifika områden som klädkonsumtion och exercitier. Undersökningen kopplas till föregående kapitel genom att särskild vikt läggs vid resenärernas ekonomi på platser där
de vistades långa perioder.
Det finns ett antal skäl att studera denna materia. Ett är att uppgifter om kostnader ger besked om vilka investeringar som krävdes för den som önskade följa
aristokratins exempel. I litteraturen finns en del upplysningar, som att Axel Oxenstiernas son Eriks peregrination på 1640-talet kostade strax över 11 000 riksdaler, och att riksrådet Gustav Adolf Lewenhaupt (1619–56) på 1650-talet anslog
4 000 riksdaler per år till sin äldsta sons resor i Frankrike och Italien.625 Huruvida
sådana summor återspeglar generella förhållanden förblir dock oklart så länge
som jämförbara uppgifter saknas.626
Ett annat skäl är att räkenskaperna, förutom att ge svar på frågor om hur resenärerna prioriterade bland nödvändiga behov, ger möjlighet att studera företeelser som inte alls, eller bara kortfattat, redovisas i annat källmaterial. Det gäller till
exempel exercitierna. Av brev och resejournaler framgår att stor vikt fästes vid
dem.627 Utan hjälp av räkenskaper är det dock svårt att beräkna hur mycket tid
adelsynglingarna de facto lade ned på exercitierna och hur dyra de var i jämförelse
med andra aktiviteter. 628
625 Fries, 1889, s. 34 och 333, n. 24. Ifråga om Lewenhaupt se äv. Biographiskt Lexicon, bd. 8,
1:a häftet, s. 1.
626 Giese, 2009, s. 273–277, diskuterar finansiella förhållanden kring adelns peregrinationer
och anför exempel som visar att kostnaderna för peregrinationerna var höga. Några totala summor
nämns dock inte.
627 Carl Lilliecrona lämnar i sin resejournal från 1640-talet upplysningar om sina exercitier i
Saumur, men nämner inget om kostnader och mycket lite om hur övningarna organiserades. UUB,
X 352.
628 Lilliecronas exempel (se not ovan) kan jämföras med Johan Leijoncronas räkenskaper från
1660-talet där det i detalj framgår vilka exercitier han sysslade med och vad det kostade. KB, M
262.
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Ett tredje skäl är att insikter i resenärernas sätt att hantera pengar ger underlag
för en fortsatt diskussion om resornas generella karaktär. Tidigare forskning om
den tyska adeln visar att sociala hänsyn reglerade resenärernas hantering av
pengar. Den som inte spenderade i stil med sina likar hämmades i sina strävanden, vilket skapade diskrepanser mellan krav på sparsamhet och den ostentativa
konsumtion som avsåg att öppna dörrarna till önskvärda arenor.629 Saken ter sig
på liknande sätt i det svenska materialet, där frågor om pengar, i själva verket ofta
bristen på dem, är ett stående inslag i korrespondensen.630 Hur resenärernas konsumtion i praktiken tedde sig är dock så gott som obekant.
Som ovan aviserats är tanken att i så stor utsträckning som möjligt studera
kostnader för de resor som var föremål för föregående kapitel. Brist på källor
omöjliggör emellertid en studie av alla de elva resor som där behandlades. Sju av
resorna som redovisas i figur 4:2 ovan studeras här, men med den förändringen
att Evert Horns och Axel Lillies d y:s utgifter redovisas var för sig, fastän de reste
tillsammans. Därutöver studeras kostnader ifråga om ytterligare sex resor, nämligen dem genomförda av Per Brahe d y, Gustav och Krister Bonde, Axel Posse,
Nils Brahe, Gustav Carlson och Jakob Fleming (se figur 5:1).
Undersökningen bygger på uppgifter hämtade ur tidigare forskning och primärkällor. Materialet ger olika mycket information, vilket sätter gränser för vad
som kan göras. I flera fall, närmare bestämt rörande Per Brahe d y, Gustav och
Krister Bonde, Erik Oxenstierna, Axel Posse, Nils Brahe och Gustav Carlson, är
det inte möjligt att redovisa mycket mer än den totala summan av deras respektive
peregrinationskostnader. I de övriga fallen ges större möjligheter till detaljerade
studier, särskilt ifråga om Evert Horn, Axel Lillie, Nils Bielke, Johan Leijoncrona
och Göran Gyllenstierna. Ifråga om Johan Leijoncrona, för att ta ett exempel, är
samtliga utgifter redovisade i detalj (bild 9).

629 Leibetseder, 2004, s. 71–78, diskuterar resenäreras behov av att konsumera i enlighet med
deras sociala ställning. Han anför exempel som visar att den som inte betedde sig på förväntat sätt
uteslöts ur sociala gemenskaper, t ex på de mondäna ridakademierna.
630 Detta förhållande framhålls ofta i tidigare forskning, se t ex Giese, 2009, s. 273–274 och där
anförda exempel.
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Bild 9. Johan Leijoncronas räkenskaper i juni 1665

Bild 9. En sida i Johan Leijoncronas (1650–75) räkenskaper 1665 (KB, M 262). Informator Nils
Rubenius (1632–89) förde bok över alla utgifter och Leijoncrona bekräftade med sin signatur att
bokföringen stämde. Kontrasigneringen garanterade riktigheten i de ekonomiska rapporter som
regelbundet sändes till Leijoncronas far i Sverige. Bilden visar räkenskaperna för de tre sista dagarna
i juni 1665. Den 29 anlände Leijoncrona till Paris efter att ha rest från Heidelberg via Strasbourg.
De sammanlagda utgifterna för juni månad var drygt 294 riksdaler. I den summan ingick kostnaderna för Leijoncronas juridiska studier i Heidelberg hos Samuel von Pufendorf (1632–94) och
ridövningar hos den kurfurstlige beridaren Frobeaux (Frobenius). Resor var dyra. Färden med
”Messageren” från Strasbourg till Paris kostade 75 riksdaler, inklusive kost, logi och byte av hästar.
Vid ankomsten till Paris tog Leijoncrona och Rubenius in på härbärget La Ville Venice. En första
åtgärd var att låta ”balberaren” ta sig an Leijoncronas hår. Foto, Kungliga biblioteket, Stockholm.
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En not om mynt- och valutaförhållanden är nödvändig. Samtliga kostnader redovisas i riksdaler. Det innebär att summor som i litteraturen och källmaterialet
anges i andra myntsorter, så som de svenska silver- respektive kopparmynten, har
räknats om till riksdaler.631 I reseräkenskaperna registrerades ofta kostnader i utländskt mynt. Exempelvis redovisades Evert Horns och Axel Lillies utgifter med
hjälp av inte mindre än nio olika valutor.632 I jämförande syfte har det varit nödvändigt att räkna om summor angivna i diverse valörer till riksdaler. Vid dessa
räkneoperationer har de växelkurser som framgår av källmaterialet använts.633
I Sverige började riksdaler, ett internationellt giltigt, värdebeständigt silvermynt, ersätta äldre dalermynt som Joachimdaler och slagen daler från och med
1593.634 Fördelen med att använda riksdaler som mått i framställningar som
denna är myntets relativa stabilitet i förhållande dels till de inrikes silver- och
kopparmynten, dels till de olika varianter av riksdaler som förekom på kontinenten.635 Under den period som här undersöks var relationen mellan den svenska
riksdalern och dess kontinentala motsvarigheter i princip ett till ett.636 I Sverige
var förhållandet sådant att medan värderelationen mellan riksdalern och kopparmyntet förändrades, var riksdalerns köpkraft i realiteten stabil. Mellan 1610 och
1680 motsvarade en riksdaler värdet av mellan 5,5 och 6,5 dagars okvalificerat
arbete (samtidigt som den nominella lönen, räknat i kopparmynt, steg från 6 till
32 öre).637

631 Till grund för beräkningarna ligger de studier av historiska monetära förhållanden som genomförts av Sveriges Riksbank. Edvinsson, Jacobson & Waldenström, 2010, ssk. kap 4 & 5 med
bilagor och där anförd litteratur.
632 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies räkenskaper, 1660-63. Ifråga
om Johan Leijoncronas räkenskaper förekommer uppgifter om ett tjugotal olika valutor. KB, M
262, räkenskaperna.
633 Se t ex noteringen i anslutning till den 22/11 1661 i Horns och Lillies räkenskaper där
aktuellt växelförhållande mellan riksdaler och italienska pistoler anges, samt vidare i anslutning till
den 3/5 1662 där aktuellt växelförhållande mellan riksdaler och scudi utreds. LUB, De la Gardieska
samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies räkenskaper, 1660–63
634 Edvinsson, Jacobson & Waldenström, 2010, s. 133–144.
635 Riksdaler fungerade som betalningsmedel i Sverige mellan 1534 och 1873, vilket betydde
att en riksdaler myntad på 1500-talet var giltig i handeln på 1800-talet. Med tiden föll silvervärdet.
1542 kunde en riksdaler köpa 12 dagars okvalificerat arbete, 1631 6,5 dagars arbete och 1829 3,5
dagars arbete.
636 Nicolaus Rubenius anger i början av 1660-talet att det i Sverige gick 48 öre på varje riksdaler,
i Amsterdam 50 öre. KB, M 262, räkenskaperna.
637 Edvinsson, Jacobson & Waldenström, 2010, s. 472–473, tab. A9.1.
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1. Totala kostnader
Tidigare forskning belägger att en prioriterad post i den tidigmoderna adelns ekonomi var utgifter för barnens uppfostran.638 Danska studier har visat att adelns
utbildningskostnader var mycket höga. För att utbilda en enda adelspojke krävdes
tillgångar motsvarande avkastningen från gods omfattande 282 tunnor hartkorn,
alternativt en förmögenhet om 17 000 riksdaler.639 Tyska studier har kommit
fram till liknande resultat. Omfångsrika godsinnehav och stora förmögenheter
spelade en avgörande roll för finansieringen av adelns utbildning och resor. En
godsägande friherre måste på 1670-talet räkna med att en son på peregrination
årligen förbrukade en tredjedel av familjens samtliga inkomster.640
Även den svenska adelns peregrinationer var dyrköpta projekt. Av uppgifterna
i figur 5:1 framgår att resenärerna gjorde av med mellan 3 000 och 40 000 riksdaler på sina peregrinationer. En förklaring till avståndet mellan ytterligheterna
är resornas skiftande längd. Medan Gustav Carlson vistades nio år på kontinenten, ägnade Per Brahe d y tre år åt sin resa. En annan förklaring är att resenärerna
hade olika mycket tillgångar att röra sig med, vilket framgår av en jämförelse av
genomsnittliga utgifter. Exempelvis gjorde bröderna Ture och Åke Natt och Dag
på 1610-talet av med 680 riksdaler per person och år. Ett trettiotal år senare hade
rikskansler Axel Oxenstiernas son Erik 5 500 riksdaler per år att röra sig med, och
kring 1660 noterade Jakob Fleming årliga utgifter på 2 600 riksdaler. Beträffande
skuldsättning saknas ofta uppgifter i källmaterialet, men befintliga belägg visar
att storleken på krediterna kunde vara betydande. Ture och Åke Natt och Dag,
Gustav och Krister Bonde, Gustav Carlson samt Jakob Fleming skuldsatte sig
med belopp motsvarande 25 till 40 procent av deras totala utgifter.
På ett generellt plan ger exemplen i figur 5:1 bevis för att kostnaderna för peregrinationerna, räknat i totala såväl som i genomsnittliga expenser, steg under
perioden 1610 till 1680. Särskilt tydligt blir detta om bröderna Natt och Dag,
vars kostnader tycks relativt låga, samt Erik Oxenstierna, Gustav Carlson och Nils
Bielke, vars kostnader tycks relativt höga, tills vidare undantas från analysen.
Konstateras kan då att en resenär gjorde av med mellan cirka 1 000 och 1 500
riksdaler per år decennierna före seklets mitt. Efter sekelmitten steg kostnaderna
till mellan 2 000 och dryga 2 500 riksdaler per år.

638 Stone, 1965, appendix XXIII, visar att earlen av Salisbury mellan 1608 och 1612 hade stora
kostnader för barnens utbildning, vilka överträffades endast av utgifterna för byggenskap samt återbetalning av skulder. I förbigående sagt demonstrerar Stones framställning även svårigheterna med
att i källmaterialet belägga kostnader för utbildning över huvud taget.
639 Helk, 1987, s. 19–20. Hartkorn är en måttenhet för värdering av jord. Måttet bygger på
mängden utsäde, mätt i tunnor, som behövs för att odla. God jord kan ta mycket utsäde, dålig jord
mindre. 1688 fixerades måttet så att en tunna hartkorn kom att motsvara 5 500 kvm jord av bästa
odlingskvalitet.
640 Leibetseder, 2004, s. 55–59.
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Figur 5:1. Totala kostnader i riksdaler samt skuldsättning i procent
Resenär

År för resa

Kostnad

Kostnad / år /
resenär

Skuld i % av
total kostnad

Ture o Åke Natt o Dag

1610–14

6 122

680

40

Per Brahe d y

1618–21

2 795

932

i. u.

Ture Bielke

1625–30

7 000

1 666

i. u.

Gustav o Krister Bonde

1638–42

9 000

1 200

33

Erik Oxenstierna*

1643–45

11 100

5 500

i. u.

Axel Posse

1648–51

6 180

954

i. u.

Nils Brahe

1652–56

10 560

2 640

i. u.

Gustav Carlson

1659–68

40 048

4 450

18

Jakob Fleming

1660–64

11 640

2 588

25

Evert Horn

1661–63

5 646

2 258

i. u.

Axel Lillie

1661–63

6 795

2 718

i. u.

Nils Bielke

1661–63

14 455

5 434

i.u

Johan Leijoncrona**

1662–67

9 275

1 838

2,5

Göran Gyllenstierna

1682–85

4 389

1 516

i. u.

Källor: Natt och Dag: RA, Natt och Dag, vol. E 4846. Per Brahe d y: Brahe (1806). Ture Bielke:
RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056. Bonde: AOSB, avd. II, bd. 11, Carl Bonde till
Axel Oxenstierna. Oxenstierna: Fries, 1889. Posse: RA, Bergshammarsamlingen, vol. 710. Nils
Brahe: RA, Rydboholmssamlingen, vol. E 7469. Carlson: Munthe, 1941. Fleming: LUB, De la
Gardieska samlingen, Hägerstierna, vol. 8:1, räkenskaper rör. Jakob Fleming. Horn och Lillie:
LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1. Nils Bielke: RA, Bielkesamlingen, friherrliga
ätten, vol. E 2192. Leijoncrona: KB, M 262. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
* Uppgifter om kostnad för Oxenstiernas hemresa från Paris saknas.
** Uppgifter om kostnad för Leijoncronas hemresa från Paris saknas.

En uppåtgående spiral
Miniminivån för aristokraters årliga underhåll steg således från kring 1 000 till
kring 2 000 riksdaler under 1600-talets lopp. Vissa resenärer gjorde av med betydligt mycket mer pengar än så. Till dem hörde medlemmar av aristokratins
absoluta toppskikt. Erik Oxenstierna, Gustav Carlson och Nils Bielke bestred var
och en kostnader mellan 4 500 och 5 500 riksdaler per år, varför deras exempel
kräver några kommentarer.
Erik Oxenstiernas två och ett halvt år långa peregrination i Holland, Frankrike
och Italien kostade inalles 11 100 riksdaler, det vill säga i genomsnitt cirka 5 500
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riksdaler per år.641 Den nio månader vistelsen i Holland gick på 5 000, resan från
Paris till Rom tur och retur på 2 300 och vistelsen i Paris sommaren 1645 på
3 800 riksdaler. Detta innebar att Oxenstierna på blott två månader i den franska
huvudstaden gjorde av med 35 procent av hela reskassan. Skälet var att han måste
bestrida stora utgifter för representation i syfte att markera och upprätthålla sin
och det svenska rikets ställning. Till det hörde att hyra en egen våning i SaintGermain, mitt emot Luxembourgpalatset, anställa personal, hålla öppen taffel
samt skaffa hästar, kaross och kläder lämpliga för besök på hovet hos kardinal
Mazarin (1602–61), änkedrottning Anna av Österrike och andra magnater.642
Omständigheterna kring Gustav Carlsons långa utlandsvistelse på 1660-talet
utmärks av hans position som utomäktenskaplig son till Karl X Gustav. Kungen
önskade ge honom en fostran som motsvarade hans ställning, vilket bland annat
tog sig uttryck i en ambitiöst upplagd peregrination. Sett till tidsutdräkten var
Carlsons resa ovanlig, men till innehåll och genomförande föll den väl in i det
mönster som belagts ovan. Bland annat studerade han i Strasbourg och Heidelberg, vistades i Paris och reste i Italien.643 Hans utlandsvistelse finansierades med
hjälp av underhållslän i Skåne, som vid tiden för hans avresa just erövrats av Sverige, och kungen hade befallt att 5 000 riksdaler årligen skulle anslås till sonens
peregrination. Räntan från länen täckte gott och väl dessa behov, men efter kungens död användes den, förutom till Carlsons nödtorft, även till annat. På så sätt
uppstod den stora skuld som Carlsons utlandsvistelse förorsakade.644
Nils Bielke reste ut på kontinenten i början av 1660-talet i sällskap av sin kusin
Clas Tott (1630–74), som hade utsetts till svensk ambassadör i Frankrike. Efter
kortare stopp i Hamburg och Amsterdam reste Bielke och Tott direkt till Paris,
där Bielke kom att vistas under merparten av sin tid på kontinenten. När Tott
hade fullgjort sitt ambassadörsuppdrag och lämnat Frankrike fungerade Bielke,
åtminstone enligt egen uppfattning, som extraordinarie svensk envoyé i Paris.645
I samband med detta upprätthöll han en livsstil som överglänste andra samtida
svenska parisbesökares, till exempel Evert Horns och Axel Lillies. Ett skäl till detta
var att han fick i uppdrag att framföra det svenska rikets officiella gratulationer
641 Fries, 1889, s. 34. Kostnaderna härrör för tiden från Oxenstiernas avresa från Sverige i början

av juli 1643 till dess han lämnade Paris i början av juli 1645. Kostnaderna för hemresan från Paris
till Stockholm, bl a över Amsterdam och Osnabrück, finns inte dokumenterade.
642 Fries, 1889, s. 30–34, cit s. 31.
643 Ingers, 1908, s. 22–74. Boëthius, 1927, SBL, bd. 7, s. 490–492.
644 Uppgifterna om Carlsons utgifter finns i en biografi över Joel Gripenstierna (1637–97),
vilken hade ansvar för förvaltningen av Gustav Carlsons egendom. Munthes framställning visar för
övrigt att Carlsons ekonomiska medel utnyttjades för att utomlands utbilda andra än honom själv,
däribland informatorn Erik Lindeman (sedermera Lindschöld) och Gripenstiernas bror. I Carlsons
svit fanns även en adlig page och två lakejer. Längden på Carlsons kontinentala sejour antyder att
resan användes till andra syften än de som vanligen motiverade adelns peregrinationer. Munthe,
1941, s. 31 ff.
645 Wittrock, 1924, s. 241–242.
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till dauphins födelse.646 Han måste själv stå för huvuddelen av de kostnader som
dessa uppdrag medförde, vilket satte avsevärda spår i räkenskaperna.647
En central förklaring, men inte den enda, till Oxenstiernas, Carlsons och Bielkes stora kostnader, är alltså deras positioner som företrädare för den svenska
stormakten. Deras sätt att investera i representativa aktiviteter var emellertid en
del av ett allmänt mönster. Ett decennium före Erik Oxenstiernas besök i Paris
vistades, som omtalades ovan, hans bror Johan i den franska huvudstaden. Axel
Oxenstierna hade ålagt honom att följa de politiska förvecklingarna i Frankrike
och lämna detaljerade rapporter. Johan meddelade att uppdraget komplicerades
av den franske kungens vana att flytta mellan olika slott, vilket ökade kostnaderna
för den som ville följa hovet. Därtill hade Johan stora expenser för att motsvara
omvärldens föreställningar om vad en person av hans kapacitet måste prestera i
form av moderiktig apparans och generösa bjudningar, allt med anledning av fadern, vars namn var ”stort och utblåses så till sägandes med basuner”.648
Även andra medlemmar av aristokratins översta skikt hade, av liknande skäl,
stora utgifter. På 1640-talet, något år före Erik Oxenstierna, vistades Magnus
Gabriel De la Gardie sju månader i Paris och gjorde av med runt 9 000 riksdaler.649 Jakob De la Gardie, som kritiskt granskade sonens utgifter, konstaterade i
förmanande brev att pfalzgreve Karl Gustav, som på 1630-talet vistades i Frankrike med en svit om tio personer, hade klarat sig med 6 000 riksdaler om året,
och att Johan Kruus, som med en svit om nio man också hade besökt Paris på
1630-talet, hade kommit undan med 3 000.650
Med ledning av Oxenstiernas, Carlsons, Bielkes och andras exempel kan konstateras att medlemmar av kungahuset och den relativt fåtaliga gruppering av släkter
som tillsammans bildade aristokratins översta skikt, i vissa fall investerade betydligt mycket mer i sina söners utrikesresande än aristokratin i gemen. Alla dess
söner hade inte lika mycket att röra sig med, men en budget på 4 000 riksdaler
per år och däröver krävdes för dem som ville tävla med de resenärer som spende-

646 Wittrock, 1924, s. 241 f.
647 RA, Bielkesamlingen, vol. E 2192, räkenskaper 1661-1662.
648 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 678, Johan Oxenstierna

till Axel Oxenstierna, Paris, 1633-04-26.
649 Magnus Gabriel De la Gardie anlände till Paris från Angers i början av december 1642.
BHG, vol. XIII, s. 556–557, Hugo Grotius till Carl Marin, 1642-12-08. Han avreste i juni 1643.
Fåhraeus, 1936, s. 27–28. Det ska framhållas att de 9 000 riksdalerna som ställdes till hans förfogande, förutom att täcka dennes omkostnader, även skulle räcka till att skaffa fadern en praktfull
kaross och till att värva en fransk porträttmålare för tjänst i Sverige. Ullgren, 2015, s. 60.
650 Fries, 1889, s. 333, n. 24, lämnar uppgiften om Magnus Gabriel De la Gardies omkostnader.
Upplysningarna om pfalzgreve Karl Gustav och Johan Cruus har Fries hämtat ur Jakob De la Gardies korrespondens med sonen. De har sedermera traderats i forskningen, bl a i ÅSU, vol. 49, s.
22–28, där ett urval av brev finns tryckta.
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rade mest. Gustav Adolf Lewenhaupts på 1650-talet uttryckta önskan om att årligen anslå 4 000 riksdaler till sin äldsta sons resor i Frankrike och Italien kan
därmed sättas i ett sammanhang. Storleken på summan visar att Lewenhaupts
ambitionsnivå låg väl i linje med hans samhällsposition. Lewenhaupt hörde till
aristokratins topp och representerade en av rikets fyra mest förmögna släkter enligt 1655 års rusttjänsträntor.651 Trots detta tyckte han sig inte kunna satsa lika
mycket på sina två söner. Den yngre av dem fick nöja sig med ett underhåll på
3 000 riksdaler årligen.652
Jakob De la Gardies brev till sonen Magnus demonstrerar att upplysningar om
kostnader för de kontinentala vistelserna spreds inom aristokratin och riksrådskretsen, och att jämförelser mellan olika resenärer gjordes. Adliga familjeföreträdare som planerade för sina söners resor torde därför ha haft klart för sig vilka
medel som krävdes och vilka signaler ifråga om kulturella och sociala ambitioner
som investeringarna i resandet förmedlade. Sådana förhållanden underblåste den
uppåtgående spiralen i peregrinationsekonomin. Till exempel bör rikskansler
Axel Oxenstiernas hantering av sonen Eriks peregrination inte bara ha bidragit
till upprätthållandet av dennes och rikets ära på kontinenten, utan även till att på
hemmaplan höja insatserna för adelns resande.653
Emellertid bör noteras att kostnader för representation förknippad med framskjutna sociala positioner uppfattades som problematiska.654 I syfte att undvika
stora expenser uppmanades resenärer att resa inkognito och inte röja sin identitet
förrän det var absolut nödvändigt. Av det skälet kritiserade Jakob De la Gardie
sin son Magnus då denne låtit sig ”så hastigt bliva känd” i Paris och rekommenderade honom att lämna den franska huvudstaden för att undvika krav på dyrbara
sociala aktiviteter. Om han reste vidare till Italien måste det oavvisligen ske inkognito.655 Vid samma tid lyckades Erik Oxenstierna dölja sin identitet under en
vistelse i Rom genom att föreställa en tysk resenär. Därmed undgick han alla

651 Asker, 1983, s. 23, tab. 3.
652 Biographiskt lexicon, 1841, bd. 8, 1:a häftet, s. 1. Till saken hörde att Lewenhaput beslöt att
den äldsta sonen skulle ha 3 000 riksdaler årligen då han vistades i Holland eller Tyskland, men
4 000 i Frankrike och Italien. Ifråga om den yngre sonen skulle denne ha 2 000 respektive 3 000
riksdaler årligen i samma länder.
653 Riksrådet Matthias Soop visar i sina brev till sönerna Carl och Gustav att Erik Oxenstierna
fungerade som ett förebildligt exempel, både ifråga om studier i Uppsala och ifråga om resan på
kontinenten. RA, Stafsundsamlingen, vol. 61, Matthias Soop till Carl och Gustav Soop, Stockholm, 1641-11-26 och 1644-12-23.
654 När Erik Oxenstierna vistades i Paris nåddes han av enträgna uppmaningar från fadern att
begränsa längden på besöket till maximalt två månader. Se exempelvis AOSB, avd. I, bd. 17, s. 79,
Axel Oxenstierna till Erik Oxenstierna, Söderåkra, 1645-03-01.
655 Jakob De la Gardie till Magnus Gabriel De la Gardie, Stockholm, 1642-07-23, i ÅSU, vol
49, s. 25–28.
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officiella plikter, helt i enlighet med faderns önskemål.656 Eriks kusin, Gabriel
Oxenstierna, fick dock sin identitet röjd i Rom, vilket tvingade honom till en
snar avresa i syfte att undvika sociala komplikationer. Hans far, riksdrots Gabriel
Oxenstierna, var mycket kritisk till det inträffade då han fruktade för höga kostnader och nödtvunget umgänge med höga företrädare för katolska kyrkan.657 Det
faktum att liknande resonemang saknas i korrespondensen rörande andra resenärer är ett tecken på att denna problematik i första hand angick de mest profilerade
statsföreträdarna.

I aristokratins mittfåra
Erik Oxenstierna, Gustav Carlson och Nils Bielke gjorde av med ovanligt stora
summor pengar. Övriga resenärer, vars kostnader är föremål för redovisningen i
figur 5:1, gjorde av med mindre summor men skillnaderna mellan dem och Oxenstierna, Carlson och Bielke skall inte överdrivas. En jämförelse av totala kostnader visar att Gustav och Krister Bonde, Nils Brahe, Jakob Fleming och Johan
Leijoncrona betalade sammanlagt mellan 9 000 och 11 000 riksdaler för sina resor, summor helt jämförbara med Erik Oxenstiernas totala utgifter.
I början, mitten och slutet av undersökningsperioden tycks Ture och Åke Natt
och Dag på 1610-talet, Axel Posse på 1650-talet, och Göran Gyllenstierna på
1680-talet, ha haft något mindre pengar än övriga att röra sig med. Ture och Åke
Natt och Dag gjorde mellan 1610 och 1614 av med 680 riksdaler per person och
år. Sammantaget kostade deras peregrination strax över 6 000 riksdaler. Eftersom
antalet jämförbara exempel från samma tid är få måste bedömningen av nivån på
deras kostnader göras med viss försiktighet. Israel Bringius hävdade ifråga om Per
Brahes vistelse i Giessen 1619 att en adelsman måste spendera minst 800 riksdaler
per år för att ha råd med exercitieövningar och representativt leverne.658 Möjligen
antyder detta att bröderna Natt och Dags budget var snålt tilltagen. Mot en sådan
slutsats talar emellertid den skuldsättning som ger prov på deras och deras förmyndares, Axel Oxenstiernas, beredvillighet att låta kostnaderna löpa. Den medelsbrist som den otillräckliga godsproduktionen hemmavid förorsakade löstes,
som demonstrerades i kapitel tre, med lån hos handlare i Lübeck på knappa 3 000
riksdaler.659

656 Fries, 1889, s. 29–30. AOSB, avd. I, bd. 17, s. 436–438, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Rom, 1644-11-10.
657 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol. E 1073, Israël Forthelius till Gabriel Oxenstierna, Padua, 1639-11-18.
658 Nordmann, 1904, s. 43–45.
659 RA, handl. rör. Natt och Dag, vol. E 4846. ”Vad Achatii och Thuronis bekostning är in
Germania ifrån 1609–1615”.
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Axel Posse var medlem i den lilla grupp resenärer, vari även Jakob Spens ingick,
och som reste ut på kontinenten i slutet av 1640-talet under ledning av Axel
Oxenstiernas klient Olof Verelius.660 Enligt en förteckning på de växlar som ställdes ut på honom åren 1648 till 1651 hade han 6 000 riksdaler att röra sig med
på kontinenten. I realiteten var dock hans kostnader högre än så eftersom han
även utnyttjade krediter, vars omfattning är obekanta.661
Göran Gyllenstierna studerade på 1680-talet en tid på universitet i Holland
och Tyskland, men ägnade huvuddelen av sin peregrination åt resor i Frankrike
och Italien samt åt vistelser i Paris och Rom. Trots detta hade han lägre omkostnader, såväl ifråga om totala som genomsnittliga kostnader, än exempelvis
Leijoncrona och betydligt lägre än sådana som Jakob Fleming, Evert Horn och
Axel Lillie, vilka alla reste på 1660-talet. Tidigare forskning har visat att leden av
svenska adelsstudenter i Holland och Tyskland glesnade från 1670 och framåt.
Orsakerna till detta har förblivit outredda men förändrade inrikes förhållanden
efter enväldets införande, adelns försvagade ekonomiska ställning efter reduktionerna, uppfattningen om olämpligheten att förbereda blivande militärer med
hjälp av peregrinationer samt ett bland adeln i allmänhet sjunkande intresse för
boklig bildning har preliminärt pekats ut som orsaker.662
Måhända förklaras Gyllenstiernas relativt knappa budget av adelns förändrade
ställning under 1600-talets slut, men frågan om hur Gyllenstierna drabbades av
reduktionen går utanför ramen för denna undersökning. Visst stöd för uppfattningen om reduktionernas negativa inverkan på peregrinationerna ger adliga företrädare som använde godsindragningarna som argument för sparsamhet.663
Gyllenstiernas kostnader återspeglar möjligen denna situation, men några säkra
660 Deras resa kan följas i RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748,
Olof Verelius till Axel Oxenstierna. Se äv von Platens (1994b, s. 5) förord till Verelius.
661 Enligt Verelius hade Posse ekonomiska problem i Paris. Han var därför tvungen att låna
pengar av sin reskamrat Jakob Spens. Detta lån ingår inte i den summa som redovisas i tab. 5:1.
RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748, Olof Verelius till Hugo Hamilton (sic), Paris, 1650-09-1/11.
662 Niléhn, 1983, s. 271–272. Niléhn anför som exempel ett samtal mellan Jesper Svedberg och
Karl XI (fört 1694 men nedtecknat först 1728) i vilket monarken beklagade bristen på ”lärda och
skickliga män”. Svedberg förklarade att detta berodde på att adeln inte som förr hade råd att skicka
sina söner på peregrinationer och därmed hade dörren också stängts för informatorers utländska
förkovran.
663 Johan Ekeblad skrev 1686 till sonen Christoffer, som var på väg till Venedig för att gå i
venetiansk tjänst, att han måste vara försiktig med pengarna. Skälet var att adeln ”mister så många
gods… vid denna ännu pågående riksdag”. Ekeblad rekommenderade sonen att gå i venetiansk sold
istället för att resa omkring i Italien. Om sonen trots allt valde att göra den italienska rundresan
måste han avskeda den dräng som tjänade honom och därmed klara sig utan uppvaktning. LUB,
De la Gardieska samlingen, Ekeblad, vol. 8:2, Johan Ekeblad till Christoffer Ekeblad, Stockholm,
1686-10-15. Att notera är dock att det på 1680-talet sedan länge vanligt att fäder manade till sparsamhet med hänvisning till den ekonomiska situationen vid de egna godsen. Schering Rosenhane
bad 1658 sina två äldsta söner att ”ihugkomma vårt sletta tillstånd hemma i Riket” och ”huruledes
våra gods litet förslå”. UUB, N 67, Schering Rosenhanes memorial, fol. 187-187v, punkt 74.
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slutsatser kan inte dras. Det fanns resenärer som i 1600-talets slutskede konsumerade i stil med dem som reste strax efter seklets mitt. Den blivande assessorn
vid Svea hovrätt, Erik Lovisin (1671–1715), gjorde kring mitten av 1690-talet av
med nästan 2 000 riksdaler årligen då han studerade i Tyskland.664
Övriga individer vars kostnader redovisas i figur 5:1 visar att resenärer i socialt
jämförbara positioner ökade sina årliga investeringar i peregrinationerna från
kring 1 000 riksdaler till kring 2 000 riksdaler mellan 1610- och 1660-talet. Per
Brahe d y reste i skiftet mellan 1610- och 1620-talet. I samband med resan kapitaliserade han på inom släkten redan ackumulerade erfarenheter och skaffade
egna, som sedermera kom till användning då han gav instruktioner för brorsonen
Nils Brahes peregrination på 1650-talet.665 Hans omkostnader på cirka 3 000
riksdaler rör den första av två peregrinationer. Denna tog honom till Tyskland,
Frankrike, England och Holland, medan den andra förde honom till Frankrike
och Italien.666 Uppgifter om kostnader för den senare saknas, men skillnaden
mellan Per Brahe d y:s totala peregrinationsexpenser och brorsonens Nils Brahes
omkostnader om 10 500 riksdaler på 1650-talet var alltså mindre än vad informationen i figur 5:1 antyder. Nils Brahes räkenskaper visar för övrigt att officiella
diplomatiska uppdrag inte nödvändigtvis föranledde dramatiska utgiftsökningar.
Brahe reste i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal samt Nordafrika och
som påpekades ovan gjorde han vissa diplomatiska insatser i Spanien och Portugal, vilket visserligen spädde på hans kostnader, men inte i paritet med bland
andra Nils Bielkes utgifter.667
Nils Bielkes far, Ture Bielke, gjorde av med 7 000 riksdaler då han vistades på
kontinenten åren 1625 till 1630. Liksom den några år yngre Per Brahe d y representerade han en släkt med höga utbildningsambitioner. Ture Bielkes far peregrinerade i Tyskland och Italien på 1590-talet och hans två bröder Gustav och
Svante reste i Holland, Frankrike och Italien i början av 1640-talet (se ovan i
kapitel fyra). En tredje broder, Sten Bielke, sedermera riksskattmästare, peregrinerade i samma länder i mitten av 1640-talet och deltog i Magnus Gabriel De la
Gardies ambassad i Paris åren 1646 och 1647. Ture Bielkes totala utgifter om
7 000 riksdaler finns dokumenterade i den omfattande korrespondens som rör
hans vistelse utomlands.668 Där finns också intressanta upplysningar om adelns
664 KB, M 252:1.
665 Om Per Brahe d y, se Nordmann, 1904, som dokumenterar att Brahe i sin ”Tänkebok”

gjorde anteckningar om olika släktmedlemmars utlandsvistelser (s. 456–457 och 480–481). Per
Brahe d y:s handledning av brorsonen Nils kan följas i RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8131, Per
Brahe till Nils Brahe, 1652-56.
666 Nordmann, 1904, s. 41–53.
667 Nils Brahes inkomster och utgifter behandlas utförligare i kapitel sju.
668 Fullständiga räkenskaper från Ture Bielkes resa saknas. Några lösa blad redogör för utgifter
för kost och logi i Leiden respektive Angers. Kostnaden för peregrinationen går dock att beräkna
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hantering av kontanter. När Bielke reste ut på kontinenten 1625 som medlem av
Gabriel Oxenstiernas ambassad till England, Holland och Frankrike, bad exempelvis hans mor, Ingeborg Oxenstierna honom att till reskassa ta av de 3 000
riksdaler som fanns i ett järnskrin, gömt under en säng på familjesätet Salsta utanför Uppsala.669 Föräldrarnas brev till Bielke utgör vidare ett signifikant undantag från regeln att resenärerna anmodades att iaktta sträng sparsamhet. Så länge
han skötte sig lovade fadern honom att pengar aldrig skulle ”tryta”.670 Modern
uppmanade honom och informator Hallenus att sluta oroa sig för stora utgifter
och istället se till att spendera i enlighet med Bielkes sociala ställning.671
Samma attityd aktualiserades i samband med Ture Bielkes tre yngre bröders
resor. Korrespondensen till och från Gustav och Svante Bielke visar att de gjorde
av med minst 5 300 riksdaler under de 21 månader de tillbringade i Frankrike
och Italien åren 1641 till 1643, vilket innebar att de hade cirka 1 500 riksdaler
per år och person till förfogande för den etappen av peregrinationen (som för
övrigt hade inletts med halvtannat års vistelse i Leiden).672 Beträffande Sten Bielkes resa saknas så vitt bekant ekonomiska uppgifter, men sättet han reste på
demonstrerar att han knappast kan ha haft mindre utgifter än sina bröder.673 Mot
denna bakgrund är det sannolikhet att familjen Bielke mellan åren 1625 och
1648 investerade uppemot 30 000 riksdaler i sina fyra söners peregrinationer.
I jämförelse med Ture Bielke hade bröderna Gustav och Krister Bonde en
mindre reskassa till förfogande räknat per person, men någon billig affär var deras
peregrination likväl inte. Inalles spenderade de 9 000 riksdaler i England, Holland och Frankrike, varav en tredjedel finansierades med krediter. Skulden var ett
bekymmer för deras far, Carl Bonde, som vände sig till Axel Oxenstierna med

tack vare att Bielke diskuterade sina ekonomiska förehavanden ingående i brev till fadern och modern. I dem finns alla utbetalade växlar dokumenterade samt bekräftelse (utom i ett fall) på när
Ture Bielke tog emot dem. RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 205, Ture Bielke till Nils
Bielke, 1625-28. Vol. E 2056, Nils Bielke till Ture Bielke, 1625-29 samt Ingeborg Oxenstierna till
Ture Bielke, 1625-30.
669 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,
Runsala, 1625-06-07.
670 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Nils Bielke till Ture Bielke, Åbo slott,
1625-07-28.
671 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke,
Runsala, 1626-10-30.
672 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, London,
1641-05-24, Paris, 1641-07-03, 1641-07-31, 1642-08-05 och Saumur, 1642-10-16.
673 Detta framgår av dokumentationen av resan, t ex RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten,
vol. E 2059, Johan Rising (Sten Bielkes informator) till Ture Bielke, Leiden, 1644-01-28 och vol.
E 2056, Sten Bielke till Ture Bielke, Rom, 1644-11-20 och Paris 1646-09-07.
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begäran om att få ut innestående lön och kapital som han satsat i Kopparkompaniet för att lösa situationen.674 Det senare var en metod som användes även ifråga
om finansieringen av Gustav och Svante Bielkes resa.
Jakob Fleming, Evert Horn och Axel Lillie reste, liksom Nils Bielke och Johan
Leijoncrona, på kontinenten på 1660-talet. Fleming peregrinerade i England,
Holland, Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland. Medlen för resan, sammanlagt drygt 11 600 riksdaler, transfererades på kredit från en bankir i Hamburg,
som ersattes för sina utlägg av den i Stockholm verksamme Claude Roquette Hägerstierna (d. 1681), med vilken Flemings mor, Sigrid Kurtzel (d. 1673), hade
ekonomiska förbindelser. Flemings omkostnader kan inte rekonstrueras i detalj,
men av Hägerstiernas dokumentation framgår att han tog upp mest krediter i
Paris, motsvarande cirka 20 procent av reskassan. Då Fleming återvände till
Stockholm hade tre fjärdedelar av krediterna för resan återbetalats, medan dryga
2 800 resterade som skuld.675
Horns och Lillie d y:s räkenskaper är föremål för en mer detaljerad analys nedan. Påpekas kan att Lillie d y hade två yngre bröder, Gustav och Leonhard, som
reste på kontinenten vid samma tid som han själv. Det ekonomiska utfallet av
deras resor kan inte rekonstrueras, men med säkerhet hade de medel i paritet med
broderns 7 000 riksdaler att röra sig med.676 Detta innebär att familjen Lillie
under en femårsperiod mellan 1658 och 1663 bestred sammanlagda kostnader
för sönernas resor på cirka 20 000 riksdaler (se vidare i kapitel sju).
Johan Leijoncronas kostnader kommer också granskas i det följande. Tills vidare kan noteras att hans fall är belysande för hur en nyadlad familj investerade i
peregrinationerna på 1660-talet. Som tidigare noterats var Johan Leijoncrona
endast tolv år då han lämnade Sverige och därmed betydligt mycket yngre än
andra samtida resenärer, exempelvis Evert Horn och Axel Lillie som var 19 respektive 24 år då de reste ut. Leijoncronas unga ålder fick till följd att så gott som
alla hans universitetsstudier förlades till kontinenten, närmare bestämt till Leiden
och Heidelberg. Därefter vistades han i över två års tid i Frankrike och Italien.677
Som helhet var Leijoncronas peregrination ambitiöst upplagd, men sett till årliga
kostnader hade han lägre utgifter än Fleming, Horn och Lillie och betydligt lägre
än Bielke. Hans låga ålder och långa universitetsvistelser förklarar delvis de lägre
kostnaderna, men helt klart förmådde Leijoncrona inte att hävda sig mot en fullfjädrad aristokrat som Nils Bielke.

674 AOSB, avd. 2, bd. 11, s. 109 - 110, Carl Bonde till Axel Oxenstierna, Hässelby, 1642-03-

09.
675 LUB, De la Gardieska samlingen, Hägerstierna, vol. 8:1, räkenskaper rör. Jakob Fleming.
676 Dessa ekonomiska förhållanden behandlas i kap. 7.
677 KB, M 262.
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2. Kostnaderna i kontext
Det kan konstateras att aristokratins kostnader för sönernas peregrinationer var
mycket höga. I syfte att kontextualisera storleken på utgifterna skall en begränsad
internationell jämförelse genomföras och skuldproblematiken som häftade vid
peregrinationerna utredas.

Den danska och tyska adelns peregrinationskostnader
Noterbart är att den svenska adeln stod sig väl i jämförelse med den danska och
tyska ifråga om investeringar i peregrinationer. Det danska riksrådet Holger Rosenkrantz (1574–1642) betalade under tioårsperioden 1627 till 1637 dryga
23 000 riksdaler för sina fyra söners utlandsvistelser. Summan skall jämföras med
familjen Bielkes kostnader om cirka 30 000 riksdaler för fyra söners utlandsresor
vid samma tid. På 1650-talet beräknade riksrådet Christen Skeel (1603–59) att
sonen Otte utomlands behövde kring 1 200 riksdaler per år, exklusive preceptorns lön på 300 riksdaler, det vill säga en sammanlagd summa om runt 1 500
riksdaler, vilket var väl i linje med vad svenska riksrådssöner hade att tillgå.678
Beträffande den tyska lantadeln, det vill säga den adel som grundade sin ställning på avkastning från godsdrift, visar forskningen att dess representanter vanligen kalkylerade med att investera runt 1 000 riksdaler per år på peregrinerande
söner under 1600-talet.679 Siffran är fullt jämförbar med svenska adelsresenärers
kostnader, och en närmare komparation bekräftar såväl likheter som skillnader
mellan tyska och svenska förhållanden.
Friherre Wolf Dietrich von Törring-Stain gjorde i samband med en nio år lång
peregrination kring 1620 av med 1 740 riksdaler per år.680 Den summan är nästan dubbelt så hög som Per Brahe d y:s genomsnittliga utgifter på 932 riksdaler
per år vid samma tid. Något decennium senare gjorde greve Johan Sigismund zu
Lynar av med 4 344 riksdaler på en drygt tvåårig kavalierstour, vilket motsvarade
expenser om 1 800 riksdaler per år, en summa jämförbar med Ture Bielkes årliga
omkostnader på 1 700 riksdaler åren 1625–30. von Törring-Stains och Lynars
(och Brahes och Bielkes) budget förbleknar dock i jämförelse med de tyska riksfurstesönerna, som vanligen hade mellan 3 000 och 6 000 riksdaler per år att röra
sig med och i vissa fall mycket mer än så. Två söner till den saxiske kurfursten
förfogade 1670 över 2 000 riksdaler per månad, motsvarande 24 000 riksdaler
per år, för sin resa i Europa.681

678 Helk, 1987, s. 19.
679 Leibetseder, 2004, s. 55–60.
680 Leibetseder, 2004, s. 57–58. Leibetseder anger (s. 62) att von Törring-Stain gjorde av med
1 740 rdr per år (145 rdr/månad).
681 Leibetseder, 2004, s. 55–64.
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Överlag hade de svenska aristokraterna alltså reskassor som hävdade sig väl i
förhållande till den danska och tyska adeln. Möjligen måste reservation göras för
1600-talets början, och då med hänvisning till bröderna Natt och Dags relativt
snålt tilltagna budget i jämförelse med deras kontinentala likar. Om jämförelseobjektet var någon i nivå med von Törring-Stain fanns det definitivt fog för bröderna Natt och Dags oro över sina ekonomiska dispositioner. Det bör vidare noteras att olika grupper inom den tyska adeln, liksom inom den svenska, hade
skiljaktiga ekonomiska förutsättningar. Den svenska aristokratins mest framträdande släkter, som Bielke, De la Gardie och Oxenstierna, investerade i peregrinationerna på en nivå fullt jämförbar med de tyska riksfurstarna, men kunde inte
konkurrera med kurfurstefamiljerna, av förklarliga skäl kan tyckas, då dessa var
att jämföra med kungligheter.
Hur väl de svenska aristokraterna stod sig i konkurrens med den resursrika
brittiska, franska, holländska och spanska aristokratin är en intressant fråga, men
svår att besvara i brist på tillgängliga uppgifter.682 Att döma av några upplysningar från 1630-talet hade dock den brittiska aristokratin tillgång till medel som
i vissa fall översteg såväl den svenska som den danska och tyska aristokratins. Earlen av Salisbury investerade 7 500 respektive 6 000 riksdaler årligen på sin äldsta
och yngsta sons resor, och hertigen av Lennox skrev 1629 hem från kontinenten
och meddelade att det årliga underhållet om 10 000 riksdaler måste ökas till
12 500 om han skulle klara sig.683

Skuldsättning och kritik
Jämförelser med resenärer från andra länder är ett sätt att begripliggöra storleken
på aristokratins investeringar i peregrinationerna. Ett annat är att titta på konsekvenserna av kostnaderna då de yttrade sig som skuldsättning. Bristen på källmaterial omöjliggör en systematisk studie av skulder på individnivå, men tillgängliga fakta visar att sådana som bröderna Ture och Åke Natt och Dag, bröderna
Gustav och Krister Bonde samt Jakob Fleming skuldsatte sig med belopp på runt
682 Uppgifter saknas inte helt och hållet, men vissa upplysningar är svåra att använda för kom-

parativa syften. Leibetseder, 2004, s. 218, anför en räkenskap som anses tillhöra César de Vaux,
baron de Levaré, vilken ska ha rest till Italien under 14 månader 1618-19 och gjort av med 3 253
riksdaler (2 800 rdr/år). Uppgifterna om resan (se l’Estourbeillon, 1886 och 1887) reser dock frågor
enär César de Vaux var omkring 60 år då resan genomfördes. Med tanke på att räkenskaperna
(l’Estourbeillon, 1887, s. 14) innehåller noteringar om studier i fortifikation och italienska i Florens
tycks det mer troligt att resan genomfördes av César de Vaux’ son, Jean de Vaux. Leibetseder hänvisar vidare till uppgifter om holländska resenärers utgifter (2004, s. 63–64 och 220) utan att
nämna att kostnaderna genererades i Paris, där det var omvittnat dyrt att visats. Att så var fallet
framgår dock hos Frank-van Westrienen (1983, s. 80–82) som Leibetseder hänvisar till. Exempelvis
hade Willelm van Oldenbarnevelt (1590–1683) årligen motsvarande 2 400 riksdaler att röra sig
med då han 1609 vistades i Paris.
683 Stone, 1965, s. 701. Vid omräkningen från pund till riksdaler har ett pund räknats som fem
riksdaler.
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3 000 riksdaler. Sådan skuldsättning skapade inte bara bekymmer för enskilda
resenärer och deras familjer. Senast kring mitten av 1600-talet började adelsresenärernas (och andras) skuldsättning uppfattas som ett problem på riksnivå.
En god illustration av detta förhållande är den långdragna affären rörande
svenskars skuldförbindelser i Paris. I dess centrum satt Jonas Hambraeus, som på
1630-talet hade anlänt till Frankrike som informator för Erik Rålamb (d. 1635).
I Paris satte sig Rålamb i skuld och när han reste hemåt lämnades Hambraeus
kvar som borgensman. Med tiden etablerade han sig som forskare i orientaliska
språk och grundare av den lutherska församlingen. Samtidigt fortsatte han att
undsätta skuldsatta resenärer genom att gå i borgen för dem. Många låntagare var
adelsmän, som hade Hambraeus att tacka för att de tilläts lämna Frankrike, men
ändå försummade att återbetala sina skulder. Hambraeus’ situation blev med tiden alltmer prekär; han jagades av franska myndigheter, fick egendom konfiskerad och satt periodvis fängslad.684
I åtskilliga brev adresserade till mottagare i Sverige lät Hambraeus tala om sin
belägenhet. Så länge som Axel Oxenstierna levde informerade han denne om sakernas tillstånd. Även drottning Kristina (vars gunstling Clas Tott hade tagit lån
hos Hambraeus för att slippa ur fängelse i Saumur) var väl medveten om situationen. Men trots att Hambraeus fick viss ekonomisk hjälp av den svenska kronan
och vid något tillfälle meddelades frist från betalningsskyldighet från den franska
fortfor hans situation att vara besvärlig.685 År 1662 gjorde han allvar av ett sedan
länge uttalat hot och lät trycka ett antal häften med uppgifter om namnen på
dem som var skyldig honom pengar och summan av deras skulder.686 När skrifterna kom till Sverige hamnade de i Svea hovrätt, som i en rättsprocess dömde
gäldenärerna att reglera sina åtaganden.687 Bland dessa fanns medlemmar av aristokratiska släkter som Banér, Horn och Sparre.688 En av dem var Erik Sparre
684 Wrangel, 1926, s. 29–30, 39, 41–61.
685 Se härom i Hambraeus brev till Axel Oxenstierna i RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 619. Breven innehåller många informativa uppgifter, som att låntagarnas
skulder år 1647 uppgick till 10 000 rdr. Lånesumman växte dessutom hastigt p g a höga räntor.
Hambraeus försökte beveka Oxenstierna genom att hänvisa till sin låsta position, till vilken Axel
Oxenstiernas son Erik hade blivit åsyna vittne. Till saken hörde att flera av låntagarna var Oxenstiernas släktingar och protegéer. Hambraeus lät även meddela att han var offer för ryktesspridning.
Några av gäldenärerna (som ej nämndes vid namn) hade i Sverige påstått att Hambraeus ekonomiska och sociala position var så god att det inte fanns anledning att återbetala lånen. Redan 1644,
då Erik Oxenstierna befann sig i Paris, ville kreditorerna låta fängsla Hambraeus, något som avvärjdes genom den franska kronans ingripande. Hambraeus meddelade då Oxenstierna att den franska
kungamakten tyckte att svenskarnas skulder i Paris var en märklig affär och att den svenska riksledningen borde se till att gäldenärerna reglerade sina skulder. För detta ändamål meddelades Hambraeus en respit om sex månader. Jonas Hambraeus till Axel Oxenstierna, Paris, 1644-08-13, 164409-03 och 1647-02-01.
686 Bland dessa skrifter var Hambraeus, 1662a och 1662b.
687 Wrangel, 1926, s. 45–65.
688 Hambraeus, 1662b, s. 2, 51 och 55.
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(1628–78), som vid publiceringen av Hambraeus skrifter var landshövding i
Sörmland, och som sedan 1640-talet var skyldig pengar för ett lån taget i Blois.
På 1660-talet hade skulden växt till 5 000 riksdaler, en summa dubbelt så stor
som Jakob Flemings och Axel Lillies årliga peregrinationskostnader vid samma
tid.689 Påpekas skall att aristokratin inte var ensam om att skuldsätta sig. Bland
Hambraeus gäldenärer fanns exempelvis även en son till biskopen i Åbo, Isaac
Rothovius (1572–1652), nämligen Lorens Rothof (1624–66) som hade tagit upp
lån i Paris på 1650-talet.690
Hambraeus lät genom sina skrifter förstå att de svenska adelsmännens skulder var
en för riket pinsam angelägenhet. Hur saken togs emot av rikskansler Magnus
Gabriel De la Gardie, som själv gjort ett fruktlöst försök att lösa problemet med
Hambraeus’ borgensåtaganden då han besökte Paris på 1640-talet, är oklart.691
Säkert är dock att De la Gardie diskuterade olika idéer för reformeringen av
adelns utbildning samtidigt som Hambraeus skrifter kom av trycket. Han fann
flera bevekelsegrunder till behov av moderniseringar. Bland annat skulle adelns
krav på nöjaktiga förutsättningar för övningar i dans, fäktning och ridning tillgodoses. Därtill skulle utbildningen bli mer statsnyttig och knytas direkt till kollegieförvaltningen genom grundandet av en ny institution för adlig utbildning i
Stockholm.692
Med hjälp av dessa reformer avsåg De la Gardie lösa den avgörande problematik han såg framför sig, nämligen den svenska adelns missbruk av peregrinationerna. Dels var det olyckligt, menade han, att adeln var så beroende av utländska
resor för utbildning över huvud taget. Dels reste adelsynlingarna ut i för tidig
689 Hambraeus, 1662b, s. 2–50. En annan av Hambraeus gäldenärer var Johan Ekeblad, som
hade lånat pengar på 1640-talet och som efter sin peregrination var knuten till hovet. Enligt Ekeblads egen utsago var skulden ett återkommande besvär som bland annat hindrade honom från att
ingå äktenskap. Allén, 2006, s. 50–52.
690 Hambraeus, 1662b, s. 83. Till saken hör att Isaac Rothovius hos Axel Oxenstierna, med
vilken han hade studerat i Wittenberg vid 1600-talets början, hade utverkat ett kungligt stipendium
om 200 riksdaler årligen i tre år för sonens räkning. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av
Södermöre, vol. E 536, Axel Oxenstierna till Isaac Rothovius, Stockholm, 1645-12-17. Hur rättsprocessen mot Hambraeus gäldenärer avlöpte illustreras av Hambraeus vidare öden. Intill sin död
på 1670-talet fortfor han att jagas av kreditorer i Paris och blev av allt att döma aldrig helt skuldfri.
Wrangel, 1926, s. 53–54, 57–65.
691 Av brev från Hambraeus till Oxenstierna (RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av
Södermöre, vol. E 619, Hambraeus till Oxenstierna, Paris, 1647-02-01) framgår att Magnus Gabriel De la Gardie skulle lösa Hambraeus’ skulder i samband med ambassaden i Paris 1646-47. Så
blev dock inte fallet. Utgifterna för ambassaden var stora och De la Gardie kunde bara betala av
2 000 rdr av Hambraeus gälder. Hambraeus, som hade blivit lovad att få följa med ambassadsviten
hem till Sverige, måste därför fortsatt bli i Paris som borgenär för resterande 8 000 rdr. Se äv.
Wrangel, 1926, s. 52–53.
692 ÅSU, vol 49, s. 29–33. De la Gardies dokument har titeln ”Förslag angående Ungdomens
af Adell studier och Peregrinationer”.
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ålder och lärde sig ”odygder” till fördärv för dem själva och ”deras fädernesland
till märkelig otjänst”. Om de fick bättre möjligheter att på hemmaplan förbereda
sig inför peregrinationen vore mycket vunnet. Bland annat skulle utbildningen
bli billigare och de pengar som adeln annars investerade utomlands bli kvar i
Sverige. Dessutom skulle landets anseende öka om dess ungdom inte behövde
söka sig till främmande nationer för att meritera sig.693
De la Gardies förslag lades fram i en patriotisk och merkantilistisk anda. Sett
i den kontext som här behandlas är en ofrånkomlig slutsats att De la Gardie hade
adelns skuldsättning i åtanke då han formulerade sitt förslag. Statsledningen hade
ögonen på peregrinationerna och De la Gardies resonemang visar att peregrinationsväsendet betraktades som så omfattande att det påverkade såväl enskilda familjeekonomier, som hela landets tillstånd. Till detta kom att peregrinerandet
uppfattades som en betydelsefull metod att tillgodose behoven av kompetenta
statstjänare och därför måste hanteras med varsamhet. Samma tankar ventilerades
på andra håll. Det förtjänar att påminna om att professor Johannes Schefferus på
1660-talet presenterade förslag för effektiviseringar av peregrinationerna. Liksom
De la Gardie menade han att resenärerna måste förbereda sig bättre på hemmaplan och i första hand ägna sig åt att hämta in erfarenheter utomlands. Dessutom
borde resorna förkortas genom att utesluta Italien från itinerarierna med motivet
en blivande statstjänare inte hade något nyttigt att hämta där.694
Schering Rosehane var inne på samma linje och Olof Verelius, som ju stod
Axel Oxenstierna nära, gjorde i den skrivelse, som till delar behandlades i kapitel
två och också troligen författades på 1660-talet, skarp vidräkning med adelns sätt
att peregrinera. Verelius fann visserligen inga skäl att utesluta Italien från resorna,
men hävdade att adeln, till skillnad från tidigare, peregrinerade på fel sätt, nämligen endast ”av sed och manér” och inte med hänsyn till rikets tillstånd och statsbyråkratins behov.695 Vad värre var utblottade de aningslösa adelsynlingarna sig
själva och sina familjer:
Resan åt främmande land, borde icke anställas för studier och exercitier, utan för
experiens [erfarenhets] skull. Men härutinnan är en tid bortåt inkommet ett sådant missbruk, att det haver många föräldrar helt utblottat till sine medel, och
gjort här uti fäderneslandet en märkelig skada… Även så dessa, när de några år
hava koxat [sett] sig om i Holland, Frankrike och Italien, och förtärt sina föräldrars medel äro de komna tomma hem igen, och intet dugligare och skickligare än
tillförne, förandes allenast med sig, fåfänga nya seder, fäderneslandets förakt, och
allehande yppigheter, som mångom sedan hava stört [försatt] i stor gäld och olägenhet.696

693 ÅSU, vol. 49, s. 29–33. Edlund, 1954, kap. 4.
694 Se ovan, kap. 2 och ÅSU, vol. 49, s. 40–44.
695 Beträffande Rosenhane, se ovan, kap. 2. För Verelius, se ÅSU, vol. 49, s. 34–39. Med sed
och manér avsåg Verelius i detta fall att adeln reste av hävd och vana.
696 ÅSU, vol. 49, s. 35–36.
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I sin reflektion gav Verelius eko åt ett antal ståndpunkter som utgjorde beständiga
delar av den borgerliga och kyrkliga kritiken mot adelns resande. Men alldeles
uppenbart sammanfattade han även på ett koncist sätt den kritiska tradition som
med tiden hade kommit att omfamnas av representanter för statsledningen, och
som under 1660-talet sattes på pränt i större utsträckning än tidigare. Väl att
märka ansåg Rosenhane och De la Gardie, såväl som Schefferus och Verelius, att
peregrinationen var en omistlig del av en ung adelsmans utbildning. ”Likväl är
intentionen icke att man Adelen alldeles skulle betaga [förhindra] sig uti främmande land att begiva”, påpekade exempelvis De la Gardie. Vad de ville komma
åt var bruket av peregrinationen som markör av social status, bland annat uttryckt
i termer av ostentativ konsumtion, inte sällan med skuldsättning som följd, i
större utsträckning än som metod för utbildning av statstjänare, försedda med
nyttiga erfarenheter.697
Det är inte svårt att se en direkt koppling mellan De la Gardies, och de övrigas,
kritik av adelns bruk av peregrinationerna och Axel Oxenstiernas kritik av detsamma. Oxenstierna uttryckte aldrig sina tankar i skrift på samma sätt som efterträdaren på rikskanslersposten, De la Gardie, men i behandlingen av sina söners
och andras peregrinationer visade han tydligt sina ställningstaganden. Han
skydde stora utgifter på socialt umgänge, hade en moderat hållning till exercitier
och såg kritiskt på den lockelse som Paris utövade på alla resenärer. Oxenstierna
hade själv haft överinseende av en rad resor som hade lett till stora kostnader och
i vissa fall omfattande skuldsättning – här räcker det med att påminna om hans
egen son Eriks utgifter i Paris och affären med Hambraeus – vilket på ett avgörande sätt färgade hans syn på adelns sätt att peregrinera.

697 Göransson, 1951, s. 58–59, diskuterar kritik av bruket av utländska seder och kläder så som
den kom till uttryck hos prästerskapet.
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3. Dyrbara platser – utgifter i städer och på resor
Så långt visar utredningen att aristokratins utgifter på peregrinationerna var stora,
att de steg under 1600-talets gång och att adeln ådrog sig kritik, även från representanter för statsledningen, för sitt kostbara resande. Frågan i det följande är var
resenärerna gjorde av med sina pengar, och på vad. Svaren skall sökas i fyra räkenskaper, varav tre, lämpligt nog, med tanke på kritiken som diskuterats ovan,
är från 1660-talet. De redogör för utfallet av Evert Horns och Axel Lillies, Nils
Bielkes, samt Johan Leijoncronas samtliga utgifter. Den fjärde räkenskapen är
från 1680-talet och redovisar Göran Gyllenstiernas kostnader. Som redan framgått hade deras respektive peregrinationer något olika karaktär. Leijoncrona och
Gyllenstierna går att knyta till den stora grupp resenärer som inledde peregrinationen med studier i Holland för att sedan bege sig till Frankrike och Italien. Till
skillnad från dem sysslade varken Bielke, Horn eller Lillie med universitetsstudier
och vistades följaktligen inte i universitetsorter. I centrum för deras resor stod
istället besök i stora städer, samt, i Horns och Lillies fall, omfattande rundresor i
Italien, södra Tyskland och Österrike, samt södra Frankrike och Spanien.
På ett generellt plan visar räkenskaperna att peregrinationerna föranledde successiva kostnadsökningar till följd av resenärernas vana att förlägga vistelser i
Frankrike och Italien, samt längre besök i Paris till peregrinationens andra hälft.
I den mån det går att räkna på saken, visar källmaterialet från tiden före 1660talet att kostnaderna steg när resenärerna vistades i de stora metropolerna. Ture
Bielke gjorde av med tre fjärdedelar av sin reskassa (och fyra femtedelar av restiden) i Frankrike och Italien i samband med sin peregrination åren 1625–30.698
Det hade sina skäl. I Paris var han och preceptorn ”uti ett sådant land och på
sådan ort stadda, att oss omöjligt har varit med ringare [utgifter] utkomma” heter
det i ett brev till fadern.699 Axel Posse mottog sammanlagt 2 680 riksdaler på
växel i Paris mellan hösten 1650 och hösten 1651. Det motsvarade 43 procent av
den totala summa som skickades till honom från hemmet under perioden 1648–
51.700 Nils Brahes utgifter steg på 1650-talet från ungefär 2 500 riksdaler årligen
till 3 500 under resans sista år, bland annat på grund av diplomatiska uppdrag i
Madrid och Lissabon.701
698 Utbetalningen av växlar till Ture Bielke kan följas i RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten,
vol. E 205, Ture Bielke till Nils Bielke, 1625–28. Vol. E 2056, Nils Bielke till Ture Bielke, 162529 samt Ingeborg Oxenstierna till Ture Bielke, 1625–30.
699 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2055, Ture Bielke till Nils Bielke, Paris, 162702-19.
700 RA, Bergshammarsamlingen, vol 34, handlingar rörande Christer Posse och Christina
Sparre, räkenskaper för år 1653, specifikation på utbetalade växlar. Posses resväg framgår av informtor Olof Verelius korrespondens med Axel Oxenstierna. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 748, Olof Verelius till Axel Oxenstierna, åren 1648–1651.
701 RA, Rydboholmssamlingen, vol. E 7469. Nils Nilsson Brahes räkenskaper för åren 1646 till
1660.
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Figur 5:2. Johan Leijoncronas genomsnittliga månadsutgifter 1663–67
235
215
195
Riksdaler

175
155
135
115
95
75
1663

1664

1665

1666

1667

Källa: KB, M 262, räkenskaper, 1662–1667.

Räkenskaperna från tiden efter 1660 belägger att successiva kostnadsökningar var
förknippade med peregrinationernas senare hälft. Johan Leijoncronas månatliga
utgifter steg så snart han på våren 1665 hade avslutat studierna i Leiden och Heidelberg och begivit sig till Paris för vidare befordran till Rom och Neapel (figur
5:2). Också Evert Horns och Axel Lillies gemensamma månatliga utgifter steg,
från cirka 250 riksdaler till 415, under resans sista sex månader, då de bland annat
vistades i Paris.702 De högre levnadsomkostnaderna i metropolerna bidrog till att
resenärernas ökade utgifter då de lämnade universitetsorterna. En jämförelse av
genomsnittskostnader i Leiden respektive Utrecht, Paris, Rom och London framgår att Leiden och Utrecht var billigare att vistas i än övrig städer, att skillnaderna
mellan Rom och London inte var särskilt stora samt att kostnaderna i Paris var
högre än på andra ställen. Det var minst dubbelt så kostsamt att besöka den
franska huvudstaden som att vistas i Leiden (figur 5:3).
I figurerna 5:4a och 5:4b framgår i detalj hur mycket pengar Evert Horn och
Axel Lillie, Nils Bielke, Johan Leijoncrona och Göran Gyllenstierna gjorde av
med i olika städer och på resor däremellan. Med undantag för Bielke, som mest
vistades i Paris, redovisas i figurerna 5:5, 5:6 och 5:7 också den procentuella fördelningen av deras kostnader och den tid de använde på vistelser i städer och på
resor. Trots vissa individuella skillnader understryker dessa uppgifter att besöken
i Paris var dyrare än besöken i andra städer. Horn och Lillie vistades sammanlagt
fyra månader i Paris och gjorde av med drygt 2 800 riksdaler, motsvarande 25
procent av den totala kostnaden för deras resa. Johan Leijoncrona besökte Paris
vid två tillfällen och tillbringade knappt en tredjedel av restiden där, men förbrukade 43 procent av budgeten för hela resan, motsvarande strax över 4 000 riksdaler i den franska huvudstaden. Göran Gyllenstierna ägnade en tredjedel av sin
702 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper, 1661–1663.

212

vistelse på kontinenten åt Paris. I samband därmed gjorde han av med knappa
1 800 riksdaler, det vill säga mer än 40 procent av hela reskassan.
Figur 5:3. Nils Bielkes, Axel Lillies, Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas
genomsnittliga utgifter per dag i Leiden/Utrecht, Paris, Rom och London
Lillie

18

Bielke

16

Leijoncrona

14

Gyllenstierna

Riksdaler

12
10
8
6
4
2
Leiden/Utrecht

Paris

Rom

London

Källor: Lillie: LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 1661–1663 (notera
att kostnaderna i detta fall bara rör Axel Lillie). Bielke: RA, Bielkesamlingen, vol. E 2192, räkenskaper 1661–1662. Leijoncrona: KB, M 262, räkenskaper 1662–1667. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.

Paris intog således ett slags särställning. Inte någon annanstans steg kostnaderna
som där, varken i absoluta eller procentuella tal, vilket blir särskilt tydligt i jämförelse med universitetsstäderna. Leijoncrona vistades ungefär två och ett halvt år
(40 procent av restiden) i Leiden och Heidelberg, men spenderade mindre än en
tredjedel av sin reskassa på dessa orter. Gyllenstierna ägnade en fjärdedel av restiden åt studierna i Leiden, Utrecht och Strasbourg, vilket kostade honom en dryg
sjättedel av de totala utgifterna. I jämförelse med de italienska metropolerna konkretiseras den franska huvudstadens särställning ytterligare. Horn och Lillie stannade halvannan månad i Rom, gjorde den traditionella tvåveckorsutflykten till
Neapel och vistades cirka tre och en halv månader i Venedig. Besöken i de italienska städerna tog därmed en femtedel av restiden, men kostade inte mer än
motsvarande knappa tio procent av de totala utgifterna. Ungefär på samma sätt
förhåller det sig med Leijoncronas och Gyllenstiernas besök i Italien, men med
den skillnaden att de ägnade mer tid åt Rom än Horn och Lillie. Leijoncrona
befann sig i Rom i sex månader, en tiondel av restiden, och gjorde där av med en
tiondel av reskassan.
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Figur 5:4a. Evert Horns och Axel Lillies samt Nils Bielkes utgifter, fördelat på resor
och städer. Huvudsakliga vistelseorter är markerade med kursiv
Evert Horn & Axel Lillie 1661 - 1663
Plats
Riksdaler
Datum
610126- Helsingborg - Köpen290
610226 hamn-Hamburg-Ottersb.

Evert Horn & Axel Lillie (forts.)
Datum
Plats
621104- Madrid - Bordeaux 621216 Nantes - Paris

610226610319

Ottersberg

36

621217630402

610319610329
610329610413

Ottersberg - Bremen Groningen - Amsterdam

147

630403630621

Amsterdam

153

610413610508

Amsterdam - Antwerpen
-Bryssel - Calais - London

319

610508610828

London

610828610903

London - Dieppe Rouen - Paris

105

610904611007

Paris

217

611008611117

Paris - Lyon - Turin -Milano-Verona-Venedig

365

611118620224

Venedig (o Padua)

607

610415610524

Hamburg

620225620302

Venedig - Ravenna - Loreto - Rom

126

610524610617

Hamburg - Amsterdam Paris

620303620423

Rom (o Neapel)

446

610617610720

Paris o Fontainebleau

620424620503

Rom - Florens - Bologna
- Ferrara - Venedig

114

610621630602

Paris

620504620524

Venedig

285

630602631016

620525620708

Venedig-München-Strasbourg-Lyon-Montpellier

498

620708620928

Montpellier (o Pézenas)

556

620929621016

Montpellier - Barcelona Zaragoza - Madrid

162

621017621103

Madrid

147

Paris
Paris - Aachen - Amsterdam-Hamburg -Stralsund
Summa

Riksdaler
465
2609
2374
11 105

Not: Hovmästaren von Strauchs lön (1 536 rdr)
har räknats av från totalsumman. Godset Ottersberg, nära Bremen, tillhörde Axel Lillie d ä.

1084

Nils Bielke 1661–1663
Plats
Datum
610320- Stockholm - Köpenhamn
610415 - Hamburg

Paris - Lyon - Heidelberg
- Stockholm
Summa

Riksdaler
61
373
56
107
13 140
719
14 456

(forts. i kolumn till höger)

Källor: LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1. RA, Bielkesamlingen, vol. E 2192.
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Figur 5:4b. Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas utgifter, fördelat på resor
och städer. Huvudsakliga vistelseorter är markerade med kursiv
Johan Leijoncrona 1662–1667
Plats
Datum
621106- Stockholm - Köpenhamn
621223 - Hamburg - Amsterdam

Riksdaler
183

Göran Gyllenstierna 1682–1685
Datum
Plats
820723- Stockholm - Köpenhamn
820831
- Hamburg - Utrecht

Riksdaler
122

105

820901821222

Utrecht

2 000

821223830107

Haag

Haag

346

830108830307

Utrecht

190

650106650215

Leiden

183

830308830514

Leiden

97

650216650311

Amsterdam

82

830515830624

Leiden - Rotterdam Köln-Frankf.-Strasbourg

81

650311650329

Amsterdam - Mainz Frankfurt - Heidelberg

105

830625830809

Strasbourg

87

650329650614

Heidelberg

312

830810830922

Strasbourg - Genève Turin - Brescia - Venedig

650615650628

Heidelberg - Strasbourg Paris

112

830923831105

Venedig

92

650628660806

Paris

2 093

831106831122

Venedig - Rom

62

660806660926

Paris - Lyon - Turin Milano - Florens - Rom

361

831123840408

Rom (o Neapel)

584

660926670310

Rom (o Neapel)

944

840409840520

Rom - Florens - Genua Lyon - Paris

175

670310670415

Rom - Loreto - Venedig Innsbruck - Wien

283

840521850418

Paris

621223630113

Amsterdam

630113640922

Leiden

640922650106

670415670427
670427670528
670528671020

Wien
Wien - München - Strasbourg - Paris

64
179

Paris

1 921

Summa

9 275

850419850428
850429850531
85060185[0620]

Paris - London
London
London - Göteborg Stockholm
Summa

385
45

176

1 793
69
380
51
4 389

Källor: Leijoncrona: KB, M 262. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
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Den procentuella fördelningen av tid och expenser visar också att resenärerna
ägnade relativt mycket tid och pengar på resor mellan kontinentens metropoler.
De höga kostnaderna för transporter var ett välkänt faktum. ”Det faller dyrare
när man reser, med frakt vagn och hästar, än när man ligger stilla” skrev Schering
Rosenhane på 1650-talet till sina söner.703 Citatet antyder vad som drev upp utgifterna. Förutom för sig själva måste adelsynglingarna betala för sina informatorer och tjänare samt för frakt av bagage. Det senare utgjorde en särskild utgiftspost. Leijoncrona lät i Leiden tillverka en särskild ”bokkista”, försedd med hänglås och omvirad av en matta. I Rom lät han beställa en låda, invändigt klädd med
tyg, för att frakta de varor han köpt på plats.704
Till kostnaderna för resorna bidrog även resenärernas tämligen låga tempo som
lämnade plats för många korta anhalter. Det tog Johan Leijoncrona en och en
halv månad att ta sig från Paris till Rom på höstkanten 1666. Längs vägen gjorde
han några dagars uppehåll i Lyon och stannade ett par dagar i Turin. Åt sevärdheterna i Milano ägnade han en knapp vecka och efter några dagars stopp i Genua
respektive Pisa blev han i Florens en dryg vecka.705 Göran Gyllenstierna betedde
sig på liknande sätt. Hans färd mellan Leiden och Strasbourg våren 1683 följde
ett digert program och tog mer än en månad i anspråk. Efter ett par dagar i
Maastricht, seglade han på Mosel och tog sig via Aachen till Köln, där han gjorde
ett fem dagars långt uppehåll. Han färdades sedan i tio dagar söderut på Rhen,
stannade för att bada i Wiesbaden och gjorde halt några dagar i Frankfurt med
omnejd. Efter halvannan månad i Strasbourg genomförde han den drygt månadslånga resan mellan Strasbourg och Venedig på samma manér, med uppehåll i
Genève, Turin och Brescia.706
I jämförelse med Leijoncrona och Gyllenstierna var Evert Horns och Axel Lillies utgifter på resor betydligt större. Nästan hälften deras reskassa, 5 100 riksdaler, och drygt en tredjedel av tiden gick åt till transporter mellan London, Paris,
Rom, Venedig, Montpellier och Madrid. Dessa stora expenser berodde dels på
den ovanligt dyra hemresan från Paris som kostade nästan 2 400 riksdaler (varom
mer i kapitel sju), dels på höga utgifter för övriga transporter. I själva verket befann sig Horn och Lillie på resande fot i större utsträckning än många andra.
Exempelvis ägnade de på sommaren 1662, på väg mellan Venedig och Montpellier, halvannan månad åt en omväg över Innsbruck, Salzburg, München,
Augsburg, Tübingen, Strasbourg, Basel, Zürich, Bern, Genève, Lyon, Avignon
och Nîmes.707

703 UUB, N 67, fol. 187v, punkt 76.
704 KB, M 262, räkenskaper, sept. 1664 och apr.–mars, 1667.
705 KB, M 262, journal, aug. 1666–maj 1667 och räkenskaper för samma tid.
706 RA, Esplunda arkiv, vol. 32:1, journalen, maj–sept. 1683 och räkenskaper för samma tid.
707 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol: 10:1, resejournalen, maj–juli 1662 och räkenskaper för samma tid.

216

Figur 5:5. Fördelning av Horns och Lillies kostnader och tid 1661–63
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Källa: LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1.

Figur 5:6. Fördelning av Johan Leijoncronas kostnader och tid 1662–67
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Figur 5:7. Fördelning av Göran Gyllenstiernas kostnader och tid 1683–85
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4. Dyrbara aktiviteter – resenärerna som konsumenter
Undersökningen av räkenskaperna fortsätter i det följande med en studie av vad
resenärerna gjorde av med pengar på. Inledningsvis jämförs Johan Leijoncronas
och Göran Gyllenstiernas utgifter; i följande kapitel studeras deras samt Evert
Horns, Axel Lillies och Nils Bielkes expenser i Holland, Frankrike och Italien,
med särskild tyngdpunkt på Leiden, Paris och Rom.

Fördelning av totala kostnader
Johan Leijoncrona och Göran Gyllenstierna lämpar sig väl för en jämförande studie, eftersom bägge inledde sina respektive peregrinationer med studier i Holland
och Tyskland och därefter begav sig till Frankrike och Italien. Leijoncronas peregrination föll grovt sett sönder i två delar, varav den förra präglades av studier i
Leiden och Heidelberg under två och ett halvt år, och den senare av vistelser i
franska och italienska städer. Gyllenstierna peregrinerade på liknande sätt, men
ägnade inte mer än cirka nio månader åt studier i Leiden, Utrecht och Strasbourg,
varefter han vistades i Frankrike och Italien. Räknat i såväl totala som genomsnittliga summor hade Leijoncrona mer resurser än Gyllenstierna, och med anledning av att de ägnade olika mycket tid åt universitetsstudier fördelade sig kostnaderna för deras peregrinationer på olika sätt. Bägge gjorde visserligen av med
cirka en tredjedel av sina medel Paris, men Leijoncrona investerade en större andel av sina medel i Holland och Tyskland än Gyllenstierna.708
Av figurerna 5:8 och 5:9 framgår att de tre största utgiftsposterna i Leijoncronas respektive Gyllenstiernas räkenskaper utgjordes av kostnader för kost och
logi, kläder samt studier och exercitier.709 Leijoncrona lade en fjärdedel av sin
kassa på kost och logi, Gyllenstierna en tredjedel. Till dessa utgifter räknas kostnader för husrum, mat, tvätt och ved, såväl för resenären som för dennes följeslagare.

708 KB, M 262 och RA, Esplunda arkiv, vol 1:32. Räkenskaperna tillkom på olika sätt. Ifråga
om Leijoncrona ansvarade informator Nils Rubenius för den ekonomiska redovisningen, medan
Gyllenstierna förde räkenskaperna på egen hand.
709 Uppgifterna i fig. 5:8 bygger på en sammanställning av de utgifter som Leijoncrona respektive Gyllenstierna hade på orter i vilka de uppehöll sig i en halv månad eller mer. Sammanlagt rör
det sig i Leijoncronas fall om 8 051 rdr och i Gyllenstiernas om 3 685. Deras utgifter för resor
mellan metropolerna, 1 224 respektive 704 rdr, redovisas inte i figuren. Gyllenstierna betalade inte
ut lön till någon preceptor, varför den posten saknas hos honom.
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Figur 5:8. Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas utgifter 1662–67 respektive
1682-85. Värden i riksdaler
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Leijoncrona är 8 051 rdr sedan kostnaden för längre resor, 1 224 rdr räknats bort. Motsvarande
siffror för Gyllenstierna är 3 685 och 704 rdr.

Figur 5:9. Fördelning av Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas utgifter
1662–67 respektive 1682–85
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Leijoncronas största utgiftspost var den för kost och logi, medan Gyllenstiernas
drygaste kostnader var dem för kläder. Klädkonsumtionen kostade honom inalles
över 1 300 riksdaler, motsvarande 37 procent av de sammanlagda utgifterna.
Fastän Leijoncrona i absoluta tal investerade nästan lika mycket som Gyllenstierna i kläder var hans utgifter på dem procentuellt sett jämförelsevis blygsamma
och uppgick till cirka 15 procent av de totala kostnaderna. I detta avseende var
Leijoncrona undantaget som bekräftade regeln. Nils Bielke lät i Paris åren 1661–
63 ekipera sig själv och sin betjäning för mer än 5 500 riksdaler. Detta innebar
att han gjorde av med över 40 procent av den totala budgeten för Parisbesöket på
klädesplagg.710 Evert Horns och Axel Lillies ärenden hos de parisiska skräddarna
våren 1663 var något färre än Nils Bielkes, men utgifterna för deras egen och
uppvaktningens garderob uppgick likväl till dryga 900 riksdaler, motsvarande
över 35 procent av deras expenser i Paris.711
Den tredje största posten hos Leijoncrona och Gyllenstierna utgjordes av utgifterna för studier och exercitier, vilka motsvarade tretton respektive åtta procent
av deras respektive reskassa. Med tanke på den betydelse som dessa aktiviteter
tillmättes och det faktum att exercitierna inte sällan användes som avskräckande
exempel på lyxkonsumtion, var utgifterna i denna post möjligen anmärkningsvärt
små – en fråga som det blir anledning att återkomma till. Tills vidare kan dessa
kostnader jämföras med utgifterna för inköp och för böcker, som tillsammans
motsvarade sammanlagt tolv procent av Leijoncronas och sex procent av Gyllenstiernas utgifter. Bakom rubriken inköp döljer sig förvärv av olika varor, till
exempel värjor och skjutvapen, som var samlarobjekt och gärna införskaffades på
platsen där de tillverkades.712 Hit hör även lyxprodukter som parfymer och antikviteter, det senare en typisk post bland utgifterna i Italien.713
Till posten böcker har räknats alla utgifter för böcker, kartverk, mindre trycksaker, gravyrer och kopparstick. Det finns anledning att skilja dessa kostnader
från andra inköp, inte minst för att klargöra resenärernas intensiva aktivitet på
detta område.714 Gyllenstierna fick för 100 riksdaler inte mindre än 126 olika
710 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper 1661-62.
711 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper dec. 1663–april 1663.
712 Gyllenstierna köpte exempelvis ett par pistoler (för 20 rdr) i Brescia, som var känt för vapentillverkning. Staden kallades för Mars’ verkstad. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper,
14/9 1683. Också Lilliecrona skaffade ”bresianiska” pistoler (för 22 rdr) men i Paris, där han även
köpte prakfulla värjor, varav en av silver och en annan med infattningar av guld och silver. KB, M
262, räkenskaper juni–aug. 1667.
713 Bland många andra varor köpte Lilliecrona parfym i Paris och antika medaljer och mynt i
Spoleto och Loreto. KB, M 262, räkenskaper. Bland Gyllenstiernas inköp märks ett schabrak (sadeltäcke) och en ”engelsk klocka” införskaffade i Paris resp. London. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32,
förteckningar över inköp i Paris och London.
714 Förutsättningarna för och resultatet av adelns bokinköp har varit föremål för tidigare studier.
Losman, 1980, s. 182–192, redogör för Carl Gustav Wrangels (1613–76) boksamlande. Walde,
1927, s. 69 - 101, diskuterar med hjälp av exempel hämtade från släkten Rosenhane betydelsen av
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objekt, i första hand böcker, vilket säger något om storleken på adelsynglingarnas
import av litteratur till hemlandet. Uppgiften belyser även förhållandet mellan
priset för böcker och kläder. Som jämförelse kan nämnas att det dyraste plagget
Gyllenstierna ekiperade sig med i Paris, en ”klädning med sammetsväst”, kostade
honom 362 riksdaler och endast var något kostsammare än det näst dyraste plagget, en ”klädning med guldfransar”, som betingade 287 riksdaler. Den dyraste
bok han skaffade, Historia della Republica veneta av Battista Nani, kostade 6,5
riksdaler.715
Leijoncrona investerade nästan tre gånger mer än Gyllenstierna på förvärv av
böcker, kartverk, tryck, gravyrer och kopparstick. Förutom de böcker som han
behövde för sina studier köpte han litteratur vars sammansättning av titlar och
stoff speglar vad en adelsman generellt förväntades ha i ett bibliotek och vad han
behövde för studier av kontinentala förhållanden. I det successivt allt mer omfattande resebiblioteket – bara i Paris registrerades 51 olika inköp – fanns verk om
arkitektur, artilleri, fortifikation, geografi, historia, juridik, konst, krigskonst,
språkvetenskap och statsvetenskap. Till det kom biografier och romaner.716 Samlingen av litteratur kompletterades av kartblad och kopparstick. Strax före hemresan 1667 förvärvade Leijoncrona 115 kartor ritade av den kände franske kartografen Nicolas Sanson (1600–67). Dessförinnan hade han skaffat sig kopparstick
av de kungliga slotten i Frankrike och av de mest framträdande vyerna i Rom.
Konstnären bakom många av kopparsticken från Rom var den franske gravören
Dominique Barrière (1610–78).717
En relativt stor post såväl hos Leijoncrona som hos Gyllenstierna är den rubricerad resor, som här avser kortare utflykter och rundresor med start och mål i den
ort där resenären för tillfället vistades. Ifråga om Leijoncrona finns kostnader registrerade för en rundresa från Leiden till Brabant, Flandern och Zeeland och en
resa från Rom till Neapel tur och retur. Mindre kostsamma, men knappast
mindre betydelsefulla, var utflykter i Paris’ och Roms omgivningar. Leijoncrona
besökte den franske kungens och de franska magnaternas slott, samt påvens och
kardinalernas villor.718 Gyllenstierna följde samma mönster och gjorde från
Utrecht utflykter till Amsterdam, Amersfoort, Haag och Ijsselstein. Från Rom

bokförvärv gjorda i samband med peregrinationer och ger exempel på vilken typ av litteratur som
föredrogs. Densamme, 1940, s. 1–45 ger ytterligare exempel på peregrinationernas betydelse för
bokimport med hänvisning till medlemmar av släkten Bielke.
715 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32. I räkenskaperna har Gyllenstierna upprättat listor, kronologiskt ordnade och knutna till de städer han besökte, över inköpta böcker och kläder. Nanis verk
om Venedig köpte Gyllenstierna i Rom.
716 KB, M 262, räkenskaper.
717 KB, M 262, räkenskaper, nov. 1666 och sept. 1667. Posterna heter ”kopparstycken gjorda
av Barriere” samt ”de förnämsta Sansons landkartor 115 st”.
718 KB, M 262, räkenskaper. Då Lilliecrona vistades i Rom besökte han även Frascati och Tivoli.
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reste han till Neapel och från Paris till Versailles, Chantilly och Liancourt. I samband med Londonbesöket gjorde han den traditionella turen till Windsor Castle,
Hampton Court och Oxford.719
Beträffande resterande poster kan nämnas att Leijoncronas informator Nils
Rubenius hade en lön om 100 riksdaler per år, och därmed tjänade betydligt
mindre än de 600 som Rudolph von Strauch årligen fick hos Lillie och Horn.
Utöver lönen sörjde Leijoncrona för Rubenius’ mat och husrum samt för kläder.
Till skillnad från Rubenius fick Leijoncronas dräng Per, som med undantag för
noteringarna i räkenskaperna för en anonym tillvaro i källmaterialet, inte lön,
men all annan nödtorft betald. Dessutom ekiperades han och fick möjlighet att
utbilda sig. Bland utgifterna för studier och exercitier finns noteringar om att Per
i Holland studerade bokhålleri och övade sig fäktning. I Heidelberg och i Paris
studerade han franska.720 Gyllenstiernas dräng, vars namn inte någonstans framgår, fick så vitt bekant ingen undervisning, men hade en veckolön om fyra riksdaler och utrustades fortlöpande med peruker och kläder.721
Leijoncronas räkenskaper är mer detaljerade än Gyllenstiernas och i syfte att
räkna fram jämförbara siffror har Leijoncronas post för övriga utgifter blivit oproportionerligt stor. Till denna har förts åtskilliga små kostnader för olika ändamål,
som drickspengar till bagagebärare, kuskar och pigor, dusörer till exercitiemästare, guider och värdshusvärdar, småslantar till musikanter och sångare, allmosor
till fattiga, utgifter för frukt, vin och konfekt, hyror av karosser, inträden till sevärdheter och teaterföreställningar, etcetera. Hit hör även kostnader för anteckningsböcker, bläck, målarfärg, papper, pennor och penslar. Leijoncrona drog
försorg om sin hälsa och lät slå åder, besökte läkare och köpte medikamenter.
Han klippte sitt hår och skötte sin hygien. För brev som sändes till Sverige betalades porto och en viss procent av varje växel drogs som ersättning för bankirernas
förmedling av pengar. Därtill bestred Leijoncrona kostnader för representativa
aktiviteter, exempelvis i Rom julen och nyåret 1666–67, då han anordnade ett
gästabud och anlitade violinister för underhållningens skull. Strax före avresan

719 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper. Ijsselstein ligger strax utanför Utrecht. Där fanns
ett slott. I Chantilly norr om Paris fanns ett slott med en stor park. Liancourt hette på 1600-talet
Liancourt-les-Belles-Eaux. Orsaken till Gyllenstiernas besök på platsen att där fanns ett slott med
en omfattande parkanläggning, prydd med vattenkonster och kanaler. Slottet tjänade bl a som modell för Versailles. Ett par decennier före Gyllenstierna besökte Sven Ribbing Liancourt och antecknade följande i sin resejournal ”Liancourt är… vid pass 12 mil från Paris beläget, har sköna byggningar och uti trädgårdarne övermåttan sköna vattenkonster”. UUB, X 356.
720 KB, M 262, räkenskaper, dec. 1662–aug. 1666.
721 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32. Gyllenstierna särredovisade utgifterna för drängen på samma
sätt som han särredovisade utgiterna på exempelvis böcker.
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från Paris hösten 1667 betalade han tull för packning som sändes direkt till Sverige och löste en viss Nils Stierna (1646–89) ur fängelse genom att betala dennes
skuld till en parisisk perukmakare.722
Avslutningsvis kan noteras att posterna för kläder, inköp och böcker tillsammans utgjorde 27 respektive 43 procent av Leijoncronas och Gyllenstiernas samtliga utgifter. Detta faktum ger belägg för den stora roll som konsumtionen av
varor, särskilt kläder, spelade för resenärerna. Mot den bakgrunden skall undersökningen föras vidare och inriktas på resenärernas kostnader i de mest besökta
länderna, Holland, Frankrike och Italien och i de tre städer, Leiden, Paris och
Rom, vilka bildade de huvudsakliga knutpunkterna i peregrinerandets geografiska rum.

5. Sammanfattning
Undersökningen i föreliggande kapitel har visat att aristokratins kostnader för
peregrinationerna var mycket stora. En familj måste räkna med att spendera
minst 1 000 till 2 000 riksdaler per år på en son som vistades på kontinenten.
Medlemmar av aristokratins toppskikt gjorde i förekommande fall av med betydligt mycket mer pengar än så, upp till mellan 4 000 och 5 000 riksdaler per person
och år. Sådana summor var företrädesvis förknippade med offentlig representation som i första hand ankom sönerna till de främsta statsföreträdarna. De höga
kostnaderna fungerade socialt exkluderande och försvårade konkurrens från
grupper utanför aristokratin, vilka inte hade omfattande godsinnehav och höga
statstjänster att luta sig mot. Den begränsade internationella jämförelse som genomfördes visar att den svenska aristokratin hävdade sig väl i relation till dansk
och tysk adel, undantaget de förmögna tyska riksfurstarna. Siffror rörande den
brittiska aristokratin antyder att den hade möjlighet att investera större medel i
resandet än den svenska.
De höga kostnaderna för peregrinationerna, som inte sällan resulterade i skuldsättning, diskuterades och kritiserades. Senast strax efter 1600-talets mitt hade en
kritisk tradition bildats. Kring 1660 började den sättas på pränt i större utsträckning än tidigare. Kritiken anknöt till det tadel som akademiska företrädare, bland
andra Schefferus och Verelius, gav uttryck för och som delvis backades upp av
aristokrater som Schering Rosenhane. Signifikant stöd, om än med delvis andra
premisser, fick dessa synpunkter av rikskansler Axel Oxenstierna och rikskansler
Magnus Gabriel De la Gardie. Den senare föreslog omfattande åtgärder för att
minska adelns beroende av peregrinationerna och därmed minska kostnaderna
för dem, vilket, föreställde han sig, skulle ha positiv inverkan på landets ekonomi.
722 KB, M 262, passim. Uppgifterna om Nils Stierna härrör från räkenskaperna för tiden maj –
okt. 1667. Någon ytterligare förklaring till Stiernas belägenhet gives inte, men i förbigående sagt
illustrerar hans exempel hur adelns skuldsättning utomlands tog sig uttryck.
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När peregrinationsutgifterna granskas närmare visar sig, inte oväntat, resenärernas vistelser i metropolerna ha varit betydligt mycket kostsammare än besöken
i universitetsstäderna. Mest dyrbara var besöken i Paris. Räkenskaperna från
1660-talet avslöjar att resenärerna regelmässig investerade kring 40 procent av
sina tillgängliga medel i den franska huvudstaden. Den förändring beträffande
tidsmässiga investeringar som blottlades i kapitel fyra fick således tydliga ekonomiska återverkningar och det står utom allt tvivel att vistelserna i Paris präglade
aristokratins peregrinerande efter 1600-talets mitt; där tillbringade den minst en
tredjedel av tiden på kontinenten och gjorde av med det mesta av sina pengar.
Klart är också att kostnader för kläder är den viktigaste förklaringen till resenärernas stora utgifter i Paris. Dessa stod vanligen för mellan 30 och 40 procent av
expenserna, medan kostnaderna för studier och exercitier inte uppgick till mer än
cirka 10 procent.
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6. Resan på kontinenten

F

öljande kapitel ägnas åt att följa upp resultaten i det föregående genom att
fördjupa studien av vad resenärerna gjorde på olika platser och hur mycket
tid de investerade i olika aktiviteter. Undersökningen koncentreras till de
orter där resenärerna tillbringade mest tid. Under decennierna mellan 1640 och
1660 fortgick den förändring av adelns peregrinationer som inletts tidigare. Resorna till Italien blev mer vanligt förekommande och Paris det nav kring vilken
resandet organiserades, vilket återverkade på vistelserna i Frankrike generellt och
itinerarierna som helhet.
Bakgrunden till denna förändring och resultaten av den fortsätter här att granskas genom att studera ett antal resor på 1640-talet och relatera dem till ett antal
peregrinationer på 1660-talet. För 1640-talets vidkommande analyseras i synnerhet Carl Lilliecronas, Gustav och Svante Bielkes samt Erik Oxenstiernas peregrinationer. Beträffande 1660-talet fördjupas den redan påbörjade detaljstudien av
Nils Bielkes, Evert Horns och Axel Lillies, Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas resor. Till detta läggs exempel hämtade från Sven Ribbings samt Axel
och Bengt Rosenhanes utrikes vistelser. I syfte att belysa genomförandet av peregrinationerna i sin helhet refereras, förutom till Nederländerna, Frankrike och
Italien även till resandet i andra länder.
De skiljaktiga åsikterna om olika franska och italienska orters plats på itinerarierna tas upp till vidare behandling, med särskild hänvisning Hugo Grotius’ rapporter om adliga resenärer under 1630- och 1640-talen. Grotius var under flera
år svensk ambassadör i Paris, och genom hans brev kan adelns vistelser i den
franska huvudstaden och resande i Europa studeras från en vinkel som kompletterar vad som framkommer i annat material.
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1. Avresa – Köpenhamn och Hamburg
Sven Ribbing reste ut på kontinenten i slutet av september 1663. I sin journal
skrev han: ”När jag disponerat mina saker hemma, och förordnat medlen till resan, begav jag mig ifrån Stockholm till vägs.”723 Med denna bedrägligt lakoniska
formulering inledde han resan som tog honom längs den väl frekventerade vägen
till Nederländerna, Frankrike och Italien. Vägnätet genom Sverige var bristfälligt,
enligt flera resenärer. Den ”förskräckliga” Kolmården var ett hinder. Ett annat
var avsaknaden av säkra upplysningar. Carl Lilliecrona blev 1639 helt vilse i skogen kring Motala och på 1660-talet var underrättelserna om farbara leder i Skåne
ännu opålitliga.724
Det har redan framgått att ett av huvudalternativen för resan ut ur Sverige var
att ta sikte på Hamburg och antingen färdas via Danmark eller över Östersjön.
Med få undantag, som exempelvis Ture Bielke, vilken i sviten till en ambassad
avreste från Göteborgs hamn med destination London, uppvisar samtliga peregrinationer variationer på detta tema.725 Till de fasta inslagen på itinerarierna
hörde att besöka den danska huvudstaden och ägna tid åt Hamburg, men vistelserna i respektive ort blev i allmänhet inte längre än maximalt en vecka. I Köpenhamn och Hamburg hade resenärerna hjälp av den svenska utrikesförvaltningen,
vars representanter tog emot adelsynglingarna, gav dem underrättelser och bisprang dem med praktiskt stöd. Sättet som detta skedde på visar att de utländska
sändebuden hade ett uttalat uppdrag att handleda adliga resenärer. Aristokratin,
i synnerhet sönerna till de främsta statsföreträdarna, fick särskilt välvillig behandling.
Gustav och Svante Bielke reste 1639, efter att ha besiktigat gruvorna i Bergslagen och tagit farväl av drottningen, över Helsingborg och Helsingör till Köpenhamn, där den svenske residenten gav dem vederbörlig information. De begav sig
sedan till några släktgods på Fyn, bytte hästar och vilade. I Hamburg kunde de
för Johan Adler Salvius, som förestod de svenska intressena, uppvisa ”regeringsbrev” som instruerade honom att ordna med transferering av 2 000 riksdaler till
deras nödtorft. De fick även höra nyheten om fältmarskalk Johan Banérs (1596–
1641) seger vid Chemnitz. Därpå tog de den ordinarie vägen till Amsterdam över
Stade, Bremen, Oldenburg, Emden, Groningen och Harlingen.726

723 UUB, X 354, 1663-09-26.
724 Göran Gyllenstierna kallade Kolmården för silva horrida [förskräcklig skog]. RA, Esplunda
arkiv, vol. 1:32, 24/7 1682. Carl Lilliecrona red vilse i skogarna mellan Motala och Vadstena. UUB,
X 352, 15/8 1639. Nils Rubenius framhåller att han och Johan Leijoncrona hade för avsikt att resa
genom Småland och Skåne till Malmö för att nå Köpenhamn, men eftersom säkra upplysningar
om vägar saknades valde de vägen via Halland till Helsingborg. KB, M 262.
725 Ambassadresan finns beskriven i SSB, Joakim Brahes reseberättelse 1625.
726 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Hamburg, 1639-05-01 och Svante Bielke till dens. samma datum.
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Ett tjugotal år senare, i november 1663, reste Johan Leijoncrona samma väg
och gjorde en rad observationer som dokumenterades av Nils Rubenius. Liksom
Axel Lillie gjorde något år tidigare, konstaterades att svenskarna hade gått hårt åt
Helsingör. Stadens västra del låg helt i ruiner. Slottet, som de förbjöds att besöka,
och dess försvarsverk var svårt skadade, men under återuppbyggnad. Rubenius
lyckades få en klar uppfattning om den militära bevakningen av staden, vilket är
notabelt med tanke på det spända läget länderna emellan. Därefter nådde de Köpenhamn, som grundligt studerades med hänsyn till politiska frågor, publika
byggnader och allmännyttiga inrättningar. Det nyligen införda enväldet tilldrog
sig speciell uppmärksamhet. Organisationen av de högsta riksämbetena och namnen på dess innehavare registrerades liksom monarkens förändrade rekrytering
till kollegierna. En legation från Moskva siktades då den i procession frambar
dyrbara gåvor till danske kungen.727
Domkyrkan, Vår Frue Kirke, jämfördes med Uppsala domkyrka och Storkyrkan i Stockholm. Slottet besöktes, liksom börsen och universitetet. Den berömde
läkaren Thomas Bartholin (1616–80) förärades en visit och en karaktäristik: ”Där
är en karl, som både till anseende och tal giver goda tecken till uppriktighet”. Hos
honom fanns åtskilliga skelett av djur och människor. Sådana observationer relaterades sedermera till kabinetten på hovet i Gottorp, dit Leijoncrona och Rubenius nådde efter en resa över Roskilde, en stad som också beskrevs ingående. I
Gottorp sökte de upp polyhistorn Adam Olearius (1599–1671), som var känd
för sina resor i Ryssland och Persien, och som förestod konst- och raritetsamlingarna.728
I dess bibliotek intresserade sig Leijoncrona och Rubenius för den rikliga förekomsten av böcker på latin och tyska, dyrbara manuskript och rara mynt. De
noterade även ett praktfullt bord, försett med en med marmorskiva innefattad
med ädelstenar, som bedömdes vara värt 4 000 riksdaler och 1648 hade förts från
Prag som krigsbyte av Erik Oxenstierna. I de två konstkamrarna såg de vapen
från Japan, Indien och Persien, kläder från olika kontinenter, kinesiska skrifter,
horn och andra artefakter från planetens djurliv.729
När de passerade Hamburg gjorde Rubenius en lika grundlig genomgång av
stadens förhållanden som i Köpenhamn. Styrelsesätt, kyrklig administration,
handel, bankväsende, byggenskap och allmänna inrättningar, som tukthus, samt
vattendistribution och försvarsverk beskrevs ingående.730 Hans sätt att dokumentera besöken Helsingör, Köpenhamn, Roskilde och Hamburg är av allt att döma
727 KB, M 262, 1663-11-25. Noteras kan att Leijoncrona och Rubenius besökte det kungliga
stallet där de såg ståtliga hästar. Främst bland dem var de vagnshästar som Karl X Gustav hade
förärat den danska drottningen i samband med fredsslutet i Roskilde 1658.
728 KB, M 262, 1663-12-3–9. Skogh, 2013, s. 20 och där anförd litteratur, samt passim för
innehållet och betydelsen av dylika samlingar.
729 KB, M 262, 1663-12-06.
730 KB, M 262, 1663-12-11–17.
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en tillämpning av den metod som Johan Gyllenstierna rekommenderade i syfte
att studera statliga och samhälleliga sammanhang (kapitel två). Förutom bredden
på stoffet kan noteras att egna observationer underbyggdes med information inhämtad från betrodda sagesmän samt, säkerligen, litteratur. På den fortsatta resan
mot Nederländerna följde Leijoncrona och Rubenius samma väg som bröderna
Bielke.
Alternativet till den danska turen var att resa över Östersjön och, som Erik Oxenstierna på 1640-talet, göra en mindre rundresa i svenskkontrollerade områden
i Pommern, kombinerat med besök i Hamburg. Erik blev där särskilt väl trakterad av Adler Salvius som samlade sex sändebud från olika länder till ett möte. På
plats fanns även Schering Rosenhane, som utsetts till resident i Münster och var
på väg till fredsförhandlingarna i Osnabrück. Även Erik, som var på väg till Nederländerna, skulle stanna för att delta i dem. Av den anledningen tog han en
annan väg än bröderna Bielke och Leijoncrona och reste över Lüneburg, där han
sammanträffade med sin bror Johan, som var Sveriges officielle delegat i fredsförhandlingarna. Tillsammans med honom färdades han sedan över Salzwedel, Celle
och Hannover. Under resan studerades metoder för saltutvinning, vilket i förbigående sagt korresponderar med reseinstruktionernas anvisningar om nödvändiga observationer av naturtillgångar. I Celle och Hannover fick han tillfälle att
observera två skilda exempel på hovkultur, då brodern blev praktfullt mottagen
på respektive plats. Han noterade särskilt att tyska furstar innan de uttalade sig
vanligen konsulterade en rådgivare som viskande meddelade synpunkter.731
Ett par decennier senare, i december 1659 befann sig Axel och Bengt Rosenhane i Bremen dit de anlänt efter en resa över Lübeck, Hamburg och Stade. Färden gick långsamt och var farlig till följd av Sveriges konflikter med Danmark,
Polen och Ryssland. Bremen stödde dock lojalt den svenska kronan. De förärades
ett ståtligt mottagande och stadsmagistratens rådsmän guidade till stadens sevärdheter.732 I brev till brodern Johan rapporterade Axel och Bengt om sin fortsatta
färd söderöver via Helmstedt, Göttingen, Marburg, Giessen och Darmstadt. Läget i norra Tyskland präglades av fattigdom och stora pålagor på befolkningen.
Längre söderut var så gott som samtliga städer märkta av flera decenniers krigföring. Många byggnader låg i ruiner och återuppbyggnadsarbetet var bristfälligt.
Den eleganta och stora staden Stockholm framstod som klart överlägsen alla tyska
orter.733

731 AOSB, avd. II, bd. 17, s. 391–401, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Stettin, 164307-20, Hamburg, 08-04, Salzwedel, 08-07 och 08-15 och Minden, 08-29.
732 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Bremen,
1658-12-20.
733 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, samt Heidelberg, 1659-02-26. På resan genom
Tyskland besökte de även befästningen Zingenheim i Hessen, vilken föreföll ointaglig.
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Verksamheten på många av de berömda universiteten låg i träda. Studenterna
var få och många tyska lärde hade flytt bort. Ett exempel var Freiburg. Stora delar
av staden var förstörda. På dess akademi var verksamheten visserligen igång, men
statt i förfall. Särskilt ifråga om matematiken var läget kritiskt och kvaliteten på
lärarna nådde inte på långt när de höjder som präglade Uppsala. I Heidelberg,
där de avsåg att stanna ett par månader, var läget annorlunda. Staden var visserligen liten och inte alls så ”magnifik” som Stockholm eller Uppsala, men den
kurfurstliga närvaron uppvägde saken. Tack vare kurfurstens hovhållning stod
övningarna i allehanda exercitier och främmande språk i ”högsta flor”. Universitetet förestods av väl förfarna professorer, men tålde likväl inte att jämföras med
Uppsala. Faktum var att, med Helmstedt som möjligt undantag, överträffade
ingen tysk akademi Uppsala ifråga om skönhet, antal studenter och professorernas skicklighet.734
Liksom fadern hade anbefallt tog Axel och Bengt i Heidelberg tag i sina studier
och exercitier och påbörjade ett kollegium i romersk rätt, vilket den svenske legaten Mattias Biörenklou uppmuntrade till. Därtill tog de ett kollegium i anatomi,
vilket Bengt ansåg vara så ovanligt att han måste förklara saken för brodern Johan.
Anatomikollegiet hade kommit på tal vid en måltid då universitetets professor i
medicin hade appellerat till deras ungdomliga nyfikenhet. Resultatet var lyckat.
”Detta studium är förtjusande” intygade Bengt. Utöver juridiken och anatomin
studerade de franska två timmar om dagen, övade fäktning i en timme och ägnade
en timme åt att studera tyska stats- och samhällsförhållanden (alltså res Germanicae precis som fadern instruerat dem). Inalles blev det ett program som endast
med avbrott för måltider räckte från fem om morgonen till sex på kvällen. Goda
bevis på exercitiernas betydelse fick de på den kurfurstliga manegen, där de blev
åskådare till hovmännens tävlingar i olika ridmoment. De kom även i personlig
kontakt med kurfursten då de överlämnade brev till denne från fadern.735
De anförda exemplen visar att de idéer som uttrycktes i instruktioner och orationer i stor utsträckning också omsattes i praktiken. Resenärernas informationsinsamling skedde metodiskt och med fokus på stats- och samhällsförhållanden.
Notabelt är den betydelse som tillmättes observationerna i Danmark och norra
Tyskland. God hjälp hade resenärerna av svenska utsända på olika platser och
personer som stod i nära kontakt med svenska förhållanden. Redan etablerade
nätverk var därmed av stor vikt. Inte oväntat visar sig fäders ställning ha avgörande inflytande på behandlingen av respektive resenär. Ju högre upp i hierarkin
fadern befann sig, desto fler dörrar öppnade sig för en son på resa.

734 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Axel Rosenhane till Johan Rosenhane, Heidelberg,
1659-03-09.
735 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Heidelberg, 1659-05-31.
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2. Nederländerna – Amsterdam, Haag, Leiden
Som framgick av kapitel fyra präglades de svenska adelsmännens vistelser i Nederländerna av besök i Amsterdam, Haag och Leiden. Amsterdam var hjärtat i
landets maritima ekonomi, Haag var den politiska huvudorten och Leiden den
mest besökta universitetsstaden. Erik Oxenstierna fördelade sin tid mellan dessa
städer och vistades först fyra månader i Amsterdam, därefter två i Leiden och
avslutningsvis tre månader i Haag. Besöken i respektive stad hade olika syften. I
Amsterdam studerade han handeln och besökte allmännyttiga inrättningar för
vård av barn, fattiga, gamla och psykiskt sjuka. I Leiden bedrev han studier i
romersk rätt och teckning. På privat väg studerade han humaniora. Han bevistade
även ”en anatomi”, vilket bedömdes som särskilt betydelsefullt. I Haag umgicks
han med prinsen av Oranien, fick information om statsstyrelsen och kriget mot
Spanien samt besökte de viktiga befästningarna Bergen-op-Zoom, Breda och
s’Hertogenbosch.736

I Leiden, Haag och London
Förutom det faktum att faderns namn öppnade alla dörrar för Erik var hans Hollandsvistelse ovanlig i det avseendet att han inte tillbringade särskilt mycket tid
vid universitet. Detta finner sin förklaring i att hans akademiska studier betraktades som i stort sett avslutade och att resan därför skulle inriktas på nyttiga observationer. Som framgår av Wrangels studie (1897) av svenskars besök i Holland
ägnade emellertid de allra flesta resenärer de mesta av sin tid i Nederländerna åt
att bevista universiteten. Till dem hörde Carl Lilliecrona och bröderna Bielke.
Lilliecrona anlände till Leiden i slutet av september 1639 och blev kvar där i nästan två år. I resejournalen yttrar han påfallande lite om sina studier, men av anteckningarna framgår att umgänget med egna landsmän var intensivt. Han nämner över 30 svenskar vars Leidenvistelser överlappade med hans egen. Bland dem
var Gustav och Svante Bielke, Magnus Gabriel De la Gardie, Gustav och Krister
Bonde samt Lars Kruus, tillsammans med vilken han rest från Sverige till Holland.737
När Lilliecrona och Kruus anlände till Leiden tog de in hos den kände professorn i vältalighet, och sedermera historia, Marcus Boxhornius (1612–53), vars
umgänge han säger sig ha haft stort utbyte av. Dock var varken han eller Kruus
nöjda med sina kammare och beslöt att byta kvarter, varvid de flyttade in hos en
vallon hos vilken Ture Bielke (av Åkerö, 1618–47) logerade. Tillsammans med
denne organiserade Lilliecrona och Kruus sina studier och exercitier. Närmare
bestämt satte de igång med övningar i dans och fäktning samt kontrakterade en
736 Fries, 1889, s. 24–28. AOSB, avd. I, vol. 17, s. 14–16 och 401–428.
737 UUB, X 352, 30/9–27/10 1641.
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professor i matematik som varje dag mellan 10 och 11 dök upp hos de unga
männen och visade ”stor flit” i sin undervisning. De lät även skriva in sig vid
universitetet, men mer för att njuta av studenternas privilegier, än för att identifiera sig själva som medlemmar av studentkorporationen.738
Med något fler detaljer meddelade sig Gustav och Svante Bielke om sin tid i
Leiden, dit de kom på hösten 1639 någon månad efter Lilliecrona. Liksom denne
sökte de upp Boxhornius för att hitta logi, men upptäckte att hans hus var fullt.
De tog då in på ett annat ställe där det fanns många svenska kamrater, bland
andra Svante Bielke samt Erik och Axel Sparre. Hela dagarna användes till studier
och övningar: historia och politik mellan klockan sju och nio, juridik mellan nio
och tio, geometri och fortifikation mellan tio och elva, allt detta på privat väg. På
eftermiddagarna ägnade de en timme åt att dansa och två åt att fäkta. Någon
tillräckligt skicklig beridare fanns inte att tillgå varför de avstod från ridningen.
De bevistade Boxhornius offentliga föreläsningar. Han var, skriver Svante, ett
stort lärdomsljus och en föregångsman ifråga om eleganta manér. I övrigt hade
de goda möjligheter att diskutera nyheter som flöt in om kriget mellan fria Nederländerna och Spanien.739
Sedan sänker sig tystnaden över deras förehavanden. När den bryts, på våren
1641, har de lämnat Leiden och befinner sig i Haag, i färd med att bege sig till
Frankrike för att ”ta igen” vad de har missat av exercitier och resa vidare till Italien. Emellertid hade ett tillfälle dykt upp som inte fick gå dem förbi. I Haag
surrade rykten kring underhandlingarna om giftermålet mellan Vilhelm II av
Oranien (1626–50, sedermera ståthållare över Nederländerna) och Mary Henrietta Stuart (1631–60), äldsta dotter till kungen av England. Tack vare sin äldre
bror som i kraft av sin tjänstgöring vid svenska armén i Tyskland hade vissa försänkningar i Haag lyckade Gustav och Svante göra plats för sig i den 200 man
starka sviten som följde Vilhelm till England. På nära håll kunde de där följa de
diplomatiska förvecklingarna och de koreograferade möten som skedde mellan
Vilhelm och prinsessan Mary, som inte var mer än tio år gammal och enligt äktenskapsfördraget inte skulle behöva umgås med sin man förrän hon fyllt 12 år.
Bröderna Bielke noterade även ceremonierna kring påskfirandet och gjorde standardturen via Cambridge, Oxford, Bristol, Bath, Salisbury, Winchester, Windsor
Castle och Hampton Court. Eftersom deltagarna i sviten kom från flera olika
länder flöt nyheter in från alla håll och diskuterades. I slutet av maj lämnade de
London och reste till Paris. Längs vägen gjorde de notiser om engelska örlogsskepp och stötte i Rouen ihop med Gustav och Krister Bonde.740
738 UUB, X 352, 27/10 1641.
739 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Svante Bielke till Ture Bielke, Leiden,
1639-12-[defekt].
740 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Haag,
1641-03-12, Hellevoetsluis, 1641-04-19, London, 1641-04-30 och 05-24. Svante Bielke till dens.,
Haag, 1641-03-10 och London, 1641-04-22.
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Bröderna Bielke visar att Englandsresorna inte sällan utgjorde ett slags längre
utflykter från Holland. Ungefär detsamma kan sägas om bröderna Rosenhane
som anlände till London i slutet av november 1661. De hade då rest i Italien så
långt söderut som till Neapel och vistats halvtannat år i Paris. I London hamnade
de, som många andra, i språkförbistring, men också i gott sällskap. Där fanns
redan Johan Gabriel Stenbock, Anders Torstensson och Wolmar Wrangel
(1641–75). Stenbock och Torstensson, som de tidigare hade träffat i Venedig och
Paris, hade blivit bjudna till Oxford av en (ej namngiven) engelsk aristokrat. Axel
och Bengt gjorde dem sällskap och gavs möjlighet att jämföra sina intryck av de
tyska akademierna med den i Oxford. Bengt, som höll i pennan, framhöll att
Oxforduniversitetet åtnjöt urgamla privilegier och kännetecknades av en imponerande ordning. Vid de 18 kollegierna rådde särskilda regler för studenterna som
inte fick lämna dem utan tillstånd. Bengt trodde att universitetet passade väl för
engelsmän men betvivlade att det var bättre än Uppsala universitet. Hos aristokraten blev de mottagna på inhemskt ”sätt och bruk” vilket innebar att de måste
dansa på engelskt manér och skänka de kvinnliga kontrahenterna lätta kyssar,
något som Bengt fann tämligen behagligt. Före avresan från England såg de programenligt Windsor Castle och Hampton Court.741

Johan Leijoncrona i Leiden och Haag på 1660-talet
Förutsättningarna för Hollandsbesöken under 1660-talet belyses väl i Johan
Leijoncronas räkenskaper, som ger en detaljerad inblick i adelns studier och exercitier.742 Leijoncrona, Rubenius och drängen Per anlände till Amsterdam vid
jultid 1662. Där lät Leijoncrona ekipera sig med passande kläder och begav sig i
januari 1663 till Leiden, som blev hans huvudsakliga vistelseort fram till hösten
1664, då han flyttade till Haag. Efter att därefter ha tillbringat ett par månader i
Leiden respektive Amsterdam, lämnade han Nederländerna i mars 1665 och begav sig till Heidelberg. Sammanlagt vistades han därmed 25 månader i Holland,
varav två i Amsterdam, drygt tre i Haag och knappt 20 i Leiden.
I Leiden, och delvis i Haag, ägnade sig Leijoncrona åt vad som i efterhand
framstår som ett mycket medvetet planerat pensum av studier och exercitier. Genom att terminsvis följa hans intellektuella och fysiska träning kan konstateras att
svårighetsgraden och komplexiteten i övningarna ökade gradvis. Vårterminen
1663 ägnade han sig, så snart han i mitten av januari hade kommit igång med
studierna, åt vad som kan betecknas grundkursen i latinsk litteratur. Tack vare
741 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Axel Rosenhane till Johan Rosenhane, London,
1661-12-01. Bengt Rosenhane till dens., London, 1661-01-10.
742 KB, M 262. Rubenius förde visserligen en resejournal, men den har en omfattande lucka
från tiden strax efter ankomsten till Leiden våren 1663 till sommaren 1665, då Rubenius och
Leijoncrona hade anlänt till Paris.
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rekommendationer från professor Johannes Schefferus i Uppsala kunde han kontraktera professor Johannes Gronovius, en auktoritet inom klassiska studier, för
privat undervisning.743 Leijoncrona började med att för denne studera de romerska historikerna Florus och Justinus, samtidigt som han för preceptor Rubenius läste Caesar, Livius och Ovidius. Latinstudierna kombinerades med övningar i dans och fäktning. Tillsammans med drängen Per tog han en månadslång
kurs i bokföring, eller i bokhålleri som termen lyder i räkenskaperna, och bevistade dissektioner på universitetets anatomiska teater. Ett avbrott i vardagsrutinerna utgjordes av återkommande teaterbesök och ett och annat glas på trippelboden.744
I juni och juli gick latinkursen över till de romerska författarna Cicero, Petronius och Terentius. En paus gjordes i dansövningarna under det att fäktningen
fortsatte i kombination med en tvåveckors duvning i voltige (vilket var detsamma
som gymnastik på redskap).745 I augusti tog Leijoncrona ledigt från de akademiska värven och den fysiska träningen och begav sig under Rubenius ledning ut
på den tidigare omtalade, nästan månadslånga turen i ”Zeeland, Flandern, Brabant [och] Holland”. Som förberedelse anskaffades Abraham Gölnitz’ Ulysses Belgico-Gallicus (1631) och Lodovico Guicciardinis praktfulla Belgicae Sive Inferioris
Germaniae Descriptio (1635), som var försedd med kartor och bilder av nederländska städer.746 Färden gick över Utrecht, Rotterdam och Middelburg över till
Spanska Nederländerna, där Brügge, Gent, Bryssel och Leuwen besöktes, och sedan åter mot Leiden över Antwerpen och Breda. Av räkenskaperna att döma ägnade Leijoncrona mest intresse åt befästningar, handelshus, maritim krigföring,
rådhus och hovhållning. Han skaffade även ”kartor och avritningar”, exempelvis
över Antwerpen.747
Väl åter i Leiden använde Leijoncrona höstterminen 1663 åt att läsa Suetonius’
kejsarbiografier för Gronovius. Dans- och fäktningsexercitierna fortsatte som tidigare, men något mindre frekvent.748 En nyhet på programmet var övningar i
flöjtspel och troligen även sång. Med ledning av gjorda bokinköp går det att sluta
743 Detta framgår av det som återstår av Rubenius journalanteckningar beträffande vistelsen i

Leiden. KB, M 262, journal, jan. 1663.
744 Meningen var att Leijoncrona också skulle ta en kurs i geografi. Han påbörjade en sådan,
men av okänd anledning kunde den inte genomföras. KB, M 262, räkenskaper, jan.–maj 1663.
745 KB, M 262, räkenskaper, juni–juli 1663.
746 Observera att Belgien vid denna tid betecknar Nederländerna, såväl de fria som de spanska.
747 Färdvägen framgår i detalj av räkenskaperna eftersom Rubenius har noterat vilka utgifter de
hade i respektive ort. KB, M 262, räkenskaper, aug. 1663.
748 Tempot i exercitieövningarna var märkbart lägre hösten 1663 än tiden före och efter, möjligen beroende på att Leijoncrona var sjuklig. I räkenskaperna har noterats utgifter för medikamenter för problem med magen, bland annat ”brännevin”. KB, M 262, räkenskaper, okt.–dec. 1663.
För brännvinet se notering 1663-10-26.
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sig till att han, utöver latinläsningen och exercitierna, sysslade med intensiva studier för Rubenius, framförallt i historia och politik. Nederländsk, svensk och romersk historia studerades, bland annat med utgångspunkt i läsning av Olaus
Magnus’ och Johannes Loccenius’ verk. Ifråga om politiken koncentrerades ansträngningarna till Justus Lipsius’ Politicorum sive Civilis doctrinae libri sex (1589)
och Monita et Exempla Politica (1606).749
Under vårterminen 1664 fortsatte Leijoncrona läsa Suetonius men Gronovius
introducerade även Tacitus på kursen. Exercitierna intensifierades med en kombination av dans och fäktning, vilka kompletterades med flöjtspel. Framåt sommaren anträdde Leijoncrona för första gången manegen i organiserad form och
påbörjade de exercitier på hästryggen som framgent kom att bilda kärnan i de
fysiska övningarna. Redan tidigare hade han förvärvat ett storslaget verk på området, Antoine de Pluvinels (1552–1620) rikligt illustrerade L’Instruction du Roy
en l’exercice de monter à cheval (1625). Även i övrigt ändrades programmet och
Leijoncrona började studera matematik. Att det rörde sig om räknelära med militär inriktning framgår av bokförvärven, bland vars titlar finns verk om artilleri,
fortifikation och geometri.750
Matematikövningarna kombinerades med en tremånaderskurs i teckning.
Ämnena hängde samman. En artilleri- och fortifikationsofficer måste räkna på
skjutvinklar och framställa ritningar av försvarsverk. För studier med sådant innehåll införskaffades avbildningar av belägringar som infogades i en volym med
Leijoncronas egna anteckningar om fortifikation och, måste antas, teckningar
med motiv inom samma ämne. Teckningsövningarna innebar dessutom en allmän estetisk skolning. Som teoretiskt underlag fungerade den holländske arkitekten Hans Vredeman de Vries’ Perspectiva (1628), ett pedagogiskt verk om perspektivlära, rikligt försett med kopparstick av den flamländske gravören och kartografen Hendrik Hondius (1573–1650), och en samling bilder utförda av den
holländske konstnären Abraham Bloemaert (1566–1651), sannolikt föreställande
modeller för avbildning av den mänskliga kroppens fysionomi.751

749 Antagandet om sångövningarna bygger på en notering om utgift för en sångbok. KB, M
262, räkenskaper, aug.–dec. 1663.
750 KB, M 262, räkenskaper, jan.–aug. 1664.
751 KB, M 262, räkenskaper, juni–sept. 1664. Liksom i fallet med övriga här upptagna boktitlar
är det oklart vilken utgåva av Vredeman de Vries verk Leijoncrona hade tillgång till. Här hänvisas
till en utgåva på tyska från 1628. En anteckning bland räkenskaperna om en utgift på drygt 11 rdr
för ”themate physiognomico astronomico” pekar på att Leijoncrona även studerade physiognomik,
det vill säga läran om kopplingen mellan mänskligt utseende och specifika karaktärsegenskaper. EB,
sv. ”physiognomy”. Under alla omständigheter var kostnaden för denna post exakt lika stor som den
för en månads undervisning i teckning.
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Figur 5:10. Fördelning av Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas utgifter i
Leiden 1663–65, respektive Utrecht 1682–83
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Förebildlig inspiration presenterades honom i form av kopparstick framställda av
gravören Hendrick Goltzius (1558–1617), av den flamländske renässanskonstnären Lucas van Leiden (1494 –1533) samt gravyrer med jakt- och fiskescener av
okänd konstnär. Med säkerhet tjänade även det ”bokverk med kopparstycken”
föreställande fiskar, landlevande djur och fåglar som underlag för hans teckningsövningar. Samlingen kompletterades av stora ”illuminerade” kartor över Nederländerna och Tyskland. För förvaring av färger skaffade han en ”elfenbensbössa”
försedd med skålar. Ifråga om artillerikonsten, fortifikationen och matematiken
köptes, förutom en rad titlar speciallitteratur, som Diego Ufanos Tratado dela
artilleria (1613), en uppsättning matematiska mätinstrument. Dessa instrument
var det enskilt dyraste förvärvet han gjorde i Holland, och förutom deras rent
praktiska funktion hade de ett betydelsefullt samlarvärde.752
I mitten av september 1664, efter en avslutande ”diktamen” för Gronovius,
gjorde sig Leijoncrona i ordning för att under drygt tre månader förlägga sina
studier och övningar till Haag.753 Det huvudsakliga skälet var att komma i åtnjutande av övningar på ridakademin. I popularitet kunde denna inte mäta sig med
akademierna i Paris, men erbjöd i gengäld möjligheter som saknades i Leiden.
Ridkonsten var, som redan diskuterats, en för adeln omistlig färdighet och planeringen av Leijoncronas verksamhet visar hur den i praktiken prioriterades. Ett
annat skäl att vistas i Haag var ortens funktion som politiskt centrum. Där fanns,
bland många andra, det svenska sändebudet Harald Appelbom, till vilken
752 KB, M 262, räkenskaper, juni–sept. 1664. Instrumenten kostade 111 rdr. Ufanos verk fanns
i flera utgåvor; vilken Leijoncrona hade tillgång till är obekant.
753 Nämda diktamen avsåg studier i Florus och Justinus.
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Leijoncrona inbjöds till middag. Sådant kostade på och Leijoncrona måste ekiperas i ny klädedräkt, vilket föranledde utgifter för skrädderier och material;
bland annat inhandlades 125 meter ”parisiskt band”.754 Ridövningarna var relativt kostsamma och betingade, liksom teckningsundervisningen, runt 12 riksdaler
i månaden, ungefär tre gånger så mycket som vad dansen respektive matematiken
kostade.755
Exercitierna på ridakademin torde ha tagit det mesta av hans tid i Haag. Av
andra resenärers vittnesmål framgår att introduktionen på manegen var en utmaning. Två holländska bröder, som 1650-talet vistades i Paris noterade i sin journal, att de under de inledande veckorna på ridakademin inte kunde gå ordentligt
och tillfälligt måste skjuta andra göromål åt sidan.756 Hur Leijoncrona upplevde
saken framgår av naturliga skäl inte av räkenskaperna, av vilka det emellertid går
att sluta sig till att han fortsatte med sina teckningsövningar och studier i artilleri,
fortifikation och matematik, fast utan särskilt kontrakterade lärare och säkerligen
i lägre tempo än förut. Mer ovanligt var att han anlitade en försnidare för övningar i konsten att skära före vid bordet. Övningsmaterialet bestod av äpplen
och en särskild kniv anskaffades för ändamålet.757
När Leijoncrona i början av januari 1665 återvände till Leiden skaffade han
läroböcker i matematik och återupptog de lärarledda övningarna i teckning. Han
fortsatte även med dansen och tog några lektioner i fäktning. Med flytten till
Amsterdam i februari gjordes en paus i exercitierna och studierna. Leijoncrona,
Rubenius och drängen Per började istället förbereda resan till Heidelberg.758 Då
Leijoncronas utgifter för vistelsen i Holland summeras (se figur 5:10) kan konstateras att den sammanlagda kostnaden studier och exercitier, som utgörs av
summan av utbetalade löner till kontrakterade lärare, inte speglar den mängd tid
han lade ned på dessa övningar. Om posten för böcker och de dyrbara matematiska instrumenten räknas samman med kostnaden för löner till lärare, växer dock
den totala andelen expenser för studier och exercitier till en fjärdedel (550 riksdaler) av den totala summan (2 183 riksdaler).

754 KB, M 262, räkenskaper, sept. 1664–jan. 1665. Noterbart är att klädutgifternas andel av de

totala kostnaderna i Haag var dubbelt så stor (18 procent) som i Leiden.
755 Det kan nämnas att det var dubbelt så dyrt att rida i Haag som att rida i Leiden, där ridmästaren tog 6 rdr. per månad.
756 Villiers, 1899, s. 90.
757 Slutsatsen om matematikstudierna och teckningsövningarna bygger på räkenskaperna där
utgifter för litteratur om fortifikation etcetera samt för material för konstnärligt arbete (färger, penslar, pergament) redovisas. KB, M 262, räkenskaper, sept. 1664–jan. 1665.
758 KB, M 262, räkenskaper, jan.–mars. 1665.
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Göran Gyllenstierna i Holland på 1680-talet
Göran Gyllenstiernas vistelse i Holland hösten 1682 och våren 1683 var en variant av det mönster som bildats av Leijoncrona och andra. Av figur 5:10 framgår
att de generella skillnader som föreligger ifråga om Leijoncronas och Gyllenstiernas rese-ekonomi avspeglas i deras respektive Hollandsbesök. Gyllenstiernas hela
vistelse i Utrecht kostade ungefär lika mycket som Leijoncronas sammanlagda
utgifter för studier, exercitier, böcker och matematiska instrument i Leiden. Även
om Gyllenstierna vistades kortare tid i Utrecht än vad Leijoncrona gjorde i Leiden, ger detta förhållande en indikation på skillnader i prioriteringar. Gyllenstierna lade till exempel en stor andel av sina pengar (190 av 575 riksdaler) på kläder
och satsade en mindre andel (49 riksdaler) på studier, exercitier och böcker.
Gyllenstierna inledde sin vistelse i Nederländerna med att besöka Amsterdam
och Haag. I Amsterdam studerade han förutsättningarna för Holland blomstrande ekonomi genom att besöka hamnen, Ost- och Västindiska kompanierna,
samt genom att inhämta muntlig information om landets handelsförbindelser
med Indien och andra platser. I samband därmed deklarerade han att ingen nation kunde mäta sig med holländarna i rikedom och transocean handel. Han besökte också Amsterdams rådhus, vars i marmorgolvet innefattade glober drogs
hans intresse till sig, och fick via en rundtur se alla salar. Från rådhusets torn
blickade han ut över staden och noterade tornets intrikata klockspel. Före avresan
till Haag gjorde han besök på det kvinnliga respektive manliga tukthuset.759
I Haag frukosterade Gyllenstierna med den svenska envoyén Nils Gyldenstolpe (1642–1709) tillsammans med, som han skriver, många landsmän. Han
nyttjade även tiden till ett besök på fäktarbanan och bevistade huset av Oraniens
hov, där han såg kostbara målningar och sängar, samt prinsen av Oraniens hundra
man starka livgarde. I samband med en utflykt till en fiskeby konstaterade han
att klimatet tillät odling av apelsiner och citroner. Gyllenstiernas förlade därpå
sina studier och exercitier till Utrecht, trots att han konstaterade att Leiden hade
många studenter och lysande lärare, samt en rik trädgård, raritetskabinett och
anatomisk teater.760 Med tanke på Gyllenstiernas jämförelsevis något kringskurna budget låg möjligen ekonomiska hänsyn bakom beslutet.
Med avbrott för jul- och nyårsfirande i Haag, framgår av räkenskaperna, men
inte av journalen, att Gyllenstierna mellan september 1683 och mars 1684 anlitade privata lärare för studier i franska och matematik.761 För professorn i välta-

759 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, journal, aug. 1682.
760 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32.
761 Gyllenstierna framhöll i sin journal att orsaken till att han tillbringade julen och nyåret i
Haag var att han ville hälsa på prinsen av Oranien samt bevista Generalständerna. Förutom till
Haag gjorde Gyllenstierna, som redan noterats, utflykter till Amersfoort och Ijsselstein. I Amersfoort såg han den förnäma ”villa” Soestdijk och i Ijsselstein besökte han friherre Liljeborg och hans
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lighet och statskunskap, Johannes Graevius (1632–1703), tog han två ”colloquier”, ett i allmän historia baserat på Johannes Sleidanus’ arbete De quattuor
summis Imperiis, och ett baserat på Ciceros’ De Officiis, som studerades i Graevius
egen utgåva.762 Beträffande exercitierna ägnade sig Gyllenstierna åt fäktning och
övade en månad för en ”spelmästare” vilket sannolikt avsåg drill-liknande exercis
med musköt, pik och andra vapen. Att döma av bokinköpen – 37 titlar – sysslade
Gyllenstierna med privata studier i juridik, särskilt inriktad på naturrätt, samt
med läsning av samtida biografier och skönlitteratur, det senare i en utsträckning
som överträffade Leijoncrona.763 När Gyllenstierna hade avslutat sin kurs för
Graevius flyttade han till Leiden, där han vistades i åtta veckor och begränsade
sina ansträngningar till studier i italienska.764
Efter vistelsen i Holland begav sig Leijoncrona, såväl som Gyllenstierna, till Tyskland. Leijoncrona reste samma väg som Gyllenstierna senare kom att göra, nämligen via Köln, längs Rhen ned till Frankfurt, och sedan vidare till Heidelberg.765
Där blev han kvar från slutet av mars till mitten av juni och måste till att börja
med anpassa klädseln efter orten. Liksom ifråga om vistelserna i Leiden och Haag
fanns, så som saken framträder i räkenskaperna, ett tydligt mål med besöket i
Heidelberg, nämligen studier i juridik för Samuel von Pufendorf (1632–94) som
sedermera blev bekant för sin naturrättslära och under en tid beklädde olika tjänster i Sverige.766 Ett moment i kursen utgjordes av Hugo Grotius skrifter, som
Leijoncrona att döma av bokförvärven redan hade börjat läsa i Leiden. Ett annat
mål för vistelsen i Heidelberg var övningar för den kurfurstliga beridaren
Frobeaux (Frobenius), som enligt samtida uppgifter stod högt i kurs bland adelsmännen.767 Leijoncrona slipade dessutom på sin färdighet med värjan och studerade franska. Ett par utflykter gjordes, bland annat till Speyer, och ridövningarna
bör med säkerhet ha föranlett besök på kurfurstepalatset i Heidelberg.768

hustru Juliana av Hessen-Eschwege (Karl X Gustavs systerdotter), vilka efter diverse skandaler hade
lämnat Sverige.
762 I journalen gjorde Gyllenstierna en notis om sina studier för Graevius. Några andra övningar
nämnde han dock inte där. Förekomsten av dem framgår endast av räkenskaperna. RA, Esplunda
arkiv, 31/8 1682.
763 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper och listor på bokköp, aug. 1682–maj 1683.
764 Ett skäl till att Gyllenstierna inte engagerade sig i andra studier än italienska tycks ha varit
att han höll sig beredd att resa vidare med kort varsel. Så snart en växel med pengar anlände från
Sverige begav han sig av. RA, Esplunda arkiv, vol. 32:1, 8/3 1683.
765 KB, M 262, räkenskaper, mars 1665. Leijoncrona höll högre tempo än Gyllenstierna och
klarade av resan på drygt två veckor.
766 Lindberg, 1995-97, SBL, bd. 29, s. 512 ff.
767 Losman, 1980, s. 52–53 och där anförd litteratur.
768 KB, M 262, räkenskaper, mars–juni 1665. Frobenius kallas i räkenskaperna Frobeaux.
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Ett par decennier senare reste Gyllenstierna genom Heidelberg till Strasbourg,
som blev hans vistelseort under halvannan månad. Ett motiv till besöket var det
faktum att Ludvig XIV besökte staden med hela sitt hov, inspekterade utbildningen av adliga kadetter och synade den franska armén som för tillfället var posterad i Sarrebourg (nuvarande Saarbrücken) med 25 000 man fotfolk och rytteri.
Gyllenstierna passade på tillfället och var med vid dessa händelser, samt red till
Mulhouse där hovet logerade, bland annat för att få syn på drottningen. När detta
var överståndet tog han ett privat kollegium i matematik för professor Julius
Reichelt (1636–1717), som enligt Gyllenstierna var vida berömd, och besåg staden, bland annat arsenalen och tukthuset.769 Via Turin och Brescia nådde Gyllenstierna så småningom fram till Venedig, och reste därifrån till Rom och sedan
vidare till Paris. Cirka 20 år tidigare tog sig Leijoncrona från Heidelberg via Strasbourg till Paris. Det är dig blickarna nu vänds.

3. Frankrike – Paris, Loire, Provence
Det föränderliga mönster som adelns resor i Frankrike bildade dokumenteras av
resenärernas brev, journaler och räkenskaper. Paris utgjorde en beständig knutpunkt för allt resande, men längden på vistelserna där ökade över tid samtidigt
som längre vistelser i landsortsstäder blev inaktuella. I generell bemärkelse sönderföll resorna i Frankrike i tre delar: sejourerna i Paris och andra städer kombinerades med turen på den franska landsbygden, le grand tour de France, och med
en specifik del av denna som kan benämnas le tour de Provence vilken gick genom
södra Frankrikes viktigaste städer.770 På 1640-talet var Frankrike ett relativt nytt
inslag på adelns itinerarier. Fram till 1600-talets början var besök i Paris ovanliga,
men ökade långsamt i antal under seklets två första decennier och sedan kraftigt
under 1620- och 30-talen. Samtidigt blev besöken i städerna längs Loire fler, men
klart är att Paris redan under kardinal Richelieus tid vid makten (1624–42) utgjorde centrum för vistelserna i Frankrike.771

769 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, journal och räkenskaper, maj–aug. 1683.
770 Andra väl frekventerade förbindelselänkar var vägarna mellan Paris och Lyon samt mellan
Paris och Strasbourg.
771 Detta framgår av den matrikel över adliga resenärer som Giese, 2009, s. 707–721, har upprättat. Sammanlagt sex individer besökte Paris mellan 1600 och 1619, under 1620-talet var de 11
och på 1630-talet hade antalet ökat till 23. Med hänsyn till källäget var besökarna i verkligheten
säkerligen fler än så. Antalet individer som vistades i städerna längs Loire var jämförelsevis få, inte
fler än sju under perioden 1600 till 1637.
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Le grand tour och Provence
Hur 1640-talets adelsynglingar grep sig an besöken i Frankrike demonstreras av
Carl Lilliecrona, Erik Oxenstierna samt Gustav och Svante Bielke.
I syfte att undvika stridigheterna mellan de fria Nederländerna och Spanien
seglade Carl Lilliecrona 1641 och Erik Oxenstierna 1644 från Vlissingen till Calais och tog sig därifrån till Paris. Axel Oxenstierna hade givit order om att Erik
inte fick resa genom spanska områden. Likväl hade denne turen att i Gravelines
inte långt från Dunkerque bevittna den spanska garnisonens uppgivande av staden efter en längre belägring. Under dramatiska former kapitulerade de till Gaston, hertigen av Orléans (1608–60), som ledde de franska trupperna och som för
att demonstrera sin seger uppträdde med osedvanlig pompa.772 Carl Lilliecrona
hade lyckan att få eskort med en fransk ambassadör på ett örlogsfartyg och kom
med betryggande säkerhet fram till Calais varifrån han tog omvägen över den
viktiga handelsstaden Rouen till Paris.773
Erik Oxenstierna höll detta, det första, besöket i Paris kort och gav sig, på
faderns rekommendation, inte officiellt till känna. Han sammanträffade med den
svenske ambassadören Hugo Grotius och med Jonas Hambraeus, som i detalj
informerade honom om de borgensförbindelser som han ingått för att undsätta
svenska adelsmän.774 Möjligen var mötet med Grotius känsligt. Denne hade bett
sina försänkningar i Holland att hos Erik utröna varför den franske diplomaten
och svenska hovrådet Marc Duncan de Cérisantes (1612–48) hade utnämnts till
resident i Paris, den post som Grotius själv hade innehaft sedan 1634. Följdenligt
hade Erik måst svara på sådana frågor redan före avresan till Paris.775 Efter blott
en dryg vecka i den franska huvudstaden reste emellertid Erik vidare. Han fullföljde den stora turen på den franska landsbygden och turen i Provence. Från
Bordeaux meddelade han planer på en avstickare till Katalonien, men troligen
blev den aldrig av. Resan i södra Frankrike gick genom Languedoc, furstendömet
Orange, grevskapet Avignon och Provence. ”Den delen av Frankrike är ofantligt
stor och mycket vacker, trots att stora delar är genomskurna av otroligt höga berg.
772 AOSB, avd. I, bd. 17, s. 426–429, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Vlissingen, 164407-16 och Paris, 1644-07-27; s. 71–72, Axel Oxenstierna till Erik Oxenstierna, Stockholm, 164403-14.
773 UUB, X 352, 27/7–18/8.
774 Om Grotius, se följande not. AOSB, avd. I, bd. 17, s. 429–434, Erik Oxenstierna till Axel
Oxenstierna, Angers, 1644-08-12.
775 Detta framgår av Hugo Grotius brevväxling, BHG, vol. XV, N. van Reigersberch till Hugo
Grotius, 1644-07-04 och 1644-07-16. Grotius meddelade Axel Oxenstierna att han hade träffat
Erik och att han hade haft nöje av det. Han lovade att göra allt vad som stod i hans makt för Erik
så länge denne stannade i Paris. Hugo Grotius till Axel Oxenstierna, Paris, 1644-08-06. I Paris
träffade Erik även Carl Marin, svensk resident i Zürich, som var på väg till Haag. Grotius till Harald
Appelbom, Paris, 1644-08-20. Om utrikesförvaltningens organisation under 1600-talet, se Tunberg, 1935; ifråga om Grotius se ssk. s. 99–104.
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Där finns nämligen rika odlingar av delikata viner och en mängd växter, som
annorstädes pryder trädgårdar.”776
Det sista, lovprisandet av naturen, var en topos som resenärer i Provence gärna
återkom till. Carl Lilliecrona som reste där i januari 1642 noterade, trots klagovisor över dåliga vägar och snöoväder, den intagande och bördiga naturen. I Provence växte överallt och av egen kraft sådant som på annat håll endast med yttersta omsorg kunde hållas vid liv i växthus. Dessutom fanns goda viner vart han
än kom. Förutom naturscenerierna var antika byggnadsverk, som stadsporten i
Orange, den romerska teatern i Arles, den monumentala Pont du Garde, amfiteatern och La Maison Carrée, ett av de mest betydande antika templen, i Nîmes,
ett avgörande skäl till att besöka Provence. Påvepalatset i Avignon var ett självklart inslag på agendan, liksom en rad kyrkor, bland andra L’Eglise des Cordeliers, där Lillicrona såg den av Francesco Petrarca (1304–74) besjungna Lauras
grav. Ytterligare anspelningar på det franska litterära arvet gjorde Lilliecrona i
Montpellier. Där besökte han universitetet, vid vars medicinska fakultet François
Rabelais (1494–1553) hade promoverats till doktor. Akademins anatomiska teater kunde inte mäta sig med den i Leiden, men den kungliga trädgården, som
upprättats för enorma summor, var berömvärd inte minst för dess rika samling
medicinalväxter. I hamnstaden Marseille noterades bruket av galärer och slavarna
som rodde dem.777

I Paris på 1640-talet
Innan Lilliecrona genomförde sin provensalska tur hade han vistats i Paris mellan
augusti och december 1641. När han anlände dit tog han in på ett härbärge, La
Ville d’Hambourg, i förstaden Saint-Germain men flyttade snart till L’Hôtel de
Merli, som var en central träffpunkt för svenska resenärer så länge som Jonas
Hambraeus därifrån administrerade den lutherska församlingen. Lilliecrona träffade på en rad landsmän, bland andra Lars Kruus och bröderna Gustav och
Svante Bielke, vilka stod i begrepp att lämna staden för att göra turen på den
franska landsbygden och sedan resa till Italien.778
Exercitier upptog det mesta av de flesta adelsynglingars tid i Paris. Lilliecrona
skriver emellertid inget om sådana i sina journaler. Istället koncentrerade han sig
på dokumentationen av ett antal betydande byggnadsverk i och kring Paris.
Bland annat besökte han kardinal Richelieus Château de Val de Ruel, de kungliga
776 AOSB, avd. I, bd. 17, s. 429–434, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Angers, 164408-12, Bordeaux, 08-23 och Marseille, 09-24 (cit.). Citatet på latin: ”Ingens est ille terrarum tractus
Galliae, amoenissimus, quamvis magna sua parte altissmis montibus distinguatur. Sunt enim illi feraces
vini delicati variarumque herbarum, quae hortis alibi ornamento sunt.”
777 UUB, X 353, fol. 3–14. Lilliecronas tur i södra Frankrike tog dryga två veckor. En värdefull
insikt i dylika resor genomförda av brittiska resenärer, med särskilt fokus på arkitektur, ges av Chaney & Wilks, 2014, ssk. kap. 4–6. Om La Maison Carrée, se s. 121–128.
778 UUB, X 352, 21–24/8, 1641.
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slotten Saint-Germain-en-Laye (bild 12) och Fontainebleau, samt Luxembourgpalatset. Med tanke på att han senare skulle komma att dokumentera besök vid
snart sagt varje betydande byggnad i södra Frankrike och Italien innebar dessa
observationer ett slags introduktion till den franska och italienska byggnadskonsten. I beskrivningen av Château de Val de Ruel uppehöll han sig särskilt vid den
storslagna trädgården. Vid Saint-Germain-en-Laye såg han såväl den gamla som
nya slottsbyggnaden. Han försökte även göra visit hos drottning Anna av Österrike och unge kungen, sedermera Ludvig XIV, men fick inte företräde. Fontainebleau bedömdes vara det mest anslående byggnadsverket utanför Paris, tack
vare den praktfulla parken och de med vackra målningar försedda gemaken. På
Luxembourgpalatset såg Lilliecrona den svit om över 20 tavlor som Pieter Paul
Rubens (1577–1640) hade målat på Maria av Medicis uppdrag.779
När Lilliecrona i augusti träffade bröderna Bielke hade dessa vistats i Paris sedan i juni. Redan innan de hade kommit dit hade de fått klart för sig att ”Frankrike bliver dageligen dyrare” varför de behövde mer pengar på växel hemifrån.
Väl i Paris märkte de att ryktet om stadens kostsamma natur bar syn för sägen.
Därför ville de ”med det första resa hädan till någon liten stad vid Loiren, där
man väl kan lära språket och icke så mycket dyrt är.” Av detta blev dock intet.
Ambassadör Grotius visade dem stor bevågenhet och lät höra om sitt arbete. Ett
sådant tillfälle fick inte gå dem förbi, menade Gustav. Utrustade med en färsk
växel på 3 000 riksdaler var de i slutet av sommaren trots allt redo att ge sig av
och meddelade att de avsåg att göra den franska resan via Loiredalen och vidare
söderut.780 Någon månad senare kunde de meddela att de hade ”fulländat den
stora touren härigenom Frankrike med gott contentement” och stod i begrepp att
göra en tur genom Provence ned till Marseille för vidare befordran till Italien.781
779 UUB, X 352, 10/10 och 20/11, 1641. Drottningen förebar oklara skäl rörande sjukdom för

att neka audiens. Lilliecrona fann Rubens målningar extraordinära. Han nämnde särskilt de nakna
kvinnor som där fanns avbildade. Bildsviten illustrerade Maria av Medicis gärning, som var omdebatterad. Hon var illa sedd vid det franska hovet och hade avtvingats all makt. Hon gick till sist i
landsflykt. Rubens målningar kan tolkas som ett sätt att rättfärdiga hennes handlande. Se härom,
van Lil, 1997, s. 439–440.
780 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, London,
1641-05-24, Paris, 1641-07-13 (cit.), 07-27 och 08-10. Svante Bielke till Ture Bielke, Paris, 164106-28. Symptomatiskt nog fick de besked om prisnivåerna i Paris av Magnus Durell, som snart
skulle komma att utses till Erik Oxenstiernas informator. I syfte att göra den italienska resan billigare avsåg bröderna Bielke att lämna sin dräng i Paris. Troligen hade de Grotius att tacka för att de
kunde meddela en rad nyheter om de inrikes oroligheterna i Frankrike, relationen mellan Frankrike
och Spanien samt en kris mellan hertigen av Parma och påven, vilken eventuellt hotade deras planer
på resan till Italien. De hade fått höra om den svenska arméns seger vid Wolfenbüttel och att
Lennart Torstensson eller Lars Kagg skulle ta befälet över de svenska styrkorna efter Johan Banér.
Grotius arbetade med att ställa krav på Frankrike att bidra till att lösa Gustav Horn ur dennes
fångenskap.
781 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Lyon,
1641-10-17.

242

I Saumur vid Loire
Knappt ett år senare var de åter i Paris och återigen i penningknipa.782 Deras
mor, Ingeborg Oxenstierna, ville på grund av de enorma utgifterna se en snar
hemresa. Någon sådan kunde det dock inte bli tal om. För det första hade de inga
lämpliga kläder. För det andra behövde de öva sig i franska och träna på sina
exercitier: ”är oss mycket nödigt att vi med flit i några månader igen tractera våra
studier, och exercitier, såsom ock det fransöska språket, att vi det icke med italienskan corrumpera…”. För det tredje behövde de tillbringa en vinter i Paris för
att studera det franska hovlivet. Problemet var att allt var ”träffeligt dyrt” och att
de måste hålla sig ”någorlunda väl efter maneret” ifråga om klädseln. Även om
familjen måste låna pengar för att underhålla dem, vore dock inget mera värt ”än
[att] nu på oss spendera…”.783
Utrustade med en ny växel på 1 500 riksdaler tillbringade de tiden mellan september och december 1642 i Saumur, som härbärgerade ett protestantiskt universitet samt en väl ansedd exercitieakademi och vars befolkning ansågs tala en
ren franska.784 Mellan städerna längs Loire och Paris reste vid denna tid svenska
adelsmän i skytteltrafik. En bit söderöver, i Angers, befann sig Magnus Gabriel
De la Gardie, sysselsatt med exercitier. I Saumur befann sig redan Carl Lilliecrona, som också återvänt från Italien, där han hade umgåtts med bröderna
Bielke såväl i Rom som i Venedig. Upplysningar om Gustav och Svante Bielkes
exercitier har gått förlorande, men Lilliecrona berättar att han dansade, fäktade,
red för beridaren Aloté, spelade luta och slipade sin franska. Övningarna bedrevs
med sådan intensitet att de upptog det mesta av hans dagar.785
Som ett bevis på att de lokala magnaterna i viss mån kunde mäta sig med
kungamakten ifråga om attraktion deltog Lilliecrona, och säkerligen bröderna
Bielke, på ett dop i en kyrka strax utanför Saumur. Akten övervarades av fältmarskalken Urbain de Maillé-Brézé (1597–1650) och förrättades av ärkebiskopen av
Reims, som vanligen döpte och smorde de franska kungarna. Fältmarskalken bar
peruk, var klädd i svart och bar ett gyllene krucifix på en stav. Ärkebiskopen hade

782 I förbigående kan här noteras att bröderna Bielkes ettåriga italienska resa alltså belöpte sig

till minst 3 000 riksdaler.
783 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Paris,
1642-08-15 (cit.), Svante Bielke till Ture Bielke, Paris, 1642-08-09 (cit.)
784 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Saumur,
1642-09-21 och 10-26, Svante Bielke till Ture Bielke, 1642-10-22 och 11-25. Upplysningar om
L’Académie d’équitation i Saumur ges av Meteyer, 1933, s. 44–46 och 131–137.
785 Samtliga dessa upplysningar finns hos Lilliecrona, UUB, X 353, fol. 86–100v. Till exercitieövningarna hörde uppvisningar. Samtliga akademins elever engagerades efter nyåret 1643 i en
fingerad drabbning som iscensattes på ett fält utanför Saumur. Till den lockades en stor publik,
varibland Lilliecrona, som för tillfället iklädde sig rollen som kapten, särskilt noterade närvaron av
åtskilliga unga kvinnor (fol 95–95v.)
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avsevärda kroppsmått och klädde sig i en påfågelfärgad dräkt.786 Någon vecka
efter dopet hade tiden för vinskörden infunnit sig och de besökande adelsmännen
inbjöds att delta, vilket avlockade Lilliecrona en beskrivning som andas lycka:
vinodlingarna var vackra och skönheten hos de kvinnliga deltagarna betagande.787
Umgänget de svenska adelsmännen emellan var intensivt. Lilliecrona red till
Angers för att träffa Magnus Gabriel De la Gardie och denne kom till Saumur
för att dinera med bröderna Bielke, Lilliecrona och andra kamrater. Nyheter flöt
in och diskuterades. Vissa var mer dramatiska än andra. Den 20 december, då
bröderna Bielke redan hade återvänt till Paris, kom bulletiner om svenskarnas
andra seger vid Breitenfeld 1642 och kardinal Richelieus död. Apropå Richelieu
så besökte Lilliecrona två gånger, i sällskap med andra svenska adelsynglingar,
kardinalens mönsterstad som var uppkallad efter honom. Lilliecrona framhöll att
den kännetecknades av den mest förfinade ordning och arkitektur. Slottsbyggnaden, uppförd efter ritningar av arkitekten Jacques Lemercier (1585–1654), var
rikt försedd med målerier, bland annat av belägrade franska städer som inför monarken givit upp sitt motstånd.788
I september 1643 lämnade Lilliecrona ”i tårar” Saumur efter att ha vistats mer
än ett år på orten. Han reste via Tours, vars tygfabrikation noterades, Amboise,
vars slott besöktes och Blois, i vars omgivning fanns slottet Chambord, som uppförts i början av 1500-talet efter ritningar av den italienska arkitekten Domenico
da Cortona (1465–1549?), vilken hade kombinerat medeltida fransk borgarkitektur med italiensk renässans. Lilliecrona fann det superbt. Orléans erbjöd goda
möjligheter till övningar i dans, fäktning och ridning, hade en förstklassig tennisbana och ett bibliotek med sällsynta böcker. I Paris tog han åter in på Hôtel de
Merli och hälsades välkommen av Hambraeus och Johan Gyllenstierna (1617–
90). Ett par dagar senare kom fler svenskar på besök, däribland Lars Fleming
(1621–99) och Claes Rålamb (1622–98).789

786 UUB, X 353, fol. 88–88v.
787 UUB, X 353, fol. 88v–89v.
788 UUB, X 353, fol. 90v–92v. Staden Richelieu hade uppförts av kardinal Richelieu och var

tänkt som ett exempel på ideal stadsorganisation med tillhörande odlingsmark. Den byggdes inom
ett rektangulärt område enligt en geometrisk ordning som var omöjlig i orter som centrerades kring
medeltida stadskärnor. Lilliecrona visade stor förtjusning inför det han fick se: ”Jag kan inte ens
börja räkna upp allt det utomordentliga, magnifika och utsökta som där finns.” På latin: ”Non
enumerare incipiam cuncta quae illic egregia, magnifica atq[ue] exquisita sunt.”
789 UUB, X 353, fol. 99–100v. Om intresset för tennis och franska tennisbanor skriver Lough,
1985, s. 117–118.
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Hugo Grotius som handledare
Noteringarna om andra svenskar är typiska för Lilliecrona, vars journaler bildar
en rik källa till det intensiva resande som karaktäriserade 1640-talet. 790 Med anledning av detta kan noteras att påfallande många av de svenskar som han träffade
i Holland, Frankrike och Italien var söner till riksråd. Bland dem fanns de redan
nämnda bröderna Gustav och Svante Bielke, söner till riksrådet Nils Bielke
(1569–1639), Svante Banér (1624–74), son till riksrådet Svante Banér (1584–
1628), den redan nämnde Lars Kruus, son till riksskattmästaren Jesper Kruus
(1577–1622), redan nämnda Magnus Gabriel De la Gardie, son till riksmarsken
Jakob De la Gardie samt Erik (1618–73) och Axel (Carlson, 1620–79) Sparre,
son respektive brorson till riksrådet Lars Sparre.791 Så gott som alla dessa genomförde sin resa i Europa ungefär på det sätt som Lilliecrona dokumenterade. Detta
gällde även beträffande Erik Oxenstierna och riksdrotsen Gabriel Oxenstiernas
son Gabriel (1618–47), som reste i Holland, Frankrike och Italien på slutet av
1630-talet.792
Eftersom 1630- och 1640-talen kan betecknas som en formativ period i peregrinerandet, då Paris betydelse befästes och resandet i Italien fick delvis nya och
bestående former, är aristokratins sätt att leda utvecklingen värd att notera. En
rad informativa rapporter flöt in till medlemmarna av riksrådet, och även om de
inte reservationslöst applåderade sina söners förehavanden, gjorde de vad de
kunde för att stödja dem. Stödet innebar ett viss mått av kontroll, vilket rådsadelns interna kommunikation visar. Riksrådet Matthias Soop (1585–1653) riktade 1642 en uppmaning till sina söner Carl (1621–55) och Gustav (1624–79) i
Holland med anledning av han hade fått veta av en av sina rådskollegor:
Jag såg igår ett brev såsom H[err] Pär Banér[s] söner haver sin fader tillskrivit och
vidlyftigt till känna giver om staten uti hela Holland och dess tillstånd, tyckes mig
att mina k[ära] barn skole mig uti lika måtto Advisera om tillståndet.793

790 UUB, X 352 och 353, passim.
791 UUB, X 352, fol. 5v–6. Många av dem Lilliecrona stötte ihop med blev dessutom själva
riksråd. Dit hörde Gustav och Svante Bielke, Svante Banér, Magnus Gabriel De la Gardie samt
Axel och Erik Sparre. Andra blivande riksråd i Lilliecronas krets av resenärer var bland andra Erik
Fleming, Lars Fleming samt bröderna Gustav Adolf (1619–56), Carl Mauritz (1620–66) och Ludvig Weirich Lewenhaupt (1622–68).
792 Gabriel Oxenstiernas resa framgår bland annat av hans egna brev till fadern i RA, Oxenstiernsamlingen, vol. E 1073, Gabriel Oxenstierna till Gabriel Oxenstierna.
793 RA, Stafsundsarkivet, vol. 61, Matthias Soop till Carl och Gustav Soop, Stockholm, 164209-24. Soop åsyftade riksrådet Per Banér och dennes söner Klas (1620–75) och Nils (i. u.) Banér,
vilka var inskrivna i Leiden 1642 och drog söderut 1643. De var i Rom sommaren 1644 och senare
samma år i Paris på väg mot Sverige. Callmer, 1982, s. 78 och BHG, vol. XVI, s. 18-19, Hugo
Grotius till Harald Appelbom, Paris, 1644-10-01.
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Det var inte första gången och heller inte den sista som Soop menade att rådskollegornas söner hade presenterat efterföljansvärda exempel. Även Jakob De la Gardie och Lars Sparre hade fått ”vackra” brev från sina söner.794
Exemplen visar att rådsadeln var väl informerad om vad som hände ute på
kontinenten. Dessutom fick den ytterligare upplysningar från representanterna
för den svenska utrikesförvaltningen, vilka, som nämnts, tog emot adelsresenärerna på olika orter.795 Saken belyses särskilt väl av Hugo Grotius vid tiden då
han var svensk ambassadör i Paris (1634–44). Grotius stod i förbindelse med sina
kollegor på andra orter, i synnerhet med dem som var verksamma i Amsterdam,
Haag och Zürich, och sinsemellan utväxlade de rapporter om adelsresenärernas
förehavanden. Exempelvis meddelade Harald Appelbom från Amsterdam sommaren 1640 att han hade varit i kontakt med Axel Oxenstierna angående Axel
och Erik Sparres göromål i Holland före resan till Paris.796 När dessa på våren
1642 befann sig i Zürich efter en resa i Italien meddelade Carl Marin (d. 1651),
som där förestod svenska intressen, Grotius att Axel och Erik Sparre var på väg
till Paris.797 Senare samma år beskrev Grotius den aktuella situationen för Marin.
”Jag har här hos mig den vackra svenska adeln: greve [Magnus Gabriel] De la
Gardie, son till rikets fältherre, friherrarna [Gustav och Svante] Bielke och [Axel
och Erik] Sparre”.798
794 RA, Stafstundsarkivet, vol. 61, Matthias Soop till Carl och Gustav Soop, Stockholm, 1644-

11-12.
795 I en rapport till Axel Oxenstierna skrev Sveriges dåvarande Parisambassadör Hugo Grotius

att han skulle åstadkomma ett möte med den franska statsledningen för att beklaga Maria av Medicis död, gratulera Frankrike för dess militära segrar och informera om svenska framgångar på
slagfältet, tacka för den franska kronans hjälp i samband med att Gustav Horn hade lösts ur fångenskap, samt introducera ett antal ädlingar på det franska hovet. Det rörde sig bl a om den ovan
omtalade Svante Banér och Magnus Gabriel De la Gardie. BHG, vol. XIII, s. 374, Hugo Grotius
till Axel Oxenstierna, Paris, 1642-08-15.
796 BHG, vol. XI, s. 365–366, Harald Appelbom till Hugo Grotius, Amsterdam, 1640-07-02.
Oxenstierna ville att Appelbom tillfälligt skulle åta sig att handleda Axel och Erik Sparre sedan deras
informator gjort uppror och sagt upp sig från tjänsten i Leiden.
797 BHG, vol. XIII, s 216, Carl Marin till Hugo Grotius, Zürich, 1642-05-08.
798 Resenärerna var Magnus Gabriel de la Gardie, Gustav och Svante Bielke samt Axel och Erik
Sparre. På franska löd citatet ”Nous avons icy belle noblesse suedoise: le comte de la Guarde [sic], fils
du grand mareschal du royaume, les barons Bielke et Sparre”. BHG, vol. XIII, s. 590-591, Hugo
Grotius till Carl Marin, Paris, 1642-12-30. Bland de adelsynglingar, vars kapacitet han uttalade sig
om, tycks Grotius särskilt ha uppskattat Magnus Gabriel De la Gardie. Till fadern skrev han och
uttryckte sin förtjusning. Det var förvisso kutym, men varken om Gabriel Oxenstierna eller Erik
Oxenstierna använde han samma superlativ. ”Vidi et vidi summa cum voluptate illustrem dominum
filium…”. På svenska: ”Jag har träffat din välborne herr son och jag har gjort det med största nöje.”
Grotius framhöll att Magnus Gabriel gjorde framsteg i studierna och lovade att göra sitt bästa för
att vistelsen i Paris skulle bli så nyttig som möjligt. ”Quis enim est cum quo de studiis libentius conferam quam cum eo qui in ista aetate multos multo provectiores aetatis superat? Cum quo libentius aut
de aula aut de belli rebus disseram quam cum eo qui ad utrumque non tantum feliciter natus, sed et
accurate est institutus?” På svenska: ”Ty med vilken annan skulle jag hellre samtala om studier än
med honom som redan i denna ålder långt överträffar de som är mycket äldre? Med vilken skulle
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Alla de högättade resenärer som Lilliecrona nämnde i sin resejournal fick välvillig behandling av Grotius i Paris. Ett nästan övertydligt tecken på den sociala
skiktningen mellan aristokratin och annan adel var att varken Appelbom, Grotius
eller Marin nämnde Carl Lilliecrona i sina skrivelser, trots att denne reste genom
Zürich på väg från Italien och i Paris stod i direkt kontakt med dem vars väl och
ve Grotius bemödade sig om.799 Av allt att döma visade Grotius dock stor öppenhet mot de flesta svenskar, oavsett social härkomst, men beträffande rapporter
till regenten och medlemmar av riksrådet i Sverige begränsade han sig till resenärer som härstammade ur de mest inflytelserika släkterna. Det var också ur dessa
han valde representanter för officiella besök vid det franska hovet.
Någon månad efter nyåret 1643 förberedde han ett besök hos den franske
kungen. Kristina och förmyndarregeringen hade instruerat honom att kondolera
kardinal Richelieus död samt bekräfta ömsesidiga åtaganden beträffande kriget i
Tyskland. Kristina ville ha sagt till den franska kungamakten att Sverige avsåg
tvinga fienden till ett fredsslut.800 Så snart han utfört sitt uppdrag återrapporterade han till Stockholm. I allt väsentligt hade audiensen avlöpt väl och han framhöll särskilt att:
Jag gläder mig också över att här [i Paris] finns åtskilliga ädelborna, adliga svenskar, vilka i denna tid av svåra förhandlingar likaväl som jag kan bedöma vad som
görs och sägs.801

Samma dag som Grotius sände sin rapport till Sverige postade Gustav Bielke en
skrivelse i vilken han omtalade att han och brodern Svante hade varit med
”[a]mbassadören H. Grotio hos konungen i St Germain, och hade där den äran
att kyssa hans [kungens] händer”.802 Bröderna Bielke var således bland de unga

jag hellre diskutera såväl vad som händer på hovet som på slagfältet, än med honom, som inte bara
har lyckan att vara lyckligt född till bägge verksamheter, utan även är väl utbildad därtill?” BHG,
vol. XIII, s. 297, Hugo Grotius till Jakob De la Gardie, Paris, 1642-07-05.
799 Se härom Lilliecronas beskrivning av sin tid i Paris, UUB, X 352, fol. 13–20v, aug.–dec.
1641. Han besökte Zürich i skiftet mellan juni och juli 1642. UUB, X 353, fol. 79–80, 1642-0630 och 07-31. Bara tre veckor senare hörde Marin sig brevledes för hos Grotius om Axel och Erik
Sparre fortfarande befann sig i Paris. Något om Lilliecrona nämndes dock inte. (BHG, vol. XIII, s.
337–338, Carl Marin till Hugo Grotius, Zürich, 1642-07-24).
800 BHG, vol. XIV, s. 35, Kristina till Hugo Grotius, Stockholm, 1643-01-07.
801 BHG, vol. XIV, s. 74, Hugo Grotius till Kristina, Paris, 1643-02-07. Av brevet framgår att
Grotius framfört en önskan om att Frankrike flyttade fram sina positioner i Tyskland, något den
franske kungen inte kunde utlova. Citatet löd på latin: ”Gaudeo autem in hoc tempore difficillimarum deliberationum multos hic esse Suedos illustres ac nobiles, qui non minus quam ego intelligere possint
quae hic aguntur dicunturque.” I ett annat brev (BHG, vol. XIV, s. 79–80, Hugo Grotius till Kristina, Paris, 1643-02-07) framhöll Grotius att han vid mötet också gratulerat Frankrike till segern
vid Perpignan (1642-09-09) och rapporterat om Sveriges seger vid Leipzig, det vill säga andra slaget
vid Breitenfeld (1642-12-06).
802 RA, Bielkesamlingen, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Paris, 1643-02-07
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adelsmän som Grotius apostroferade i sitt brev till drottning Kristina. Även Magnus Gabriel de la Gardie803 deltog och med all säkerhet Erik Sparre (Axel Sparre
hade återvänt till Sverige). Under alla omständigheter framhöll Grotius för Marin
i Zürich, bara någon dag före mötet med franske kungen, att bröderna Bielke och
Erik Sparre var ”tous braves et de grande apparance”.804
Sammanfattningsvis ger framställningen ovan en god bild av resandet i Frankrike
och vistelserna i Paris på 1640-talet. Noterbart är att blott smärre variationer förekom ifråga om resenärernas förehavanden och att Paris redan hade etablerats
som ett odiskutabelt centrum. Enligt bröderna Bielke var det endast de höga kostnaderna som fick dem att för en tid slå sig ned i Saumur. Sådana hänsyn var
obsoleta bara något decennium senare. Klart är att besöken i Paris också hade
antagit tämligen fasta former. De kretsade kring exercitierna, vars organisation
dock hittills förblivit oklar på grund av brist på empiri, kring behov av att orientera sig i den franska hovkulturen och politiska organisationen, vilka under en tid
tillgodosågs tack vare Hugo Grotius benägna bistånd, samt kring besök vid vissa
betydande byggnadsverk i och kring Paris.
Denna struktur var helt intakt under 1660-talet, men tack vare tillgång till
räkenskaper kan dess delar läggas i klarare dager. Tills vidare bör framhållas att
Erik Oxenstiernas vistelse i Paris sommaren 1645 var helt apart i jämförelse med
sådana som Carl Lilliecronas samt Gustav och Svante Bielkes. I egentlig mening
kan Oxenstiernas besök i den franska huvudstaden inte jämföras med andra aristokraters, även om hans resa i övrigt tål att kompareras med andras. Skälet är att
han, som noterades ovan, uppträdde som representant för sin far och därmed
uppfattades som ett officiellt ombud för den svenska riksledningen. Om Axel
Oxenstierna hade dubier kring sonens resa till Italien, vilket diskuteras närmare
nedan, var det ingenting emot kvalen han gav uttryck för då Parisbesöket närmade sig.
Rikskanslern fruktade två saker, dels att kostnaderna skulle bli oöverstigliga,
dels att sonen skulle bländas av den franska prakten och förlora statsnyttan ur
sikte. Han bad honom därför, upprepade gånger, att så snabbt som möjligt klara
av sina plikter och med hast skynda hem. I utsikt ställde han snabb befordran till

803 De la Gardies deltagande vid besöket i St. Germain har beskrivits också av dennes biograf

Fåhraeus (1936, s. 27) som ger en helt annan bild av sammanträffandet än den som framträder i
Grotius rapporter. Fåhraeus framställer saken som om mötet kommit till stånd som ett resultat av
De la Gardies och den franska statsledningens ömsesidiga önskan om att träffas. Enligt Grotius var
så inte fallet, utan mötet var resultatet av Grotius behov att uppfylla de plikter som den svenska
statsledningen ålagt honom.
804 BHG, vol. XIV, s. 54, Hugo Grotius till Carl Marin, Paris, 1643-01-27. ”Mycket dugliga
och storstilade i sitt uppträdande.”
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statstjänst och utlovade omedelbar förkovran i statskonsten ”alldenstund det vagerande [resande] utomlands kan dig härefter litet fromma”.805 Avgörande för vistelsen i Paris var att Erik förmådde att skilja mellan curialia, varmed förstods
vaniteter och bländverk hörande till kurian, det vill säga hovet, och realia, varmed
avsågs trakteringen av allvarliga statssaker.806
Av allt att döma följde Erik sin faders instruktioner så gott han kunde då han
mottogs av kardinal Mazarin och änkedrottning Anna av Österrike. Han träffade
så gott som alla personer av betydelse, däribland hertigarna av Orléans, Anjou
och Enghien samt prins Condé. Han besökte även prominenta damer, som drottningen av England, Henriette Marie av Bourbon (1609–69, Ludvig XIII:s syster),
och hertiginnan av Longueville.807 Det senare är noterbart eftersom den kvinnligt
dominerade salongskultur som var så betydelsefull för Paris intellektuella och sociala liv nästan inte avsatt några spår i övrigt i det material som här undersöks.
Erik organiserade även en uppvaktning om sex man, anställde en kock och en
kusk ”efter jag en egen kaross här måste hålla, vilket nu så gement i Paris är att
nästan ingen utan skam kan gå tvärs över en gata”.808 Hugo Grotius, som hade
kallats till Stockholm, mottog från Paris, med vilka känslor vet man inte, rapporter om att Erik introducerat Marc Duncan de Cérisantes vid hovet. Där framgick
även att han hade fått ett diamantbesatt porträtt av majestätet och en dyrbar
klocka i gåva av kardinal Mazarin.809

805 AOSB, avd. I, bd. 17, s. 77–87. Uppmaningen att göra Parisbesöket kort och snabbt åter-

vända hem upprepades i inte mindre än sju brev. Axel Oxenstierna till Erik Oxenstierna, Söderåkra,
1645-02-18 och 03-01, Kalmar, 1645-04-04 (cit.), 04-17 och 04-25, Söderåkra, 1645-05-24 och
05-29. I breven diskuterades vad Erik skulle göra i Paris. Det räckte med att se ”hovet” och observera ”staten” (brev av 45-03-01). Bristen på skäl att fortsätta resa upprepades flera gånger: ”Ty jag
vill förmoda dig härefter hemma så mycket lära kunna som därute” (brev av 45-04-17).
806 AOSB, avd. I, bd. 17, s. 85–86, Axel Oxenstierna till Erik Oxenstierna, Söderåkra, 164505-24.
807 Se härom Helmut Backhaus inledning till AOSB, avd. I, bd. 17, s. 19–20, samt s. 456–465,
Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Paris, 1645-05-02, 05-10, 05-17, 05-24, 05-31, 06-17 och
06-20.
808 AOSB, avd. I, bd. 17, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Paris, 1645-05-02. Enlig
Wrangel (1914, s. 16) kostade Eriks vagn och hästarna som drog den ca 1 300 riksdaler. Fler exempel på betydelsen av luxuösa åkdon ges i av dens. s. 16 och 30–31.
809 BHG, vol. XVI, s. 680–681, Hugo Grotius till Axel Oxenstierna, Stockholm, 1645-07-05;
s. 686–688, Maria van Reigersberch (Grotius hustru) till Hugo Grotius, Spa, 1645-07-19; s. 696–
697, E. Mercier till Hugo Grotius, 1645-07-29.
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I Paris på 1660-talet
I det följande flyttas fokus ett par decennier framåt i tiden till 1660-talet och till
de svenskar som då besökte Paris. Sven Ribbing, som vistades där mellan februari
1664 och juli 1665, vittnar om skälen bakom sitt besök. Exercitierna stod ”uti
bästa flor”, ”bokliga” och ”fria konster” var vid ”högsta vigör”. Det franska hovet
var ”det präktigaste och förnämsta” och ”det gentilaste i hela världen”.810
Utöver Ribbing ger Evert Horns och Axel Lillies, Nils Bielkes, Johan
Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas resor goda exempel på hur vistelserna där
tedde sig på 1660- och 1680-talen. Nils Bielke tillbringade i stort sett all sin tid
på kontinenten i Paris, undantaget några månaders vistelse i Hamburg, Lyon och
Heidelberg. Johan Leijoncrona och Göran Gyllenstierna ägnade ungefär en tredjedel av sin peregrination åt den franska huvudstaden. För dem bägge var vistelsen
i Paris i stort sett synonym med besöket i Frankrike som helhet. Evert Horn och
Axel Lillie agerade något annorlunda. De passerade Paris på genomresa hösten
1661 och återvände ett drygt år senare efter att har rest i Italien och tillbringat
nästan tre månader i södra Frankrike, huvudsakligen i Montpellier och Pézenas,
där de hade sysslat med exercitier i dans, fäktning och ridning samt polerat sin
franska. Av detta och andra skäl, blev Parisvistelsen jämförelsevis kort, men likväl
var deras uppehåll där längre än på någon annan ort.
Resenärernas ekonomiska dispositioner visar, som redan noterats, att Paris intog en särställning i förhållande till andra städer. Bielke, Horn, Lillie, Leijoncrona
och Gyllenstierna gjorde av med det mesta av sina reskassor där. Som också påpekats fanns särskilda förklaringar till detta. Med Leijoncrona som undantag visar
Horns och Lillies, Bielkes samt Gyllenstiernas räkenskaper att Parisbesöken, åtminstone i ekonomisk bemärkelse, präglades av resenärernas klädkonsumtion.
Gyllenstierna spenderade nästan hälften av sin Parisbudget på kläder, Bielke över
40 procent, Horn och Lillie 30, Leijoncrona något mindre, motsvarande 15 procent. Klädutgifterna kan jämföras med dem för studier och exercitier, som hos
Bielke, Horn och Lillie, respektive Gyllenstierna inte utgjorde mer än mellan fyra
och elva procent av deras kostnader. Betecknande för Leijoncronas relativa särställning är att han lade så mycket som 20 procent av sin budget på studier och
exercitier (figur 5:11).
Klädkonsumtionen är således mönsterbildande för det ekonomiska utfallet av
besöken i Paris. Om fokus flyttas till frågan hur resenärerna organiserade sin tid
visar sig den mönsterbildande faktorn emellertid vara en annan, nämligen exercitierna, som prioriterades framför allt annat. Bielkes, Horns, Lillies, Leijoncronas och Gyllenstiernas dagliga verksamhet kretsade i själva verket kring de parisiska ridakademierna. Eleverna, eller les académistes som de kallades på franska,
övade vid dem såväl dressyr som ringränning och annan exercis, som var tillämp-

810 UUB, X 356, odat.
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lig i fält, men som i allt högre grad hade en ceremoniell funktion på de uppvisningar, exempelvis karuseller, som anordnades vid högtidliga tillfällen. Utöver
ridövningarna erbjöd akademierna skolning i dans, fäktning, skytte med mera,
samt undervisning i teoretiska ämnen med militär bäring som fortifikation och
matematik.811

De parisiska ridakademierna
Tidsmässigt låg 1660-talet mitt i den period som har betecknats som höjdpunkten för de parisiska akademierna. Mellan 1640 och 1690 fanns nio akademier,
fler än någonsin före och efter.812 Dessa bildade med sina stora lokaler, stall med
praktfulla hästar, profilerade besökare och bullriga verksamhet ett karaktäristiskt
inslag i den parisiska stadsmiljön.813 Ägarna var kungliga tjänstemän och inom
sitt gebit bland de bästa som fanns att tillgå. De åtnjöt ett gott anseende, inte
minst bland besökande adel.814 Som företeelse var ridakademin emellertid en italiensk 1500-talsinnovation. En av de första organiserades i Neapel 1532 av beridaren Federico Grisone (1507–70) och fenomenet spred sig sedan snabbt över
Italien med viktiga centrum i Florens och Padua. De italienska akademierna förädlade ridningens konstfärdiga karaktär som ställde höga krav på ryttarens fysik
och förutsatte tidsödande övningsverksamhet. I centrum stod dressyren, vars
grundläggande komponent är samspelet mellan ryttare och häst, och handlar om
att med bibehållen kontroll och elegans genomföra olika tekniska moment. Typiskt är att de mest framträdande beridarna kodifierade sina läror inom en litterär

811 Forskningen om de parisiska ridakademierna försvåras av bristen på källmaterial. Något uttömmande forskningsläge finns därför inte. Duplessis (1892) behandlar framväxten av ridkonsten
i Frankrike, och därvid de parisiska akademierna med koncentration på tiden efter 1670 (s. 277–
315). I gengäld koncentrerar sig Dumoulin (1935) på akademierna grundade mellan 1500-talets
slut och 1700-talets början. Där framgår namnen på ägarna, d v s beridarna, och akademiernas
adresser. Han redogör även för utbildningen vid dem. Fabre (2004) preciserar Dumoulins resultat
ifråga om akademiernas tillkomsthistoria och lokalisering, bl a med hänvisning till svenskt källmaterial. Motley (1990, s. 123) diskuterar akademiväsendet i sin studie av den franska adelns utbildning. Conrads (1982, kap. 1–3) studerar akademierna i Frankrike, men förbigår dem i Paris
nästan helt och hållet. Boutier, 2005, studerar akademierna i Frankrike och Italien, Doucet, 2007,
dem i Frankrike.
812 Dumoulin, 1935, s. 387. Siffran är osäker. Det rörde sig om åtta till tio akademier.
813 För en karakäristik se Dumoulin, 1935, s. 467 där hänvisning sker till den brittiske reseären
John Evelyn, som 1644 vid Académie du Plessis säger sig ha sett runt 100 ståtliga hästar.
814 Fabre (2004) placerar akademiägarna (les écuyers-académistes) strax under det högre borgerskapet i den sociala hierarkin. Om dem är dock mycket litet känt p g a avsaknaden av biografiskt
källmaterial. Också i källmaterialet rörande peregrinationerna står påfallande lite om beridarna och
deras akademier. Några inblickar från åren 1656–58 ger dock bröderna Villiers, 1899, s. 45, 9091, 325 och 335-336. Av dessa framgår bl a att hustrun till en av beridarna, Arnolfini, var drottningens ridlärare.
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genre som kom att bli eftertraktad; det hörde till kutymen att resande adelsynglingar köpte denna typ av böcker.815
Figur 5:11. Fördelningen av Nils Bielkes, Evert Horns och Axel Lillies, Johan
Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas kostnader i Paris
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Källor: Bielke: RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192. Horn och Lillie: LUB, De la
Gardieska arkivet, Lillie, vol. 10:1. Leijoncrona: KB, M 262. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv,
vol. 1:32. Anm. Uppgifterna om Horn och Lillie avser deras besök i Paris december 1662 till april
1663. Kostnaderna för deras besök i Paris 1661 redovisas inte i figuren. Uppgifterna om Johan
Leijoncrona avser hans vistelse i Paris juni 1665 till augusti 1666. Kostnaderna för hans besök i
Paris 1667 redovisas inte i figuren.

815 Conrads, 1982, s. 40–43. Ovan har visats att Leijoncrona i Nederländerna skaffade Pluvinels

L’Instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval (1625). Nils Bielke köpte den franske beridaren
François Delcampes (Del Campo) L'Art de monter à cheval... ensemble les remèdes les plus efficaces
pour les maladies des chevaux, par le sieur Delcampe (1658). Delcampe drev en mycket ansedd akademi i Paris. Dumoulin, 1935, 393–394. Bielke skaffade även ett specialverk om hästars betsel och
grimmor, nämligen Jean Fouquets Traité des emboucheures qui descouvre la methode de bien brider
et emboucher les chevaux (1663).
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Den italienska ridkonsten var åtminstone fram till 1500-talets slut mönsterbildande, men förlorade sin ledarposition till Frankrike då beridare som hade inhämtat sin utbildning i Italien organiserade akademier i Paris och andra orter.
Den mest framträdande var Antoine Pluvinel (1552–1620) som 1594 fick kungligt tillstånd att bedriva ridutbildning i Paris. Denne lärde tre monarker att rida.
En av dem var Ludvig XIII, känd som en mycket driven ryttare. Bland övriga
adepter fanns en viss Armand du Plessis (1585–1642), sedermera känd som kardinal Richelieu. Pluvinel bedrev sin verksamhet på den kungliga manegen i Tuilerierna, trädgården i anslutning till slottet med samma namn på Seines högra
strand nära Louvren. Manegen stod färdig 1575 och blev ett självklart centrum
för monarkernas ridexercitier ända fram till tiden för utbyggnaden av Versailles,
där en ny byggdes på Ludvig XIV:s initiativ.816 Ludvig XIII:s exemplariska ryttarkonst och Pluvinels mästerliga beridaredito dokumenterades i Pluvinels
postumt utgivna L’Instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval (1625), som
Johan Leijoncrona alltså skaffade i Holland 1664.817
Efter Pluvinels död förde en av hans elever, Benjamin de Hannique, traditionen vidare. Denne är i svenska sammanhang känd som pfalzgreve Karl Gustavs
ridlärare.818 Hans akademi låg först nära Louvren, men vid tiden för Karl Gustavs
besök på 1630-talet hade den flyttat till stadsdelen Saint-Germain, på Seines
vänstra strand. Den var en av minst sex akademier som mellan 1630 och 1650
slog upp dörrarna i det som nu är Quartier Latin.819 Denna samlokalisering hade
med stadsdelens expansiva och aristokratiska prägel att göra. Saint-Germain var
på 1600-talets mitt en ganska ny del av Paris. Marken kring det gamla klosterområdet Saint-Germain-des-Prés hade börjat exploateras först på 1530-talet, och
bebyggdes därefter i stor utsträckning av framstående arkitekter på uppdrag av
adeln. Stadsdelen kom därmed att utmärkas av hôtel med nobla fasader och socialt priviligierade invånare.820
816 Manegen i Tuilerierna uppfördes av arkitekten Philibert Delorme (1514–1570) efter att
Katarina av Medici (1519–89) hade godkänt ritningarna. Duplessis, 1892, s. 292. Om italiensk
och fransk ridkonst samt om Pluvinel, se Dumoulin, 1935, s. 562–567. Conrads (1982, s. 40–66)
utreder i detalj etableringen av Pluvinels akademi och kopplingarna mellan fransk och italiensk
ridkonst. Notabelt är att samtida franska bedömare sade sig ha Pluvinel att tacka för att denne
befriat den franska adeln från bördan att för stora kostnader sända sina söner till Italien. Motley,
1990, s. 139–140, n. 38.
817 Verket tillkom bl a som ett resultat av den karusell som Pluvinel organiserade 1612 för att
fria giftermålet mellan Henrik IV och Maria av Medici. Magendie, 1925, s. 70.
818 Om Benjamin, se Fabre, 2004. Om Karl X Gustav, se Rosengren, 1913, s. 76.
819 Dumoulin, 1935, s. 387–396 och 467–473. Fabre, 2004.
820 En värdefull översikt över Paris’ utveckling som stad ges av Ranum, 1979. Moderniseringen
av Paris mellan 1500-talets slut och 1600-talets mitt behandlas särskilt i kap. 2. Utvecklingen av
Saint-Germain föregicks av byggnationen av aristokratiska hôtel i Maraiskvarteren på Seines högra
strand. Om moderniseringen av Saint-Germain skriver Pillement, 1965, s. 158–165. Översiktligt
om parisiska hôtels utformning skriver Borngässer, 1997, s. 126. Wrangel, 1914, s. 100–121, behandlar utvecklingen av staden Paris med utgångspunkt i Axel Oxenstiernas besök där 1635. Han
nämner att staden då hade ca 400 000 invånare.
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Bild 10. Utrustning för ryttare

Bild 10. Besök på ridakademierna var obligatoriska inslag på adelsynglingarnas agendor i Paris. Av
efterlämnade räkenskaper framgår att stor omsorg lades på att skaffa adekvat utrustning. Johan
Leijoncrona skaffade sig kläder, beridarestövlar, sporrar och en hatt ”att rida på skolan med”. Bilden
är hämtad ur Georg Simon Winters Bellerophon, sive Eques peritus (1678), ett pedagogiskt verk om
ridkonsten riktat till män och kvinnor. Foto: Kungliga Biblioteket.

På 1600-talet var det självklart för många distingerade Parisbesökare att residera
i Saint-Germain. Det gjorde exempelvis den engelska änkedrottningen Henriette
Marie av Frankrike, som på 1660-talet under en tid bebodde Hôtel de la
Bazinière, uppfört kring 1640 av arkitekten François Mansart (1598–1666).821
Erik Oxenstierna hyrde in sig på Hôtel de Perpignan då han genomförde sin
kostbara Parisvistelse på 1640-talet.822 Saint-Germains aristokratiska prägel förstärktes av dess mest framträdande landmärke, Luxembourg-palatset, uppfört
mellan 1615 och 1645 efter planer av arkitekten Solomon de Brosse (1562–
1626), till drottning Maria av Medici.823 En annan orienteringspunkt var platsen
för den marknad, Foire de Saint-Germain, som anordnades i hjärtat av stadsdelen
i februari och mars varje år. Där ställdes allt ifrån lyxartiklar, som exklusiva åkdon, till billiga vaniteter ut till försäljning. Marknadens status markerades av
medlemmar av det franska kungahuset, däribland Ludvig XIV, som åtminstone
821 Pillement, 1965, s. 175–176. Hammarlund, 2003, 98–103.
822 Wrangel, 1926, s. 27, håller det för ”sannolikt” att Erik Oxenstierna bebodde detta palats.
823 Om Palais de Luxembourg, se Borngässer, 1997, s. 124, 126. Sven Ribbing skriver 1664 i
sin journal att Palais de Luxembourg var det mest anslående byggnadsverket i Paris näst Louvren.
UUB, X 356, odat.
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på 1660-talet, besökte den.824 I Saint-Germain samlades även utländska beskickningar och ambassader. Den lutherska församlingen, som, vilket framgick ovan,
leddes av Jonas Hambraeus, höll länge till i Hambraeus bostad i Hôtel de Merli
på Rue de Colombier, helt nära flera av de akademier som grundades på 1630talet.825
Sådana samverkande förhållanden gjorde Saint-Germain till en socialt exklusiv
stadsdel och förklarar varför de svenska adelsresenärerna, så gott som utan undantag, bodde där då de besökte den franska huvudstaden. Den geografiska koncentrationen av åtråvärda tillgångar bidrog också till att höja priserna för kost och
logi och för ridövningarna, som generellt sett var den dyraste formen av exercitium, och i Paris dyrare än någon annanstans. Till de höga kostnaderna för akademiernas verksamhet medverkade ytterligare ett antal faktorer. För bemedlade
franska adelsynglingar som förbereddes för hovtjänst var akademierna en vanlig
del av utbildningsgången.826 Konkurrensen ökade genom att medlemmar av
adeln i Europa, inte minst den i England, Holland och Tyskland, sökte sig till
Paris för lära sig hantera vad som i brittiskt källmaterial ofta kallas the great
horse.827 Att den franska ridkonsten var dominerande och de franska akademierna
utan egentlig konkurrens bekräftas av John Evelyn (1620–1706), till vars informativa redogörelser av resor forskningen ofta återkommer. Evelyn hävdade att
det knappt fanns någon furste som inte hade varit elev vid en fransk akademi. 828
Marknaden för de parisiska beridarna var således god. Ridningen genererade
dessutom kostnader som inte var aktuella i samband med andra exercitier. När
Johan Leijoncrona kom till Paris från Heidelberg i skiftet juni-juli 1665 anmälde
han sig omedelbart vid en av akademierna (dock oklart vilken). Första månaden
betalade han 40 riksdaler för entré-avgift. För de fyra följande månaderna var
824 Lough, 1985, s. 115–116.
825 Wrangel, 1926, s. 21–31. Den lutherska församlingen bildades 1626. När Magnus Gabriel
de la Gardie vistades med sin ambassad i Paris 1646-47 bebodde han, som franske kungens gäst,
Hôtel de Vendôme (som behandlas av Pillement, 1965, s. 471–472) på högra stranden och
Hambraeus predikade då där. På 1650-talet hölls gudstjänsten i Hôtel de Perpignan i Saint-Germain och på 1660-talet bodde Hambraeus tillfälligt på François Del Campos akademi som låg på
Rue de Colombier och kallade där till gudstjänst.
826 Motley, 1990, s. 131–137. Där visas att det för franska adelsmän var så gott som obligatoriskt att ha vistats vid en akademi om målet var tjänst vid hovet. Eftersom akademierna var dyra
var utbildningen där en tydlig social markör. Motley bedömer att inslaget av utländska besökare
vid akademierna var minst 50 procent och ibland högre än så.
827 William Hammond (1635–85) rapporterar i brev till sin far att han i Paris ridit ”the great
horses in the Academys (sic)”. Brennan, 2004, s. 203. John Evelyn (se äv. noten nedan) skriver att
han vid ett besök på L’Académie del Campo (eller Delcampe) såg åtskilliga engelska och franska
herrar öva inför en publik bestående av kvinnor och män i socialt framskjutna positioner. Uppvisningen slutade med en liten festlighet. Dumoulin, 1935, s. 394.
828 Detta var illa eftersom furstarna hade de lagt sig till med franskt språk och vanor och, vad
värre var, med en fördomsfull och nedlåtande syn på allt som inte var franskt, vilket verkade som
ett slags tyranni över andra seder, menade Evelyn. Lough, 1985, s. 181.
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grundavgiften 15 riksdaler per månad. I denna ingick att Leijoncrona dagligen
red tre hästar. För en fjärde häst som nyttjades till ringränning betalade han en
extra kostnad.829 Därutöver gavs dusörer till portvakten vid akademistallet och
till stalldrängarna. Till det kom kostnader för material, så som ridspön, och krut
och kulor, då han började ”skjuta efter huvuden”. Han utrustades även med kläder, beridarestövlar, sporrar och en hatt ”att rida på skolan med” (bild 10). Fäktningen var i jämförelse med ridningen billig. Fäktmästaren tog 14 riksdaler i
grundavgift för fyra månader, till vilket kom försumbara utgifter för avbrutna
värjor och lön till den ”förfäktare” som stod för uppvärmningen.830
På akademierna fanns möjligheter att hyra rum med helpension, vilket förutom närheten till manegen, som ofta var placerad i akademins centrum med övriga byggnader runtomkring, hade den fördelen att högt profilerat socialt umgänge fanns nära till hands. Många valde dock att ta in på hôtel eller värdshus,
vilket innebar att resenären hyrde ett antal rum till sig själv och betjäningen med
tillhörande kosthåll. Nils Bielke bodde periodvis på en akademi. Horn, Lillie,
Leijoncrona och Gyllenstierna bodde däremot på värdshus, men var i allra högsta
grad aktiva på akademierna. Ridövningarna var vanligen förlagda till förmiddagarna och eftermiddagarna användes till andra exercitier. En inte ovanlig lösning var att eleverna endast fullföljde ridningen på akademierna och på annan
väg kontrakterade mästare för andra övningar.
Exempelvis skrev Axel Lillie skrev in sig på Academie Du Plessis, som låg på
Rue de Seine, ett par kvarter från Luxembourgpalatset. Där red han om förmiddagarna och övade andra discipliner tidigt om morgnarna och på eftermiddagarna. I vissa fall bedrevs dessa övningar på Lillies hôtel, i andra fall uppsökte
han mästaren i dennes lokaler. Av räkenskaperna framgår att han läste franska för
en viss Hardeville och italienska för en Juliani, att han övade dans för en Desonnet, fäktning för en Pilgart, viola da gamba för en Jeremias, och att han på akademin red för den i samtiden mycket respekterade beridaren Pierre Le Saux, sieur
de Saint-Fort.831 En typisk notering i Axel Lillies resejournal från våren 1663, då
han var som mest engagerad i exercitierna, ser ut som följer:
15 [januari 1663]. F[ör]m[iddagen] hade [jag] språkmästaren, dansmästaren och
fäktmästaren. Därefter på akademin. E[fter]m[iddagen] [kom] Jeremias [mästaren
som undervisade i viola da gamba] och antog jag den italienska språkmästaren
Sig[nore] Juliani.832

829 Att ridövningarna var organiserade på detta sätt dokumenteras av brittiska och holländska
resenärer, se Brennan, 2004, s. 163 och Villiers, 1899, s. 90.
830 KB, M 262, räkenskaper, juni–aug., 1665.
831 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper, dec. 1662–april 1663. Resejournal för samma tid. Om Pierre Le Saux, se Dumoulin, 1935, s. 392.
832 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, journalanteckning, 1663-01-15.
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Nils Bielke 1661–63
Uppgifterna om Axel Lillies och de övrigas utgifter i Paris, skall läsas mot bakgrunden av dessa förhållanden, som präglade besöken i staden. Omständigheterna beträffande god inkvartering, exercitier och iögonenfallande konsumtion av
kläder belyses särskilt väl av Nils Bielke, som är en god representant för hur medlemmar av den yppersta aristokratin betedde sig när de investerade som mest i
den franska huvudstaden.833
Som diskuterades ovan hängde Bielkes höga kostnader samman med att han
personligen träffade kungen, Ludvig XIV, och drottningen, Maria Teresia av Österrike. En sådan nåd var inte alla förunnad då avståndet mellan det franska hovet
och omvärlden ökade till följd av det alltmer intrikata ceremoniel som omgav
monarken.834 Som jämförelse kan nämnas att Axel Lillie visserligen umgicks med
Stefan Gambrotius Hirschenstierna (1624–72), som kom till Frankrike som
svensk envoyé 1661 och 1663, och att han på Louvren och på Foire de SaintGermain fick se Ludvig XIV på avstånd, men aldrig kom i närmare beröring med
det franska kungahuset.835 Bielke däremot reste tillsammans med Klas Tott strax
efter ankomsten till Paris till Fontainebleau, där det franska hovet befann sig sedan en tid tillbaka. Tiden före avresan använde Bielke till att förbereda sig. Han
lejde fyra pager och två lakejer, vilka utrustades med kläder och erhöll daglig lön.
Bielke hade därmed en svit om sex man utöver sin svenska kammartjänare Petter
Skott och hovmästaren Anders Nilsson. Mellan mitten av juli och mitten av augusti vistades, med ett kort avbrott, Bielke och Tott i Melun, strax norr om Fontainebleau. Kosthållet där blev dyrbart och Bielke lät ganska snart entlediga tre
av tjänarna.836
Störst utgifter hade Bielke emellertid för kläder. Redan tre månader efter ankomsten till Paris redovisades en klädkostnad om över 1 000 riksdaler, som i
första hand genererats med anledning av audienserna i Fontainebleau.837 Enligt
Bielkes hovmästare uppträdde den svenska ambassadens medlemmar ”mycket sirade”. Förutom Bielke hade Tott i syfte att kasta glans över sitt uppdrag kallat till
sig andra svenska adelsmän som råkade befinna sig i Paris. Där var bland andra
833 Till grund för framställningen om Bielke ligger räkenskaper för åren 1661-63 i RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, hovmästaren Anders Nilsson brev till Nils Bielkes förmyndare, Sten Bielke, vol E 2011 och densammens journal (”Resebook”) i RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8938. Nordins (1999) opublicerade uppsats har fungerat som stöd.
834 Sabatier, 2010, kap. 14, ssk. s. 381–394.
835 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal dec. 1662–april. 1663. Lillie
siktade Ludvig XIV på Louvren den 2/2 1663, igen den 12/2 på marknaden tillsammans med
drottningen, kungens bror och dennes hustru, drottningen på den italienska komedin på Palais
Royale den 22/12 och kungen vid Tuilerierna den 22/3.
836 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper maj–aug. 1661, och
Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons resebok, för samma tid.
837 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper mars–aug. 1661.
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Anders Torstensson (1641–86), Kristofer Gyllenstierna (1639–1705), Axel Julius De la Gardie (1637–1710) och Axel och Bengt Rosenhane, som efter att
samvetsgrant ha följt den av fadern utstakade planen (se kapitel två), hade anlänt
till Paris på sommaren 1660.838
Siraten och glansen kom väl till pass då ambassadsviten den 17 augusti inbjöds
till en storslagen fest på Vaux-le-Vicomte, riksskattmästare Nicolas Fouquets
(1615-80) slott, inte långt från Melun. Vaux-le-Vicomte var, före den stora utbyggnaden av Versailles, samtidens mest omtalade slottsbygge och Fouquet hade
anlitat arkitekten Louis Le Vau (1612–70), landskapsarkitekten André Le Nôtre
(1613–1700) och målaren Charles Le Brun (1619–90) för att utforma byggnaderna, dekorationerna och den enorma parken.839 Vid festen närvarade Ludvig
XIV. Den inleddes med Molières (1622–73) Les Fâcheaux och fortsatte med fyrverkerier och bankett. Molières stycke var dennes första verk i en mycket populär
genre, comédie-ballet, vari teater varvades med dans och musik.840 Festligheterna
har gått till historien eftersom kungen i direkt anslutning till dem lät arrestera
Fouquet, som senare dömdes till livstids fängelse, anklagad för ekonomiska oegentligheter. Inflikas kan även att kungen omedelbart lejde de nämnda arkitekterna för arbetena vid Versailles. Om inte annat hade Bielke i och med denna fest
fått en dramatisk insikt i fransk inrikespolitik, i de luxuösa interiörer som omgav
samhällets mest framträdande individer och i kulturens betydelse för hov- och
högreståndsmiljöerna.
När Bielke hade återvänt till Paris entledigade han ytterligare två tjänare. Han
logerade tillsammans med ambassadör Tott och tog tag i exercitierna genom att
anmäla sig till Henri Coulons akademi på Rue des Cannettes, ett stenkast från
Foire de Saint-Germain och ett kvarter från Luxembourg-palatset.841 Där skötte
Bielke sina övningar i dans, ridning, fäktning och matematik. Han drillade även
med pik, ett av infanteriets huvudvapen. Utöver detta lärde han sig spela gitarr
och tog lektioner i franska. Anmärkningsvärt, med tanke på vad som hittills sagts
om ridkonstens betydelse, är att Bielke ägnade dansen särskild uppmärksamhet.
Förutom dansmästaren på akademin anlitade han ytterligare två.842
Skälen till detta är tämligen uppenbara. Han hade just sett vad den franska
balettkulturen kunde åstadkomma då den presterade på topp. Ludvig XIV, som
838 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons resebok, augusti 1661. Citat därur.
Axel och Bengt Rosenhanes tid i Paris dokumenteras av deras brev till brodern Johan, UUB,
Rosenhanesamlingen, vol. E 517.
839 Borngässer, 1997, s. 125–126.
840 Prest, 2001, s. 283–284.
841 Om Coulons akademi, se Dumoulin, 1935, s. 469–470.
842 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper, aug. 1661–feb. 1662.
Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons resebok för samma tid. För exercitierna införskaffades material i form av värjor, fäktskor, gitarr, böcker etcetera. Om Coulons akademi, se
Dumoulin, 1935, s. 469–470, och Fabre, 2004.
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i sin ungdom på kardinal Mazarins (1602–61) initiativ hade hållits med intensiva
dans- och ridexercitier, var en entusiastisk anhängare av dansen och uppträdde
under en period av 20 år i inte mindre än 80 olika roller i olika uppsättningar vid
hovet. Han var en erkänt skicklig dansör och beundrades av bland andra drottning Kristina. Han uppträdde ofta i sällskap av ett antal aristokrater och när föreställningarna flyttades från hovet till den offentliga scenen på Palais Royal uteslöts de roller som hade spelats av kungen och aristokratin, eller togs över av professionella dansare. Pjäserna innehöll ofta ett politiskt budskap, och för Ludvig
XIV veks roller som bekräftade monarkins betydelse för ordnade samhällsförhållanden.843 Samma år som Bielke anlände till Paris hade Ludvig XIV dessutom
bildat Académie Royale de Danse, som var den första i sitt slag. När den nya balettsalen invigdes med stycket L’Hercule amoureux var Bielke närvarande.844
På våren 1662, ett par månader innan Tott återvände till Sverige, flyttade Bielke in på Coulons akademi. Enligt hovmästare Anders Nilsson eftersträvades
bättre förutsättningar exercitieövningarna, men möjligen låg även andra överväganden bakom beslutet. Nilsson rapporterade nämligen i brev till Bielkes farbror
och förmyndare, riksskattmästare Sten Bielke, att utgifterna hos ambassadören
hade varit omfattande.845 Det var ofrånkomligt att de inledande audienserna på
Fontainebleau och den ryktbara festen på Vaux-le-Vicomte hade slagit an tonen
till Totts och Bielkes besök. Bengt Rosenhane rapporterade i brev till sin bror
Johan att Tott var väl sedd vid hovet och behandlades bättre än något annat sändebud. I oktober hade denne återigen kallat alla svenska adelsynglingar till Fontainebleau, där han fått audiens, ”vilket måste ske med större ceremonie än tillförne, efter han måtte gratulera dem över drottningens lyckliga barnsäng och en
dauphins [förstfödd sons] fröjdefulla födelse”.846
Mot sådan bakgrund kunde Bielke inte slippa billigt undan. Om hans utgifter
under de första tio månaderna i Paris summeras framkommer att han hade gjort
av med 3 700 riksdaler, varav utgifterna för kläder motsvarade runt 1 700 riksdaler. Till detta kom att han hade låtit transportera sig ståndsmässigt. Då han
inte nyttjade ambassadörens kaross hade han hyrt en egen, eller, vilket hände vid
843 Prest, 2001, passim. Se äv. den brittiske resenären William Hammonds brev från en vistelse
i Paris 1655–58 i vilka han prisar Ludvig XIV:s skicklighet som dansare. Hammond framhåller att
drottning Kristina, som residerade på Fontainebleau under en period vid denna tid, uppskattade
Ludvig XIV:s dansuppträdanden. Brennan, 2004, s. 174 och 204. Fogelberg Rota, 2013, utreder
förhållandet mellan den franska hovbaletten och den svenska.
844 Needham, 1997, s. 173–180. RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons resebok jan. 1662–mars. 1662.
845 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper, jan. 1662–mars. 1662, vol.
E 2011, Anders Nilsson till Sten Bielke, Paris, 1661-12-05 och Skoklostersamlingen, vol. E 8938,
Anders Nilssons resebok jan. 1662–mars. 1662.
846 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Paris,
1661-10-24. Av bröderna Axel och Bengt deltog symptomatiskt endast Axel vid denna audiens,
vilket troligen hade att göra med de höga kostnader som var förknippade därmed.
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72 tillfällen, beställt fram en bärstol, ett bruk som hade kommit på modet i Paris.
Bielke lät även måla sitt porträtt, men det bör framhållas att kostnaderna för sådant var försvinnande små i jämförelse med annat och inte uppgick till mer än
11 riksdaler.847
När Klas Tott lämnade Paris i början av april 1662 fick Bielke i uppdrag att på
den svenska regeringens vägnar framföra en officiell gratulation till den franska
kungafamiljen med anledning av dauphins födelse. Ytterligare en gång var särskilda åtgärder av nöden och insatserna hade höjts då de ekonomiska bidrag som
Tott trots allt bestått Bielke i form av viss ersättning för logi och gåvor av kläder
nu inte fanns att tillgå. Den franske diplomaten Hugues Terlon (omkring 1620–
90), som kommit i nära kontakt med svenska förhållanden och bidragit till
fredstraktaten med Polen och Danmark, uppmanade Bielke att tillfälligt lämna
Coulons akademi eftersom det inte dög att som académiste uppträda på hovet i
officiell ställning. Bielke löste saken genom att hyra ett hus på exklusiv adress,
Rue des bons Enfants, vilket gjorde honom granne med Palais-Royal848, som beboddes av Monsieur och Madame, det vill säga Ludvig XIV:s bror, hertig Filip I
av Orléans (1640–1701) och dennes hustru, Henrietta av England (1644–70),
och låg mycket nära Louvren. Han anställde fyra lakejer och en kusk och lät sy
upp livréer. Karossen, troligen övertagen från Tott, restaurerades.849
”Kommissionen” avlöpte väl. Bielke framförde de svenska gratulationerna,
först till kungen och några dagar senare till drottningen och den lille dauphin.
Som erkännande förärades Bielke kungens porträtt, innefattat med 64 diamanter.
En sådan gåva var en ynnest, men också en börda. Med hjälp av porträttet förmåddes Henri Coulon att åter göra plats för Bielke på akademin, trots att där
egentligen var fullt. Men de redan höga ekonomiska insatserna höjdes ytterligare.
Bielke måste till att börja med ersätta hovets ceremonimästare med 110 riksdaler
för besväret denne hade haft med att överlämna den dyrbara gåvan. Anders Nilsson beskärmade sig inför Sten Bielke, dels för de höga kostnaderna i samband
med audienserna på hovet, dels för att utgifterna för umgänge och kläder hade
ökat till följd av den estime (aktning) och honneur (ära) som Bielke vunnit för sin
person. Han framhöll att Bielke höll stor stat, umgicks med förnämt folk och
måste hålla sig i nivå med dem. Till dem hörde drottning Hedvig Eleonoras broder, hertigen av Holstein-Gottorp, Kristian Albrekt (1641–95), som vid denna

847 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper, juni 1661–mars 1662.
848 Palais-Royal kallades ursprungligen Palais-Cardinal och uppfördes med start 1633 under
ledning av Jacques Lemercier. Borngässer, 1997, s. 128.
849 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper, jan. 1662–mars. 1662, vol.
E 2011, Anders Nilsson till Sten Bielke, Paris, 1662-04-03 och 03-27. RA, Skoklostersamlingen,
vol. E 8938, Anders Nilssons resebok jan. 1662–mars. 1662.
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tid vistades i Paris. Därtill umgicks Bielke med flera franska ministrar, bland annat genom att spela tennis med dem och, att döma av räkenskaperna, förlora
pengar till dem.850
En bekräftelse på att den franska kronan erkände Bielke som ett slags extraordinarie svensk envoyé gavs vid den karusell som anordnades i maj 1662 för att
celebrera dauphins födelse. Den reds i kadriljer, det vill säga i kvadratiska formationer, ledda av franska aristokrater med ryttare utstyrda som romare, perser,
turkar, indier och indianer. Huvudnumret, som utspelade sig inför tusentals åskådare, var en uppvisning i ring- och huvudränning.851 Bielke fick fem läktarplatser
till föreställningen. I likhet med baletten, som klargjorde att danskunskaper ägde
högsta relevans för framgång vid hovet, visade karusellen att ryttarkonsten var
lika betydande för hovtjänsten.852 Liksom sin far var Ludvig XIV en omvittnat
duktig ryttare och organisationen av hovets festligheter visar att ledande aristokrater förväntades delta i tornerspel, som förutsatte en utbildning inriktad på förmågan att med finess rida dressyr och bemästra avancerade vapenövningar till
häst.853
På hösten lämnade Bielke Coulons akademi, enligt uppgift för att den var för
trångbodd, en utsaga som bör läsas både bokstavligt och bildligt. I rollen som
extraordinarie envoyé hade han i social bemärkelse definitivt börjat växa ur akademilivet. Han beslöt att istället hyra in sig på ett värdshus, Hostel de Montpellier, på högra stranden, nära Louvren.854 Dock fortsatte han med ridövningarna
och höll sig med minst två dansmästare, ibland tre. Han fäktade, och till drillandet med pik lades musköt, det andra av infanteriets huvudvapen. Han studerade
matematik, fortifikation och franska. Som ett led i planeringen av en åstundad,
men aldrig förverkligad Italienresa, började han studera italienska.855

850 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper, april - maj 1662, samt vol.
E 2011, Anders Nilsson till Sten Bielke, Paris, 1662-04-07 och 05-15. RA, Skoklostersamlingen,
vol. E 8938, Anders Nilssons resebok april - maj 1662.
851 Detta framgår av det praktverk som dokumenterade karusellen. Perrault, 1670.
852 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons resebok, maj 1662. Om ridning och
hovtjänst, se Motley, 1990, kap. 3, ssk. s. 143–148.
853 En analys av den franska aristokratins utbildningsstrategier, belysta mot just denna typ av
behov, ges av Motley, 1990, passim.
854 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2011, Anders Nilsson till Sten Bielke, 166211-01. Vol. E 2192, räkenskaper, okt. 1662–juni 1663. Hostel de Montpellier var ett av Paris
bättre härbärgen, vilket intygas av bröderna Villiers som skriver att det låg bekvämt i hjärtat av Paris
och försett med väl möblerade och vackert dekorerade rum. Villiers, 1899, s. 34.
855 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper, okt. 1662–juni 1663. Vol.
E 2011, Anders Nilsson till Sten Bielke, Paris, 1662-11-01. RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8938,
Anders Nilssons resebok okt. 1662 - juni 1663.
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Axel Lillie 1662–63
Sent samma höst, i december 1662, utökades skaran med svenska adelsmän i
Paris av Evert Horn och Axel Lillie, av vilka den senares göromål här ska följas
närmare. På många sätt är Lillies vistelse i den franska huvudstaden en återspegling av Bielkes, men som redan påpekats gjorde han inte av med lika mycket
pengar som denne, något som utan tvekan hänger samman med att han inte hade
samma nära kontakt med det franska hovet. Han behövde därför inte (och kunde
sannolikt heller inte) spendera lika mycket pengar på kläder och luxuösa åkdon.
Lillies journal och räkenskaper visar hur resenärer agerade när de kom till Paris.
Han, Horn och hovmästare von Strauch tog först in på ett härbärge på högra
stranden och sökte efter ett lämpligt hôtel i Saint-Germain. De skuddade resdammet av sig, sökte upp sin bankir, Gerard Heusch, samt ekiperade sig själva
och betjäningen. Redan den andra dagen träffade de Axel Julius De la Gardie,
som på den tredje tog dem med till Nils Bielke på Coulons akademi. På den
femte dagen flyttade de till L’Arme de l’Empereur i Saint-Germain. Dagen före
julafton gjorde de en promenad och bekantade sig med omgivningarna. Liksom
andra resenärer intresserade de sig för broarna över Seine, i synnerhet Pont SaintMichel, som vid den tiden var bebyggd med hus, och Pont Neuf. De gick också
till Palais856, ett gammalt kungligt slott på Île de la Cité som på 1600-talet var
säte för parlamentet. På julafton fick de besök på sitt härbärge av De la Gardie
och Bielke, och med den diskretion ifråga om religiösa spörsmål som anbefalldes
i rese-instruktionerna (se ovan kapitel två) firades julen i stillhet.857 Framåt nyår
anställdes två lakejer och på nyårsdagen hämtades De la Gardie och envoyén Hirschenstierna med kaross.858

856 Palais, eller ”Pallais”, som Lillie skriver, syftar på den byggnad som nu heter Palais de Justice

på Île de la Cité. Dess äldsta del dateras till 1200-talet och var en gång en del av ett kungligt palats
som bytt skepnad i flera omgångar efter omfattande bränder. Denna byggnad kallades på 1600talet kort och gott palatset, vilket bekräftas av Robert Montagu, Lord Mandeville, som i sin på
engelska hållna journal kallar den för ”the Palace”. Brennan, 2004, s. 89. Sven Ribbing skriver ”Le
Palais” apropå denna byggnad i sin journal. UUB, X 356, odat.
857 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal och räkenskaper, dec. 1662–
jan. 1663.
858 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper. Hovmästare von Strauch
gjorde noteringar om betjäningen i inledningen till räkenskaperna. Kostnaderna för karossen framgår av noteringar 1663-01-01.
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Bild 11. Övning på ridskolan

Bild 11. När Axel Lillie kom till Paris skrev han in sig på Académie du Plessis, en av de ridakademier
som låg i stadsdelen Saint-Germain. Där sysselsatte han sig i ett par månaders tid med intensiva
övningar i dressyr, ring- , och huvudränning. Bilden hämtad ur Georg Simon Winters Bellerophon,
sive Eques peritus (1678). Foto: Kungliga Biblioteket.

I mellandagarna började Lillie och Horn ordna med sina exercitier. Med säkerhet
utnyttjade de Nils Bielkes och Axel Julius De la Gardies goda råd. Lillie anlitade
exempelvis en av de dansmästare som Bielke hade. Efter att ha besökt fyra olika
akademier valde de dock bort Coulons akademi till förmån för Académie Du
Plessis. Möjligen blev de övertalade därtill av en av akademins beridare som
gjorde visit hos Lillie och Horn.859 Lillie nämner emellertid ingenting härom och
ger inte heller några motiv till sina val av exercitiemästare, även om sådant inte
var utan betydelse, vilket diskussionen om Bielkes Parisvistelse har visat. Fäktmästarnas anseende byggde på deras skicklighet och förmåga att locka till sig elever. Dans-, musik- och språkmästare förmedlade, förutom konkreta färdigheter,
kulturella koder gångbara i den aktuella miljön. Beridarna konkurrerade med
varandra med hjälp av lokaler och, alldeles särskilt, med sina hästar, som till skillnad från vanliga gånghästar, var utvalda och tränade för att klara dressyr och
stridsmoment. Sven Ribbing räknade noggrant upp namnen på sina beridare och

859 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal jan. 1662. Gustav Carlson
skrev in sig på Académie Du Plessis år 1667. Ingers, 1908, s. 64.
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exercitiemästare. Han började rida för François Del Campo, men skiftade till Saint-Fort ”efter där var med skönare hästar bättre försett.”860
Axel Lillie dokumenterade i sin journal de febrila övningar han ägnade sig åt
under tiden mellan nyår och mitten av mars. Dagsprogram likt det som citerades
ovan var inte ovanliga, även om alla dagar inte var lika intensiva. Notabelt är hur
mycket tid som ägnades åt exercitierna. Den citerade dagen, den 15 januari 1663,
innebar att förmiddagen ägnades åt vardera en timme franska, dans och fäktning,
samt gissningsvis cirka tre timmar åt ridövningar på akademin. Under eftermiddagen vigdes en timme åt viola da gamba och en timme åt italienska.861 I synnerhet ridningen satte, liksom i Leijoncronas fall, tydliga avtryck i räkenskaperna.
Bland annat utrustade sig Lillie och Horn med underkläder av läder, vilket för
tankarna till de holländska bröderna Villiers smärtsamma erfarenheter av debuten
på manegen som ovan diskuterades ifråga om Leijoncronas ridövningar i
Haag.862 Förutom grundläggande övningar i dressyr, red Lillie, liksom
Leijoncrona och de flesta andra, ringränning, konsten att sittandes på hästryggen
i hög fart trä en lans genom en ring. En talande utgift i samband med sådant var
dusörer till den dräng som satte ringen på plats efter varje försök. Efter någon
månad övergick han till huvudränning, en övning som gick ut på att från hästryggen med lans, stickvapen eller skjutvapen pricka huvuden, inte sällan förställande turkar, morer eller medusor.863
Med sådana dagar hann Lillie inte med så mycket annat. I januari bevistade
han ett par gånger den ”italienska komedin” och var i februari på balett på teatern
på Palais Royal. I slutet av januari deltog han och Horn i en karnevalsafton och
hade utgifter för kläder, facklor och kaross. Han besökte några sevärdheter som
Chapelle de la Sorbonne, ombyggt 1635–42 på initiativ av kardinal Richelieu av
arkitekten Jacques Lemercier, och Bois de Vincennes, en från början kunglig jaktmark som var bebyggd med en medeltida borg och ett slott, uppfört på 1650talet efter ritningar av Louis Le Vau. Några dagar in på februari hade marknaden,
Foire de Saint-Germain, öppnat och Lillie besökte den var och varannan dag i

860 Det faktum att beridare och exercitiemästare nämns vid namn och på så sätt gjordes identi-

fierbara bekräftar att deras renommé hade betydelse. Även hos Bielke framgår namnen på anlitade
beridare och mästare. RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper samt
Skoklostersamlingen, vol. E 8938, Anders Nilssons Resebook, aug. 1661.
861 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal jan.–april 1663.
862 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper jan. 1663, ssk. 15/1. Villiers,
1899, s. 45–46.
863 En detaljerad beskrivning av course de bague (ringränning) och jeu de têtes (huvudränning)
ges i Clare, 1983, s. 79–92. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 166301-15, utgifter för den som satte tillbaka ”ringen”.
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nästan en månads tid.864 Han gjorde inga märkvärdiga inköp och hans journalanteckningar är lapidariskt hållna, men i annat material framgår vad den hade att
erbjuda. Anders Nilsson, Nils Bielkes hovmästare, rapporterade till riksskattmästare Sten Bielke, att han på marknaden hade sett kareter, täckta galavagnar, av
senaste mode.865 De holländska bröderna Villiers skrev i sin journal att marknaden samlade ”le beau monde”, det vackra folket, och att både damer och herrar
ansträngde sig till det yttersta ifråga om sin apparans.866 Det fanns som sagt goda
skäl till detta. Lillie rapporterar att han på marknaden såg kungen, drottningen,
Monsieur och Madame. Denna förfining samsades med enklare nöjen som små
hästar hoppandes i tunnband och hundar dansande med apor.867
Foire de Saint-Germain var, så länge den pågick, den centrala knutpunkten
för Paris’ sociala liv så som det utspelades utomhus, och de som besökte den promenerade även i trädgården kring Luxembourg-palatset, en annan viktig samlingspunkt.868 När marknaden i Saint-Germain stängde på askonsdagen och vårkvällarna blev ljummare blev Tuilerierna och Cours de la Reine, belägna i anslutning till Louvren på Seines högra strand, de självklara träffpunkterna. Dit gick
Lillie frekvent om aftnarna i mars och april.869 Cours de la Reine bildade en förlängning av trädgårdarna i Tuilerierna och som namnet antyder (cours – bana)
innehöll den körvägar för vagnar. Till skillnad från Luxembourgträdgården var
Cours de la Reine (eller promenaden som den ibland kallades) en aristokratisk
mötesplats skapad av Henrik IV:s drottning Maria av Medici. Bröderna Villiers
prisar dess skönhet, och nämner fyra 1 600 fot långa trädalléer som ledde till en
cirkel mitten där vagnarna möttes.870
Trots att exercitierna tog mycket tid levde Lillie ett intensivt socialt liv i Paris.
I stort sett varje dag tog han emot visiter på sitt hôtel eller gjorde besök hos andra.
864 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal jan.–mars 1663. Lillie har
noterat 17 besök på Foire Saint-Germain.
865 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2011, Anders Nilsson till Sten Bielke, Paris,
1662-03-13. Nilsson hade i uppgift att för Bielkes räkning köpa en vagn och andra varor, som
tapeter.
866 Villiers, 1899, s. 74–75.
867 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal, 1663-02-12.
868 John Evelyn berättar att det sociala umgänget i Luxembourgträdgården var blandat. Här
spatserade aristokrater bland präster, studenter och stadsbor, varav många satt eller låg på gräsmattorna. Lough, 1985, s. 114. Sven Ribbing berättar att där fanns ”roliga promenader med allehanda
compagnie.” UUB, X 356, odat.
869 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal, mars–april 1663. Den sista
notisen om marknaden gjordes 17/3. Dagen efter var Lillie i Tuilerierna för första gången. Sven
Ribbing poängterade att trädgården vid Tuilerierna frekventerades av medlemmar av hovet och
andra socialt priviligerade. UUB, X 356, odat.
870 Villiers, 1899, s. 109–110. Liksom Villiers, framhåller Wrangel (1914, s. 111–112, n 1) att
medlemmarna av noblessen tävlade med varandra i åkdon och kläder på Cours de la reine dit många
kom maskerade. Magendie, 1925, s. 76–77.
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De flesta av de personer Lillie nämner går inte att identifiera och någon fördjupad
insikt i hans umgängeskrets går därför inte att erhålla, men noterbart är att han
framför allt tycks ha umgåtts med personer med synbarligen franska och tyska
efternamn. Av svenskarna i Paris träffade Lillie, som redan framgått, Axel Julius
De la Gardie, vars namn dyker upp med jämna mellanrum, och Nils Bielke, men
inte mer än ett par gånger i månaden. Sedermera generalen Wolmar Wrangel
umgicks han med vid några tillfällen och likaså den svenska envoyén Hirschenstierna. Liksom Bielke gjorde Lillie visiter hos hertig Karl-Albrekt, men inte fler än
tre. Mest frekvent träffade han en viss Philipp Christoph von Münchinger, en
medlem av en adelssläkt härstammande från Würtemberg. Hur de lärde känna
varandra är dock oklart, kanske var han liksom Lillie académiste på Académie Du
Plessis.871

Le tour de Paris
När Axel Lillie trappade ned på tempot i exercitierna i mitten av mars gjorde han
(och Evert Horn) en tur i Paris omgivningar, likt dem som Carl Lilliecrona gjorde
två decennier tidigare. Den ledde till Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Melun,
Charenton (där det fanns en reformert kyrka) och åter till Paris, där han såg karmeliterklostret Couvent des Carmélites och kartusianklostret La Chartreuse samt
kyrkan Val-de-Grâce, som uppfördes på initiativ av Ludvig XIII:s drottning Anna
av Österrike, efter ritningar av arkitekterna François Mansart och Jacques Lemercier.872 Följande marsdagar besökte han Mont Martre, som då låg utanför staden,
det kungliga slottet Madrid, uppfört i renässansstil i kanten av Boulognerskogen,
och kyrkan Saint-Sulpice, som hade börjat byggas 1646. Parisvistelsen avslutades
med en utflykt till Versailles. På vägen gjordes ett stopp i Saint-Cloud där Lillie
noterade att Monsieur hade en vacker trädgård. Det förtjänar att påminna om att
Versailles vid denna tid var i sin linda som mönsterbildande anläggning och ännu
inte hade blivit den självklara mittpunkten för monarkin.873

871 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal, mars–april 1663 och räkenskaper för samma tid.
872 Om Val-de-Grâce, se Borngässer, 1997, s. 128–129.
873 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal, 1663-03-14–31 och räkenskaper för samma tid. Sven Ribbing noterade att Madrid inte längre användes av den kungliga
familjen. Det huserade istället hantverkare sysselsatta med vävning av silkesstrumpor. UUB, X 356,
odat.
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Bild 12. Vy över Saint-Germain-en-Laye

Bild 12. Saint-Germain-en-Laye var ett vanligt resmål för adelsmän som vistades i Paris. Carl Lilliecrona tog sig dit på hösten 1641 och noterade i sin journal att anblicken av slottet var magnifik
(UUB, X 352). I bildtexten är det slottet självt som talar och berättar att det sett en dauphin, förstfödd kungason, födas. Den som avses är Ludvig XIV (1638–1715). Foto: Kungliga biblioteket.

Dessa exkursioner var typiska för de svenska resenärernas, och andras, Parisvistelser. Bielke gjorde sådana och det gjorde även Leijoncrona, Gyllenstierna och Ribbing, som använde uttrycket ”le tour de Paris” för att beskriva en av sina utflykter.
874 Utgifterna för dem var jämförelsevis små och de tog inte heller särskilt mycket
tid, men för orientering i samtidens estetiska och arkitektoniska prioriteringar var
de omistliga. När Lillie lämnade Paris hade han med egna ögon sett, och med sin
penna dokumenterat, vad de mest framträdande arkitekterna och formgivarna,
som de Brosse, Le Brun, Lemercier, Le Nôtre, le Vau och Mansart hade åstadkommit och höll på att utveckla. Med besöken vid medeltida byggnader som La
874 UUB, X 356, odat. Ribbings tur innefattade Saint-Cloud, Rueil-Malmaison, Maisons, Conflans, Château de Madrid och Liancourt. Han hade före denna besökt Saint-Denis, Saint-Germainen-Laye, Versailles och Bois de Vincennes. Brittiska intryck från dylika turer redovisas hos Brennan,
2004, ssk. s. 84–107, 163–184 och 199–213. Även Axel Oxenstierna ägnade tid åt att besöka sevärdheter i Paris då han besökte staden 1635. Han gjorde audienser på Luxembourgpalatset och på
Louvren och besökte Tuilerierna samt galleriet däremellan. Därtill var han på Cours de la Reine
och såg flera palats, däribland Richelieus (som sedermera kom att kallas Palais Royal). Han besökte
även hertigen av Condés palats i Saint-Germain. Sammantaget skaffade han sig en god inblick i
fransk arkitektur. Att notera är att Louvren var stadd under ombyggnad och att Oxenstierna själv
höll på att avsluta byggandet av Tidö samt sysslade med byggnationer på Fiholm och i Stockholm.
Wrangel, 1914, s. 103–108.
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Chartreuse, 1500-talsslott som Fontainebleau och nyheter som Vaux-le-Vicomte
ställdes gotik, renässans och barock i relation till varandra.
Lillies anteckningar härom är förhållandevis torftiga och motsvarar knappast
verkshöjden på de byggnader han beskådade. Orden lustig, skön och vacker är
vad han presterar för att ge märg och det han beskriver, oavsett vad det är. Anteckningarna om Fontainebleau följer detta mönster; parken är mäktig och
vacker, slottets gemak är vackra. Samma adjektiv kommer till bruk ifråga om
Vaux-le-Vicomte, men notabelt är att Lillie, om än korthugget, noterade det som
för eftervärlden framstått som det nyskapande med utformningen av slottet och
parken, nämligen förhållandet mellan huvudbyggnaden, med dess kupol och vattengrav, sidobyggnader och trädgård. Han nämner Fouquets ägarskap i imperfekt
och markerar att han känner till de överdådiga festligheter som gått av stapeln på
platsen.875
Ifråga om byggnaderna i Paris framhåller Lillie särskilt den svit om tjugotvå
målningar föreställande Sankt Brunos liv, som hängde i La Chartreuse och är
utförda av Eustache Le Sueur (1616–55), vars namn dock inte framgår av notiserna. Om längden på beskrivningarna tas till intäkt för Lillies bedömning av
olika byggnaders betydelse, kvalificerar sig Val-de-Grâce, tillsammans med Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte och Versailles bland de mest framträdande. I fallet
med Val-de-Grâce träffar han med sina kommentarer rätt i den bemärkelse att
han nämner det, som sedermera legat till grund för kyrkans arkitektoniska renommé. Han framhåller valvkonstruktionerna och den kupol som är kyrkans
kännetecken, samt konkluderar att den ”behagar helt och hållet”.876 Om Versailles inleder han med att säga att det är en ”vacker och lustig byggnad, mycket väl
möblerad med gyllene stycken” och påpekar att byggnadsarbetena pågick. Rapsodiskt nämner han flygelbyggnaderna, den stora gårdsplanen och trädgården
bakom den. Den torrlagda vallgraven noteras, samt de ”kostbara och lustiga” bålverk som den omgavs av.877 Förutom dessa anteckningar bar 135 kopparstick
föreställande de mest framträdande byggnadsverken i Paris med omnejd vittnesmål om Lillies arkitektoniska observationer.878

875 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal, 1663-03-14–15. Som Ribbing framhöll hade franska kronan konfiskerat Vaux-le-Vicomte. UUB, X 356, 2/7 1665.
876 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, 1663-03-17. Enligt Ribbing var denna
kyrka den ”sirligaste och präktigaste”. UUB, X 356, odat. Om Val-de-Grâce, se Borngässer, 1999,
s. 128–129.
877 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, 1663-03-31.
878 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper, 1663-03-28. Jämte dessa
köpte Lillie 37 kopparstick föreställande franska städer. Därtill skaffade han ”åtskilliga” andra kopparstick och 30 stick över de ”främsta” landmärkena i Frankrike.

268

Johan Leijoncrona 1665–66
Johan Leijoncrona, som kom till Paris drygt ett par år efter Axel Lillie, gjorde
mellan sommaren 1665 och sommaren 1666 ett antal liknande utflykter, ibland
genomförda som dagsutflykter, ibland som turer om några dagar. I augusti 1665
gjorde han en tur omfattande Saint-Cloud, Versailles, Rueil-Malmaison, SaintGermain-en-Laye och Maisons (nuvarande Maisons-Lafitte).879 I Saint-Cloud
låg, i anslutning till den trädgård som Lillie nämner, ett stenhus uppfört på 1570talet, vilket vid Leijoncronas besök ägdes av Monsieur. Rueil-Malmaison härbärgerade Château de Val de Ruel, som under kardinal Richelieus ägarskap utvecklades till en anslående anläggning med inspiration från Villa d’Este utanför Rom.
Skälet till Richelieus ägarskap var närheten till Saint-Germain-en-Laye, ett kungligt slott som frekvent användes av monarkerna före utbyggnaden av Versailles.
Här dog Ludvig XIII och föddes Ludvig XIV. Platsen hade börjat exploateras av
kungamakten redan på 1100-talet och vid tiden för Leijoncronas besök fanns en
anläggning som ändrats och byggts till i flera omgångar. Château-neuf – det nya
slottet – kännetecknades av ett system av terrasser som sänkte sig ned mot Seine.
Inte långt därifrån låg Château de Maisons, som hade uppförts på 1640-talet och
räknas till ett av François Mansarts mest betydande verk.880
I januari 1666 gjorde Leijoncrona en utflykt till Saint-Denis, där huvudmålet
var den gotiska 1200-talskyrkan, som fungerade som de franska regenternas begravningskatedral. Där låg den nyligen avlidna kungamodern, Anna av Österrike,
på lit de parade. I katedralen fanns även en skattkammare, som öppnades två
gånger dagligen, i vilken en stor samling religiösa föremål och regalier förvarades.881 I februari genomfördes ytterligare en tur till Saint-Cloud, inklusive slottet
Madrid vid Boulognerskogen. I maj reste han några dagar till Compiègne i samband med att Ludvig XIV genomförde mönstring av krigsfolk.882 I maj var han
åter vid Saint-Germain-en-Laye och bildade svit till ambassadör Otto Wilhelm
Königsmarck (1639–88) som hade audiens vid hovet. I juli 1666 reste han till
Fontainebleau och Vaux-le-Vicomte. Strax före avresan till Italien besökte han
Palais-Royal och Les Gobelins i centrala Paris, samt för tredje gången SaintCloud och för andra gången Versailles respektive Rueil-Malmaison.883
I samband med dessa besök tog Leijoncronas informator Nils Rubenius anteckningar av skiftande längd och detaljrikedom, framför allt rörande tiden strax

879 KB, M 262, 1665-08-17–18.
880 Om Saint-Germain-en-Laye och Maisons, se Borngässer, 1997, s. 124–125, 153.
881 KB, M 262, 1666-01-24–27. Leijoncrona var även med om begravningen. Ribbing lämnar
uppgifter om skattkammaren. UUB, X 356, odat.
882 KB, M 262, 1666-03-14. Rubenius noterade att Leijoncrona återvände ”mycket nöjd” efter
denna utflykt.
883 KB, M 262, 1666-05-18, 07-04, 07-18–19, 07-28 och 08-02.
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före avresan till Italien i augusti 1666. Av dem framgår att Leijoncrona och Rubenius intresserade sig särskilt för måleriet på de platser de besökte. Då de kom
till Fontainebleau residerade Ludvig XIV för tillfället där vilket var ett hinder,
men Rubenius skriver att de åtminstone fick se en sal med konst.884 Ifråga om
Vaux-le-Vicomte framhåller han att byggnaderna ännu inte var klara, men att
förmaket till vad som skulle ha varit Fouquets privata bostad imponerade tack
vare Le Bruns (vars namn inte nämns) magnifika måleri föreställande Herkules
tolv underverk.885 På Louvren såg de förgyllda rum med målningar och skulpturer, bland vilka Rubenius fäste ögonen vid delarna av den Dianastaty som enligt
traditionen hade stått i Efesos. I Palais-Royal fanns ett ”Galerie des dames”, med
46 porträtt av prominenta kvinnor. I Palais-Mazarin blev anledning att studera
vad Rubenius benämner en mängd marmorstatyer, målningar och andra konstverk.886
Rubenius noterade emellertid mycket annat. På Palais des Tuileries besökte de
teatern (eller nya balettsalen som den också kallades), med plats för 4 000 åskådare, som hade byggts 1661 på Ludvig XIV:s initiativ.887 Den utmärktes av ett
sinnrikt maskineri som på italienskt manér tillät omedelbara och överraskande
skiften i dekoren. Om återigen längden på beskrivningen tas till intäkt för signifikansen av observationerna, var intrycket av denna teater betydande. Rubenius
uppehöll sig vid det förgyllda taket som välvdes över åskådarplatserna, där kungens och drottningens platser var placerade så att monarken med lätthet kunde gå
ut på scenen. Maskineriet var extraordinärt. Hav, himmel och sol uppenbarades
på ett ögonblick. Från ovan materialiserades änglar och gudar. Duvor och andra
djur rörde sig framför åskådarnas blickar.888 Liksom beskrivningen av denna teater krävde den av Versailles utrymme. Till skillnad från Axel Lillie slog Rubenius
fast att anläggningen var den mest framstående i hela Frankrike, bland annat tack

884 KB, M 262, 1666-07-04. Rubenius nämner att de besökte vad han kallade ”la sale des peintures [rummet med målningar]”. Det är oklart exakt vad han syftade på, men Robert Montagu,
Lord Mandeville, rapporterade ca tio år tidigare att Fontainebleau hade en rikedom av målningar.
Huvudgalleriet, skriver, han innehöll en bildsvit med Henrik IV:s segrar. Även drottningens galleri
hade många utomordentliga verk. Brennan, 2004, s. 121. Sabatier, 2010, s. 232–242 och 2016, s.
101–104 och 106–107, beskriver gallerierna i Fontainebleau.
885 Vad de såg var den s k Salon d’Hercule, vars målerier, en plafond och medaljoner är utförda
av Charles Le Brun.
886 Rubenius anmärker att det är omöjligt att skriva ned allt: ”I Palais-Mazarin finns inget som
inte förtjänar en särskild kommentar”. KB, M 262, 1666-07-18.
887 Byggandet av Palais des Tuileries hade påbörjats på 1570-talet och slutfördes på 1660-talet
på initiativ av Ludvig XIV under ledning av Louis Le Vau. I 1600-talets början anslöts palatset till
Louvren genom uppförandet av ett galleri som löpte längs Seines strand. Teatern var inrymd i en
flygel som kallades la galerie des machines. Det var på invigningen av denna som Nils Bielke närvarade (se ovan). Ribbing kallar lokalen ”nya Balettsalen”. UUB, X 356, odat.
888 KB, M 262, 1666-07-18.
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vare samspelet mellan trädgården och byggnaderna. Han noterade slottets rumsliga fördelning och, i synnerhet, lokalernas möblering och olika funktioner, exempelvis att kungen ägde ett gemak särskilt avsett för vila och rekreativa exercitier
efter måltiderna.889
Besöket vid Versailles hängde på sätt och vis samman med Leijoncronas och
Rubenius studier av manufakturerna vid Les Gobelins i centrala Paris. Där producerades gobelänger, måleri, tapeter, skulpturer och annat konsthantverk exklusivt för kungamakten, ett förhållande som Rubenius gjorde en poäng av. Han
nämnde även att verksamheten leddes av Charles Le Brun ”den kände målaren”,
som vid dagliga inspektioner föreslog ändringar och förbättringar. Aktiviteten var
febril då en rad beställningar avsedda för Fontainebleau och Versailles för tillfället
skulle expedieras med anledning av ett bröllop inom kungahuset. Rubenius noterade ett antal verk under produktion föreställande de fyra elementen, de fyra
årstiderna, Alexanders triumf etcetera.890
Precis som i Axel Lillies fall tog dessa besök inte mycket tid i anspråk och kostade
heller inte mycket pengar. Som framgår av figur 5:11 utgjorde utgifterna för utflykterna i och kring Paris i själva verket inte mer än tre procent av Leijoncronas
totala expenser i den franska huvudstaden. Men för fördjupningen av den arkitektoniska och estetiska skolning som han hade påbörjat i Nederländerna var de
oumbärliga, vilket dokumenteras av Rubenius, om än sparsamma, anteckningar.
Till skillnad från studierna i Leiden tog Leijoncrona inte lektioner i teckning i
Paris, men anlitade i gengäld en matematiker i tio månader. Den matematiska
instrumentsamlingen från Nederländerna kompletterades med ett portabelt astrolabium med tillhörande ritbräde.
Av förtecknade bokinköp framgår att studierna hade ett militärt ändamål, med
inriktning på artilleri, geografi, mekanik och, framför allt, fortifikation. Till sin
hjälp hade Leijoncrona bland annat Wilhelm Dilichs år 1641 utkomna Peribologia, seu Muniendorum locorum ratio och Nicolas Goldmanns891 La Nouvelle Fortification, tryckt 1645. Han skaffade specialverk inom aritmetik och geometri,
minst tre traktat om perspektivlära samt ett par verk om civilarkitektur, nämligen
Hans Vredeman de Vries Architectura (1649) och Georg Andreas Böcklers Com-

889 KB, M 262, 1666-08-02. Sabatier, 2010, s. 390–394, om rumsfördelning i Versailles. Lillies

anteckningar kan jämföras med de mer utförliga som lämnades av Nicodemus Tessin d y och Mårten Törnhielm på 1680-talet. Hedin & Sandgren, 2006, s. 86–113.
890 KB, M 262, 1666-07-19. Hinners, 2012, s. 90–93 (Les Gobelins). Det är möjligt att
Leijoncrona och Rubenius bevittnade tillkomsten av ett av Le Bruns verk i en svit om Alexander
den store. En av dessa målningar är betitlad ”Alexanders triumf” och daterad 1665. Kirchner, 2016,
s. 26–33.
891 Johan Rosenhane studerade i Leiden civil och militär arkitektur för denne. Sjöstrand, 1941,
s. 189, n. 6.
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pendium architecturae civilis (1648). Liksom i Leiden kompletterades litteratursamlingen med bildmaterial. Att Leijoncrona skaffade mer än 100 kartor (varav
de flesta köptes efter resan till Rom) och kopparstick av de kungliga slotten är
redan nämnt. Till detta kom ett illustrerat specialverk om belägringen av
Oostende och ”kopparstycken uti perspectivo” med okända motiv.892
Studierna i arkitektur och fortifikation gav utan tvekan Leijoncrona en god
teoretisk grund att stå på när han bevistade de mest betydande byggnadsverken i
och kring Paris. Om matematikstudierna relateras till andra övningar framgår att
de intog en framskjuten plats på hans agenda. Mellan juli 1665 och augusti 1666
studerade han matematik och franska i 13 månader, ägnade sig åt ridning under
tio månader, övade sig i fäktning och dans i sex respektive fem månader, och,
som förberedelse för il giro d’Italia, i italienska i en och en halv månad. Flöjtspelandet som han hade sysslat med i Leiden följdes upp med ett par månaders övningar i viola da gamba. Vid sidan av dessa exercitier fortsatte Leijoncrona sina
akademiska studier, på privat väg och synbarligen i betydligt lägre takt än i Leiden. Av bokförvärven framgår att Hugo Grotius rättslära och romersk rätt bildade
föremål för hans koncentration. Övningarna i franska språket kombinerades med
studier i fransk historia och samtida förhållanden med hjälp av fransk litteratur.
Bland annat införskaffades Philippe de Béthunes Le Conseiller d’Estat (1665) som
behandlade frågor om etablering och upprätthållande av statlig kontroll i ett samhälle.893 Tillvägagångssättet vid studierna i franska överensstämmer väl med Harald Appelboms uppfattningar om lämpliga pedagogiska metoder (se ovan i kapitel två) och det kan konstateras att latinkursen, som slukade så mycket tid i
Leiden, betraktades som avslutad, även om åtskillig litteratur som Leijoncrona
skaffade inom det militära facket var skriven på latin.
I likhet med Nils Bielke och Axel Lillie var exercitier och studier den primära
faktorn för organiseringen av Johan Leijoncronas tid i Paris. Det enda skälet till
att han inte ägnade lika många månader åt ridningen som åt franskan och matematiken tycks ha varit ett par längre sjukdomsperioder som tvingade honom ur
sadeln.894 Emellertid spenderade Leijoncrona mindre pengar på kläder än övriga
892 KB, M 262, räkenskaper juli 1665–aug. 1666. Källorna tiger om namnet på Leijoncronas
lärare i matematik och fortifikation. Osannolikt är inte att han studerade för den svenske matematikern och astronomen Anders Spole (1630–99). Denne hade anlänt till Paris 1664 som informator
för tre bröder Sjöblad och meddelade dem kunskaper i matematik och fortifikation. Även fortsättningsvis sysslade han med detta och åtskilliga svenska adelsmän, däribland Sven Ribbing, nyttjade
hans tjänster. För antagandet att Leijoncrona studerade för honom talar det faktum att det bland
utgifterna finns en post benämnd ”till Spolen för kopparstycken”. M 262, 1665-10-22. Om Spoles
verksamhet i Paris, se Sjöstrand, 1941, s. 192–193. Om Leijoncronas och andras bokinköp i Paris
se dens. s. 27–29. Det är oklart vilken utgåva av de Vries verk som Leijoncrona inhandlade. Här
åsyftas en utgåva på tyska, tryckt i Amsterdam.
893 KB, M 262, räkenskaper juli 1665–aug. 1666. Vilken utgåva av de Béthune som Leijoncrona
framgår inte av räkenskaperna.
894 Enligt Rubenius anteckningar var Leijoncrona sjuk i september 1665 och april 1666. KB,
M 262.
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här studerade resenärer, något som i brist på klargörande empiri, tentativt kan
förklaras med att han var yngre än Bielke och Lillie och möjligen inte bedömdes
redo att fullt ut introduceras i de sociala sammanhangen. En sådan tolkning haltar dock betänkligt med tanke på den tvingande logik som reglerade högreståndskulturen, vilket på ett genomgripande sätt demonstreras i Bielkes och Lillies räkenskaper. Att Leijoncronas far, som hade varit chef för drottning Kristinas
garderob, var medveten om klädkonsumtionens avgörande betydelse får betraktas
som oomtvistligt, vilket utesluter ekonomiska försiktighetsprinciper som giltig
förklaring till Leijoncronas relativt låga utgifter på tyger, skodon och annat.
Dock kom just kostnader på tal när ambassadör Königsmarck var på väg till
Paris. Rubenius räknade med att denne, på övligt sätt, skulle kalla svenska adelsynglingar till sig för att utöka sin svit och diskuterade saken brevledes med
Leijoncronas far.895 Som redan framgått deltog Leijoncrona vid audiensen i Saint-Germain-en-Laye, vilket krävde extraordinära åtgärder. Nya kläder syddes
upp, skor införskaffades, peruk jämte kragar och manschetter inhandlades. För
färden till slottet hyrdes en kaross. Inalles var summan för dessa kostnader dock
inte mer än knappa 100 riksdaler, vilket kan jämföras med de 1 000 riksdaler
som Bielke spenderade på kläder under sina tre första månader i Paris.896

Göran Gyllenstierna 1684–85
Det mönster som blivit tydligt i samband med studien av Nils Bielkes, Axel Lillies
och Johan Leijoncronas besök i Paris framträder med skarpa konturer även i
materialet rörande Göran Gyllenstierna. Denne anlände till den franska huvudstaden i maj 1684, efter en vistelse i Italien och en drygt månadslång resa från
Rom via Florens och Lyon, under vilken han i Genua avbröt sin resejournal. Någon annan källa till hans elva månader långa besök i Paris än räkenskaperna finns
inte. På känt manér började han tämligen omedelbart rida på en av de parisiska
akademierna, men ägnade inte mer än sammanlagt fem månader åt manegen,
vilket kan jämföras med de tio månader som han investerade i franskastudier respektive dansövningar. I likhet med Nils Bielke koncentrerade sig Gyllenstierna
särskilt på de senare och tog under fyra av tio månader dubbla lektioner. Dansen,
franskan och ridningen kompletterades med en tremånaderskurs i fortifikation
och en tvåmånadersdito i italienska. När han på nyåret 1685 avslutade övningarna på ridakademin vidtog tre månaders duvning i fäktning.897
Liksom övriga Parisresenärer besökte Gyllenstierna Foire de Saint-Germain,
gick på teater och deltog, på samma sätt som Axel Lillie och Evert Horn, på karneval i slutet av februari. Han gjorde också utflykter kring Paris och besökte då
895 KB, M 262, brevkoncept 1666-01-01.
896 KB, M 262, räkenskaper, april 1666.
897 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper maj 1684–april 1685.
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Versailles tre gånger, Château de Chantilly, vars trädgård hade planerats av Le
Nôtre, samt Liancourt.898 Till skillnad från Leijoncrona satte varken dessa besök
eller studierna i fortifikation några tydliga avtryck på hans bokförvärv, som omfattade 42 verk inhandlade i Paris. På temat sevärdheter finns endast en titel,
”Description de Paris”, och i övrigt dominerar böcker rörande samtida historia
och samhällsförhållanden samt franska brevsamlingar och memoarer.899 Gyllenstiernas bokförteckning liknar delvis Nils Bielkes, vars innehåll framförallt
kretsade kring modern historia, hästskötsel, ridkonst (han skaffade exempelvis
Pluvinels traktat om ridkonst fast i en senare utgåva än Leijoncrona), fransk litteratur, som Corneilles (1606–84) samlade verk, matematik och geografi.900
Räknat i absoluta tal gjorde Gyllenstierna av med betydligt mycket mindre
pengar än Bielke i Paris, men hans utgifter på kläder var i relativ bemärkelse stora
och motsvarade nästan hälften av hans budget. Utan tillgång till andra källor än
räkenskaper är det inte möjligt att uttala sig om vad som föranledde hans ärenden
hos skräddarna förutom de allmänna kraven på ett representativt yttre. Vid ankomsten till Paris skaffade han sig moderiktig klädsel och lät sedan sy upp plagg
för aktuell årstid. Värven vid akademin krävde som för alla andra särskild utrustning. I samband med avresan från Paris gjorde han betydande investeringar,
bland annat i den klädning med sammetsväst som nämndes ovan, sex nya peruker, ett dyrbart skärp, silver- och guldfransar och ett par kostsamma kragar. Kostnaderna för detta, cirka 500 riksdaler, var dock försumbara i jämförelse med Nils
Bielkes sista klädräkning som belöpte sig till över 3 000 riksdaler.901
Sammanfattningsvis demonstrerar undersökningen av Nils Bielkes, Evert Horns
och Axel Lillies, Johan Leijoncronas samt Göran Gyllenstiernas räkenskaper att
Parisbesöken följde ett tydligt mönster. I ekonomisk bemärkelse stod kostnader
för kläder och kost och logi för lejonparten av utgifterna. Priserna för det senare
styrdes bland annat av det faktum att alla resenärer valde att logera in sig i stadsdelen Saint-Germain där ridakademierna låg. Konsumtionen av kläder var nödtvungen då den yttre apparansen garanterade tillträde till olika sociala arenor.

898 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper maj 1684–april 1685.
899 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper maj 1684–april 1685, lista över bokförvärv i
Paris. Vilket verk som titeln ”Description de Paris” syftar på har inte utretts. Olikt Leijoncrona
skaffade Gyllenstierna ett antal antika klassiker som Ciceros De Officiis. Han samlade även på typiskt sätt samtida litteratur, som Balthasar de Bonnecorse’ L’Amant raisonnable (1671). Av intresse
är att han köpte Charles Ogiers itinerarium över en resa i Sverige, vilken sedermera utkommit i
moderna utgåvor. Ogier, 1978.
900 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper.
901 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, klädräkenskaper i Paris. Bland enskilda kostnader kan nämnas
att skärpet kostade 66 rdr, perukerna inalles ca 60 rdr, samt silver- och guldfransarna drygt 40
riksdaler. RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192, räkenskaper.
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Förutom de belägg som anförts ovan finns åtskilliga exempel på dessa förhållanden.
Schering Rosenhane omtalar i sin självbiografi att han och reskamraten Johan
Drake var utan pengar i Paris på 1630-talets början. De måste därför sy upp kläder på kredit och kunde först därefter ”dristigare umgås med… landsmän och
annat godt folk.”902 30 år senare skrev hans söner Axel och Bengt att ”den som
vill leva här ibland folk, och låta se sig vid hovet, han måste litet annorledes leva
än som vi, och kosta litet mera penningar på sig, men vad nyttjar det oss[?]. Det
är nog att vi några gånger se hovet, lära allenast att känna de förnämsta herrarna
och observera brukliga manér.”903 Symptomatiskt nog nedtecknades denna kommentar bara några månader innan Nils Bielke anlände till Paris på sommaren
1661 och med ett besök vid hovet på Fontainebleau inledde sin på grund av dyrbara klädinköp kostsamma vistelse i Frankrike. De holländska bröderna Villiers
fann det på 1650-talet fullständigt otänkbart att vid ankomsten till Paris visa sig
på gatorna utan att först tillpassa klädseln. Den enda utevistelse de kunde tänka
sig var promenaden över gatan från härbärget till restaurangen mittemot.904
Sett till resenärernas användning av tid dominerades Parisbesöken av exercitierna, vilka kretsade kring akademierna där adelsmännen red dressyr, ring- och
huvudränning samt sysslade med andra övningar som dans och fäktning samt
studier i fortifikation och matematik, såvida inte privata mästare anlitades för
övning i dessa discipliner. Betydelsen av att tillhöra en akademi, att vara en
académiste, visar sig i det faktum att resenärerna omedelbart efter ankomsten till
Paris lät anmäla sig till en sådan efter att först ha besökt flera. De regelbundet
utbetalade utgifterna på exercitier belägger att fysiska och intellektuella övningar
präglade de unga adelsmännens dagsprogram i den franska huvudstaden. Akademierna öppnade för socialt umgänge med likar, vilket också vissa andra orienteringspunkter i Paris gjorde. Till dem hörde trädgårdarna vid Luxembourgpalatset
och Tuilerierna, Cours de la Reine och marknaden Foire de Saint-Germain, som
pågick ett antal veckor i februari och mars. Andra samlingspunkter var teatrarna.
Besök vid hovet hörde till ovanligheterna och skedde vanligen i anslutning till
svenska sändebuds officiella uppdrag i Paris. Vissa, som Axel Lillie, fick bara se
monarken på avstånd.
Alla resenärer ägnade tid åt sevärdheter i och kring Paris. Inne i staden lockade
monarkernas residens till besök, liksom kardinalernas palats, broarna över Seine

902 Rosenhane, 1773, s. 551.
903 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Paris,
1661-03-27.
904 Villiers, 1899, s. 31–32. I själva verket stannade de inomhus i nästan en vecka. De hade
anlänt kring jul och skriver i sin journal att alla i samband med helgfirandet ansträngde sig lite extra
ifråga om klädseln och noga iakttog vad andra hade på sig. Allt bröderna Villiers hade var urmodiga
reskläder som dessutom inte skulle klara en kontroll efter de överflödsförordningar som just utfärdats i syfte att stävja excesser i silver- och guldgaloner.
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och vissa nyligen uppförda kyrkor, som Val-de-Grâce. Utanför Paris tog sig resenärerna till de kungliga slotten och till framträdande byggnadsverk uppförda av
prominenta statstjänare. Av tillgängliga anteckningar framgår att samtida arkitektur, måleri, skulptur och konsthantverk låg i fokus för resenärernas uppmärksamhet, medan uttryck för gotik och renässans bedömdes som mindre intressanta. En heltäckande bild av vad resenärerna tittade på ges av Sven Ribbing vars
journal visar vad sådana som Bielke, Lillie, Leijoncrona och Gyllenstierna med
säkerhet besökte, men inte dokumenterade. Bland sådant som saknas hos dessa
hittas hos Ribbing en redogörelse för stadens olika delar, däribland kvarteren i
L’Université där han bevistade kollegier och inventerade boklådor. Han besökte
även Notre Dame, Bastiljen och arsenalen samt rådhuset L’Hôtel de Ville, med
mera.905
De ovan refererade journalerna och räkenskaperna dokumenterar på ett åskådligt sätt utländska besökares intryck av den franska kungamaktens arbete med att
visuellt demonstrera sina maktanspråk. ”Prakten och glansen som omger kungarna är en del av deras makt” skrev sedermera Montesquieu i en karaktäristik av
fenomenet. I takt med statsbyråkratins centralisering blev Paris ett huvudsakligt
mål för dessa ambitioner. En självklar förebild var Rom, där påvarna initierade
ambitiösa byggprojekt för att i motreformationens anda omgestalta staden och
återupprätta den som kristenhetens självklara centrum. Renässansens och särskilt
barockens formspråk passade väl för sådana föresatser.906
I Paris blev stadsplanering, exempelvis vid Place des Vosges, och utveckling av
storslagen byggenskap, realiserad vid de kungliga slotten, i synnerhet Versailles,
föremål för monarkernas intresse. Städerna i provinsen följde exemplet, liksom
förmögna privatpersoner, vilket etablerade regenten som högsta instans även i
estetiska spörsmål.907 Inflytandet från Italien märktes på skilda sätt. Ett konkret
exempel gives inom trädgårdskonsten, inom vilken påvepalatset Montecavallo
och Villa d’Este i Tivoli fungerade som förebilder. Förutom vattenkonster utvecklades vid dessa arkitektoniska stilgrepp, som system med trappor och terrasser, för att övervinna skillnader i höjdnivå. En annan förebild var Villa Borghese,
där besökaren leddes genom så kallade boskéer, regelbundna blomsterplanteringar, och giardini segreti, hemliga trädgårdar, omgärdade av skuggande träd.908
I Frankrike plockades dessa element upp och utvecklades vid anläggningar som
Saint-Germain-en-Laye, Palais de Luxembourg, Château de Val de Ruel, Vauxle-Vicomte och Versailles.909 Mot sådan bakgrund äger de svenska resenärernas

905 UUB, X 356, odat.
906 Om Frankrike och Paris, se Borngässer, 1999, s. 122–147. Om Rom, se Jung, 1999, s. 12–

47.
907 Borngässer, 1999, s. 122–124.
908 Kluckert, 1999, s. 152–157.
909 Kluckert, 1999, s. 152–157. Bussagli, 2000, s. 520–525.
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notiser om trädgårdar och byggnader i Paris särskilt intresse, inte minst med tanke
på att de flesta reste vidare till Italien, eller nyligen hade varit där.
Ofrånkomligt är att källmaterialet från besök i Paris på 1660-talet återspeglar
vad som med en träffande formulering har kallats iscensättningen av solkungen.
När Ludvig XIV efter kardinal Mazarins död 1661 tog över statsrodret gjorde
han det över ett rike med säkrade gränser och ordnad ekonomi. Successivt och
med allt större eftertryck iscensatte han sig själv i rollen som enväldigt majestät
av Guds nåde. Iscensättningen skedde på alla plan. Han satsade på byggenskap
med målet att Paris med tiden skulle framstå som det nya Rom och samordnade
de statliga ansträngningarna. Versailles utvecklades till en anläggning av nytt
snitt. Precis som Nils Rubenius noterade var gemakens disposition och funktion
av yttersta betydelse och användes för att markera besökarens dignitet. Ju längre
in i slottet någon fick komma, desto större var personens betydelse. Parken, vars
ordnade skönhet noterades av såväl Rubenius som Axel Lillie, fyllde en viktig
funktion som kuliss till storslagna fester. I baletten och teatern såg Ludvig XIV
till att som ung monark själv spela en huvudroll. Han dansade på scenen och tog
initiativ till att inrätta moderna faciliteter. 910
Som demonstrerats fick detta avsedd verkan. De svenska aristokrater som besökte Paris på 1660-talet överinvesterade i de exercitier som den franske monarken med sitt beteende hade pekat ut som avgörande för framgång. Med sina turer
i och kring Paris och sin skriftliga dokumentation bekräftade de den visuella strålglans som emanerade från den franska barockarkitekturen.911

910 Borngässer, 1999, s. 138–139. Sabatier, 2016, kap. 6.
911 Hinners, 2012, studerar franska influenser i svensk arkitektur, särskilt s. 159–206. Noldus,
2004, behandlar motsvarande intryck från Holland. De bokinköp som noterats ovan kan jämförs
med Carl Gustav Wrangels, Magnus Gabriel De la Gardies och Svante Svantesson Banérs, s. 140–
150, var bibliotek innehöll de flesta av de titlar som nämnts ovan.
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4. Italien – Rom, Neapel, Venedig
Det föregående kapitlet visade att resandet på den italienska halvön utgjorde en
fast beståndsdel av de kontinentala resorna. Såvida inga oförutsedda händelser
inträffade räknade aristokratins ynglingar med att besöka Rom.912 En ambivalent
hållning till Italien formulerades emellertid i några av reseinstruktionerna från
1660-talet. Johan Gyllenstierna ansåg att Rom var den bästa platsen för en blivande statstjänares förkovran, medan Schering Rosenhane med flera ifrågasatte
nyttan med italienska resor. Denna tvehågsenhet var långt ifrån ny, vilket materialet från 1630- och 40-talen visar.

Frågan om Italien
Företrädarna för drottning Kristinas förmyndarregering intog en skeptisk inställning till Italiens närvaro på itinerarierna. Sett från svensk horisont låg landet avlägset och det tog tid för upplysningar att nå fram till Sverige. Sedan 30-åriga
krigets utbrott befann sig staterna i norra Italien ofta i väpnad konflikt med
varandra.913 Carl Lilliecrona vittnade 1642 om att oron för resenärernas säkerhet
inte bara var fantasifoster, formulerade i propagandatermer. I Milano fick han
röra sig fritt sedan han lämnat alla sina tillhörigheter vid stadsporten, men på väg
dit fick han ”känna på den överdrivna spanska strängheten” då han passerade en
befästning i närheten av Cremona. Befälhavaren på plats lät skicka ut soldater,
arrestera honom och anklaga honom för att vara fransk spion. En medresenär
intygade att Lilliecrona var tysk, vilket räddade honom ur knipan.914
I kapitel fem diskuterades riksdrots Gabriel Oxenstiernas missnöje med sonen
Gabriels förehavanden i Italien 1639. Att resan dit över huvud taget hade kommit
912 Nils Bielke planerade att resa till Italien och började studera italienska under slutet av sin
Parisvistelse, men kallades hem till Sverige av sin förmyndare, riksskattmästare Sten Bielke, innan
planerna kunde realiseras. När han lämnade Paris tidig sommar 1663 reste han till Lyon där han
stannade en månad och bl a övade fäktning. Han begav sig därefter till Schweiz och stannade några
dagar i Genève respektive Basel. Han tog sig till Strasbourg och stannade där en vecka. Han uppehöll sig därpå en månad i Heidelberg där han studerade italienska och tog ett kollegium i anatomi.
Längs Rhen reste han sedan norrut till Nederländerna och vistades ett par veckor i Amsterdam där
han bevistade fäktskolan och gick på teater. RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192,
räkenskaper juni–okt 1663. Ifråga om den italienska resan tog han skadan igen i samband med en
utlandsvistelse åren 1666–68. Wittrock, SBL, bd. 4, s. 241.
913 Inkvisitionen nämns också, men den utgjorde i realiteten inte något hinder för protestantiska
resenärer. Den spanska inkvisitionen lydde direkt under kungamakten, som använde den för att
kontrollera befolkningen, inte sällan med religiösa frågor endast som förevändning. Den romerska
inkvisitionens mål var att hindra protestanter att sprida sin tro söder om Alperna, vilket var uppfyllt
redan på 1500-talet. Inkvisitionen inriktades därefter på religiösa irrläror och magi. Sella, 1997, s.
5–8, 148–155, 163–164 och 168–169.
914 UUB, X 353, fol. 73v–74, 1642-06-19. Citat : ”Ibi Hispanorum experti sumus iniquitatem.”
På svenska: ”Där fick vi känna på den överdrivan spanska strängheten.” Och: ”Sic post longam inquisitionem dimissi sumus.” På svenska: ”Så släpptes vi fria efter en lång inkvisition.”
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till stånd berodde till inte obetydlig del på Hugo Grotius, i vilken de svenska
aristokraterna fann en god förkämpe för sina önskemål om att fullfölja il giro
d’Italia. Inför honom hade riksdrotsen uttryckt sin olust kring sonens italienska
planer. Grotius var dock otvetydigt positivt inställd och medgav att rutten över
Savojen och Piemonte visserligen var stängd av krig, men att sjövägen mellan
Marseille och Genua stod öppen. Han hade också många vittnesmål på att inget
fanns att frukta av ”religionen” i Italien och pekade därmed ut samma förhållanden, som senare tiders forskning har visat vara avgörande för brittiska resenärers
agerande. 915 Turen Marseille–Genua öppnade en länk till italienska halvön och
Karl I:s fred med Frankrike och Spanien på 1630-talet innebar att resor i Lombardiet och Påvestaten blev säkrare än förut.916
Enligt Grotius var erfarenheterna från svenskars resor till Italien dessutom
goda. När Gabriel Oxenstierna återvände till Paris kring nyåret 1640 rapporterade han att dennes italienska tur hade skett ”inte utan synnerlig nytta” eftersom
”klokheten [prudentia] härskar i Italien och den ädle friherren är av sådan begåvning och i den ålder när man utan motstånd tar intryck av goda exempel.”917
Detta alltså trots att Gabriel Oxenstierna på faderns order hade måst avbryta Italienvistelsen och skyndsamt resa tillbaka till Frankrike.918
Riksmarsk Jakob De la Gardie var i likhet med riksdrots Oxenstierna inte överförtjust i sonen Magnus Gabriels starka önskemål om en tur söder om Alperna.
Denne hävdade dock att han måste få fortsätta resan till Italien, så att han inte
”såväl av sina medbröder som av andra, som den resan till Italien gjort hava, måtte
förevetat [påmind] bliva, att han icke så väl som de hade så långt peregrinerat.”919
Tydligare kunde de sociala förutsättningarna knappast ha uttryckts. Medbröderna var sönerna till riksrådsadeln och de ”andra” var lågättade och nyadlade
män som Carl Lilliecrona. Liksom Gabriel Gabrielsson såg Magnus Gabriel De
la Gardie till att Hugo Grotius, som han stod på ovanligt god fot med, medlade
i frågan.920 Grotius försäkrade att Italienresan skulle vara till nytta, ty där i landet
915 BHG, vol. X, s. 494–495, Hugo Grotius till Gabriel Oxenstierna, Paris, 1639-07-30.
916 Stoye, 1952, s. 175–195.
917 BHG, vol. XI, s. 37, Hugo Grotius till Gabriel Oxenstierna, 1640-01-21. Citat på latin: ”…
nec sine conspicue fructu…” och ”In Italia regnat prudentia et Illustris[simus] D[ominus] baro ejus est
ingenii ejusque aetatis, quae monstratum bonum aliquod facile arripiat.”
918 BHG, vol. X, s. 753–754, Israël Forthelius till Hugo Grotius, Venedig, 1639-11-19 och
RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol. E 1073, Israël Forthelius
till Gabriel Oxenstierna, Padua, 1639-11-18. I det senare brevet omtalar Forthelius att de i Rom
anställt en språkmästare för att befordra Oxenstiernas studier i ”antikviteterna” och att de, visserligen ofrivilligt, kommit i närkontakt med den kulturellt och politiskt inflytelserika familjen Barberini.
919 Citerat ur Fåhraeus, 1936, s. 25.
920 De superlativ som Grotius använde om Magnus Gabriel De la Gardie och vilka citerades
ovan översändes, lämpligt nog, samtidigt som Grotius argumenterade för resan till Italien. Se vidare
i följande not.
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fanns ”mycket vackra städer, den vördnadsvärda antikens monument och män,
särdeles väl lämpade att sköta civila statssaker”.921 Jakob De la Gardie gav sitt
samtycke till resan, men utfärdade, som noterades ovan, restriktioner. Sonen
skulle resa inkognito, utge sig för att vara dansk eller tysk, lämna alla ”lutherska
böcker” i Paris och hålla sig med någon ”papistisk bok”. Han fick tillåtelse att
besöka Venedig, Florens och Rom, men inte under några omständigheter bege
sig till spanska områden, allra minst Milano.922
Rikskansler Axel Oxenstierna uttryckte inte lika starka dubier som drotsen och
marsken, men var likväl tveksam till sonen Eriks önskemål om en Italienresa,
särskilt som Frankrike och Spanien låg i krig med varandra. Han överlät dock till
Erik och dennes informator och att själva fatta beslut. Från Leiden argumenterade
Erik för sin sak med hänvisning till de gängse argumenten om arkitektur, antika
lämningar och politiska ordningar. Han framhöll också att det var ofarligt att resa
i Italien, tvärtemot vad många trodde.923 Sedermera färdades han till Genua från
Marseille och genomförde vintern 1644–45, i sällskap med bröderna Carl och
Gustav Soop, en konventionell italiensk tur, som det blir skäl att återkomma till.
Här kan tillsvidare konstateras att Gabriel och Erik Oxenstierna bidrog till att
övervinna tveksamheterna kring Italien och göra Il giro d’Italia till en fast beståndsdel på aristokratins itinerarier från 1630-talet och framåt. Det skall erinras
om att resor i Italien hade förekommit ända sedan mitten av 1500-talet. Exempelvis reste Per Brahe d y mellan 1624 och 1625 från Venedig över Bologna och
Florens till Rom och därifrån till Neapel tur och retur. Hans itinerarium var
emellertid ovanligt. Före 1630-talet uppehöll sig de flesta Italienbesökare i norra
delen av halvön, företrädesvis i Padua, Siena och Venedig. Endast sex adliga individer kan med säkerhet sägas ha besökt Rom mellan 1550-talet och 1630-talet.
Under samma tid reste inte fler än drygt tjugo adelsmän till Italien. Notabelt är
att sex av dem härstammade från släkten Bielke. En av dem var Ture Bielke.924
921 Hugo Grotius framhöll att det inte var någon idé att Magnus Gabriel stannade i Paris eftersom det skulle dröja innan hovet med kungen i spetsen återvände, varför en vintertur i Italien
skulle passa perfekt. Magnus Gabriel De la Gardie brann dessutom själv av längtan att resa dit. På
latin löd en längre version av citatet: ”[F]ilius… magno flagrat desiderio, cui non video cur obnitar
cum et pulcherrimae ibi sunt urbes et venerandae antiquitatis monumenta et homines ad civile regimen
apprime idonei”. På sv: ”Din son [Magnus Gabriel De la Gardie] brinner av stor längtan, och jag
kan inte se varför jag skulle släcka den, ty där [i Italien] finns mycket vackra städer, den vördnadsvärda antikens monument och män, särdeles väl lämpade att sköta civila statssaker”. BHG, vol.
XIII, s. 297, Hugo Grotius till Jakob De la Gardie, Paris, 1642-07-05.
922 ÅSU, vol. 49, s. 25–28, Jakob De la Gardie till Magnus Gabriel De la Gardie, Stockholm,
1642-07-23. En tur till Neapel kunde dock tillåtas, bara den gick fort.
923 ”Jag måste väl bekänna mig så högt hafva hört berömmas det landskapet för träffeliga byggningar, åtskilliga antikviteter och sköna väl ordinerade politier, att jag däraf en stor lägenhet har
fått det att igenom resa och bese. Här i landet [i Holland] bo många, som… berömmande, säga
ringa fara uti Italien vara emot gemene sagan.” Citerat ur Fries, 1889, s. 28.
924 Detta framgår av den matrikel som Giese, 2009 (s. 707–721) har upprättat över adliga bildningsresor genomförda mellan 1520 och 1637. Det bör framhållas att antalet Rombesök mycket
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Mot denna bakgrund skall den relativt kraftiga ökningen av Italienbesök från
1630-talets slut betraktas. Mellan 1639 och 1649 reste minst 26 adelsmän till
Rom.925 För ökningen stod sönerna till riksråden, vilket visar att Italienresorna,
trots vissa reservationer, sanktionerades av riksledningen. Magnus Gabriel De la
Gardies resonemang bekräftar därtill att social konkurrens var en viktig sporre till
resorna söder om Alperna. Exemplet blir inte sämre av att Erik Oxenstiernas informator Magnus Durell hänvisade till De la Gardie då han argumenterade för
Eriks Italientur. De la Gardie hade nämligen avbrutit sin resa till Italien då Danmark förklarade Sverige krig 1643 och därefter blivit kvar i Paris. Han skulle,
enligt Durell, till skillnad från Oxenstierna knappast ha tid att göra turen till
Rom.926

Il giro d’Italia
Carl Lilliecronas, Erik Oxenstiernas, Evert Horns och Axel Lillies, Sven Ribbings,
Johan Leijoncronas och Göran Gyllenstiernas resor visar att de svenska adelsynlingarnas vistelser i Italien anknöt till de generella förutsättningarna för il giro
d’Italia. Resenärernas mönstergilla tillvägagångssätt framträder när brev, journaler och räkenskaper läggs jämte nedtecknade redogörelser av metoder för italienska resor, det vill säga sådana som Nils Rubenius uppgav att Sven Ribbing hade
förmedlat.927 Vid sidan av redan nämnda guideböcker formulerade den engelske
katolske prästen och informatorn Richard Lassels (omkring 1603–68) en sådan
metod. Dennes på 1650-talet påbörjade manus trycktes postumt 1670 under titeln Voyage or a Complete Journey through Italy och till skillnad från många andra
guideboksförfattare förmedlar Lassels tydliga värderingar och prioriteringar.928
Innehållet i detta verk ska beaktas i det närmat följande i syfte att tydliggöra hur
den kodifierade konceptionen av Italienresorna tedde sig. Lilliecronas och de övrigas italienska turer relateras därpå till denna. Noteras kan att Gyllenstierna hade
möjlighet att göra direkt bruk av Lassels idéer sedan han i Genève skaffat dennes
guide i fransk översättning.929
väl kan ha varit det dubbla. P g a källäget finns ifråga om vissa resenärer bara uppgifter om att de
uppehållit sig i Italien men inte var.
925 Callmer, 1982.
926 Om De la Gardies avbrutna Italienresa, se Fåhraeus, 1936, s. 28–30. Helmut Backhaus har
noterat Durells resonemang i AOSB, avd. I, bd. 17, s. 16. Durell gav uttryck för sina tankar i ett
brev till sin uppdragsgivare, Axel Oxenstierna.
927 Se ovan, kap. 4. KB, M 262, 1666-05-14. Ribbing vistades i Paris mellan feb. 1664 och juli
1665. Han begav sig sedan till Italien och genomförde il giro mellan aug. och nov. 1665.
928 Utgångspunkten här är Lassels manus daterat 1654 utgivet av Chaney, 1985. Hänvisning
till detta verk sker i det följande med referens till Lassels.
929 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, lista över bokinköp i Frankfurt och Genève, maj till sept.
1683: ”Voyage d’Italie de Lassels”.
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Lassels inledde sig verk med att lovprisa Italien, ”naturens favorit”. Där rådde
en ”evig vår” som skänkte ymniga skördar, särskilt kring floden Po och på Kampaniens slätter. Denna rikedom smittade av sig på det italienska folket som var
berömt för sina enastående prestationer. Lassels påminde läsaren om att landet
frambringat oöverträffade mästare inom arkitektur, musik, måleri och skulptur
som Andrea Palladio (1508–80), Michelangelo, Rafael (1483–1520) och Gian
Lorenzo Bernini (1598-1680). För orientering i italienska förhållanden, särskilt
dem i Rom, rekommenderade han olika skrifter, bland annat historikern Leandro
Albertis (1479–1552) arbeten och Fioravante Martinellis guidebok Roma ricercata (1644).930
Lämpliga resvägar diskuterades och städerna längs dem. Lassels behandlade
därvidlag Bologna, Genua, Milano, Turin med flera orter och gav anvisningar för
informativa besök i respektive stad. I Florens stod exempelvis gallerierna vid Palazzo Vecchio, tillsammans med Michelangelos verk, i fokus. När resenären
nådde Rom, i mitten av november (vilket exempelvis Leijoncrona gjorde 1666),
föreslog han ett besök hos skräddaren och sedan en omedelbar avfärd till Neapel,
för att utnyttja tiden då beställningarna expedierades (vilket var ungefär vad Evert
Horn och Axel Lillie gjorde på våren 1662 och Göran Gyllenstierna hösten
1683).931
Då resenären återvände från Neapel, efter att ha studerat den spanska kronans
styrelseskick och antikviteterna kring Pozzuoli, vidtog studiet av Roma la Santa,
den heliga staden Rom. Lassels redde ut varför Rom var katolicismens huvudsäte
och hänvisade till historiska förhållanden, Peterskyrkan, pilgrimers vallfärder,
hospital, katolska centra för utbildning med mera. Peterskyrkan behandlades ingående och Lassels riktade med hjälp av en lista omfattande 26 punkter resenärens blick mot särskilt betydelsefulla sevärdheter. Han koncentrerade sig därefter
på andra kyrkor med tonvikt på de sju vallfartskyrkorna.932
Efter kyrkorna var det lämpligt att studera palatsen. Först i tur stod de påvliga,
Palazzo Apostolico, Palazzo del Belvedere och Palazzo del Montecavallo (Palazzo
Quirinale). Också i fallet med dem styrde Lassels resenären med hjälp av listor på
prioriterade sevärdheter, 20 till antalet ifråga om Palazzo Apostolico, däribland
Sixtinska kapellet med Michelangelos målningar och galleriet med Rafaels fresker
föreställande den bibliska historien. Vid Palazzo del Belvedere (fem punkter)
fanns den kända borggården med ”världens främsta statyer” som Venus, Cupido
930 Lassels, 1985, s. 147–152, 184. Beträffande Leandro Alberti bör Lassels i första hand ha

syftat på dennes Descrittione di tutta Italia [etc.], 1:a gången utgiven 1550 och därefter i flera nyutgåvor. Vilken utgåva av Martinellis verk som avsågs kan inte fastställas här.
931 Lassels, 1985, s. 147–184. Han påpekade (s. 181) att många italienska städer hade tillnamn,
som Fiorenza la Bella, Napoli la Gentile och Venetia la Riccha (vackra Florens, älsvärda Neapel, rika
Vendig).
932 Lassels, 1985, s. 181–195. De sju vallfartskyrkorna är förutom Peterskyrkan, San Giovanni
in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura, Santa Croce in Gerusalemme, San
Lorenzo fuori le Mura och San Sebastiano fuori le Mura.
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och den berömda Laokoon-gruppen. Där låg även den påvliga arsenalen. Montecavallo var påvens sommarresidens och borde studeras med hänsyn till dess
skönhet och storslagenhet.
Näst i tur stod kardinalernas palats. Lassels nämnde i första rummet Palazzo
Farnese, Palazzo Borghese och Palazzo Barberini, följt av Palazzo Giustiniani och
Palazzo Mattei, och därefter de övriga, däribland Palazzo Pamphili. En märkvärdig blandning av modernitet och antikvurm utmärkte alla dessa. Arkitektur och
målerier hade skapats av de främsta samtida mästarna. Samtidigt härbärgerade
palatsen rika samlingar av antikviteter, särskilt statyer. Detsamma gällde beträffande de romerska villorna som Lassels rekommenderade så snart palatsen hade
besökts. Främst bland dem var Villa Borghese, känd för en utsökt trädgård, rikt
utsmyckade fasader och samlingar av antika föremål, som en staty av Seneca, blödande till döds under av självmordet beordrat av kejsar Nero. Andra villor var
Villa Medici, Ludovisi, Montalto, Pío, Farnesina, Mattei och Pamphili.933
En seriös Romfarare borde därpå vika plats för en utflykt till Tivoli och Frascati, vilka ända sedan antiken hade fungerat som rekreationsområde för den romerska noblessen. Bäst var att först bege sig till Tivoli, cirka 40 kilometer öster
om Rom. Där låg bland annat den, som ovan noterades, mönsterbildande och på
1500-talet uppförda, Villa d’Este, vars renässansträdgård med vattenkonster och
grottor enligt Lassels representerade allt det goda som världen hade att erbjuda.934
I Tivoli fanns även La Cascata, ett naturligt vattenfall som, åtminstone i Lassels
ögon, överträffade alla vattenfall i Savojen och Schweiz. Det enda stället i världen
som i skönhet kunde mäta sig med Tivoli var Frascati, en liten ort vilande på en
höjd 20 kilometer sydöst om Roms centrum. Huvudattraktionen var Villa
Aldobrandini som hade börjat byggas på 1500-talet och liksom Villa d’Este intog
en förebildlig position inom villa-arkitekturen, tack vare sin imposanta fasad, utsökta läge och med fontäner och vattenfall försedda trädgård. I Frascati fanns
ytterligare ett par villor, Villa Mondragone och Villa Ludovisi (Villa Torlonia),
som tarvade uppmärksamhet.935
Så snart resenären återkommit till Rom rekommenderades ett studium av fontänerna, återigen i prioritetsordning, med början på Petersplatsen och därefter på
Piazza Navona, och sedan vid Quattro Fontane, Piazza d’Spagna och Piazza Barberini.936 Först sedan allt detta beskådats tyckte Lassels att det var dags att ägna
sig åt de antika lämningarna, för vilket han gav ingående rekommendationer med
933 Lassels, 184–201.
934 Lassels, s. 201–202. Om villans prototypiska roll för trädgårdskonsten, se ovan och Kluckert,
1999, s. 152–161, ssk. 152–157. ”Go Looke” skrev Lassels, ty här fanns allt det bästa som Italien
hade att visa upp.
935 Lassels, 1985, s. 201-202.
936 Lassels, s. 203. Han rekommenderade även Fontana di Trevi, som dock inte hade fått den
utformning som den sedermera har blivit bekant för.
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utgångspunkt i Colosseum ”världens åttonde underverk”, Forum Romanum
samt lämningarna på Capitolium och Aventinen. Avslutningsvis diskuterade han
möjligheterna att i Rom lyssna till musik, beskåda de påvliga ceremonierna och
delta i olika festligheter, vilka illustrerade stadens politiska och religiösa liv.937
När resenären lämnade Rom gick anvisad väg över Apenninerna via Spoleto,
Loreto, Ferrara, Ravenna och Padua till Venedig. Lassels gav åtskilliga rekommendationer för uppehållet i Loreto, en betydelsefull vallfartsort. En legend berättade nämligen att änglar hade flyttat Kristi födelsehus till Loreto på 1200-talet.
Staden härbärgerade därtill vad som ofta refereras till som ”skatten”, nämligen en
rik skattkammare med votivgåvor. Ferrara huserade intressanta palats från 1500talet och Ravenna, som varit det ostrogotiska rikets huvudstad, hade fornkristna
lämningar värda att studera. Padua prisades för dess vackra gator och berömda
universitet.938
Venedig kännetecknades av två förhållanden, framhöll Lassels, dels den republikanska politiska ordningen, dels stadens skönhet, som lät sig fångas i en metafor: om Europa var världens huvud, och ansiktet Italien, så var Venedig ögat.
Stadens innevånare var vackra och väl klädda. Här fanns goda möjligheter att
lyssna på opera, sedan, kan inflikas, den första offentliga operan hade invigts i
Teatro San Luca 1637. Förutom sevärdheter, som Marcusplatsen, anbefalldes resenären att delta i festligheterna i samband med Kristi himmelfärdsdag, då dogen,
den högste politiske ämbetsmannen, ingick en symbolisk förmälning med havet
till åminnelse av påve Alexander III:s erkännande av Venedigs herravälde över
Adriatiska havet.939 Ceremonin gick till så att dogen, flankerad av trumpetare
och banérförare och åtföljd av en svit med stadens ämbetsmän och utländska sändebud, lämnade sitt palats och steg ombord på Bucintoro, ett förgyllt och rikt
smyckat skepp, som åtföljt av galärer förde honom ut på havet, där han kastade
en ring i havet och uttalade en formel. Den högtidliga förrättningens nimbus
garanterades av tusentals gondoler och andra mindre båtar, som från alla håll slöt
upp och eskorterade Bucintoro.940

937 Lassels, s. 203–209. Bland de religiösa högtiderna nämndes särskilt jul- och påskafton då

påven leder mässan, samt kyndelsmäss och palmsöndagen.
938 Lassels, 209–219.
939 Lassels, s. 227–228.
940 En beskrivning av festligheterna, baserad på reseberättelser, finns hos Schudt, 1959, s. 222–
225. Den av dogen uttalade formeln löd på latin: ”Desponsamus te, mare, in signum veri et perpetui
dominii.” På svenska: ”Vi förmäler oss med dig, Hav, som ett tecken på rättfärdigt och evigt herravälde.” Lassels, 1985, s. 227–229.
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1640-tal: alla vägar bär till Rom
De resor som här behandlas ger ett slags idealtypisk återspegling av de idéer som
Lassels gav uttryck för. Något som Lassels inte nämner, men som bidrog till att
organisera resenärernas tid och göromål, var exercitierna som undantagslöst bildade en del av deras vistelser i Rom och Venedig, enligt det mönster som ovan
belagts ifråga om städer som Leiden, Haag, Heidelberg och Paris. Till organiseringen av resandet bidrog även traditioner. Horn, Lillie, Leijoncrona och Gyllenstierna trampade på 1660- och 1680-talen stigar som redan var väl utmärkta
av svenska resenärer.
Till föregångarna hörde Carl Lilliecrona och Erik Oxenstierna. När Lilliecrona
på våren 1642 hade avslutat sin tour de Provence tog han sig via Marseille, Cannes,
Nice och Monaco till Genua och vidare via Florens till Rom. Överallt gjorde han
noggranna iakttagelser, framför allt av italiensk byggnadskonst och politiska förhållanden. Staden Genua intog en särskild plats bland Lilliecronas anteckningar,
liksom den gjorde hos andra journalförande resenärer.941 Staden kallades la superba, tack vare sitt utomordentliga läge, rena gator och vackra byggnader.942
Lilliecrona beskådade hamnen med konstaterandet att dess bekväma position
hade lagt grunden för Genuas välstånd. Längs den paradliknande huvudgatan,
Strada Nuova, låg palatsen vägg i vägg och Lilliecrona noterade att genuesarna
inte sparade några medel på sina kyrkor, som därför kännetecknades av rika
mängder olikfärgad marmor. Av palatsen beundrade han särskilt Andrea Dorias
renässanspalats.943

941 UUB, X 353, fol. 20v–22v.
942 Se härom i Lassels, 1985, s. 156. Brennan, 2004, s. 248, n. 4–9 och där anvisad litteratur.
Lilliecrona skrev (UUB, X 353, fol. 20v): ”Denna stad är lysande…” På latin: ”Est autem urbs haec
splendida…” Sven Ribbing använde uttrycket ”la superba” i journal. Han hänvisade till Genuas
gynsamma läge vid havet och dess byggnader: ”[staden] är stor… och övermåttan kostligt byggd
[med] stora och ståtliga palats utav Marmor, Jaspis, Porfyr och annor huggen sten…” Han slöt sig
till att den hörde till de ”allra präktigaste”. UUB, X 356, 17/8 1665.
943 Se om detta palats i Brennan, 2004, s. 248, n. 7. UUB, X 353, fol. 20v–22v. Erik Oxenstierna lämnade en grundlig rapport från Genua 1644. Han besökte hamnen, imponerades av dess
utmärkta pir och studerade tillverkningen av galärer. Staden mönstrade 12 galärer men planerade
att hålla 25. Några örlogsfartyg fanns inte. Han besökte kyrkorna och konstaterade likt Lilliecrona
att de var ”präktiga” tack vare all marmor. I hertigens palats (Palazzo Ducale) såg han rustkammaren
med utrustning för 3 000 man samt rådssalen. Palazzo Doria var ”det skönaste huset i hela Genua”
tack vare vattenkonster, fågelburar och ”sköna altaner”. RA, Kopiesamlingen I, vol. 235, fol. 217–218.
Oxenstiernas och Lilliecronas berättelser från 1640-talet överlappar i stora stycken med Sven Ribbings från 1660-talet. Ribbing observerade i tur och ordning hamnens försvarsanordningar, fyren,
hamnen, Andrea Dorias palats, dogens residens, la Strada Nuova, börsen och ett antal kloster och
kyrkor. Ifråga om Andrea Dorias palats, som var förmer än ”många kungliga slott”, fäste han, liksom Oxenstierna och Lilliecrona, vikt vid dess läge, möbler, trädgård med vattenkonster, fiskdammar, voljärer samt lusthus med statyer. På Strada Nuova noterade han att själva gatan var av marmor och palatsen som flankerade den av porfyr, jaspis, och alabaster. UUB, X 356, 17/8 1665.
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I Florens lät han, med hjälp av tillgängliga handböcker, redogörelsen av storhertigens palats och gallerier svälla ut över många sidor. I stil med vad Lassels
tyckte var lämpligt, besökte Lilliecrona hertigens manege och djurgård. På piazzan framför Palazzo Vecchio studerades Herkules- och Davidsstatyerna. Inne i
gallerierna noterade han, bland en oräknelig mängd föremål, förekomsten av dyrbara målningar, som dock var så många att han senare inte kunde dra sig till
minnes vilka de var. Han prickade även in de obligatoriska besöken vid Santa
Maria del Fiore och Basilica di San Lorenzo, vars av Michelangelo formgivna
Sagrestia nuova (Medicikapellet) av många bedömdes vara något av det mest
magnifika som kunde beskådas. Utanför Florens besökte han bland annat den
antika orten Fiesole, storhertigens sommarresidens Villa Medici al Poggio, en
1500-talsbyggnad vid Poggio Imperiale och Villa di Pratolino, även den uppförd
på 1500-talet. Före den fortsatta resan till Rom lämnade han en rapport om ”gioco
di Calce” ett slags tidigmodern variant av fotboll som spelades på piazzan framför
kyrkan Santa Croce.944
Han vistades sedan i Rom ett par månader mellan slutet av februari och slutet
av april. Under denna tid gjorde han en två veckor lång utflykt till Neapel och på
återresan därifrån besöktes Frascati och Tivoli.945 Tidpunkten för Lilliecronas
ankomst till Rom låg i slutet av påve Urban VIII:s (en medlem av familjen Barberini) långa pontifikat (1623–44). Denne var, liksom sina föregångare Sixtus V
(1585–90) och Paulus V (1605–21) djupt inbegripen i olika byggnadsprojekt,
bland annat förbättring av försvarsverk som Castel Sant’Angelo, restaurering av
förfallna kyrkor och utbyggnad av påvepalatset på Quirinalen, Palazzo del Montecavallo.946 Även kardinalsfamiljerna sysslade med omfattande byggenskap vilket bidrog till den fortsatta utvecklingen av barocken som konstnärlig uttrycksform. Framträdande aktörer som Carlo Maderno (1556–1629), Gian Lorenzo
Bernini, Francesco Borromini (1599–1667) och Pietro da Cortona (1596–1669)

944 UUB, X 353, fol. 27–38. Lilliecrona skriver att han måste besöka gallerierna två gånger för
att hinna notera allt ordentligt. Om gioco di calce skriver Schudt, 1959, s. 215 (bild m. bildtext),
218–219. Även ifråga om Florens överlappar Lilliecronas journal med Ribbings, som fastställde att
staden var bland de vackraste i Italien. Ribbing framhöll att vinet och maten var särskilt god i just
Florens. Han diskuterade även den kända uppfattningen om italienskans rena uttal i Toscana, vilket
han kopplade till grundandet av Academia della Cusca. UUB, X 356, 10/9 1665.
945 UUB, X 353, fol. 40v–55.
946 Jung, 1999, s. 12–30. Urban VIII bidrog även till en sekularisering av det påvliga hovet,
vilket inte passerade oförmärkt. Erik Oxenstierna framhöll i sina rapporter att kritiken mot familjen
Barberini var omfattande. AOSB, avd. II, bd. 17, s. 436–447. Med en ordlek jämfördes familjen
Barberini med barbarer. Ibid., s. 439–440, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Rom, 1644-1116.
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utförde på beställning av påven och kardinalerna arbeten som successivt förändrade gatubilden i Rom. Bland deras och andra inflytelserika arkitekters verk
märks palatsen och villorna med sina omfattande trädgårdsanläggningar.947
Till exempel bidrog Maderno, Bernini, Borromini och da Cortona till palazzo
Barberini som uppfördes åren kring 1630 vid Quattro Fontane.948 Utanför detta
palats befann sig Lilliecrona några dagar efter ankomsten till Rom och blev av
kardinal Antonio Barberini (1607–71) personligen inbjuden till den operaföreställning, Palazzo incantato (ungefär: Det förtrollade palatset), som organiserades
med anledning av karnevalsfirandet. Av Lilliecronas journal framgår att denna
händelse gick utöver det vanliga och gjorde stort intryck på honom, inte minst
tack vare den sköna sången som framfördes av solister och två- och tredubbla
körer, samt teatermaskineriet som på ett ögonblicks verk flyttade handlingen från
Frascati till gondolfyllda kanaler i Venedig.949
Journalanteckningarna gör också klart att Lilliecrona, bland alla byggnader
som han såg i och utanför Rom, föredrog Villa Borghese, vilket om inte annat
stämmer överens med den prioriteringsordning som senare gjordes av Lassels.
Villa Borghese byggdes åren 1613–15 och dess huvudbyggnad, uppförd i renässansstil, blev bland annat känd för dess mästerliga utsmyckning av fasaden. I sin
journal nämner Lilliecrona mycket riktig just denna, som ”med stor konstfärdighet i marmor avbilade romarnas beundransvärda historia.” I rummet näst Villa
Borghese satte Lilliecrona, också i linje med gängse uppfattningar, Frascati, som
han utnämnde till Italiens vackraste plats med hänvisning till Villa Aldobrandini,
och därnäst Tivoli som han särskilt beundrade för Villa d’Estes trädgårdar.950
Lilliecrona studerade därtill åtskilliga antika lämningar, såväl i området kring
Pozzuoli, väster om Neapel (se ovan, kapitel två, bild 2 och 4), som i Rom, bland
annat Colosseum, Forum Romanum och lämningarna på Capitolium. Gott om
plats veks för dessa platser i hans journal, men där saknas de känslobetonade uttryck för skönhet, som kom till användning då han talade om exempelvis Villa
Borghese. I själva verket framhöll han att det vore ”överflödigt” att göra några

947 Bussagli, 2000, s. 494–573, ssk., s. 494–517. Jung, 1999, s. 12–30. I Rom började villor
anläggas i stadens utkanter vid 1500-talets början. Den första var Villa Farnesina. Mori, 2000b, s.
405.
948 Bussagli, 2000, s. 501–502. Jung, 1999, s. 22–23.
949 UUB, X 353, fol. 41–41v. Lilliecrona kallar föreställningen för ”ett i sanningens namn utomordenligt musikaliskt skådespel.” På latin: ”…eccelentissimam [sic] mehercule comaediam musicalem…” I Palazzo Barberini inrättades Roms första moderna opera 1632. Rietbergen, 2006, s. 388,
ser en koppling mellan Palazzo Barberinis praktiska funktion som bostad, fristad för konstnärer,
samlingspunkt för intrigmakare etc. och Roms barocka sammanblandning av kulturellt och politiskt liv. Om föreställningen, se Leopold & Steinheuer, 2005, s. 447–455.
950 UUB, X 353, fol. 43–43v (Villa Borghese) och 54v. Citatet på latin: ”Quin etiam exterior
facies nihil aliud prae se fert, quam Romanorum laudabiles historias in marmore non sine magno artificio exsculptas, atq[ue] ordine tali muro infixas, ut admirantium oculos pascere satis queat.”
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längre utläggningar om antikviteterna med tanke på den mängd litteratur som
fanns i ämnet.951
Auktoritativ vägledning och hjälp att prioritera bland sevärdheterna fick Lilliecrona av den professionelle guiden, schweizergardisten Hannes Hoch, som
också kallade sig Giovanno Alto. Under några decennier visade denne över 800
utländska besökare, varibland ett stort antal svenska aristokrater, runt i Rom.
Hans standardtur omfattade de antika lämningarna, de sju vallfartskyrkorna, en
kyrklig ceremoni och besök vid ett eller flera palats. Alto ordnade även utflykter
utanför Rom, bland annat till Frascati och Tivoli, och sålde böcker, närmare bestämt nyutgåvor av Giacomo Lauros Antiquae urbis splendor (1612), till minne
av vandringarna i staden.952
När Lilliecrona vid olika tillfällen lät sig guidas runt var han inte ensam utan
befann sig ofta i sällskap av Lars Kruus samt Gustav och Svante Bielke, med vilka
han redan hade umgåtts i Leiden och Paris. Tillsammans gjorde de besöket vid
Villa Borghese och Alto var dem behjälplig då de närvarade vid den påvliga mässa,
som avslutades med att de yngre kardinalerna red på åsnor till kyrkan Santa Sabina på Aventinen och strödde aska över de församlade människorna. Dagarna
före mässan deltog Lilliecrona, och säkerligen bröderna Bielke, i karnevalsfirandet
på Via del Corso, den långa gata som sträcker sig mellan Piazza del Populo och
Piazza Venezia. Längs denna rörde sig medlemmar av samhällets alla sociala skikt
utklädda och maskerade. Kapplöpningar till häst avgjordes liksom tävlingar mellan oxar och åsnor.953
Vid ett tillfälle, skriver Lilliecrona, spelade han tennis med Kruus och bröderna
Bielke på piazzan framför påvepalatset. Utöver detta nämner han inte några exercitier eller studier.954 Regeln var dock att adelsynglingarna i Rom, liksom på
andra platser, sysslade med någon form av övningar, om ej lika intensivt som i
Leiden och Paris.955 Ett exempel ges av rikskansler Axel Oxenstiernas son Erik.
Han anlände till staden i november 1644 samma väg som Lilliecrona via Genua
över Florens. De första intrycken av staden sammanfattades i brev. Erik fann den
”magnifik”.956 Med Altos bistånd tittade han på antikviteter, deltog i påvliga ceremonier och gjorde utflykter. Dessutom läste han italienska, fäktades och tog
951 UUB, X 353, fol. 44 (cit.)–44v och 50v–51.
952 Bortolozzi, 2015, s. 31–41. Om de svenskar som Alto guidade skriver Callmer, 1982, s. 71–
79. Såväl Lilliecrona som bröderna Bielke tecknade sitt namn i hans stambok.
953 UUB, X 353, fol. 42–44v. Om kapplöpningarna på Il Corso skriver Schudt, 1959, s. 232–
235. En beskrivning av drottning Kristinas deltagande i karnevalen ges av Stolpe, 1961, s. 59–61.
954 UUB, X 353, fol. 43.
955 Exempel på detta förhållande ges i det följande.
956 ”[I]n antiqua hac et magnifica urbe…”, på svenska: ”I denna antika och magnifika stad…”.
AOSB, avd. II, vol. 17, s. 437–438, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Rom, 1644-11-10.
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lektioner i civilarkitektur för ”en god mästare”, vilket enligt hans egen utsago
”särdeles” hade präglat de sex veckor han tillbringade i Rom.957
I en tidigare studie har gjorts troligt att Eriks arkitekturlärare var Felice della
Greca (1625–77), som några år senare undervisade Eriks släkting Bengt Oxenstierna (vars resa runt Östersjön var föremål för intresse i kapitel tre). För della
Greca inhämtade Bengt vad som bedöms ha varit konventionella kunskaper i civilarkitektur avsedda för intresserade amatörer. Symptomatiskt nog, med tanke
på resenärernas påfallande intresse för samtida arkitektur, gav della Greca sina
elever i uppgift att arbeta med moderna exempel, som portiken till Palazzo Farnese, ett av de mest betydande palatsen från 1500-talet (och drottning Kristinas
bostad 1655–59), och trapphuset i Palazzo Barberini.958
Både Carl Lilliecrona och Erik Oxenstierna ägnade sig åt ingående studier av
de påvliga ceremonierna, Oxenstierna vid adventstid och Lilliecrona kring
påsken. Under Giovanni Altos ledning bevistade Lilliecrona bland annat mässan
på palmsöndagen och beskrev den sedan i sin journal med koncentration på liturgiska detaljer och utdelandet av palmblad mellan kardinalerna. Några dagar
senare var han på Petersplatsen då påven välsignade den församlade massan, som
var så talrik att den fyllde upp alla gator, prång och piazzor i närheten. En kraftfull
salut, avskjuten från Castel Sant’Angelo markerade ceremonins början.959
När Erik Oxenstierna anlände till Rom ett par år senare skedde det samtidigt
som en ny påve, Innocentius X, installerades med tillbörlig ritual och pompa. I
brev till sin far berättade han att han sett dennes cavalcata, traditionella åsneritt
från Vatikanen till San Giovanni in Laterano. Samma dag mottog påven regementet över Rom och firades av alla främmande ambassadörer med ett praktfullt
fyrverkeri. Ett par gånger närvarade Erik vid den påvliga mässan och fick vid ett
tillfälle detaljerade uppgifter om ceremonierna av en påvlig pronotarie. Han deltog även vid ett hemligt konsistorium i Sala Clementina då kardinalerna lämnade
förslag på åtgärder inom olika områden.960
Förutom i breven till fadern dokumenterade Erik sina observationer i en journal, som är oavslutad och troligen var tänkt att redigeras och färdigställas senare,
vilket aldrig skedde. Journalen täcker tiden från oktober till december 1644. Erik
reste då från Genua till Rom och vistades där från början av november till nyår.961
957 Se härom i Erik Oxenstiernas brev till Axel Oxenstierna, AOSB, avd. I, bd. 17, s. 443–447,
Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Rom, 1644-12-07, och inledningen till samma volym, s.
17–18. Fries, 1889, s. 29–30. Bortolozzi, 2015, s. 33–36.
958 Bortolozzi, 2015, s. 31 - 41 och där anförd litteratur. En samling med Bengt Oxenstiernas
egna skisser finns ännu bevarad.
959 UUB, X 353, fol. 59–60.
960 AOSB, avd. I, bd. 17, s. 439–447, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Rom, 1644-1116, 11-24, 11-29 och 07-12. Påven väntade med att ge svar på kardinalernas förslag till dess att
åskådarna hade lämnat salen. Se äv. Eriks journal, RA, Kopiesamlingen, I: 235, fol. 221v.
961 RA, Kopiesamlingen, I: 235, fol. 217–221v.
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I jämförelse med andra journaler, som Carl Lilliecronas och Sven Ribbings, avviker Eriks tämligen markant från normen då han nästan enkom fokuserade på
religiösa och politiska aspekter av romerska förhållanden. Han nämner visserligen
att han reste till Frascati, men anteckningarna därom rör akvedukter och Ciceros
antika villa. Villa Aldobrandini nämns inte alls.962
I Rom utreddes i detalj liturgin vid andra och tredje advent, iakttog påvens
och kardinalernas olika roller under mässorna samt deras klädsel. I en bisats nämner han Michelangelos målningar i Sixtinska kapellet, där den påvliga mässan
hölls andra söndagen i december, samt Rafaels arbeten. Anmärkningsvärt är att
ett enda kardinalspalats omtalas, och då Palazzo Borghese, men endast därför att
en procession passerade därförbi. Processionen beskrivs i detalj, med hänvisning
till fackel- och korsbärare samt den ”machina”, dragen av 50 man, som föreställde
ett hus, runt vilket 200 musicerande gossar var utplacerade.963
Istället för palats beskrev Erik kyrkor. Bland dem var Santa Maria Maggiore
och Pantheon (Santa Maria Rotunda). Han besökte även Il Gesù, jesuitordens
huvudkyrka. I journalen noterade han att den hade byggts med stöd av medlemmar av släkten Farnese och att den betraktades som en av de vackraste kyrkorna
i Rom. Byggandet av Il Gesù var ett av 1500-talets mest omfattande projekt. För
grundplanen stod den inflytelserika arkitekten Vignola (1507–73) medan den
stilbildande fasaden formgavs av Giacomo della Porta (1540–1602). För kommentaren om kyrkans arkitektoniska kvalitet hade Erik sannolikt någon betrodd
sagesman att tacka, möjligen Giovanni Alto eller den arkitekt han studerade för.
Fortsättningen är avslöjande. Erik hävdade att kyrkans enda skönhetsfel var marmorpelarna som ”intet är den rätta ordningen aktad utan composita pilastrar under och korintiska över…”, vilket låter som en engagerad arkitektur-students omdöme.964
Den något annorlunda dispositionen av journalen skall inte tas till intäkt för
att Eriks program i Rom avvek från gängse normer. Med Giovanni Alto gick han
de traditionella turerna, han studerade arkitektur och besökte Frascati, samt troligen Tivoli. Turen till Neapel avstod han ifrån då han bedömde att säkerheten
under färden inte kunde garanteras. Besöket i Genua och andra städer behandlades på samma sätt som andra journalförande resenärer gjorde. I Rom hade han
dock ett annat fokus än många andra, vilket är av intresse eftersom han sade sig
resa helt i enlighet med faderns förmaningar. Att denne skulle ha instruerat sonen
att noggrant iaktta de påvliga ceremonierna är emellertid tveksamt, särskilt som
962 RA, Kopiesamlingen, I: 235, fol. 219v.
963 RA, Kopiesamlingen, I: 235, fol. 220–221v.
964 RA, Kopiesamlingen, I: 235, fol. 219v. Om Il Gesù, se Mori, 1999, s. 417–419. Erik Oxenstierna besökte även Castel Sant’Angelo och ett sjukhus ”Hospitale del S Spoleto” samt La casa
di Santa Brigida, klosterkyrkan helgad åt heliga Birgitta. Där såg Erik Birigittas porträtt och i sakristian hennes kors och kläder. RA, Kopiesamlingen, I: 235, fol. 220–221v.
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han sedermera gratulerade sonen till att ha lämnat Rom, som han föraktfullt kallade ”det påvenästet”.965

Rom på 1660- och 80-talen
Manegen var således sedan länge krattad när Evert Horn och Axel Lillie, Johan
Leijoncrona och Göran Gyllenstierna begav sig till Italien på 1660- och 1680talen. Om deras kostnader i Rom granskas framgår att dessa huvudsakligen följer
det generella mönster som framkommit ifråga om Leiden och Paris (figur 5:15).
Utgifterna för kost och logi samt för kläder slukade lejonparten av tillgängliga
medel. Leijoncrona utmärker sig liksom tidigare genom att ha spenderat mer
pengar, och mer tid, på exercitierna och mindre pengar på kläder än de övriga.
Om hans poster för förvärv av varor, böcker och medaljer samt intaglier (varav
den senare dock inte har förtecknats)966 slås samman bildar de 25 procent av hans
Rombudget, en betydligt större andel än hos Horn och Lillie respektive Gyllenstierna. Noterbart är att Neapelresorna satte tydliga avtryck bland utgifterna, vilket
ger en indikation på dessas centrala betydelse för besöken i Rom.
Vid närmare granskning framgår att Horns och Lillies, Leijoncronas och Gyllenstiernas Romvistelser är varianter på ovan beskrivna tema. När de anlände till
den eviga staden ordnade de med logi, såg till att anpassa sin klädsel och började
besöka Roms sevärdheter, samt de påvliga ceremonierna, ofta under ledning av
en lokal guide. De utökade sitt resebibliotek med titlar som satte dem i position
att sätta dagliga observationer i en arkitektonisk, historisk och politisk kontext.
Exercitiemästare kontrakterades för fysiska och intellektuella övningar, som bildade ett så gott som dagligt inslag på deras agendor. Pengar avsattes på transporter, ofta i kaross, till palats och andra besöksmål. De gick på opera och teater samt
upprätthöll sociala kontakter genom att göra och ta emot visiter. Notabelt är att
umgänget med egna landsmän var vanligt förekommande.967 Såvida hon inte var
bortrest besökte alla svenska adelsynglingar drottning Kristina och personer i
kretsen kring henne.968
965 AOSB, avd. I, bd. 17, s. 77–78, Axel Oxenstierna till Erik Oxenstierna, Söderåkra, 1645-

02-18.
966 Rubenius har bokfört två större poster avseende ”medaljer och intaglier” till ett gemensamt
värde av 118 riksdaler. KB, M 262, räkenskaper, 1666-12-07 ”medailler och intailler”; 1667-0310 ”Medailles Intailles”. Intaglier avser gravyrer eller ädelstenar med slipade figurer. SAOB, sv.
”intaglio”. Vad som här menas är oklart. Sammanhanget kring Leijoncronas studier talar för gravyrer, men Rubenius bokförde vanligen inköpen av sådana under beteckningen kopparstick, varför
det möjligen är slipade stenar som avses.
967 En träffande illustration av det svenska umgänget i Rom ges av Sven Ribbing som i sin
journal berättar att han vid ankomsten till Rom red rakt in på Piazza d’Espagna och direkt råkade
på några landsmän. UUB, X 356, 17/9 1665.
968 Sven Ribbing gjorde ofta ”cour” hos drottningen, i synnerhet när hon besöktes av kardinaler
och andra framträdande personer. Drottningen lät vid sådana tillfällen kalla till sig Ribbing. UUB,
X, 356, odat.
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Figur 5:15. Fördelning av Evert Horn och Axel Lillies, Johan Leijoncronas samt Göran Gyllenstiernas utgifter i Rom
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När Axel Lillie i sällskap med kusinen Evert Horn och hovmästaren Rudolph
von Strauch anlände till Rom i början av mars 1662 kom de från Venedig, där
de hade vistats sedan tiden strax före jul 1661. Dessförinnan hade de efter avresan
från Sverige kring nyåret 1661 varit en tid i Amsterdam, tre månader i London
och på resan genom Frankrike tillbringat en månad i Paris. Där föregrep de sina
kommande studier av franska byggnadverk med en utflykt till Saint-Cloud,
Rueil-Malmaison och Saint-Germain-en-Laye och var på så vis tämligen väl orienterade i fransk arkitektur när de anlände till Italien.969
Kort efter ankomsten till Rom reste de som redan noterats till Neapel. Färden
skedde på övligt sätt, under ledning av en guide i två veckor med fem dagar avsatta för besöket i Neapel. Av räkenskaperna framgår inte vad de såg förutom
området med antika lämningar kring Pozzuoli. Anmärkningsvärt är att det hyrde
969 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal och räkenskaper, jan 1661–
mars 1662.
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in trumpetare för att annonsera sitt intåg i staden.970 Som det blir skäl att återkomma till (i kapitel sju) var bruket att med hornstötar eller trummor markera
ankomsten till en plats något som Axel Lillie hade lagt sig till med redan i Sverige.
Trumpetare och trumslagare anlitades flera gånger under utlandsvistelsen, bland
annat i Languedoc där han och Horn gjorde ett effektfullt intåg genom stadsporten i Montpellier till ackompanjemang av trummor.971 Hur städernas borgare
reagerade på svenska adelsynglingars tydliga demonstration av närvaro är obekant, men konstateras kan att Horn och Lillie agerade med ett stort mått av självmedvetenhet. Att resa inkognito, som 1640-talets resenärer, var inte längre aktuellt.
På återresan från Neapel besöktes Frascati. Till Tivoli gjordes en utflykt ett par
veckor senare, och då tillsammans med Leonhard Lillie, Axels yngre bror som
hade vistats i Rom sedan hösten 1661 och bland annat tagit hand om den tredje
brodern Gustav som varit svårt sjuk.972 Kort efter turen till Tivoli begav sig
Leonhard hemåt medan Evert Horn och Axel Lillie fortsatte sin vistelse i Rom
och anlitade en fäktmästare för dubbla, dagliga övningar.973 Hur de valde bland
antikviteter, palats och andra sevärdheter går inte att rekonstruera fullt ut, men
med ledning av bokinköpen kan säkerställas att frågor om arkitektur var prioriterade. Lillie skaffade exempelvis Giovanni Altos nyutgåva, betitlad Splendore
dell’antica e moderna Roma (1641) av Giacomo Lauros Antiquae urbis splendor
samt Leon Battista Albertis De re aedificatoria (1485).974
Såväl Lillie som Horn anlitade varsin matematiker för en månads studier, vilket sannolikt inbegrep övningar i civilarkitektur. Huruvida Lillies lärare, en viss
”Mons[ieur] du Giardin”, var upphovsman till de av Lillie beställda avbildningarna av Palazzo Pamphilis gallerier med statyer och palatsets grundplan är dock
oklart.975 Palazzo Pamphili, som färdigställdes av Borromini på 1650-talet och
smyckades med fresker av da Cortona, besöktes av utländska resenärer som be-

970 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 2/3–27/3 1662.
971 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 30/9 1662.
972 Gustav Lillie tillfrisknade och kunde resa hem. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör.
ätten Lillie, vol. 256, Leonhard Lillie till Axel Lillie d ä, Rom, 1661-09-10. Erland Kamén till Axel
Lillie d ä, Rom, 1661-09-11. Kamén var Leonhard Lillies informator. I sitt brev till fadern oroade
sig Leonhard över att många personer i Rom hade försökt övertala brodern att konvertera till katolicismen för att rädda sitt liv.
973 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper, 1662-04-15.
974 Andra boktitlar och namn på författare har angivits på ett sätt som försvårar identifiering.
På ett ställe heter det exempelvis ”boken om antikviteter”. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie,
vol. 10:1, räkenskaper 2/3–23/4. Battistas verk var det första tryckta verket om arkitektur. Vilken
utgåva Lillie skaffade är, liksom i fallet med övriga böcker, obekant.
975 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 2/3–23/4.

293

undrade dess samlingar med marmorstatyer och målningar, vilket Göran Gyllenstierna särskilt framhåller i sin journal.976 Andra arkitektoniskt framträdande
platser som Lillie intresserade sig för var Villa Borghese och Villa Medici, samt
Palazzo Spada, byggt på 1500-talet, men omgestaltat på 1600-talet av Borromini,
och Palazzo Farnese, som hade praktfulla takmålningar med motiv ur Ovidius
metamorfoser utförda av Annibale Carracci (1560–1609). I Sankt-Peterskyrkan
såg de ”allt”.977
Horn och Lillie lade 30 procent av sin Rombudget på kläder. Av räkenskapernas poster framgår att anpassningen till det romerska modet först genomfördes
genom att skaffa nya kragar, handskar och strumpor. Handskarna var med fördel
parfymerade (med en doft som går under namnet frangipani). Det säger något
om klädvanorna i Rom att Axel Lillie investerade i en uppsättning kläder sydda i
siden. För att frakta de nya kläderna, kopparstick, böcker och annat lät Horn och
Lillie tillverka cypresskoffertar som invändigt kläddes med tyg.978
Evert Horns och Axel Lillies cirka fem veckor långa vistelse i Rom framstår som
mönstergill med tanke på att de agerade på det sätt som svenska aristokrater, och
andra utländska besökare, hade etablerat sedan tidigare och som kodifierades i
böcker likt Lassels. Notabelt är att arkitekturstudier, exercitier och besök vid moderna byggnadsverk utgjorde centrala moment på deras agenda. En variation på
samma tema möter hos Johan Leijoncrona, som vistades i Rom betydligt längre
än Horn och Lillie, närmare bestämt ett halvår mellan slutet av september 1666
och början av mars 1667. Under denna tid fullbordade han den arkitektoniska
och estetiska skolning som han hade påbörjat i Leiden och Paris. Det kan erinras
att han strax före avresan från den franska huvudstaden hade besökt flera viktiga
byggnadsverk och observerat den konstnärliga produktionen vid Les Gobelins.
Inför resan till Italien hade han och Rubenius dessutom förberett sig med halvannan månads studier i italienska och resebiblioteket hade utökats med ett antal
titlar som regelbundet kom till användning som referenser till Rubenius anteckningar.979

976 Om Palazzo Pamphili, se Bussagli, 2000, s. 513. Gyllenstiernas kommentar i RA, Esplunda
arkiv, vol. 1:32, journal, odat.
977 Om Palazzo Spada, se Mori, 2000, s. 417. Om Palazzo Farnese, se Bussagli, 2000, s. 550.
Om Caracci, se äv. Hellwig, 1999, s. 378–379. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1,
räkenskaper, 2/3–23/4 1662. Villa Borghese nämns inte uttryckligen, men noteringen av besöket i
”trädgården” syftar sannolikt på just Villa Borghese.
978 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper, 2/3–23/4 1662.
979 Bokinköpen och språkstudierna framgår av KB, M 262, räkenskaper, juni–aug 1665. Bland
dem fanns de Varennes Le Voyage de France, Henri II de Bourbons Voyage de Monsieur le Prince de
Condé en Italie och Fransicus Schottus Itinerarium Italiae. I resebiblioteket fanns sedan tidigare
Justus Zinzerlings Itinerarium Galliae och Abraham Gölnitz’ Ulysses Belgico-Gallicus. Vid ankomsten till Lyon hänvisade Rubenius i sin journal till de Varenne, Zinzerling och Gölnitz. KB, M 262,
1665-08-14.
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När Leijoncrona och Rubenius lämnade Paris tog de den ordinarie postrutten
ned till Lyon och färdades sedan över Alperna via Mont Cenis till Turin, huvudstaden i Savojen. Därifrån reste de till Lombardiets huvudstad Milano, och vidare
via republikerna Genua och Lucca samt storhertigdömet Toscanas huvudstad
Florens ned till Påvestaten. I samband med denna resa gjorde de observationer av
det politiska läget på det sätt som Johan Gyllenstierna anbefallde i sin instruktion
för Johan Skytte (kapitel två). Där påpekades att förståelse av den politiska situationen i Italien var avhängig insikter i relationerna mellan olika maktcentra och
dessas kontakter med påven. Särskilt betydelsefullt var läget i Milano eftersom
spanjorerna därifrån, enligt Gyllenstierna, höll hela Italien ”uti stadig alarm.”
Sådana reflektioner bildade resonansbotten till Rubenius politiska notater,
som blandades med observationer av allmännyttiga inrättningar, byggenskap,
konst med mera. Några detaljer bör påpekas. I Lyon intresserade sig Leijoncrona,
liksom andra resenärer980 för Hôtel de Ville, rådhuset, som hade börjat byggas
1650 och invändigt var smyckat med målningar. Rubenius gjorde en del övriga
noteringar om staden, som spelade en viktig roll för handel och ekonomiska förbindelser i området. Däremot undvek han att kommentera att det gamla Lyon
(Lugdunum) hade varit huvudstad i den romerska provinsen Gallia Lugdunensis
och bland annat härbärgerade två romerska teatrar och andra antika lämningar.981 Istället uppehöll han sig vid ett besök hos uppfinnaren Nicolas Grollier
de Servières (1593–1686), vars samling av mekaniska instrument ofta var föremål
för utländska resenärers besök.982
Huvudattraktionen i Turin var Castello del Valentino, en nyligen uppförd
byggnad, som var försedd med ”de mest dyrbara målningar” av Brueghel, Rubens, Tintoretto och Tizian. Ifråga om Milano nämner Rubenius att staden låg i
en ovanligt vacker och bördig trakt samt att de besökte Palazzo Reale och såg
bibliotek, målningar och statyer. De bevistade även fästningen Castello Sforzesco.
I Genua koncentrerade de sig på hamnen, kyrkorna, särskilt Basilica della Santissima Annunziata, palatsen, arsenalen och lasarettet. Till skillnad från Erik Oxenstierna och Carl Lilliecrona som reste i samma trakter cirka 20 år tidigare besökte de inte marmorbrotten vid Carrara, men Rubenius lämnade däremot en

980 Rubenius och Leijoncronas resväg och noteringar kan exempelvis jämföras med Banaster

Maynards (sedermera 3rd Baron Maynard) italienska resa 1660–61. Brennan, 2004, s. 227–302
och där anförd litteratur.
981 Brennan, 2004, s. 186, n. 2.
982 Leijoncrona och Rubenius intresserade sig särskilt för en klocka och en perpetuum mobile,
en evighetsmaskin. KB, M 262, 1665-08-14–17. Lough, 1984, s. 339 ger exempel på brittiska
intryck av Servières kuriosakabinett. Noteras kan att Ludvig XIV besökte det i sin ungdom.
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god rapport om arsenalen och befästningarna i Lucca. I Pisa sågs den lutande
kampanilen och Leijoncrona gjorde en avstickare till hamnen i Livorno.983
Besöket i Florens följde gängse tillvägagångssätt, så som det dokumenterades
ett par decennier tidigare av Carl Lilliecrona. Leijoncrona och Rubenius gick till
kyrkorna. I Basilica di San Lorenzo såg de Michelangelos verk. Framför Palazzo
Vecchio såg de statyerna. Liksom hos Lilliecrona sväller Rubenius beskrivning ut
av alla detaljerade observationer på gallerierna. Han nämner själv att han följde
en förlaga som han hade köpt av en av de schweizergardister som agerade guider
i staden. En av dagarna var de åskådare till en uppvisning i den florentinska ridkonsten, som av tradition skattades högt, men som Rubenius bedömde vara betydligt sämre än sitt rykte, ett utlåtande som bör ses mot bakgrunden av
Leijoncronas intensiva ridövningar i Paris.984
I slutet av september nådde de slutligen Rom. Till det som redan anförts ovan
kan tilläggas att Leijoncronas vistelse sammanföll med påve Alexander VII:s pontifikat. Denne kallade sig amplificator urbis (stadens utbyggare och förbättrare)
och arbetade liksom sina föregångare intensivt med program för stadsutveckling,
bland annat vid Piazza del Popolo där två tvillingkyrkor byggdes mitt emot den
praktvägg vid Porta Flaminia som 1655 hade uppförts som en hyllning till drottning Kristina.985 I vilken utsträckning de påvliga ansträngningarna för att modernisera stadsbilden gjorde intryck på Leijoncrona framgår inte av Rubenius
korthuggna notiser, men organiseringen av hans exercitier avslöjar att mest kraft
lades på arkitekturstudier, framförallt i form av teckningsövningar och matematiklektioner.986

983 KB, M 262, 1666-08-25–09-08. Rubenius rapporterar att de såg betydligt mer än vad som
kan behandlas här, i Turin bl a Palazzo Reale där han i stil med noteringarna från Versailles dokumenterade rummens organisation och funktion, däribland hertiginnans sovalkov. De såg även befästningen Palazzo Madama och noterade att Turin var utmattat efter det senaste kriget mellan
Frankrike och Spanien. Staden mönstrade 6 000 man infanteri och 1 500 man kavalleri. I Milano
såg de kyrkorna, däribland katedralen, och lasarettet (Ospedale Maggiore). De observerade konstfärdig framställning av glas, som Rubenius fann märkvärdig då glaset kunde fås att anta mänskliga
former. Han tyckte att milanesarna utmärkte sig genom sin dyrbara klädsel. Resvägen från Genua
söderut var bergig och besvärlig. Se vidare Brennan, 2004, s. 246–250, med notapparat och där
anförd litteratur. När Erik Oxenstierna stannade till i Pisa på väg från Genua till Rom 1645 observerade han tillverkningen av galärer, besökte universitetets trädgård med medicinalväxter och universitetet, där han noterade att det fanns 40 professorer och elva mindre hörsalar samt en stor. Han
besökte kyrkorna och det lutande tornet. RA, Kopiesamlingen I, vol. 235, fol. 218v–219v.
984 KB, M 262, 1666-09-16–19 och räkenskaper för samma tid. Där finns en utgift för en guide
och ”för hans bok över gallerierna.” För en jämförelse med andra resenärer, se Brennan, 2004, s.
251–252. Bedömningen av kvaliteten på ridkonsten i Florens varierade. Ribbing menade att ”Ridarebanan och stallet är i stort renommé för både hästarna och Beridarne skull.” UUB, X 356, 10/9
1665.
985 Jung, 1999, s. 36–45. Bussagli, 2000, s. 506.
986 KB M 262, 1666-09-24–1667-03-10 samt räkenskaper för samma tid.
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Leijoncronas dagsprogram varierade något över tid, men i sammantaget visar
räkenskaperna att han studerade arkitektur i en månad, teckning i fyra månader,
matematik i tre månader och italienska i två och en halv månad. Därtill exercerade han vardera två månader för en drillmästare, pukslagare och fäktmästare.987
Ambitionerna gick klart utöver vad som har kunnat beläggas ifråga om andra
resenärer och följde upp det omfattande program han underkastade sig i Leiden
och Paris. Även de privata studierna fortsatte med fokus på Grotius rättslära.988
Expenserna på olika aktiviteter speglar väl dessa prioriteringar. Sedan
Leijoncronas klädsel anpassats med tillskott av nya handskar, huvudbonad,
strumpor etcetera började han omedelbart studera italienska och arkitektur. Redan i Florens hade kopparstick över storhertigens palats införskaffats. I Rom köptes Giovanni Domenico Franzinis Descrittione di Roma antica e moderna (1643),
den första guidebok som kombinerade beskrivningar av den antika och moderna
staden. Vidare inhandlades ett par volymer med kopparstick, de kopparstick av
Barrière som nämndes ovan, samt ett ”stort papper att rita Architektoniska saker
på.” Kartor över Rom och Italien nålades upp på Leijoncronas kammare och
biblioteket med litteratur rörande arkitektur utökades med bland annat Vignolas
Regola delli cinque ordini d'architettura (1646). Den dyraste volym som listades
bland räkenskaperna var en samling ”kopparstycken över allt vad uti Rom förnämst är.” Av ”ritmästaren” köptes en samling med dennes egna teckningar och
blad med illustrationer som Leijoncrona särskilt beställt.989
Leijoncrona och Rubenius närvarade vid olika tillfällen vid advents- och julfirandet, samt hyrde karosser för utflykter till kyrkor, villor, palats och antika lämningar. Leijoncrona hade en nära koppling till drottning Kristina genom sin far,
som var hennes generalkommissare, men kunde inte utnyttja den fullt ut eftersom
drottningen befann sig utomlands vid hans besök i staden. Rubenius rapporterar
dock att de blev välvilligt insläppta på hennes palats, Palazzo Riario, där de, måste
antas i brist på källor, och med ledning av andras vittnesmål, med säkerhet studerade hennes samling av rara böcker och manuskript. Direkt därefter tog de
karossen till Palazzo Borghese och såg enligt Rubenius målningar av ”Salviati,

987 KB, M 262. Skälet till att övningarna för arkitekten inskränkte sig till en månad tycks ha
varit att Leijoncrona blev sjuk.
988 Detta framgår av Rubenius anteckningar. KB, M 262, 1666-10-07.
989 KB, M 262, 1666-09-24–1667-03-10 samt räkenskaper för samma tid. Om Franzinis verk,
se Schudt, 1930, s. 46–48. Sannolikt kan ”kopparstycken över allt vad uti Rom förnämst är” identifieras med Speculum Romanae Magnificentiae, den mest betydande samlingen av tryck föreställande monument och antikviteter i Rom. Denna påbörjades på 1540-talet av Antonio Lafreri, som
gav ut kartor och tryck utvisande monument och byggnadsverk. Trycken köptes och bands in i
individuellt anpassade samlingar, som från 1570 försågs med Lafreris därför avsedda titelsida. Bortolozzi, 2015, s. 36 och där anförd litteratur. Det är oklart i vilken utgåva Leijoncrona skaffade de
nämnda verken. Vignolas bok trycktes första gången 1562 och kom därefter ut i många utgåvor.
Ett exemplar av den i Amsterdam 1646 tryckta utgåvan finns på Umeå universitets-bibliotek.
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Caravaggio, Leonardo da Vinci, Tizian, Correggio, Rafael, Paolo Veronese,
Andrea del Sarto, Bassano etc.”990

Neapel tur och retur
Leijoncronas och Rubenius resa till Neapel genomfördes i slutet av februari 1667
strax före avresan från Rom. Den avvek inte från konventionerna, men användes
av Rubenius till att göra en grundlig genomgång av napolitanska förhållanden.
Under 18 rubriker avhandlade han ämnen rörande stadens historia, ekonomi,
försvar, religion och sevärdheter. Uppteckningen kan jämföras med skriften
”Några mina remarquer öfver Italien och närvarande stat” i vilken Bengt Oxenstierna, som nämnts, på 1640-talet i väl avgränsade kapitel redogjorde för förhållanden i olika delar av Italien.991 Såväl Rubenius anteckningar som Oxenstiernas svarar väl mot de krav på informationsinhämtning som formulerades i orationer och instruktioner, och visar hur skriftlig bearbetning av empiriska iakttagelser genomfördes i praktiken. Liksom i andra fall hämtades stöd ur litteraturen.
Rubenius anger exempelvis att han utgick ifrån en skrift som han fått av en viss
Giovanni Orlandi, som liksom Giovanni Alto i Rom, guidade utländska besökare.992
Ruvande över Neapel ligger Vesuvius, berget som sattes före alla andra berg. I
allmänhet betraktade 1600-talets resenärer bergsmassiv som besvärliga hinder
som saknade inslag av skönhet. Annat var det med Vesuvius, som appellerade till
resenärernas klassiska studier och påminde om Plinius d y:s beskrivning av det
katastrofala utbrottet 79 e. Kr. 1600-talets besökare var väl medvetna om vulkanens aktiva natur. Ett våldsamt utbrott 1631 dödade flera tusen människor och
ytterligare en eruption skedde 1660, bara sju år före Leijoncronas och Rubenius
besök. Berget var dock stilla, konstaterade Rubenius sedan de ridit dit ut. Något
tektoniskt buller hördes inte; upp steg endast en lätt ånga.993 Bestigningar av Vesuvius var inte ovanliga, men borde ske under ledning av expertis, framhöll Lassels i sitt ovan citerade verk. En klättring på berget gjorde Carl Lilliecrona
1642.994
Att Vesuvius utgjorde ett påtagligt hot mot Neapel diskuterades av Göran Gyllenstierna, som konstaterade att utbrotten under 1600-talet, förutom att skörda

990 KB, M 262, 1666-09-24–1667-03-10 samt räkenskaper för samma tid. Citat i Rubenius

journal, 1667-03-04. Winberg, 2013, s. 333–335.
991 KB, M 262, 1667-02-10. RA, Ericsbergsarkivet, Bengt Oxenstiernas papper, Itinerarium
Italicum och Några mina remarquer över Italien och närvarande stat.
992 KB, M 262, 1667-02-10.
993 KB, M 262. Winberg, 2013, s. 334–336.
994 UUB, X 353, fol. 50–50v. Lassels, 1985, s. 176–177.

298

människoliv, hade täckt en rad eleganta hus som uppförts längs bergets sluttningar med pimpsten.995 Denna notering gjordes sedan Gyllenstierna hade kommit till Neapel i slutet på november 1683, efter att ha rest från Venedig över Rom
där han vilade några dagar, och sedan tog sig vidare söderut, till att börja med
längs Via Appia.996 Trakten söder om Rom var, om man får tro Carl Lilliecrona,
ovanligt vacker och bördig; en notering som alltså går väl i linje med allmänna
uppfattningar om Kampanien. Till landskapets skönhet bidrog i 1600-talsbetraktarens ögon det faktum att det var slätt och lätt farbart.997
Liksom Lilliecronas journal visar Gyllenstiernas tjugosidiga napolitanska avsnitt vad resenärerna förväntades göra i Neapel. Observationerna inriktades på
det geografiska läget, som öppnade sig söder-, väster och österut med förbindelser
till Sicilien, Malta, Levanten och Spanien, samt på den spanska kronans styrelseskick och området med antika lämningar öster om Neapel.998 Där låg, som
påpekades ovan (kapitel två, bild 2 och 4) den vid sidan av Rom viktigaste platsen
för studier av antika lämningar. Området, som är vulkaniskt aktivt, var under
antiken rekreationsplats för romerska kejsare och adelsfamiljer, som uppförde anslående villor och badanläggningar. Det intog även en central position i den romerska litteraturen. Exempelvis lät Vergilius hjälten Aeneas stiga ned till underjorden vid Lago di Averno (Lacus Avernus).999
Allt sådant observerades av resenärerna, med tillbörliga referenser till antika
författare och historiska personligheter, i syfte att, som Johan Gyllenstierna påpekade i sin reseinstruktion, med egna ögon belägga de fakta om antiken som
tidigare inhämtats genom studier. Inne i själva Neapel gjorde Göran Gyllenstierna en rad iakttagelser, som vid en parallell läsning med Carl Lilliecronas journal,
ter sig som nära nog en kopia av den senares text. Bland annat noterade bägge
stadens starka befästningar. Gyllenstierna jämförde försvarsverken med dem i Milano och framhöll att spanska monarker, av förklarliga skäl, hade gjort särskilda
satsningar på fortifikationer i Italien. Han tittade även på flottbasen och tillverkningen av galärer. Bland sevärdheterna lyftes altaret i katedralen fram, tillsammans med den spanske vicekungens palats och kartusianklostret San Martino,
som låg granne med fästningen Castel Sant’Elmo, överblickande staden från en
imponerande höjd. Notabelt är att såväl Lilliecrona som Gyllenstierna framhöll
möjligheterna att i Neapel lyssna till vacker musik. Lilliecrona gjorde det i kyrkorna och Gyllenstierna på operan.1000

995 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, odat.
996 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, 12/9–29/11 1683.
997 UUB, X 353, fol. 46–48.
998 UUB, X 353, fol. 48–51v. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, odat.
999 Schudt, 1959, s. 171–183.
1000 UUB., fol. 48–51v. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, odat.
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På återresan till Rom besökte Gyllenstierna på övligt sätt Frascati. Där fortsatte
han att skriva in sig i traditionen genom att relatera till platsens antika arv och
skildra skönheten hos Villa Aldobrandini. Bland attraktionerna i Rom valde han
i hävdvunnen stil först och främst Villa Borghese, som, framhöll han, karaktäriserades av den utmärkta skönheten hos de skulpturala utsmyckningarna och samlingen med dyrbara statyer. Trädgården var extraordinär och ledde besökaren
längs långa gångar mellan gröna rum växelvis prydda av träd och blomstrande
ängar.1001 Möjligen drabbades han av en viss utmattning då han konfronterades
med Roms alla möjligheter. Åtminstone skiftade hans anteckningar karaktär och
övergick till en katalogartad lista, redovisande över 70 sevärdheter. Listan belägger relevansen av antikstudierna i Rom på ett sätt som inte motsvaras i det
material som refererats ovan. Som en god lärjunge prickade Gyllenstierna in Capitolium, Circus Maximus, Colosseum, Forum Romanum, kejsarfora, Pantheon,
akvedukter, kolonner, mausoléer, statyer, tempel, termer, triumfbågar med mera.
Observationerna interfolierades med iakttagelser av den samtida arkitekturen,
manifesterad i palats, villor och kyrkor.1002
Några detaljer kan uppmärksammas. Bland kyrkorna fastnade Gyllenstierna
för San Giovanni in Laterano (Lateranbasilikan), en av de äldsta (den äldsta enligt
Gyllenstierna) kyrkorna, som på 1600-talet hade moderniserats av Borromini.
Denna räknas, tillsammans med bland andra Santa Maria Maggiore på Esquilinen, till en av de sju vallfartskyrkorna. Gyllenstierna karaktäriserade den senare,
som har antika kolonner och mosaiker daterade till 400-talet, som ”mycket magnifik” tack vare två superba altare. Till intrycken av kyrkan bidrog att han där
lyssnade till vacker musik. Sankt Peterskyrkan, som bara berördes kortfattat på
grund av det förkrossande intrycket, kallade han ”världens underverk” med hänvisning till dess storlek och praktfulla utformning. Bland observationer av påvliga
byggnader märks besöken vid arsenalen och Palazzo Vaticano, där Gyllenstierna
såg ”målningar”, vilket med säkerhet avser freskerna i Sixtinska kapellet, utförda
av bland andra Michelangelo, samt Rafaels bekanta dekorationer av andra rum.
Vid Palazzo del Belvedere såg han den antika statyn Laokoon-gruppen, som han,
med robust stöd från traditionen, placerade bland det bästa som någonsin hade
skapats.1003
Bland palatsen och villorna framhävde han dem som hade stora samlingar av
antikviteter, böcker, målningar, statyer med mera. Noteras kan att han använde
ordet museum, vilket vid denna tid höll på att etableras som term för det som
1001 Han talar således om de boskeér och hemliga rum som, vilket har noterats ovan, var trädgårdens kännetecken. Kluckert, 1999, s. 152.
1002 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, odat.
1003 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, odat. Om Borrominis arbete på San Giovanni in Laterano,
se Bussagli, 2000, s. 512–513. Om Santa Maria Maggiores utsmyckningar från 400-talet, se Cecchelli, 2000, s. 172–175.
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sedermera kom att förknippas med ordet, i samband med besöket vid Palazzo
Chigi som härbärgerade en samling vapen, vaser och andra rariteter. Stort intryck
gjorde Palazzo Colonna som han räknade bland Roms mest anslående palats. Där
fanns en underjordisk teater till vars föreställningar han flera gånger gick under
karnevalstiden. På Villa Ludovisi, som bestod av Palazzo Piombino och Casino
dell’Aurora, fanns en samling statyer som han fann extra beundransvärd.1004
Av Gyllenstiernas räkenskaper framgår att han vid ett tillfälle besökte drottning Kristina. Tiden efter nyåret 1684 tog han under tre månaders tid lektioner
för två språkmästare, säkerligen i italienska samt i franska eller spanska. Förutom
att gå på teater, vilket sannolikt var detsamma som opera, deltog han i karnevalen
maskerad i karnevalsdräkt. Liksom i Utrecht och senare i Paris var han en flitig
bokköpare och skaffade 25 titlar. Bland dem fanns Johannes och Olaus Magnus
verk som svensk historia och en italiensk bok om drottning Kristina. Flera titlar
behandlade samtida förhållanden i Rom. Framställningar om arkitektur var inte
lika förekommande som hos exempelvis Leijoncrona, men Gyllenstierna skaffade
liksom denne Franzinis, Roma antica e moderna.1005
Den 10 mars 1684 lämnade Gyllenstierna den eviga staden och reste norrut
över Florens mot Frankrike där han inledde den ovan studerade sejouren i Paris.1006 På samma datum, knappt två decennier tidigare, avslutade Leijoncrona
sin Romvistelse och reste över Apenninerna till Venedig. Under de sista febrila
dagarna tog han emot leveransen av ett självporträtt, målat av okänd konstnär,
och skaffade ett nytt ritbräde, som möjligen kom till användning då att han besökte den fornkristna kyrkan Santa Agnese Fuori le Mura och katakomberna där
i närheten.1007

Venedig
Leijoncrona och Rubenius reste över Apenninerna, via Spoleto, Loreto, Ferrara
och Bologna till Venedig. Av andras resejournaler framgår att mycket fanns att
observera längs denna väg som var omgiven av vackra städer, vinodlingar och
olivlundar.1008 Enligt Sven Ribbing tilldrog sig Spoleto visst intresse eftersom
göterna sades ha haft ett ”residenshov” där. Bologna var ståtligt bebyggt och dess
universitet vida berömt tack vare den juridiska fakulteten. Däremellan låg Loreto,
som var fullt av pilgrimer. Deras mål var La Casa Santa, Jesu födelsehus, som
1004 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, odat. Om Palazzo Chigi, se Jung, 1999, s. 36. Om Villa

Ludovisi, se Bussagli, 2000, s. 557–558.
1005 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, räkenskaper.
1006 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32., 10/3 1684.
1007 KB, M 262, 1667-03-03–07, samt räkenskaper 1667-03-03–03-10. Winberg, 2013, s.
327–337 utreder olika frågor rörande porträttet och eventuella möjligheter att identifiera detta med
ett porträtt i Nationalmuseums samlingar.
1008 Om detta vittnar såväl Lilliecrona (UUB, X 353, fol. 61v–63v), Ribbing (UUB, X 356,
25/11–2/11 1665) och Gyllenstierna (RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, journal, 6/11–18/11 1683).
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omgärdades av en kyrka, väl befäst till skydd mot ”turken” på Adriatiska havet.
Ribbing förhöll sig avvaktande till de ”vidskepligheter… som av hela Påvedömet
med avgudisk devotion så härligen dyrkas”, men positiv till utformningen av det
vita marmorkapell, invändigt helt förgyllt och försett med sju lampor av solitt
guld, som härbärgerade det omtalade huset. I ett rum vid kyrkan fanns ”den heliga skatten, il Thessoro Santo”, bestående av votivgåvor från åtskilliga monarker,
däribland drottning Kristina, som vid sin ankomst till Italien hade skänkt krona
och scepter till denna skattkammare. I kyrkans omedelbara närhet låg ett jesuitkollegium, försett med en ”kostlig” vinkällare där Ribbing smakade av ”tre slags
skönt vin”.1009
Vistelserna i Venedig var som redan framhållits orienterade kring karnevalen
och Kristi himmelfärdsdag. Som goda observatörer förnekade ingen av de resenärer som här behandlas att nämna stadens unika läge och de många tusen gondolerna på Canal Grande.1010 Om blickarna vänds mot Evert Horn och Axel
Lillie kan noteras att de gjorde sitt bästa för att passa in alla festligheter i såväl
Venedig som Rom på sitt schema. Före vistelsen i Rom uppehöll de sig växelvis i
Padua och Venedig mellan november 1661 och februari 1662. Därpå skyndade
till Rom varifrån de återvände till Venedig för att delta i firandet av Kristi himmelfärdsdag i maj. Att de reste denna väg hade också ett annat syfte. De planerade
att från Venedig resa över Brennerpasset till Innsbruck för att sammanträffa med
drottning Kristina.1011
Skälet till att de på hösten 1661 slog sig ned i Padua hade att göra med exercitierna. Både Horn och Lillie engagerade sig i fäktning, ridning och studier i
italienska. Språkstudierna föranledde inköp av grammatikor och andra böcker.
Lillie skaffade sig exempelvis en utgåva av Petrarca. Horn övade även gitarr. De
lät av symboliska skäl skriva in sig på den tyska nationen vid universitetet i Padua.
När de vid jultid flyttade till Venedig inskränktes exercitierna till övningar i italienska. Istället ökade utgifterna på kläder och inträde till operaföreställningar på
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, San Samuele och Teatro di San Luca. Expenserna vid ett tillfälle är talande. De betalade för inträdet, stolarna, librettot
1009 UUB, X 356, 25/10 1665. Göran Gyllenstierna berättar ungefär detsamma, bl a uppmärk-

sammade han drottning Kristinas krona och scepter. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, journal, 17/11
1683. Lilliecrona, UUB, X 353, fol. 62–62v, överlappar Ribbing. Även Lilliecrona drack 1642 tre
sorters vin. Såväl Gyllenstierna som Lilliecrona avhöll sig dock från kritiska, religiösa betraktelser.
Från Spoleto tog Lilliecrona en något annorlunda väg än Ribbing och Gyllenstierna då han färdades
till Ancona och därifrån reste med båt till Venedig.
1010 Så t ex Gyllenstierna i RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, journal, 12/11 1683 och Ribbing i
UUB, X 356, 27/8 1665. Ribbing skriver: ”Vad stadens situation anlangar är den belägen… mitt i
vattnet, först byggd och funderad på Rio Alto, och är så beskaffad att man med båtar eller Gondoler
som alltid är till hands emellan husen och gatorna låter ro sig vart man vill, och mankerar aldrig
sådan lägenhet, efter över 16 000 där till förordnade är…”.
1011 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper, 18/11 1661–23/2 1662
och 4/5 –24/5 1662.
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och ljus. Andra utgifter i samband med karnevalssäsongen avsåg maskeradkläder
och masker.1012
När de återvände till Venedig i maj var den självklara höjdpunkten ceremonierna på Kristi himmelfärdsdag. Axel Lillie beskriver dem i sin journal. I stor procession, flankerad av de påvliga och kejserliga ambassadörerna, anlände dogen,
klädd i karmosinröd dräkt, från sitt palats. Horn och Lillie följde i egen farkost
Bucintoro ut på havet under vajande fanor, muskötsaluter och fyrverkeri. De såg
hur dogen kastade ringen i havet och därpå gick i land på Lido i vars kyrka förrättningen på havet välsignades. Överallt var små båtar och gondoler.1013 Cirka
20 år tidigare tyckte Carl Lilliecrona inte att det var mödan värt att beskriva dogens färd på Bucintoro, fastän han ägnade gott om plats i journalen åt Venedig.
Liksom Horn och Lillie växlade Lilliecrona vistelseort och uppehöll sig i Padua
ett par veckor för att studera italienska och försnideri, det vill säga konsten att
skära före vid bordet, samma övning som Johan Leijoncrona senare sysslade med
i Haag.1014 Göran Gyllenstierna hade särskilda skäl att besöka Padua då han
bland vapensköldarna på akademins väggar fanns sin egen, som fanns där till
minne av faderns upphöjelse till rector magnificus 1654. En titel som också erhållits av Gustav Adam Banér.1015
Berättelsen om Lilliecronas månadslånga uppehåll i Venedig i maj 1642 är
närmast identisk med Sven Ribbings från skiftet augusti september 1665 och Göran Gyllenstiernas från september 1683. Skillnaden är att Ribbing och Gyllenstierna inte var på plats under Kristi himmelfärdsdag. En annan divergens rör beskrivningen av Venedig. Ribbing och Gyllenstierna uppehåller sig med tämligen
oförblommerad entusiasm kring det faktum att Venedig var den äldsta republiken i Italien och den äldsta statsbildningen i Europa. På ett närmast mirakulöst
sätt hade den överlevt i 1 200 år och bildat europeiskt värn mot Osmanska riket.
Att tacka för detta var den venetianska statsledningen som handhades av adeln,
ur vars led statliga tjänstemän och dogen, den främste statsföreträdaren, utsågs.1016
Exkursionerna i Venedigs geografi utgick från Markusplatsen som flankerades
av Palazzo Ducale, dogens palats, i vars praktfulla sal, prydd med målningar föreställande Venedigs historia, representanterna för de adliga familjerna samlades
till konseljer. Beslut fattades genom röstförfarande. Såväl Lilliecrona som Ribbing
1012 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, 18/11 1661–23/2 1662.
1013 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, resejournal, 5/5–24/5 1662.
1014 UUB, X 353, fol. 63v–67v. Noteras kan dock att Lilliecrona i sin journal infogat en text
på italienska, med referens till en tidning, som beskriver firandet av Kristi himmelfärdsdag. Fol.
68v.
1015 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, journal, 11/9 1683. Gyllenstierna bevistade även en offentlig
föreläsning. Han besökte också stallet och såg ett antal mycket stora hästar.
1016 UUB, X 353, fol. 63v–67v. UUB, X 356, 27/8–5/9 1665. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32,
journal, 12/9–6/11 1683. Lilliecrona hade i Venedig, liksom i Rom, sällskap av Lars Kruus samt
Gustav och Svante Bielke.
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var åskådare till sådana möten och observerade den politiska kulturen, deltagarnas
kläder, åtbörder och retorik. I direkt anslutning till dogens palats ligger Basilica
di San Marco, som Ribbing utnämnde till den vackraste kyrkan i hela Italien näst
Peterskyrkan i Rom. Markusplatsen, Italiens finaste torg om man får tro Ribbing,
utmärktes av den enligt Gyllenstierna kosmopolitiska blandningen av ”greker,
armenier, albaner, slaver, polacker, hebréer [och] turkar” vars närvaro bidrog till
kommersen på marknadsplatsen på Rialto, där många varor fanns att köpa till
bra pris, bland annat böcker. Journalerna vittnar om religiös tolerans. Lilliecrona
var med vid omskärelsen av judiska spädbarn och besökte synagogor. Det senare
gjorde även Gyllenstierna, som även bevistade en grekisk-ortodox gudstjänst.1017
Venedigs enastående politiska stabilitet säkrades enligt journalförfattarna av en
imponerande och till synes oövervinnerlig militär styrka. Gyllenstierna menade
att stadens försvar, såväl till lands som till sjöss, inte hade någon motsvarighet.
Särskilt betydelsefulla var galärerna som tack vare snabbhet och lättrörlighet var
formidabla vapen. Både Lilliecrona och Gyllenstierna besökte arsenalen och överväldigades av resurserna. Utan problem kunde staden utrusta 100 000 man. Sådant var möjligt tack vare Venedigs goda ekonomi, baserad på handeln över Adriatiska havet och dess kolonier på Cypern och Kreta. På ön Murano tillverkades
glas, framför allt speglar, som exporterades vida omkring och inbringade stora
summor pengar. Ribbing noterade dock att stadens tidigare hegemoniska ställning hade rubbats av konkurrensen från Nederländerna och Portugal.1018
Liksom i Genua, Florens och Rom drog Venedigs byggnadsverk, broar och
kyrkor resenärernas intresse till sig i. Ribbing menade, med sedvanlig entusiasm,
att Ponte Rialto, som formgivits på 1500-talet, var den märkvärdigaste bron i
hela världen tack vare dess enbågiga valvkonstruktion i vit marmor. Åtskilliga
palats av marmor och alabaster, som renässanspalatset Palazzo Grimani, fanns att
beskåda, såväl längs Canal Grande som i andra delar av staden. Ribbing framhåller att staden var rik på välbyggda kyrkor och kloster, fyllda med statyer, målningar och konstfärdiga tabernakel.1019
När Erik Oxenstierna lämnade Rom kring nyåret 1645 reste han till Venedig
och stannade där ett par månader lagom för att vara med om karnevalen. Olikt
ovan citerade resenärer förmedlade han sina intryck brevledes. Dessa bekräftar
den övergripande bilden, men likt Lilliecrona och till skillnad från Lillie och Ribbing hängav han sig inte åt lovprisningar av republikens ålder och stabilitet. Han
besiktigade staden, dess läge och rikedomar. Den religiösa friheten noterades med
exempel från den grekisk-ortodoxa kyrkan. Erik menade att Venedig fungerade
1017 UUB, X 353, fol. 63v–67v. UUB, X 356, 27/8–5/9 1665. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32,
journal, 12/9–6/11 1683.
1018 UUB, X 353, fol. 63v–67v. UUB, X 356, 27/8–5/9 1665. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32,
journal, 12/9–6/11 1683.
1019 UUB, X 353, fol. 63v–67v. UUB, X 356, 27/8–5/9 1665. RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32,
journal, 12/9–6/11 1683. Ribbing (UUB, X 356) besökte exempelvis Palazzo Grimani.
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som mötesplats för Occidenten och Orienten. Svenskar hade därför mycket att
lära av den, och möjligen borde en korrespondent anlitas för mer ingående rapportering än den han själv mäktade med. Med ett visst mått av avståndstagande
såg han på karnevalen med dess maskerader och skådespel. Under tiden lyssnade
han på diskussioner om Venedigs relationer med Osmanska riket och erfor den
rädsla för krig som spreds med anledning av oklarheter rörande hamnar på Kreta.
Till preceptor Durell, som skaffat sig korrespondenter i olika orter, inflöt rapporter om det politiska i Italien, varför Erik var i stånd att sända sin far dagsfärsk
information om läget i landet.
Sammantaget bekräftar resenärernas vistelser i Italien en tydlig korrespondens
mellan idé och praktik. Resenärerna gjorde vad Lassels med flera ansåg att de
borde göra, vilket verifieras av resenärernas samstämmiga rapporter. Mellan skildringarna av Rom och Venedig föreligger dock vissa notabla skillnader. Medan
analyserna av påvens värdsliga maktutövning var tämligen blygsamma, så gick
resenärerna på 1660- och 1680-talen rakt på sak beträffande Venedig. Republiken ansågs förebildlig ifråga om politisk organisation och militär styrka. Beskrivningarna av statsorganisationen i Venedig gick därmed utöver noteringarna om
de flesta andra italienska städer. Undantag var Milano och Neapel, där den
spanska kronans närvaro blev föremål för studier. Genomgripande analyser i stil
med dem som efterfrågades i Johan Gyllenstiernas och Schering Rosenhanes instruktioner (kapitel två) var ovanliga, men förekommer hos Bengt Oxenstierna
och Nils Rubenius. De förekommer även hos Erik Oxenstierna, som både ifråga
om Rom och om Venedig koncentrerade sig på politiska förhållanden.
Besöken i Rom följde en närmast orubblig struktur, kalendermässigt knuten
till jul- och nyårsfirandet samt karnevalssäsongen kring påsk; innehållsmässigt
förbunden med vissa fasta moment som utflykterna till Frascati, Tivoli och Neapel. Till innehållet hörde påbjudna studier av Roms antika lämningar, påvliga
ceremonier, kyrkor och modern arkitektur, i betydelsen till renässansen och barocken hörande byggenskap. Ytterligare en strukturerande faktor var exercitierna
som resenärerna undantagslöst och regelbundet sysslade med, om än inte i samma
omfattning som i Paris.
Med hjälp av lokala guider och litteratur prioriterade resenärerna bland Roms,
som det uppfattades, nästan outtömliga möjligheter. Sammantaget bildade erfarenheterna från Rom ett tydligt mönster med smärre variationer. Klart är att det
rådde ett specifikt förhållande mellan antikviteterna och den moderna arkitekturen. I generell bemärkelse användes observationerna av antika lämningar för att
bekräfta och fördjupa vad resenärerna tidigare inhämtat med hjälp av klassiska
studier. Studiet av den moderna arkitekturen skedde mot annan bakgrund och
syftade till att analysera det formspråk som manifesterade kulturell och politisk
hegemoni. Arkitekturen samspelade därvidlag med måleri, skulptur, musik och
skådespel.
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Lilliecronas upplevelse av operan på Palazzo Barberini illustrerar dessa förhållanden. Palatset var så gott som nybyggt när Lilliecrona kom till Rom och ansågs
föredömligt, vilket beläggs av Bengt Oxenstiernas studier för Felice della Greca.
Förutom förebildliga arkitektoniska lösningar uppvisade det en rikedom av måleri. Det mest iögonenfallande konstverket var Pietro da Cortonas takfresk Den
gudomliga försynens triumf, som slutfördes 1639, bara några år före Lilliecronas
ankomst till Rom.1020 I denna moderna och anslående miljö anordnades alltså
operan, Palazzo incantato. ”Det förtrollade palatset” var en passande titel för ett
skådespel avsett att framkalla just förtrollning hos åskådarna. Lilliecrona skriver
att kardinalen ur folkmassan utanför palatset valde personer att bjuda in. Unga,
välklädda, utländska adelsmän var tacksamma föremål för den kulturella glans
som skulle övertyga om Roms storhet och påvestolens makt.
De påvliga ceremonierna kring jul- och påskfirandet var obligatoriska inslag
på resenärernas agendor. Som noterats kom det religiösa ceremonielet oftare i
fokus än påvestolens värdsliga maktutövning, även om skillnaderna mellan de
båda stundom måste betraktas som försumbar, men Erik Oxenstierna ger exempel på att politiska observationer i högsta grad var relevanta. Kyrkorna var av
naturliga skäl viktiga utgångspunkter för studium av religiösa förhållanden. Med
guiders hjälp besökte resenärerna de sju vallfartskyrkorna och andra helgedomar,
som också, vilket bör framhållas, var föremål för påvestolens bygg- och renoveringsiver, och därför uppvisade moderna, barocka inslag. Ett inte ovanligt inslag
i kyrkobesöken var musiken som resenärerna gärna lyssnade till.
En ofrånkomlig följd av förhållandena i Rom var att resenärerna, oavsett om
de ville det eller ej, gjorde sig till uttolkare av den katolska motreformationen, så
som den gestaltade sig under 1600-talet. Tidigare forskning har med åtskilliga
belägg visat att påvemakten och kardinalsfamiljerna med arkitekters och konstnärers hjälp arbetade för att öka Roms storslagenhet i syfte att befästa sin egen
och den katolska kyrkans ledande ställning inom kristenheten.1021 Dessa aktörer
hade utan tvekan nickat instämmande om de hade fått möjlighet att läsa Carl
Lilliecronas entusiastiska uttalande om operaföreställningen på Palazzo Barberini,
hans generösa värdering av Villa Borghese och hans uppskattande bedömning av
Villa Aldobrandinis trädgårdar.
Intrycken från Rom ledde till att resenärerna reste hem med en god uppfattning om den italienska renässansens och barockens ledande position, som endast
utmanades av den storslagna utvecklingen i Frankrike. I den eviga staden tillägnade de sig referenser som delades av adel och intelligentia i hela Europa. Referenserna var en produkt av vad de hade sett, läst, studerat och själva bearbetat i
skrift.1022 Helt klart är att Erik Oxenstierna, Carl Lilliecrona, Nils Rubenius,
1020 Jung, 1999, s. 21, 23.
1021 Bussagli, 2000, s. 494–495.Rietbergen, 2006, s. s. 29–34 och 377–382.
1022 Brennan, 2004, s. 39, framhåller att en drivkraft bakom brittiska grand tour-resor var att
samla, kategorisera, definiera och förstå det västerländska kulturarvet.
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Sven Ribbing och Göran Gyllenstierna med pennans hjälp skrev in sig i ett traditionsbundet narrativ som gjorde författaren delaktig i ett kulturellt och kosmopolitiskt arv med rötterna i antiken. Et in Arcadia ego.

”Italien meriterar intet”
Beundran för det italienska var som redan framkommit inte reservationslös. Den
ängsliga hållning som kom i dagen på 1640-talet och som behandlades i 1660talets reseinstruktioner fann en pendang i några av resenärernas reaktioner. Exempelvis tog Erik Oxenstierna i breven till sin far avstånd från den påvliga pompan, även om han dokumenterade ceremonierna kring installationen av påve Innocentius X, och till ett av sina brev bifogade en skiss över dennes cavalcata till
San Giovanni in Laterano.1023
En uttalad ambivalent hållning ådagaläggs i breven från Axel och Bengt Rosenhane. Dessa reste, som redan framhållits, i nära anslutning till planerna som
presenterades i deras orationer och faderns instruktion. Efter ett halvårs vistelse i
Heidelberg kom de i november 1659 via Wien till Venedig. Där stannade de ett
par månader och begav sig sedan till Rom, varifrån de reste till Neapel tur och
retur. I slutet av april 1660 lämnade de den eviga staden och reste norrut över
Florens.1024 Ett brev som Axel i november 1659 avsände från Venedig till sin
syster Beata visar att han och brodern hyste motstridiga tankar.
Först och främst såg sig Axel nödgad att försäkra systern om att de inte reste
av ”kättja”, vilket underförstått kunde misstänkas då de hade tagit sig till Venedig
strax före karnevalstiden. Han betygade att de hade nyttan för ögonen: ”Italien
låter se sig och bör av en främmande väl betraktas, inte minst Rom och
Venedig… som informerar en främling om politisk och ecklesiastisk handel.”
Han meddelade också att Anders Torstensson och Johan Gabriel Stenbock befann sig i staden. De planerade att stanna över vintern och delta i karnevalen,
vilket Axel fann överflödigt, ty karnevalen var inte ”annat än en myckenhet av
spel och komedier, och kan lika gärna ses i Paris.” Han framhöll vidare att det
visserligen var ”lustigt och gott” att vistas i Venedig, men svårt att umgås med
lokalbefolkningen. Ett förfluget ord räckte för att sätta känslorna i brand. Med
stiletter stacks flera personer ”hemligen” ihjäl varje natt. Man hör mycket i Italien
”som är gruvligt och slemt” konkluderade han.1025

1023 Detta framgår av breven från Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, AOSB, avd. I, bd. 17,
s. 436–447.
1024 Detta framgår av deras brevväxling med brodern Johan. UUB, Rosenhanesamlingen, vol.
E 517, Axel och Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, dec. 1658–nov. 1659.
1025 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. x290d, Axel Rosenhane till Beata Rosenhane, Venedig,
1659-11-11.
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I ett senare brev utvecklade han detta tema, med tydlig frustration. I Italien
mötte besökaren den mest fruktbara odlingsmark, som ymnigt slösade med naturens gåvor, de vackraste av städer, de starkaste av befästningar och män kapabla
till både krig och fred. Allt förtogs dock av italienarnas benägenhet till hor, deras
falska och hämndlystna natur och deras snarstuckna vrede. Ännu något senare
rapporterade han från Rom att resan till Neapel var till ända. Där hade han och
brodern sett sköna kyrkor, antikviteter och blomstrande silkeshandel. ”Eljest är
det slätt ringa med de Capuaniske delicier [de förment ljuvliga förhållandena i
Kampanien kring Capua]”. I själva verket var landet därikring mindre fruktbart
än i Sverige och saknade ”sköna städer”. Invånarna var ”slemma att umgås med”
och benägna att begå allsköns brott. ”In summa, Italien meriterar [förtjänar] intet
[ens] det halva rop [goda rykte] som går om henne hos oss.”1026
Som för att fördjupa ambivalensen rapporterade Bengt i ett annat brev att han
var tillfreds med den napolitanska turen. Staden Neapel var ”skön” och intrycken
av de antika lämningarna, Vesuvius, Pozzuoli, Baia och Cumae, hade varit givande. Upplevelsen av Rom var dock inte entydigt positiv. Å ena sidan hade han
gärna stannat kvar ett år ”för antikviteterna, för lustan, och för den stora friheten
som främmande hava här.” Å den andra hade han aldrig kunnat föreställa sig den
öppna och omfattande utbredningen av ”horeriet, och andra laster.”1027
Sådana brevledes förmedlade intryck bildar korrektiv till de ofta utan djupare
kritisk reflektion formulerade beskrivningarna som utmärker narrativet i resejournalerna. Bröderna Rosenhanes ordval är emellertid skarpare än vanligt. Gustav och Svante Bielkes korrespondens från 1640-talet, då de bland annat gick
guidade turer i Rom tillsammans med Carl Lilliecrona under Giovanni Altos ledning, saknar helt den typ av kritiska uttalanden som bröderna Rosenhane gav
uttryck för. Istället rapporterade de med påtaglig esprit om sina ridövningar på
manegen i Florens, vars ridkonst Nils Rubenius 20 år senare alltså skulle komma
att döma ut.1028
Bakom bröderna Bielkes och bröderna Rosenhanes skiljaktiga förhållningssätt
finns ett par nog så tankeväckande förklaringar. Gustav och Svantes far, Nils,
hade på 1590-talet peregrinerat och därvid besökt Italien.1029 När hans äldste son
1026 UUB, Rosenhanesamlingen, vol. E 517, Axel Rosenhane till Johan Rosenhane, Rom,
1660-02-26. Hänvisningen till ”de Capuaniske delicier” skedde mot bakgrund av den allmänt omfattade åsikten om Kampaniens bördighet. Som redan noterats refererade Lassels till den och Lilliecrona skrev i sin journal att Kampanien var vackert och bördigt. UUB, X 353, fol. 47–47v.
1027 UUB, Rosenhanesamlingen, vol E 517, Bengt Rosenhane till Johan Rosenhane, Rom,
1660-03-10.
1028 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Florens,
1641-12-20. Beridaren var ingen mindre än storhertigens broder som ”hållas nu för den bästa uti
Italien”.
1029 Som ovan noterats var släkten Bielke klart överrepresenterad bland Italienbesökarna före
1630-talet. Se härom i Giese, 2009, s. 707–721.
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Ture reste på kontinenten på 1620-talet, gav han instruktioner som avslöjar att
han betraktade Italien som ett huvudmål på dennes resa. Det var där, och ingen
annanstans, som ridövningarna skulle drivas till perfektion.1030 Ture följde faderns råd och vistades i Padua i fem månader sysselsatt med ridning och andra
övningar. Därifrån reste han vidare till Rom.1031 Som ett resultat av Nils och
Tures resor fanns i boksamlingen på biblioteket på Salsta en försvarlig mängd
litteratur som hämtats hem från Italien.1032 Med all sannolikhet botaniserade
Gustav och Svante i den när de mot sin vilja tövade på Salsta före avresan till
kontinenten.1033 Om inte annat går det att sluta sig till att det fanns en uttalat
positiv grundhållning till Italien inom Bielkefamiljen, vars manliga medlemmar
dessutom hade gjort tradition av att syssla med ridövningar på italienska akademier.1034
När bröderna Rosenhane reste på 1660-talet hade tiden gjort sitt till. Ifråga
om ridkonsten hade vågskålen definitivt vägt över till Frankrikes fördel och Paris
hade etablerats som det mest besökta resmålet alla kategorier. Dessutom anlände
Axel och Bengt till Italien med fröet till den kritik som de och deras far senare
skulle få att blomma. Erinras kan att Schering Rosenhane, då han själv peregrinerade i skiftet mellan 1620- och 30-tal, tog emot goda råd från Ture Bielke som
var på hemväg från Rom. Schering själv reste dock inte till Italien, och saknade
därmed en väsentlig erfarenhet som aristokratin med sitt beteende hade förklarat
vara högeligen eftersträvansvärd. För en som inte skaffat sig denna åtråvärda tillgång fanns således skäl att förklara att den inte var särskilt nyttig. När han i samband med planeringen av sonen Johans resa tydliggjorde att den påvliga fåfängan
och oräkneliga antikviteter inte hade något att tillföra statstjänsten hade han uppenbarligen tagit djupa intryck av sonen Axels rapporter från Italien. Han hade
också funnit passande förklaringar till sin egen brist på italienska erfarenheter.

1030 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2055, Nils Bielke till Ture Bielke, 1626-06-

14. ”Vad ridande belangar, så synes mig bäst vara, att du därmed förbider [väntar] till dess du
kommer till Italiam alldenstund jag menar att samma konst skall där mera, och bättre excellera än
i Frankrike.”
1031 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2055, Ture Bielke till Nils Bielke, Venedig,
1628-04-26, Padua, 1628-06-02 och Venedig, 1628-09-24.
1032 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2055, förteckning över Ture Bielkes böcker.
Walde, 1940.
1033 RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Gustav Bielke till Ture Bielke, Salsta,
1638-12-12. Brevet behandlar det faktum att avresan hela tiden sköts på framtiden.
1034 Även Gustav och Svantes yngre bror, sedermera riksskattmästaren Sten Bielke, gav i samband med sin peregrination på 1640-talet uttryck för familjens italienska traditioner. I ett brev till
brodern Ture sade han sig vilja stanna tre månader i Florens för att öva sig i ridning. RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2056, Sten Bielke till Ture Bielke, Rom, 1644-11-20. I förbigående sagt kan nämnas att Sten i Rom umgicks med Erik Oxenstierna.
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5. Tidsåtgång för studier exercitier
Kapitlet ska avslutas med några sammanfattande reflektioner kring studier och
exercitier. Det har konstaterats att exercitierna, som avser alla studier och övningar som inte var föremål för universitetens verksamhet, var ett beständigt inslag på resenärernas agenda. Förutsättningarna för dem skiftade över tid och mellan olika platser. Medan övningar i fäktning, dans, matematik och språk erbjöds
på de flesta håll där adelsynglingar samlades, var kvalificerade ridexercitier koncentrerade till ett fåtal orter. Bland städer med ridakademier, vilka förekommer i
det ovan undersökta materialet, fanns Haag, Angers, Paris, Saumur, Heidelberg,
Strasbourg, Genève, Florens och Padua. En signifikant förändring över tid är att
de parisiska akademiernas betydelse ökade i takt med Paris’ tilltagande status som
centralort. Senast på 1660-talet hade de en så dominerande ställning att resenärerna tenderade att välja bort, eller bara under kortare perioder öva på andra akademier än dem i Paris.
Ifråga om discipliner kan i generell bemärkelse hävdas att resenärerna i Nederländerna i första hand sysslade med dans, fäktning, franska och fortifikation. En
del resenärer studerade även navigation och skeppsbyggnad. Ovanligt var att som
Johan Rosenhane studera bokföring och som Johan Leijoncrona öva sig i försnideri. I Frankrike var hela paletten med exercitier föremål för övningar, såväl i
landsortsstäderna som i Paris. Exercitierna var nära kopplade till verksamheten
på akademierna, som fanns både i huvudstaden och ute i landet. Det bör framhållas att dessa var tydligt militärt inriktade och från början avsåg att tillgodse
den franska adelns behov. I praktiken utnyttjade de svenska adelsynglingarna,
liksom andra utländska resenärer, akademiernas erbjudanden på olika sätt. Vanligast var att på akademin delta i ridningen och på privat väg kontraktera mästare
till övriga exercitier. Även i Italien spelade exercitierna en framträdande roll, men
övades i allmänhet inte i samma omfattning som i Leiden och Paris. Skälet till
detta var behoven av att i Rom orientera sig bland påvliga ceremonier, antikviteter samt renässansens och barockens arkitektur och konst, vilket slukade en försvarlig mängd av resenärernas tid. Övningar i arkitektur och teckningslära var i
allmänhet mer förekommande i Rom än på andra ställen, vilket relaterade till
behoven av teoretisk orientering i samtida formspråk. Till dem lades i första hand
lektioner i fäktning och italienska.
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Figur 5:13. Antal månaders exercitier och studier fördelat på discipliner
Ämne/övning

Bielke

Lillie

Leijoncrona

Geografi

0,25

Historia

3

Juridik

2

Latin/antik realia

6

Statsvetenskap
Franska
Italienska

1,5
6

15

17

2

2,5

4,5

8

1

Arkitektur

2
18,5

4,5

17,5

10

5

4,5

19,5

5

2

1

18,5

4

Fortifikation
Fäktning

3

Militära övn*

3

Matematik

10

2

Musik

2,5

4,5

9

8

3,5

19,5

Ridning
Teckning

5

8
1

Tranchering
Voltige
Summa

1,5

10,5

Bokhålleri
Dans

Gyllenstierna

0,5
59,5

27,5

129,25

56

Källor: Bielke: RA, Bielkesamlingen, friherrliga ätten, vol. E 2192. Horn och Lillie: LUB, De la
Gardieska arkivet, Lillie, vol. 10:1. Leijoncrona: KB, M 262. Gyllenstierna: RA, Esplunda arkiv,
vol. 1:32.
* Avser drillande med pik och musköt

Det är en komplicerad fråga att utreda exakt hur mycket tid resenärerna lade på
olika övningar, men undersökningen ovan har visat att exercitierna inte sällan
intog en dominerande plats på deras agenda. Särskilt i Paris var adelsynglingarna
periodvis så engagerade i exercitier att de inte hann med att göra mycket annat. I
figur 5:13 har det sammanlagda antalet månader övningar redovisats ifråga om
Axel Lillie, Nils Bielke, Johan Leijoncrona och Göran Gyllenstierna. För åskådlighetens skull har Leijoncronas och Gyllenstiernas privata studier i akademiska
ämnen också redovisats. Siffrorna baseras på utgifter som erlades i form av löner
till olika mästare och professorer samt, ifråga om akademierna, den månatliga
avgiften för ridövningar och hyra av hästar. I den inkluderas således såväl dressyr
som ring- och huvudränning. Eftersom adelsynglingarna sysslade med flera olika
exercitier varje dag kan summan av antal månaders exercitier och studier överstiga
den sammanlagda restiden räknad i månader.
Ifråga om exercitierna kan noteras att sammansättningen av övningar uppvisar
en påfallande bredd, men att resenärerna höll sig med vissa tydliga prioriteringar.
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Om de fysiska övningarna till en början betraktas för sig framgår att dansen sattes
främst bland de resenärer som här studeras. En förklaring till detta har visat sig
vara Ludvig XIV:s starka engagemang för den franska baletten. Danskunskaper
blev på så sätt en normbildande färdighet som en framgångsrik fransk aristokrat
borde uppvisa, vilket, i kraft av Frankrikes ledande position som stormakt, påverkade uppfattningen om aristokratins kompetenser i generell, europeisk bemärkelse. Näst dansen prioriterades fäktningen och ridningen, av vilka den senare
också var direkt kopplad till hovkulturen som påbjöd aristokrater att bidra till
ceremoniella uppvisningar som befäste monarkens och monarkins ställning. Notabelt är att musikövningar, det vill säga i första hand lektioner i viola da gamba
och gitarr, intog en relativt stark ställning bland exercitierna.
Ifråga om den intellektuella färdighetsträningen var franskan och matematiken
helt dominerande. Ett mått på Frankrikes ledande ställning i Europa är förhållandet mellan resenärernas studier i franska och italienska som visar att adelsynglingarna i regel la tre eller fyra gånger så mer på franskan än på italienskan. Franskan var dessutom föremål för studier överallt oaktat om resenären befann sig i
England, Nederländerna, Tyskland eller Italien. Detta förhållande finner sin förklaring i etableringen av franska språket som de mellanstatliga relationernas lingua franca, vilket skedde på latinets bekostnad. Dock bör framhållas att latinet
under den period som studeras här betraktades som oundgängligt, vilket Johan
Leijoncronas omfattande latinkurs i Leiden visar. Matematikens framträdande
position förklaras av att den var en förutsättning för studier i arkitektur, artilleri,
fortifikation, geografi och mekanik. Som har framgått av analysen av resenärernas
bokinköp döljer sig ofta övningar i dessa discipliner under rubriken matematik.
Sannolikt förekom undervisning i teckning oftare än vad siffrorna i figuren visar,
vilket exempelvis Erik och Bengt Oxenstiernas övningar i Rom talar för.
En generalisering av dessa resultat säger att en aristokrat på resa i Europa måste
ägna sig åt exercitier, men också göra det med urskillning. En klok strategi var att
satsa mest tid och pengar på franska, dans, ridning, fäktning, matematik och musik, ungefär i den ordningen. Som förberedelse för il giro d’Italia var det helt
nödvändigt att studera italienska, vilket framför allt skedde för att utbytet av besöket i Italien skulle bli så rikt som möjligt. Alla andra övningar kunde i princip
avvaras. Med hänvisning till tidigare forskning visar dessa resultat att ideala föreställningar om adelsmannens egenskaper och färdigheter inte räcker som förklaringsvariabel till varför resenärerna sysslade med exercitier i den utsträckning de
gjorde. Traktaten om adlig dygd serverade förvisso elegant formulerade argument
för att agera på det ena eller andra sättet, men för att förstå hur adelsynglingarna
prioriterade bland exercitierna måste utgångspunkt tas i den kulturella och sociala
kontexten, som i sin tur var förbunden med den politiska. Alldeles tydligt är att
exercitieövningarna kan användas som mått på Frankrikes ställning som stormakt
och den franska monarkins starka position efter Westfaliska freden och nedkäm-
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pandet av frondupproret kring 1600-talets mitt. Från denna tid och flera decennier framåt räckte det inte med att lära sig dansa, fäkta, rida och tala franska, det
måste göras i rätt miljö och i rätt sällskap.
Ifråga om studierna är de månatliga utgifterna för undervisningen inget bra
mått på investerad tid. Organiseringen av Johan Leijoncronas sysslor i Leiden
visar att hans dagsprogram där dominerades av akademiska värv, vilket gav exercitierna rollen av ett slags rekreativa avbrott i latinpluggandet. Innehållet i studierna hade samma inriktning som i Uppsala och bedrevs, liksom där, för det mesta
i privat regi under ledning av informatorn. Periodvis förekom dock intensiva övningar för en professor och då i kollegieform.

6. Sammanfattning
Räkenskaperna som resenärerna efterlämnat visar att mest pengar spenderades i
metropolerna, som i allmänhet var dyrare att vistas i än universitetsorterna. Den
ojämförligt mest kostsamma staden var Paris, där resenärerna gjorde av med lejonparten av sin budget. Kostnader för kläder var den drygaste posten bland deras
expenser, och allra störst var dessa utgifter i Paris. Ifråga härom är det rimligt att
tala om en social överbestämning av resans logik. Resenärerna måste av sociala
skäl, som de inte själva kunde påverka, vistas så länge som möjligt i Paris, där de,
för att få tillträde till rätt arenor, som hovet i samband med ambassadörers audienser, måste investera stora summor pengar i kläder.
Räkenskaperna visar vidare att vistelser i städer som Leiden, Paris och Rom
följde ett tydligt mönster. Ett fast inslag i samband med vistelserna i Leiden var
att, vid sidan av studier och exercitier, göra besök i Amsterdam och Haag samt
en rundresa i Nederländerna. Vistelserna i Paris reglerades av exercitierna och det
betraktades som avgörande att öva vid akademierna som specialiserade sig på
avancerad ridkonst. Från Paris gjordes även utflykter till närliggande slott och
enligt ett för alla resenärer gemensamt mönster. Till detta lades hovbesök, genomförda i ambassadörers sviter, teaterbesök och socialt umgänge. Vistelserna i
Rom kretsade kring jul- och nyårsfirandet samt karnevalen kring påsken. Fasta
inslag på Rombesökarens agenda var utflyter till Frascati, Tivoli och Neapel. Inne
i staden utgjorde antika lämningar och renässans- och barockpalatsen fasta besöksmål. De påvliga ceremonierna betraktades och kyrkorna besöktes. Genom att
göra så gjorde sig resenärerna delaktiga i en europeiskt övergripande kulturell
tradition, fotad i antiken samt renässansen och barocken. Till resandet var ett
visst konsumtionsmönster förknippat, vilket verkade exkluderande på grupper
som inte hade tillräckliga ekonomiska medel.
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7. Resan hem

I

följande kapitel studeras adelsresenärernas hemresa från utlandsvistelsen.
Goda belägg finns för att resans avslutning utgjorde en särskild utmaning.
Axel Lillie menade exempelvis att ”skam och vanära” väntade den som inte
genomförde sin resa på aviserat sätt och räkenskaper visar att resans slutfas krävde
omfattande utgifter.1035 Gåvor, kläder och utrustning visualiserade den lyckade
resenärens återkomst.1036 Hemkomsten förbereddes också genom att återresan
utnyttjades för att skaffa information om rikets förhållanden.1037 Resenärerna
sökte upp företrädare för svenska intressen och tog reda på de senaste nyheterna.
En inte oviktig faktor i sammanhanget var att statsföreträdarna ville träffa återvändande resenärer och höra sig för vad dessa hade haft för sig.1038 Till allt detta
kom att adelsynglingarna, ivrigt mottagna av egna familjemedlemmar, också blev
föremål omgivningens kritiskt värderande blickar.1039
Framställningen kretsar kring Axel Lillies och hans bröders, Gustav och
Leonhard Lillies, respektive resor i Europa vid 1660-talets början. Anledningen
till detta är att källmaterialet medger goda möjligheter att rekonstruera resornas
slutfas. Dessutom är Axel Lillies tid i Stockholm omedelbart efter hemkomsten
väl dokumenterad. Därtill undersöks Carl Lilliecronas anteckningar från åren

1035 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 151, Axel Lillie till Axel
Lillie d ä, Paris, 1661-09-18. Lillie skrev på tyska ”schlieff und schande”.
1036 KB, M 262, räkenskaper för Johan Leijoncronas resa.
1037 Härom vittnar Axel Lillies anteckningar mellan april och juni 1663, LUB, De la Gardieska
samlingen, Lillie, vol. 10:1.
1038 Se Matthias Soops brev till sönerna Carl och Gustav. RA, Stafsundsarkivet, vol. 61. Matthias Soop till Carl och Gustav Soop, Stockholm, 1644-11-12.
1039 Hemvändande resenärers ankomst noterades av observatörer i Sverige. Anna Tott (1581–
1646) uppvaktades 1633 av Erik Larsson l (d. 1657) som just återkommit från utlandet. I ett brev
försäkrade Tott att von der Lindes döttrar var ”granna”, klädda i vackra kläder och ”med sådant
hår och lockar som fransosen lagade.” RA, Bergshammarsamlingen, vol. 710 Anna Tott till Karin
Bååt, Bro, 1633-06-17. Hovjunkare Carl Lilliecrona antecknade (UUB, X 352, fol. 62v, 1648-0411): ”[K]om riksskattmästarens söner [Bengt (1623–1702) och Gustav (1626–93) Oxenstierna]
och Gösta Sparre [Gustav Sparre (1625–89)] ifrån Frankrike.”
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1645 till 1648 då han etablerade sig som hovjunkare vid Kristinas hov i Stockholm. Framställningen är tematisk. Planer för hemresa, hemresan i sig och slutligen hemkomsten och tiden strax därefter studeras i ordning.

1. Planering
Det finns skäl att börja med att sätta Axel Lillies tankar om skam och vanära i ett
vidare perspektiv. Farhågorna uttrycktes i ett brev som han skrev till sin far från
Paris sommaren 1661, ett drygt halvår efter utresan från Sverige. Situationen var
akut. Han var utan pengar och hade bestämt sig för att resa hem, men drog slutsatsen att en förtidig hemresa skulle dra familjens namn i vanrykte. Färden söderut måste därför gå vidare på kredit.1040 Resonemanget säger åtskilligt om den
kontinentala resans tvingande sociala omständigheter. Väl att märka refererade
Lillie inte till situationen i Paris utan till förhållandena på hemmaplan. Att återvända med oförrättat värv efter ett halvår på kontinenten var ett fiasko som måste
undvikas, även om det innebar omfattande skuldsättning. Han uppfattade att
han hade ögonen på sig och bedömningen måste ses i relation till faderns tidigare
agerande.
Som ovan noterats (kapitel fyra) härstammade Axel Lillie d ä från lågfrälset,
fick av Gustav II Adolf chansen till resor utomlands och klättrade via militär
tjänstgöring i den adliga hierarkin. Riksrådsposten (1648) och grevevärdigheten
(1652) var bevis för hans etablering i adelns ledande skikt. Lillies aristokratiskt
präglade, sociala ambitioner tog sig konkreta uttryck i stamgodset Lövstad, som
byggdes ut och organiserades efter kontinentala mönster. Liksom andra företrädare för rikets ledande släkter uppförde han ett palats (färdigt 1654) i Stockholm,
på den plats där Operan nu ligger. Byggnadsverksamheten finansierades av inkomster från krigsbyten och ett omfattande godskomplex med tillgångar i Halland, Östergötland, Finland, Pommern och Bremen. Ett tecken på Lillies välordnade ekonomi var att han uppträdde som kreditor såväl åt kronan som åt framträdande adelsmän.1041
1040 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 151, Axel Lillie till Axel

Lillie d ä, Paris, 1661-09-18. Det bör påpekas att Lillie och informatorn von Strauch i detta liksom
i de flesta andra ärenden visade enad front gentemot Axel Lillie d ä. von Strauch skrev i ett brev
från Paris att Axel Lillie talat med honom om nödvändigheten att göra en resa genom Frankrike,
Italien och Spanien med de pengar som återstod. Skälet var att en neslig hemresa till varje pris måste
undvikas ”så att han [Axel Lillie] inte med spott och spe och till andras åtlöje måste resa hem och
därmed fördärva sitt mottagande och goda projekt [damitt nicht mitt spott undt schimpff dehren
anderen zum gelächter er werden zurück lauffen müsse, u. sein guttes vornehmen stetze, u. sein
auffnahmen verderbe.]” RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 257, fol. 28, Rudolph von Strauch till Axel Lillie d ä, Paris [1661]-09-21.
1041 Grill, 1980-1981, s. 79–82, ssk. 81–82. Ullgren, 2004, s. 133–137. Beträffande Lillies
byggenskap i Stockholm, se Ellehag, 1998, s. 129–132.
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Axel Lillie d ä:s medvetna hantering av resurser kom till klart uttryck i barnens
utbildning. Bevarad korrespondens ger belägg för hans ambitiösa planering av
sönernas1042 studier i hemmet i Pommern och vid universiteten i Leipzig, Greifswald och Uppsala. Han sörjde för tillsättningen av informatorer och anlitade kvalificerade personer för utvärderingar av vad som åstadkoms. Innehållet i utbildningen diskuterades noga och övningar i franska introducerades på ett tidigt stadium.1043 Vad sönernas studier syftade till var klart uttalat. I ett brev skrivet i
Greifswald 1652, samma år som Axel Lillie upphöjdes till greve, bekräftade sönerna att de skulle resa ett monument av lärdom kring familjens namn.1044 Förutom materiella resurser, organiserades personell kompetens för att planerna
skulle gå i lås. I Greifswald hade sönerna logi hos professor Johan Pommeresch
(1624–89), som studerat i Leiden och kallats till Greifswald av Carl Gustav
Wrangel (1613–76).1045 Studierna leddes av preceptorn Johan Billeb (d. 1689),
med assistans av en magister Erik Halmenius.1046
Då sönernas studier i Greifswald avslutades sände Axel Lillie d ä sin trotjänare,
kassören och den administrativa chefen för familjens tillgångar, Niclas Garzaus,
till Pommern för att avsluta deras förehavanden på tillbörligt sätt. Gustav Lillie
utrustades och skickades till Karl X Gustavs armé. Axel och Leonhard Lillie eskorterades till Sverige. Då de kom till Helsingborg anlitade Garzaus trumslagare
för att salutera intåget i staden. Det sista är noterbart och visar att bröderna Lillie
långt innan de begav sig ut på kontinentala resor hade vant sig vid att använda
trumslagare vid högtidliga tillfällen.1047 1659 reste Gustav och Leonhard Lillie
1042 Förutom Axel, Gustav och Leonhard fanns sonen Erik, född 1634 och död i Leipzig 1648.
1043 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 257, fol. 9, Zacharias Rottman
till Axel Lillie d ä, Stralsund, 1645-05-25, fol. 10, Stralsund, 1645-06-28 och fol. 239, Stralsund,
1646-09-18. Fol. 146, Johannes Schönerten till Axel Lillie d ä, Stralsund, 1645-08-05 och fol. 147,
Stralsund, 1646-06-26, visar att Johannes Hallenus anlitades för att examinera bröderna Lillie, i
första hand den äldste, Erik Lillie (1634–48). Som omtalats ovan hade Hallenus rest utomlands
som informator både för Sten Bielke och för Ture Bielke. Hallenus inriktade examinationen på
latinet och gav ett positivt utlåtande om resultatet. Under 1650-talet flöt information om sönernas
förehavanden kontinuerligt in till Axel Lillie d ä. Meddelandena rörde praktiska frågor såväl som
frågor om innehållet i studierna. Se härom bl a, vol. 256, fol. 203, Tobias Neuman till Axel Lillie
d ä, Stralsund, 1650-09-10 och vol. 257, fol. 66, Otto Schulman till Axel Lillie d ä, Stralsund,
1651-04-16. Av avsändarnas antal att döma var åtskilliga personer i Axel Lillie d ä:s nätverk engagerade i kontrollen över sönernas förehavanden.
1044 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 254, fol. 2, Gustav Lillie till Axel
Lillie d ä, Greifswald, 1652-02-[--]. Brevet är fuktskadat med textförluster.
1045 Baumgartner, 2006, s. 61.
1046 Ältere Universitätsmatrikeln II, 1894, s. 30, 41, 50, 57. I förbigående sagt visar exemplet
hur adelns universitetsvistelser bidrog till samhällets sociala omvandling genom finansieringen av
ofrälse personers studier.
1047 Axel och Gustav Lillie skrevs in vid universitetet i Greifswald hösten 1650. Brodern
Leonhard skrevs in hösten 1654 (Ältere Universitätsmatrikeln II, 1894). För ekonomiska förehavanden se RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 259, räkenskaper för Axel och
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ut på peregrination och besökte i Danmark Karl X Gustav för att få dennes personliga tillåtelse att resa. Som framgick av kapitel tre förberedde Axel Lillie d ä
detta möte genom att sända ett brev där sönernas behov av kvalifikationer för
statstjänst utreddes i högtidliga ordalag. Mot bakgrunden av sådana uttalade ambitioner blir Axel Lillies farhågor om skamlig vanära begripliga. När resan väl
hade kommit igång drevs den av en underliggande rationalitet relaterad till inrikes förhållanden. Resan måste genomföras någorlunda enligt plan så inte att statsföreträdarna och den övriga publiken på hemmaplan fick möjlighet att komma
med kritik.
Med ytterligare några exempel kan frågan om hemkomstens problematik nyanseras och fördjupas. Axel Lillie d ä markerade i brevet till kungen att sönerna var
ungdomar, inte vuxna män, i behov av förberedelser inför vuxenlivet. Åldersmarkeringen visar att Lillie fortfarande ansåg sig föra befälet över sönernas förehavanden. När brevet skrevs var sonen Axel 22 år, Gustav 20 och Leonhard 17. Åldern
då ynglingar företog kontinentala resor varierade, men sett överlag hade Gustav
och Axel passerat åldern då de allra flesta påbörjade sina resor.1048 Gustav hade
dessutom deltagit i tre fälttåg och uppnått ryttmästares grad.
Bröderna Lillies kontinentala resor var troligen ett sätt att lösa ett intrikat problem förknippat med tiden efter de polska och danska fälttågen. Axel Lillie d ä
önskade med säkerhet att resorna skulle ge sönerna samma möjligheter som deras
generationskamrater, men samtidigt innebar utlandsvistelsen ett legitimt skäl att
skjuta inträdet i vuxenlivet på framtiden. Fredsslutet 1658 hade inneburit att antalet tillgängliga tjänster sjunkit.1049 Korrespondensen mellan Axel Lillie d ä och
sönerna visar att man tagit hänsyn till situationen även om det aldrig uttalades
öppet. Gustav Lillie skrev till sin far från Paris 1660 och bad honom att fortsätta
förhandla om en tjänst som kammarherre hos kungen. Han ville att det skulle
ske i hemlighet så att han slapp röja sina intentioner för personer som stod under
honom i värdighet.1050
När Gustav Lillie avbröt sin utlandsvistelse och lämnade Rom hösten 1661
berodde det på att fadern slutligen hade lyckats i sina underhandlingar. Ungefär
samtidigt tog Leonhard Lillie, då 19-årig, chansen att förhandla med fadern om

Gustav Lillie i Greifswald 1654-55, samt vol. 263, räkenskaper för resan från Greifswald till Halland.
1048 Giese, 2009, tab. 4, s. 285, redogör för resenärernas ålder vid utresan.
1049 Anders Lilliehöök (1635–85) återvände till landet 1657 och konstaterade att många uppehöll sig vid kungens läger i Danmark i avvaktan på tjänster. RA, Bergshammarsamlingen, vol. 710,
Anders Lilliehöök till Karin Bååt, odat. men skrivet tidigast 1657-03-10.
1050 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 154, Gustav Lillie till
Axel Lillie d ä, Paris, 1660-09-07/17.
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villkoren för den fortsatta resan. Framförallt ville han lösas från informatorn, Erland Kamén, vilken mer än något annat symboliserade den patriarkala kontrollen
över honom. Han argumenterade med hänvisning till sin ålder och Kaméns roll:
[jag] ber min högtärade k[äre] fader vilja låta mig resa mig allena… jag kommer
nu hoppas jag till mitt förstånd och inträder mitt 20 år, och mer lär ingenting när
man har hovmästare, ty när man är allena, så måste man se själver på sina saker
och lär [sig] slita ont… [sic].1051

Hur Axel Lillie d ä reagerade på sonens brev framgår av att Leonhard snart nog
nåddes av envisa order om omedelbar hemresa.1052
Så långt visar undersökningen att slutfasen av adelsynglingarnas resor var förknippad med frågor om social prestige, lämpliga tjänster och, i förekommande fall,
om villkoren för patriarkal kontroll i ungdomsperiodens sista fas. En annan fråga
av vikt rörde de materiella villkoren för resans avslutning. Också på tal om detta
var social prestige en bärande grund för giltiga argument. Gustav Lillie skrev från
Paris, över ett år före hemresan, att han måste få pengar för ”att… köpa böcker
och annat galanterie” i syfte att återvända hem i stor stil.1053 Axel Lillie var tidigt
ute i samma ärende. Från Montpellier skrev han, före resan till Madrid och det
fyra månader långa besöket i Paris, om pengar till extra utgifter. På inga villkor
ville han återvända hem sämre utrustad än brodern.1054
Som redan har demonstrerats (kapitel fem) satte resenärernas önskan om materiell uppladdning inför hemresan tydliga avtryck i räkenskaperna. Exempelvis
gjorde Johan Leijoncrona, som under sin vistelse i Paris åren 1665 och 1666 hade
spenderat i genomsnitt 160 riksdaler per månad, av med nästan det dubbla, cirka
300 riksdaler per månad sommaren 1667, då han återvänt från sin giro d’Italia
och stod i begrepp att resa till Sverige över England (figur 7:1).

1051 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 158, Leonhard Lillie till

Axel Lillie d ä, Rom, 1662-02-15.
1052 Detta framgår av likpredikan, RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol.
254, personalier rör. Leonhard Lillie, fol. 51.
1053 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 154, Gustav Lillie till
Axel Lillie d ä, Paris, 1660-09-07/17.
1054 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 256, fol. 143, Axel Lillie till Axel
Lillie d ä, Montpellier, 1662-09-03/13.
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Figur 7:1. Johan Leijoncronas utgifter per månad i Paris 28/5–20/10 1666
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Källa: KB, M 262, räkenskaper maj–okt 1667.

Leijoncronas informator Rubenius vittnar om att omkostnaderna gick utöver det
vanliga, men framhöll att de var oundvikliga. För det första var utgifterna för
”konversationen” (Leijoncronas umgänge i Paris och rid-, dans- och fäktningsövningar) stora. För det andra var förberedelserna för hemresan kostsamma. Pengar
skulle transfereras till London och kläder och varor köpas in. Både Leijoncrona
och drängen försågs med senaste mode och ett antal nya peruker. Bland varuinköpen märktes solfjädrar och parfym, avsedda att användas som gåvor. För det
tredje hade Leijoncrona, för ovanlighetens skull, fått hand om en större summa
pengar för eget behov.1055
Rubenius fann således argument för kraftiga kostnadsökningar i behoven av
en flärdfull hemresa och en representativ återkomst i Sverige. Tydligen hade argumenten full legitimitet och han kunde utan större omsvep framföra dem till
sin uppdragsgivare, Johan Leijoncrona d ä, som inte kom med invändningar.
Istället gjorde han sitt bästa för att sörja för Rubenius framtid.1056

1055 KB, M 262, räkenskaper maj–okt 1667, samt Rubenius anteckningar för samma tid. Det
refererade brevet återges av Rubenius i koncept. Räkenskaperna visar att kostnaderna i Paris 1667
skiljde sig från kostnaderna under peregrinationen som helhet. Sommaren och hösten 1667 gick
endast sju procent av utgifterna på exercitier, vilket ska jämföras med vistelsen i Paris 1665–66 då
kostnader för exercitier utgjorde 20 procent av de totala utgifterna. Om Rubenius verksamhet utomlands sedan uppdraget hos Leijoncrona var avslutat se Wrangel, 1897, s. 185, n. 2.
1056 KB, M 262, räkenskaperna sept–okt 1667. Johan Leijoncrona d ä ville placera Rubenius
som professor i Uppsala, men trots att allt verkade ordnat avböjde Rubenius och förhandlade istället
med andra adelsfamiljer om att handleda deras söner i Paris. KB, M 262, Rubenius brevkoncept.
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Figur 7:2. Horns och Lillies dagliga utgifter vid resor mellan städer 1661–1663
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Källa: LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 1661-63.
Periodiseringen avser följande etapper: 1, Helsingborg – London, 2, London – Paris, 3, Paris –
Venedig, 4, Venedig – Rom, 5, Rom – Venedig, 6, Venedig – Montpellier, 7, Montpellier –
Madrid, 8, Madrid – Paris, 9, Paris – Stralsund (Stockholm).

Liksom i Leijoncronas fall kan Axel Lillies agerande under resan slutfas följas i
räkenskaperna. Som tidigare framgått gjorde han av med betydligt mer pengar i
Paris än i London, Madrid och Rom, och hade tillsammans med sin kusin Evert
Horn utgifter om 2 400 riksdaler. Avresan från Paris i slutet av april 1663 ledde
dock inte till någon minskning av kostnaderna, snarare tvärtom. Räkenskaperna
visar att Lillie och Horn i samband med hemresan över Amsterdam, Hamburg
och Stralsund under maj och juni månad sammanlagt gjorde av med lika mycket
pengar som under det tre och en halv månader långa Parisbesöket.1057
Av figur 7:2 framgår att Lillie och Horn la betydligt mycket mer pengar på
hemresan än på resorna mellan metropolerna på kontinenten. På resande fot hade
de i genomsnitt gjort av med strax över tio riksdaler per dag; efter avresan från
Paris steg denna summa till över 50 riksdaler per dag. En av orsakerna till de
ökade kostnaderna var omorganisationen av ressällskapet. De hade lämnat från
Sverige med tre kammartjänare, men tidigt entledigat två av dem och genomfört
resan med en tjänare.1058 I Paris städslades en uppvaktning av mer beständig karaktär och vid avresan hade Lillie och Horn en svit bestående av en page, tre
lakejer och tre kammartjänare vid sidan av hovmästaren von Strauch.1059

1057 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaperna dec. 1662–jun. 1663.
1058 Detta framgår av von Strauchs inledande kommentarer till räkenskaperna, LUB, De la
Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1.
1059 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaperna dec. 1662–jun. 1663.
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Figur 7:3. Axel Lillies inköp i samband med hemresan 1663
Ort
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En lång gevärspipa av mäster Piere
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Rdr
11
18

Linnetyg
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14

Linnetyg avsett för pagen och lakejen

12

Linnetyg avsett för kammartjänaren Mathias

10

50 alnar [30 m] svart boy och ytterligare 51 alnar svart tyg

80

Skräddaren för kläderna av boy, kammartjänarens och lakejens svarta lakanskläder med tillhörande garnityrer och andra saker
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Återbetalning till Heusch av lånet från [Peter]
Trotzig i Amsterdam

100

Utlånat till överste Mecken mot skriftlig försäkran

100

En klocka

24

En bok med porträtt

52

Spelskuld till riksamiral Carl Gustav Wrangel

10

Summa

666

Källa: LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaperna 1661-63, utdrag ur sammanställning av Axel Lillies särskilda utgifter.
* Knoop var en känd vapensmed.

Räkenskaperna visar att Lillie stod för merparten av kostnaderna för sviten, varför
hans agerande bör studeras närmare.1060 När hans miniatyrhov började förflytta
sig mot Sverige hade betjäningen utrustats, men redovisningen av hans särskilda
omkostnader i samband med hemresan avslöjar att det inte var tillräckligt. Närmare granskning av särskilda utgifter i figur 7:3 visar att nästan hälften (266 riksdaler) avsåg utrustning till betjäningen (under förutsättning att allt tyg användes
till den). Förvärven av vapen, en klocka och en dyrbar bok med porträtt följde
ett redan etablerat mönster. Av senare inventarielistor från Lillies stamgods
Lövstad framgår att flera av objekten, bland annat vapnen och böckerna, samlades
i rustkammaren.1061
1060 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper dec. 1662–apr. 1663.
1061 LUB, De la Gardieska samlingen, vol. 10:1, inventarielistor över rustkammaren på Lövstad
1667 och 1683. Rustkammaren gick i arv från far till son. Beträffande vapnen Axel Lillie skaffade
utomlands är de noggrant förtecknade med uppgifter om var och av vem vapnen var tillverkade.
Många av böckerna Lillie hade skaffat förvarades också i rustkammaren, bl a den beskrivning av El
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Figur 7:4. Kostnad per dag utom sista sex månader, respektive sista sex månader
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Källor: KB, M 262, räkenskaper 1662-67. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper 1661-63. RA, Esplunda arkiv, vol. 1: 32. Notera att de sista sex månaderna i Leijoncronas fall avser vistelsen i Paris maj – okt. 1667, under det att hemresan över London inte är dokumenterad.

Leijoncronas och Lillies agerande är representativa exempel på hur resenärer betedde sig inför hemresan. Göran Gyllenstiernas räkenskaper vittnar om hur han
ägnade sin månadslånga vistelse i London åt att förbereda sin hemresa. Över 60
procent av den totala budgeten för London-besöket 1685 användes till inköp, där
kläder stod för det mesta (57 procent) av utgifterna.1062 Utgiftsökningarna i samband med hemresorna kan alltså betecknas som systematiska, vilket åskådliggörs
i figur 7:4 där Johan Leijoncronas, Axel Lillies och Göran Gyllenstiernas genomsnittliga utgifter, undantaget de sista sex månaderna, jämförs med genomsnittliga
utgifter under de sista sex månaderna.

Escorial han hade köpt i Madrid. Av intresse är att Lillie ägde ett exemplar av The Schoolemaster,
författad av den framstående engelske humanisten Roger Ascham (1515? –68) och första gången
tryckt i London 1570. Ascham utvecklade bl a förödande kritik av den engelska aristokratins, enligt
författaren, aningslösa resande till Italien. Ascham, 1967, fol. 23-30v.
1062 RA, Esplunda arkiv, vol. 1:32, Göran Gyllenstiernas resejournal med räkenskaper, apr.–
maj 1685.
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2. Hemresa
Lillies och Horns hållning till hemresan kom till uttryck på fler sätt än i betjäning,
kläder och utrustning. Under färden mot Sverige agerade de för att samla information inför gränspassagen till rikets kärnland.1063
Efter en vecka i badorten Aachen träffade de i Amsterdam Justus Baack och
Heinrich Schultzen, vilka sörjt för transfereringen av pengar till Paris och andra
orter. Efter besök i Haag, Leiden och Utrecht träffade de också den svenske residenten Harald Appelbom och agenten Peter Trotzig.1064 I början av maj 1663
lämnade de Nederländerna och reste över Emden, Oldenburg och Bremen till
Lillies gods Ottersberg. Där fick de ett praktfullt mottagande. Personalen, uppställd i parad, ackompanjerade deras ankomst med trummor. Den veckolånga
vistelsen på Ottersberg gav Lillie tid att sätta sig in i läget på godset. Han fick
också besök av greve Conrad Christoffer Königsmarck (1634–73) och besökte
själv dennes hustru Maria Christina Wrangel (1638–91) samt inspekterade ett
kloster mellan Bremen och Stade som tillhörde familjen Douglas.1065
Efter avresan från Ottersberg reste Lillie och Horn till Hamburg och stannade
i skiftet mellan maj och juni ett par veckor på värdshuset Die Trauben vid hästmarknaden. Vistelsens längd förklaras av att de besökte och blev besökta av en
rad personer. Michel Heusch var en av de mest betydelsefulla länkarna i familjen
Lillies finansiella nätverk och Vincent Möller (1615–68) var svensk resident i
Hamburg.1066 Särskild uppmärksamhet visade Lillie och Horn de svenska riksråden Herman Fleming (1619–73) och Carl Soop.1067

1063 Framställningen börjar här med Lillies och Horns vistelse i Amsterdam. De anlände till
Amsterdam den 2 maj, knappt en månad efter avresan från Paris och efter att ha rest i nordostlig
riktning över Reims, Charleville-Mézières, Namur, Liège, Maastricht, Aachen och därefter åter över
Maastricht, längs floden Maas, till Hertogenbosch, Dordrecht, Rotterdam, Delfft, Leiden, Haarlem
och slutligen Amsterdam. Lillie gjorde en rad anteckningar under resan och intresserade sig för det
politiska läget i regionen, manifesterat av spanska fästningar. I Reims beundrade han katedralen,
framhöll att dess fasad var ”skön” samt jämförde dess torn med Notre Dame i Paris (vilket bekräftade den allmänna uppfattningen om Reims katedral som ett av den medeltida arkitekturens underverk). Huvudattraktionen under resan mellan Paris och Amsterdam var ett åtta dagar långt besök i brunnsorten Aachen, där domkyrkan (Tysklands äldsta) stod i centrum för Lillies skriftliga
noteringar. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1663-0403–05-02.
1064 Under vistelsen i Amsterdam besökte Lillie rådhuset (påbörjat 1648). Det var ännu inte
färdigt, men väl värt att se att döma av Lillies beskrivning som nämner dess marmor, i golvet innefattade världskartor och dess ”sköna” målningar. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1,
Axel Lillies resejournal, 1663-05-01–10.
1065 LUB, De la Gardieska samlingen, 1663-05-11–21 samt räkenskaperna för samma tid.
1066 Droste, 2002, ger Möllers biografi, s. 338. Möller efterträdde Johan Adler Salvius på posten
som svensk resident i Hamburg. Se äv. Losman, 1980, s. 165–166.
1067 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1663-05-22–
06-05 samt räkenskaperna för samma tid.
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Från Hamburg reste de vidare via Lübeck, Wismar och Rostock till Stralsund.
Åtminstone Lillie befann sig därmed på välkänd mark. Han hade tillbringat stora
delar av sin uppväxt i staden och återknöt kontakten med flera gamla bekanta.
Där fanns doktor Billeb och magister Staudius vilka båda fungerat som preceptorer då Axel och Gustav Lillie studerat i Greifswald. Från Lillies gods Loitz anlände uppsyningsmannen Niclas Bauman med uppgifter om godsets skötsel.1068
I mitten av juni 1663 avreste Evert Horn tillsammans med Bauman, von Strauch
och delar av betjäningen till Sverige. Lillie blev kvar i Pommern en dryg vecka
och träffade bland andra riksamiral Carl Gustav Wrangel, vars residens Wrangelsburg fick ett fint omdöme av Lillie.1069 I slutet av juni avreste han mot Sverige,
inspekterade först sitt grevskap i Halland och for sedan till stamgodset Lövstad i
Östergötland. Där avslutande han sin omsorgsfullt hållna journal och räkenskap
med noteringar om de egna ägorna.1070
Horns och Lillies agerande illustrerar hur materiella förberedelser samspelade
med önskan om att återvända hem med bästa möjliga information. Lillie besökte
sina egendomar och fick via rapporter från underlydande inblick i sina tillgångar
i Pommern och Sverige. Möten med lokala magistratspersoner och svenska statsföreträdare gav dagsaktuella inblickar i förhållandena i Sverige. Andras exempel
visar att Lillies och Horns hemresa var en variant på ett etablerat mönster. Tillgången till statstjänster och rikets utrikespolitiska läge hade effekter på hur hemresan hanterades. När Axel Oxenstierna kallade hem bröderna Ture och Åke Natt
och Dag från Tyskland 1614 började de genast bearbeta honom med brev. De
ville tjäna sitt land och menade sig vara ovanligt väl kvalificerade efter åren utomlands.1071 Villig att stå till förfogande tänkte Schering Rosenhane 1631 avsluta
sin resa i Paris och bege sig direkt till Gustav II Adolfs läger i Tyskland. Parisambassadör Bengt Oxenstierna gav honom dock rådet att först resa hem, etablera
kontakter och reda upp sin ekonomi.1072
Presidenten vid Åbo hovrätt Nils Bielke påminde 1629 sonen Ture om framtiden. Landets engagemang i Tyskland gjorde att krigsmakten hade störst behov
1068 LUB, De la Gardieska samlingen, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1663-06-05–06-13
samt räkenskaperna för samma tid.
1069 LUB, De la Gardieska samlingen, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1663-06-19. ”Wrangelsburg kommer med tiden att bli en vacker byggnad [Wrangelsburg, so ein hübsches gebäwe mit der
zeit werden, wirdt…]”, skrev Lillie, och omtalade altanen och i dess anslutning tornet, som hade en
fantastisk utsikt. Byggnaden hade även en stor sal över vilken en kupol skulle resas. Till anläggningen hörde ytterligare ett antal byggnader, en trädgård och en kyrka. För en studie av Carl Gustav
Wrangels kulturella strävanden se Losman, 1980, vilken dock inte skriver något om Wrangelsburg.
1070 LUB, De la Gardieska samlingen, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1663-06-14–07-05.
1071 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 665, Ture och Åke Natt
och Dag till Axel Oxenstierna, Tübingen, 1614-06-14.
1072 Rosenhane, 1763, s. 553.
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av folk och han menade att ”det vore väl nyttigt att [sonen] hade någon notitiam
belli [erfarenhet av krig]”. För ändamålet bifogade Bielke en rekommendation till
Dietrich von Falckenberg (d. 1631) som var utsänd till Nederländerna för att
värva krigsfolk.1073 Liknande planer fanns 1667 för Johan Leijoncrona som på
hemvägen skulle deltaga i kriget mellan Spanien och Nederländerna i syfte att
skaffa sig en avsevärd merit. Detta blev dock aldrig av.1074
Riksrådet Matthias Soop var 1644 inne på andra frågeställningar. Han
påminde sönerna om att överflödsförordningar just utfärdats i hemlandet och att
de därför måste anpassa sin klädsel efter dem. Liksom andra aristokratiska fäder
anmodade han dem att fortsätta sina övningar i franska, italienska och latin. Uppmaningen gjordes med hänvisning till drottning Kristina, som var ”väl informerat” i samma språk och som hade för vana att examinera återvändande resenärer.
Under hemresan skulle sönerna åtföljas av två lakejer och Soop tyckte att de borde
resa via Münster där fredsförhandlingarna pågick.1075
Danmarks krigsförklaring 1643 påverkade hemvändande resenärer på olika
sätt. Magnus Gabriel De la Gardie avbröt sin resa till Italien i Marseille och återvände till Paris där han hjälpte till med diplomatiska ärenden. På väg mot Sverige
observerade han Nederländernas krig mot Spanien och fick värdefull information
om Sveriges läge sett från Amsterdam.1076 Harald Appelbom rapporterade att
Herman Fleming, som under vistelsen i Nederländerna gjort framsteg inom marina studier, avslutade sin resa genom att ta befäl över ett skepp på den hjälpflotta
Louis De Geer utrustat för att bryta danskarnas spärr utanför Göteborg.1077 I
samma läge valde bröderna Klas (1620–75) och Nils Banér en annan lösning.
Tillsammans med ett franskt juridiskt sändebud avreste de från Holland för att,
liksom bröderna Soop, ta del av fredsförhandlingarna i Münster.1078

1073 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2056, Nils Bielke till Ture Bielke, Åbo,

1629-09-20.
1074 KB, M 262, Rubenius brevkoncept, 1667-07-15.
1075 RA, Stafsundsarkivet, vol. 61, Matthias Soop till Carl och Gustav Soop, Stockholm, 164411-12 (cit.), 1644-12-23, Kalmar, 1645-01-27, Söderåker, 1645-05-29.
1076 BHG, vol. XIV, nr. 6848, s. 380-381, Johan Oxenstierna till Hugo Grotius, Osnabrügge,
1644-05-05; nr. 6920, s. 507-509, Harald Appelbom till Hugo Grotius, Amsterdam, 1644-06-20
och nr. 6943, s. 546-549, Appelbom till Grotius, Amsterdam, 1644-07-04.
1077 BHG, vol. XIV, nr. 6876, s. 431-432, Harald Appelbom till Hugo Grotius, Amsterdam,
1644-05-23.
1078 BHG, vol. XIV, nr. 7156, s. 163-164, Harald Appelbom till Hugo Grotius, Amsterdam,
1644-11-21.
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3. Åter i rikets centrum
Den omsorg som lades ned på att organisera och genomföra hemresan kulminerade, om allt gick väl, i återkomsten till hemlandet. Resenärer som befunnit sig
åratal utomlands återsåg släktingar och vänner. Det kan tänkas att sådant var omvälvande, men hur det förhöll sig framgår sällan i de skriftliga rapporterna, som i
vanlig ordning är sakliga. Sven Ribbing noterade lakoniskt att
[den] 24 [december 1665 kom jag]… till Tälje varest kammartjänaren Tomas mig
mötte och… 25 juldagen besöktes [jag] av min K[äre] farbror och reste med honom till Lina. Och kom omsider efter väl förättat resa tillbaka igen i Herrans
namn 30 December till Stockholm.”1079

Ribbings summariska beskrivning är typisk, och ger en markering om resenärernas omedelbara kontakt med familjen. Andra aspekter berörs i Gabriel Kurcks
självbiografi. Kurck återvände till Stockholm från peregrinationen i augusti 1655
och träffade sin familj. Karl X Gustav befann sig med armén och de flesta av rikets
ledande personer i Polen. Rikskansler Erik Oxenstierna hade blivit kvar och
Kurck ”uppvaktade honom … strax efter … skyldighet” och uppmanades att ansluta till kungen i fält. Kurck gjorde sig så småningom redo att resa, men deltog
först i sällskapslivet och besökte drottningen på Strömsholm. Därefter inspekterade han sina egendomar i Finland och anlände i februari eller mars 1656 till
kungens läger i Marienburg. Han presenterade sig i ”underdånig uppvaktning”
och gav ”behörig underrättelse” om vad han varit med om utomlands, särskilt
drottning Kristinas vistelse i Bryssel och kriget mellan Spanien och Frankrike,
varpå Karl X Gustav befordrade honom till ryttmästare.1080
Liksom framgår av Matthias Soops anvisningar till sönerna visar Kurcks anteckningar att hemvändande resenärer måste anmäla sig hos representanter för
statsledningen, helst regenten, och låta sig höras om sin resa. Förutsättningarna
för dessa möten ändrades beroende på vem som var monark, vilket kommer till
drastisk belysning i några uttalanden. Per Sparre (1633–69) hade rest utomlands
under Kristinas regering, men återvände under Karl X Gustavs. Han konstaterade
att ”dansen intet mera hjälper” vid hovet och började planera för en militär karriär.1081 Anders Lilliehöök (1635–85) avslutade vid samma tid sin peregrination
och fann att den ”yppighet, flärd, vällust, överflödighet och fåfänga (som eljest
1079 UUB, X 356. Nämnas kan att den farbror som mötte Sven Ribbing var Lennart Ribbing
(1631–97) som var gift med en syster till den i föreliggande studie ofta nämnde Carl Lilliecrona.
Säteriet Lina ägdes vid denna tid av Carl Lilliecronas bror Gustav. Inte långt därifrån låg säteriet
Kiholmen, varifrån Carl Lilliecrona reste ut på sin peregrination hösten 1639.
1080 Kurck, 1906, s. 82-89.
1081 RA, Bergshammarsamlingen, vol. 710, Jacob Lilliehöök till Karin Bååt, Stade, 1655-[defekt]. Sparre gjorde aldrig militär karriär. Han blev kammarråd hos drottning Hedvig Eleonora
1656 och riksråd 1664.
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gemenligen pläga att charmera ungdomen och dem i synnerhet som nyligen
komma ifrån främmande land) alldeles är bannlysta och fördrivna” från Karl X
Gustavs hov.1082
I vilken mån anteckningar förda i samband med resorna spelade någon roll vid
sammanträffandena med riksledningen framgår inte. Om sådana förevisades för
statsföreträdarna är således oklart, men olika former av dokumentation underbyggde resenärens möjligheter att bekräfta inhämtade meriter och erfarenheter.1083

Carl Lilliecrona 1645–48
En som återvände från kontinenten till miljön kring Kristina var Carl Lilliecrona.
Under åren 1645 till 1648 förde han journal över sin verksamhet som hovjunkare
och anteckningarna sammanfaller med ett skeende som ägnats uppmärksamhet i
senare tiders forskning: drottningens franskvänliga inställning, det livaktiga kulturlivet, Magnus Gabriel De la Gardies ambassad till Paris, avslutningen av kriget
i Tyskland, den successiva etableringen av en ny form av umgängesliv i huvudstaden, med mera. Allt detta berörs av Lilliecrona, vars journal kan läsas som exempel på hur färdigheter förvärvade i utlandet fick betydelse i hemlandet.
Lilliecrona framhåller att han kallades till hovjunkartjänsten av Kristina på rekommendation av Magnus Gabriel De la Gardie, som han hade träffat i Angers
och vilken bör ha haft en god bild av vad han hade sysslat med på kontinenten.
Som första uppdrag deltog Lilliecrona i en svit ryttare som ”med stor pompa”
mötte en fransk legation, ledd av Pierre Chanut och Coigné de la Tuilerie, utanför Stockholm.1084 Senare eskorterade han de franska sändebuden då de inspekterade den svenska flottan och ett antal kapade, danska skepp.1085
Hans kunskaper i franska var oumbärliga, men han fick även bruk för andra
färdigheter, inte minst i samband med de festligheter som omgav de diplomatiska
sammanträffandena.1086 När Kristina bjöd de franska legaterna på middag på
slottet fick Carl Soop, som liksom Lilliecrona hade rest i Frankrike, Holland och
1082 RA, Bergshammarsamlingen, vol. 710, Anders Lilliehöök till Karin Bååt, odat. men skrivet
tidigast 1657-03-10.
1083 Några fullständiga resejournaler kunde resenärerna knappast ha visat upp eftersom dessa
redigerades i efterhand och tog lång tid att sammanställa. Däremot bör utkast ha funnits redan då
resenären anlände till Sverige.
1084 UUB, X 352, fol. 24, 20/12 1645. Chanut kom att visats i Stockholm fram till 1651 och
det har spekulerats mycket i vilken betydelse han hade för drottningens abdikation.
1085 UUB, X 352, fol. 28–31, 1646-01-31 till 05-09. När de la Tuilerie avreste från Stockholm
tackade han först alla dem som hade assisterat honom. Lilliecrona framhåller att ambassadören
visade särskild ”affektion” genom att skänka honom en förgylld pokal
1086 Göransson, 1951, s. 50–51, använder Lilliecronas anteckningar för att påvisa att en ny
livsstil, vägledd av gentil hommeidealet, hade vunnit inträde i Sverige.
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Italien, i uppgift att tranchera maten medan Lilliecrona sattes att skänka vin i
bägarna.1087 Senare, När Magnus Gabriel De la Gardie, bjöd de franska sändebuden till fest fick han i uppgift att agera munskänk åt pfalzgreve Karl Gustav.1088
Framåt sommaren 1646 beordrade De la Gardie Lilliecrona att göra sig redo för
att delta i en diplomatisk beskickning till Frankrike. Denna ambassad, som leddes
av De la Gardie och hade sin bas i Paris åren 1646 till 1647, har av flera skäl
uppmärksammats tidigare och ska här inte följas i detalj.1089 Det räcker med att
konstatera att De la Gardie mobiliserade en svit om drygt två hundra man och
utvecklade en för svensk del aldrig tidigare skådad prakt då han gjorde entré i
Paris.1090 Lilliecrona hörde till ambassadens fasta personal, emedan majoriteten
av sviten utgjordes av frivilliga som följde med på egen bekostnad.1091
I samband med ambassadpersonalens resa genom Sverige gjorde Lilliecrona
noteringar, som bland annat speglar den intensiva byggenskap som adeln hade
påbörjat under drottning Kristinas minderårighet. Då han passerade släkten
Totts Ekolsund anmärkte han att anläggningen var utomordentlig vacker och
”det förnämsta av alla [gods] som hittills finns att beskåda i riket (författarens
kursiv)”.1092 Åke Tott (1598–1640) hade kallat den franske arkitekten Simon de
la Vallée (1590–1642) till Sverige för byggnationen vid Ekolsund och dennes
verksamhet innebar att den franska trädgårdskonsten, i detta fall med inspiration
från Luxembourgträdgården i Paris, introducerades i Sverige.1093 Inte långt från
Ekolsund låg Johan Banérs ambitiöst planerade Målhammar, som uppfördes

1087 UUB, X 352, fol. 24–26, 20/12 1645 till 12/1 1646. Festligheterna pågick till klockan fyra
på morgonen. Dagen efter, noterar Lilliecrona, åt de la Tuilerie varken lunch eller middag offentligt.
1088 UUB, X 352, fol. 26, 25/1 1646. Festligheten blev minnesvärd eftersom drottningen
skänkte De la Gardie sitt porträtt innefattat i guld och diamanter, vilket imponerade på Chanut.
1089 Grönstedt, 1912. Revera, 1988, s. 104, påpekar att De la Gardies franska ambassad givit
upphov till en av de mest seglivade myterna om adeln och förhållandena i Sverige kring 1600-talets
mitt. Enligt myten ska det ha varit De la Gardie som införde lyxen till landet och därmed inledde
den degeneration av adelsståndet som hindrade social utveckling.
1090 Denna prakt var omvittnad redan i samtiden. Ett av de vagnstyg som användes i De la
Gardies ambassadvagn i Paris fördes till Sverige och visades sedermera upp i rustkammaren. Nils
Rubenius och Johan Leijoncrona såg just detta tyg då de vistades i Stockholm före utresan till
kontinenten 1662. KB, M 262. Meyerson, 1937, s. 29–36.
1091 Grönstedt, 1912, s. 12–15.
1092 UUB, X 352, fol. 35, 24/6 1646. I sin helhet lyder Lilliecronas kommentar: ”Est fundus
hicce Ekolsundh mire iucundus, amaenus, et egregius; et eorum quos in patria adhuc videre contigit,
praecipuus.” På svenska ”Detta gods, Ekolsund, är verkligen skönt, vackert och förträffligt; och det
förnämsta av dem som hittills finns att beskåda i riket”.
1093 Bedoire, 2001, s. 87.
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1640–47 sedan de la Vallée ändrat de ursprungliga ritningarna.1094 Här skyndade
dock Lilliecrona förbi och såg endast byggnaderna på håll.1095
Lilliecrona nämner fler adliga säten på vägen mot Göteborg, som ätten Sparres
Säby vid Mälaren, men utan att fälla omdömen om dem. Om Skara skriver han
att staden var helt obetydlig, men att katedralen, uppförd av kvadratiska stenar,
var anslående. Inne i katedralen fanns två gravmonument av intresse.1096 I Göteborg uppmärksammade han den holländska närvaron och noterade att trähus
vanligen kläddes med tegelväggar i enlighet med nederländsk byggnadskonst.1097
I Paris träffade Lilliecrona många av med de främsta franska statsföreträdarna,
däribland kardinal Mazarin. I Fontainebleau såg han den franske ”kungen hålla
taffel”. Middagen organiserades med överdådig dukning och tolv ”gentilhommes”
som serverade. De diplomatiska värven fortgick på så sätt, oupplösligt förbundna
med den barocka hovkulturens inslag: baletter, jakter, middagar och teaterstycken. ”Inte ovärdig att ses” menade Lilliecrona apropå en pjäs på Fontainebleau.1098 Till tjänsten hörde vidare att avnjuta musik, dansa maskerad och
uppvakta sådana som prinsessan av Condé (Claire-Clémence de Maillé-Brézé,
1628–94) samt ombesörja inköp av olika slag.1099 Han fick även i uppdrag att
personligen överlämna brev från Kristina till prinsen av Condé (Louis II Bourbon, 1621–86) och reste därför till Dijon, där Condé trakterade honom med
hjälp av sina underlydande.
Under hösten 1646 avvecklades ambassaden successivt och Lilliecrona var åter
i Stockholm i februari 1647. Där fortsatte han att som hovjunkare delta i hov1094 Målhammar planerades av Johan Banér men kom i praktiken att uppföras av hans svåger

Gabriel (Bengtsson) Oxenstierna. Bedoire, 2001, s. 86.
1095 UUB, X 352, fol. 35, 25/5 1646.
1096 UUB, X 352, fol. 36, 1646-07-01. Gravmonumenten var Anders Hästehuvuds (1577–
1657) första hustrus, Anna Ollonskölds (d. 1641) och äldsta dotter Christinas (1614–29), samt
Erik Soops (1592–1632) och hans maka Anna Posses (d. 1641). Obs. att Lilliecrona själv nämnde
alla namn. Erik Soops gravmonument i Skara domkyrka är bekant som ett av det tidiga 1600-talets
mest framträdande. Lilliecrona ansåg det magnifikt och var väl medveten om att monumentet hade
tillverkats i Amsterdam. För en utförlig studie av dessa förhållanden, se Soop, 2005.
1097 UUB, X 352, fol. 36–38, 1646-07-03–07-25. Lilliecrona skriver (fol. 37) ”Notabilis alias
hic est modus aedificandi domos; quas ligneos communiter primo hic exaedificant, deinde laterculis vestitunt et exornant.” På svenska “Bland andra noterbara saker här är sättet att bygga hus; vanligen
bygger man dem först i trä och klär och smyckar dem därefter med tegelstenar.”
1098 UUB, X 352, fol. 33–44, 1646-06-03–09-25, cit. fol. 41–42.
1099 En av ambassadsvitens frivilliga deltagare, Sten Bielke, vittnar i ett brev om att självförtroendet beträffande dansen inte alltid var det bästa bland de unga svenska adelsmännen, trots att
åtskilliga av dem investerade avsevärd tid på dansövningar. Bielke vistades i Fontainebleau samtidigt
som Lilliecrona och berättar att vid en av alla baler hade endast Magnus Gabriel de la Gardie dansat.
Fransmännen ”lupo kring och frågade om ingen av oss kunde dansa” skriver Bielke, men ingen av
svenskarna vågade svara ja. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Korsholm och Wasa, vol.
E 1178a, Sten Bielke till Gabriel Oxenstierna, Fontainebleau, 1646-09-07.
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och umgängeslivet. En fest som satte avtryck var Magnus Gabriel De la Gardies
bröllop, där drottningen dansade ”hela natten på Rikssalen”, fyrverkerier lyste
upp himlen och ringränning avgjordes. Talande nog fick Lilliecrona, som på kontinenten ägnat mycket tid åt fysiska övningar, inte vara med i tävlingarna, vars
deltagare mest utgjordes av medlemmar ur den ledande aristokratin. Som ett tydligt tecken på hur sociala spärrar fungerade olika vid olika tillfällen vann samme
Lars Kruus, med vilken Lilliecrona börjat sin utländska resa 1639, första pris vid
ringränningen.1100
Lilliecronas beskrivning av händelser i Stockholm och på ambassaden i Frankrike
ger flera insikter i hur erfarenheter från kontinentala resor omsattes i praktiken.
Lilliecrona framträder varken som beslutsfattare, boksamlare eller byggherre, något som ofta tas som utgångspunkt för diskussioner om betydelsen av kontinentala kontakter.1101 Istället visar han hur utländska kunskaper och erfarenheter
kom till bruk från dag till dag. Genom att rekrytera honom till tjänsten som
hovjunkare visste De la Gardie ungefär vad han kunde förvänta sig. Det var känt
att Lilliecrona hade genomfört sin kontinentala resa enligt det mest ambitiösa
programmet, med studier i Leiden, lång vistelse i Frankrike och en giro d’Italia så
långt söderut som till Neapel. Beträffande förberedelser stod han inte efter sönerna till rådsaristokratin i Kristinas förmyndarregering; i själva verket hade han
erfarenheter förbehållna en mycket snäv skara personer.
De adliga hierarkierna var ändå oöverbryggbara. Som son till en adlad krigskommissarie måste Lilliecrona räkna med att sättas på undantag då de främsta
framträdde i all glans. Det var skillnad på att bjuda den franska legationen till fest
och på att skänka vin i prins Karl Gustavs bägare vid densamma (även om en
riksrådsson som Carl Soop stundom gavs i uppgift att skära före vid borden på
hovet). Hur som helst visar Lilliecronas åtaganden att övningar i tranchering, som
han underkastade sig i Padua, och som redovisas i räkenskaperna från Johan
Leijoncronas resa på 1660-talet, i högsta grad hade fog för sig. Lilliecronas intresse för hur den franske kungen intog sin måltid i Fontainebleau visar sig vara
mer än noteringar om kuriösa seder. Det handlade om att studera praktiker som
med all sannolikhet skulle kunna komma till användning vid hovet i Stockholm.
1100 UUB, X 352, fol. 45–52, 1/10 1646–29/3, cit. fol. 52.
1101 Losman, 1980, diskuterar (s. 13) sitt val av Carl Gustav Wrangel som objekt för studier av
Sveriges kulturella förbindelser med Europa under 1600-talet. Wrangel hade i allmänhet inte betraktats som ”kulturpersonlighet” – till skillnad från t ex Magnus Gabriel De la Gardie och Per
Brahe d y – och utgjorde därför en lämplig utgångspunkt för studier av hur kulturella ambitioner
upprätthölls av andra aktörer än dem, vilka forskningen vanligen hade pekat på. Losman visade hur
en enskild aktör bidrog till att etablera kontinentala kulturmönster i Sverige, bl a genom att bygga,
samla och agera som mecenat för konst. Losmans studie av Wrangel är således något annat än den
som genomförs här och poängen är att Lilliecrona ger exempel på hur etableringen av kontinentala
kulturmönster skedde successivt som en följd av dagligt handlande av en person som inte gått till
historien som representant för en aristokrati i förändring.
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Sett i ett europeiskt perspektiv var Lilliecronas uppdrag under måltiderna vid hovet inte ovanliga. Vid hovet i Wien användes adliga förskärare och munskänkar,
vilka på så sätt inledde sin hovtjänst då de hade återvänt från sina kavaljersresor i
Europa. 1102
Över huvud taget visar Lilliecronas framställning att de förvärv av olika färdigheter (fysisk träning, god smak, allmän orientering) som resandet bidrog till, hela
tiden stod i relation till faktiska behov. Den som skulle eskortera franska sändebud vid ett besök hos den svenska flottan, måste förutom att kunna språk ha
något att säga om generella förhållanden. Lilliecrona hade erfarenheter av att resa
med ett franskt flottfartyg från Vlissingen till Dieppe, och av besöken i Marseille
och Venedig, där han hade gjort anteckningar om franska och venetianska galärer. Han kunde också dra nytta av sin orientering i de sociala koder, drivna av
hierarkier, som hela tiden måste observeras och följas. Till det senare hörde att
klä sig och att föra sig, såväl i vardagliga som festliga sammanhang.
Lilliecrona avslutade sin resa kring tiden för drottningens trontillträde (1644),
och genomförandet av den visar att förtrogenheten med kontinentala umgängesseder, som under Kristinas regering så tydligt kom till uttryck, hade eftersträvats
i adelskretsar sedan länge. Dessutom tydliggörs att det långt ifrån endast var medlemmar av aristokratin som bidrog till den utländska orienteringen. Dessa förhållanden bidrar till att komplettera forskningen om peregrinationernas roll för den
kulturella utvecklingen under drottning Kristinas regeringstid. Hennes intentioner på det kulturella området bar frukt bland annat tack vare att adel i olika
grupperingar hade skaffat sig förmåga att förstå och genomföra dem. När Nils
Stiernflycht i sin oration 1648 påstod att adeln genom att resa utomlands hade
gjort substantiella bidrag till det svenska hovets ”utomordentliga prakt” hade han
fog för sitt påstående.1103
Allan Ellenius diskuterar, i anslutning till vad som uppfattas som en växande estetisk medvetenhet i Sverige från slutet av 1630-talet och framåt, hur adeln använde
teckningsövningar för att skola smaken för det sköna och vackra.1104 Huruvida
Lilliecrona övade sig i teckning under sin kontinentala resa är inte bekant, men
att han skolade sin smak råder det inget tvivel om. Hans kommentarer om byggenskap och gravmonument i Sverige samt teaterframträdanden i Frankrike
måste läsas mot bakgrunden av att han själv hade sett de mest betydande byggnadsverken i Frankrike och Italien samt lämnat beskrivningar av operaföreställningar och konstverk.
Kring Lilliecronas besök vid Luxembourgpalatset i Paris (1641) och vid Totts
anläggning Ekolsund (1646) sluter sig en cirkel, klart definierad av statsbyggnadsprocessen och adelns del i densamma. Tott visade som byggherre att adeln
1102 MacHardy, 1999, s. 54–55.
1103 Stiernflycht, 1648, fol. D3–Ev, se ovan kap. 2.
1104 Ellenius, 1960, s. 223–271.

332

bedrev byggenskap i enlighet med ett mönster där arkitektur symboliskt manifesterade makt, både i individuell och i kollektiv bemärkelse. Med Ekolsund markerade Tott sin plats i samhällets hierarki, samtidigt som bygget demonstrerade
att riket var kapabelt att kulturellt visualisera sin nyvunna politiska maktställning.
Lilliecronas notering om Ekolsund visar att landet dessutom hade representanter
som visste att förstå, förklara och, till yttermera visso, jämföra denna byggenskap
med inrikes såväl som utrikes förhållanden. Lilliecrona insåg klart dynamiken i
det som skedde. Ekolsund var dittills det mest spektakulära byggnadsprojektet,
mer var att vänta.1105 Utan sådana observatörer hade de arkitektoniska ambitionerna i statsbygget förlorat väsentligt i mening och situationen ger belägg för verkligheten bakom Johan Adler Salvius uttalande i ett brev till drottning Kristina
1646, vilket citerades ovan i kapitel ett.1106 Salvius skrev att adeln måste ”bygga
skönare hus och gårdar i städerna och på landet” så att ”land och städer” blev
bättre bebyggda, vilket skulle främja drottningen och rikets ”uppkomst [utveckling]”.1107
Lilliecronas kommentarer hade även en betydelsefull social funktion. Genom
att i sällskap med andra diskutera och fälla smakomdömen bekräftades egenskaper som den moderne adelsmannen förväntades ha, och de strävanden ett rike
borde kännetecknas av. I vilken mån Lilliecronas kortfattade kommentar om teaterpjäsen på Fontainebleau ska tolkas som avancerad kritik är svårt att fastställa,
men med all sannolikhet ska den läsas som den lyder. Pjäsen var inte oäven, men
kunde inte mäta sig med uppsättningar som den av kardinal Barberini organiserade Palazzo incantato i Rom 1642. Den centrala poängen är dock, liksom i fallet
med arkitekturkommentarerna, att Lilliecrona överhuvudtaget var erfaren nog att
fälla sådana omdömen.

Att etablera sig – Axel Lillie 1663–65
Lilliecronas journal belyser statstjänstgöringens centrala betydelse för adelsmännens plats i samhället. När Axel Lillie återvände till Stockholm på sensommaren
1663 hade han sedan 1661 varit kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Av allt att döma var tjänsten oavlönad och knappast slutmålet för hans ambitioner. Hans ställning hade dessutom förändrats i grunden under resans slutfas.
Kort efter modern, hade fadern dött i slutet av 1662 och Axel Lillie stod därmed
som huvudarvinge till ett omfattande godskomplex med mark, byggnader och
1105 Se ovan, not. 76.
1106 Föreliggande tolkning av adelns byggenskap kan jämföras med Bedoires (2001) resonemang om att adeln byggenskap i första hand syftade till att glorifiera det egna ståndet som ett led i
arbetet med att på sikt göra landet till en adelsrepublik.
1107 Carlsson, 1910, s. 32. I skrivelsen rekommenderade Salvius drottningen att adla Mattias
Mylonius och hävdade att nyadling var en väg till förbättring av riket eftersom en adelsman i alla
avseenden måste sträva efter att leva ståndsmässigt.
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andra tillgångar. Han hade ett namn att försvara. Som redan visats hade fadern
gjort en spektakulär karriär i staten och inför monarken demonstrerat tydligt uttalade ambitioner för sönernas fostran och utbildning. Mot denna bakgrund fokuserar undersökningen på Axel Lillies agerande i Stockholm mellan hösten 1663
och våren 1665. Den bygger på räkenskaper och en revidering av Lillies ekonomi,
iscensatt 1665, troligen på initiativ av Catharina De la Gardie (1632–1704), mor
till Lillies blivande hustru, Maria Elisabeth Stenbock (d. 1693).1108 Giftermålet
1665 utgör undersökningens bortre tidsgräns eftersom Lillie i egenskap av gift
man med befordran till kammarråd måste anses etablerad som vuxen adelsman.
Då Lillie kom till Stockholm 1663 låg emellertid giftermålet och den nya tjänsteställningen halvtannat år framåt i tiden och mer prosaiska problem måste finna
en lösning. I Stockholm huserade hans båda yngre bröder, Gustav och Leonhard,
som var nyligen hemkomna från sina respektive peregrinationer. Bröderna bodde
i familjens palats på Norrmalm och där fanns även systern Katarina Lillie (1633–
67). Hon hade 1654 ingått ett ”olyckligt och högst bedrövligt äktenskap” med
Gustav Adam Banér, vars skuldtyngda affärer bröderna Lillie försökte hålla på
armlängds avstånd.1109 Att sakerna var tilltrasslade framgår bland annat av att
Banér sekunderande Lillie då denne duellerade med sin blivande svåger, Johan
Gabriel Stenbock.1110 Skälet till duellen är oklart, men pekar på spår i Lillies
göranden vilka inte kan följas i framställningen.1111
När Lillie efter återkomsten från peregrinationen hade genomfört sin inspektion av familjens östgötska huvudsäte Lövstad reste han raka vägen till Stockholm
där hovmästaren von Strauch väntade med bagage och en svit av tjänare. Enligt
en obekräftad uppgift gjorde Lillie entré i huvudstaden ”vit som en svan”, ett
uttalande som, om det stämmer, helt och hållet bekräftade önskemål om hur
återkomsten till Stockholm skulle uppmärksammas.1112 Lillie bedömde att det
inte fanns tillräckligt med plats för honom i familjens palats och hyrde därför in
sig hos hovkapellmästare Gustav Düben (1624–90) fram till juni 1664, sedan
hos stadens postmästare till oktober 1664 och flyttade först därefter till det egna
palatset.1113

1108 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, div. skuldsedlar samt sammanställning av Axel Lillies skulder till kreditorer och köpmän 1663-65. Vol. 282, Axel Lillies
kassaräkenskaper 1663-65.
1109 Sylvan, 1988, s. 84-87.
1110 Sylvan, 1988, s. 85.
1111 Johan Ekeblad skrev om händelsen: ”I går var greve Stenboken och den äldste av salig greve
Axel Lillies söner ute och slogos, och lopp det av utan blod, allenast Steenbockens värja gick av.
Vad det nu blir, om det blir illa taget av regeringen, få vi se.” Johan Ekeblad till Kristoffer Ekeblad,
Stockholm, 1663-09-30 i Ekeblad, 1915, s. 392–394 (cit. s. 393).
1112 Uttalandet återges av Tegnér, 1896, s. 66.
1113 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, kassaräkningar 1663-65.
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Figur 7:5. Jämförelse mellan Axel Lillies genomsnittliga dagsutgifter i samband med
studierna i Greifswald 1654–55, peregrinationen 1661–63 och vistelsen i Stockholm
1663–65
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Källor: RA, Bergshammarsamlingen, vol. 259, räkenskaper för Axel och Gustav Lillie i Greifswald
1654-55. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies räkenskaper 1661-63. RA,
Bergshammarsamlingen, vol. 282, Axel Lillies kassaräkenskaper 1663-65 och vol. 246, likalydande
samt sammanställning av Axel Lillies skulder 1665.

Kassaräkenskaper för Lillies förehavanden i Stockholm började föras från första
dagen, den 13 augusti 1663.1114 Som framgått ovan i femte kapitlet hade hans
kontinentala resa medfört omfattande kostnader, även om de inte är de största
som har kunnat beläggas. Ett inte orimligt antagande vore att utgifterna minskade när resan väl var över, särskilt med tanke på att utlandsvistelsen förutsatte
ett ståndsmässigt leverne och utgifter för kostsamma exercitier. Så var dock inte
fallet. Tvärtom steg Lillies utgifter i Stockholm, även i jämförelse med den kostnadsintensiva avslutningen på resan.1115
I figur 7:5 jämförs Lillies genomsnittliga utgifter per dag vid tre tillfällen: studievistelsen i Greifswald 1654–55, peregrinationen 1661–63 och vistelsen i
Stockholm före giftermålet 1663–65. Jämförelsen visar att Lillie dagligen gjorde
av med drygt fyra gånger så mycket pengar under peregrinationen som under
studietiden i Greifswald. Det förvånar knappast. Kostnaderna i en liten stad i
Pommern var lägre än i Europas metropoler och under peregrinationen tillkom
expenser som inte var aktuella vid en universitetsort. Likheterna bör dock framhållas. Fördelningen av Lillies utgifter i Greifswald överensstämmer i flera avseenden med fördelningen av utgifterna under peregrinationen. En tredjedel av

1114 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, kassaräkningar 1663-65.
1115 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, kassaräkningar 1663-65.
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kostnaderna i Greifswald bestod av utgifter för kläder, vilket motsvarar klädkostnadernas andel av Lillies utgifter i Paris.1116
Jämförelsen visar att de löpande kostnaderna för tiden i Stockholm 1663 till
1665 var anmärkningsvärda i relation till tidigare förhållanden. I genomsnitt var
Lillies dagliga förbrukning fyra gånger så hög i Stockholm som utomlands.1117
Hur uppseendeväckande denna ökning var, är svårt att uttala sig om eftersom
jämförbara uppgifter i svensk och internationell forskning saknas. Så långt kan
emellertid konstateras att Lillies vistelse i Stockholm efter peregrinationen var en
dyrbar affär.1118
Lillies kassaräkenskaper och den ekonomiska revideringen inför bröllopet visar
hur han hanterade sina omkostnader och vad följden blev. Om utgiftsökningen
var anmärkningsvärd, var skuldsättningen inte mindre iögonenfallande. En sammanställning av Lillies skulder 1665, halvtannat år efter hemkomsten från peregrinationen, visar att han skuldsatt sig till ett belopp om över 20 000 riksdaler, det
vill säga en summa tre gånger så hög som totalkostnaden för den kontinentala
resan. Figur 7:6 visar att dryga 6 000 riksdaler var skulder till kreditorer som lånat
Lillie kontanta medel; dryga 14 000 var skulder till köpmän, varav de flesta var
klädmakare.1119 Lillies egna inkomster under samma tid uppgick till jämförelsevis blygsamma 4 000 riksdaler.1120

1116 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 263, sammanställning av Axel
och Gustav Lillies räkenskaper i Greifswald 1654-55. LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol.
10:1, räkenskaper dec. 1662–apr. 1663.
1117 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, Axel Lillies kassaräkenskaper
1663-65 och vol. 246, sammanställning av Axel Lillies skulder 1665.
1118 Det bör påpekas att redogörelsen för Axel Lillies förehavanden bygger på en sammanställning av uppgifter i spridda dokument. En total överblick över hans ekonomiska situation försvåras
av avsaknaden av en så kallad huvudbok, det vill säga den typ av dokument som vanligen användes
för att redogöra för en persons alla inkomster och utgifter under en viss tidsperiod redovisat på olika
konton. Följande undersökning relaterar i huvudsak till Lillies kassaräkenskaper för tiden aug. 1663
till maj 1665 (m a och en räkenskap som i en huvudbok skulle betraktas som ett konto bland andra)
i RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246 och likalydande i vol. 282, och till
sammanställningen av Lillies skulder i vol. 246 samt ett dokument benämnt ”Räkning samtl.
höggrevl. Lillieska arvskapet angående” daterat av Niclas Garzaus den 4/9 1666 i vol. 286.
1119 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, sammanställning av Axel
Lillies skulder 1665.
1120 Inkomsterna framgår av RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, Axel
Lillies kassaräkenskaper 1663-65.

336

Figur 7:6. Axel Lillies inkomster och skulder augusti 1663 till maj 1665
Inkomster
4097
Kreditorer
-6681

Köpmän
-14031

Källor: RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, Axel Lillies kassaräkningar
1663-65 och sammanställning av Axel Lillies skulder 1665.

Inkomsterna användes för att täcka vissa av Lillies löpande utgifter åren 1663 till
1665. Kassaräkenskaperna redovisar utgifter om sammanlagt 9 300 riksdaler, av
vilka 44 procent finansierades av hans egna inkomster (avkastning från godsdrift)
och 56 procent av lån, tagna hos bland andra Hedvig Mörner (Axel Lillies moster,
d. 1701), riksrådet Carl Soop och den blivande svärmodern Catharina De la Gardie, som från och med 1665 framträder som ensam kreditor till Lillie.1121 Till
dessa löpande utgifter kom skulderna till köpmän i Stockholm.1122
Axel Lillies kostnader i Stockholm skiljer sig i flera avseenden från kostnaderna i
Greifswald och under resan på kontinenten. Utgifterna för kläder har redan framhållits. Lillie lät visserligen sy upp plagg för egen räkning, men kostnaderna för
betjäningens kläder var stora. von Strauch noterar att Lillie i samband med ankomsten till Stockholm i augusti 1663 uppvaktades av nio personer: en fransk
page, en kock, en livknekt, en fältskär, tre lakejer och två stallknektar. Bara några
dagar senare utökades hans entourage med ytterligare en page och en lakej. Någon månad senare steg numerären till 15 personer i och med att Lillie bland annat
anlitade en hovmästare och antog ytterligare en page.1123 von Strauch måste
också räknas in bland Lillies personal och denne hade från april 1664 assistans

1121 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, Axel Lillies kassaräkenskaper
1663-65.
1122 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, sammanställning av Axel
Lillies skulder 1665.
1123 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, kassaräkenskaper för aug dec 1663.
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från en egen kammarfru. Förutom med kläder skulle uppvaktningen förses med
lön samt kost och logi.1124
Lillie markerade ankomsten till Stockholm på flera sätt än att utöka och klä
upp sin personliga betjäning. I oktober 1663 lät han uppföra en egen loge på
teatern och betalade även ut månadslön till en skådespelare under cirka ett halvår.
I november höll han fest på värdshuset Tre kronor. Festnotan blev mer än sex
gånger högre än hela betjäningens månadslön. Han bidrog även till arbeten på
vagnshuset och stallet vid familjens palats.1125 Nyåret 1663/64 firade han på hovet med unge kung Karl och änkedrottningen. Han skänkte då en större summa
pengar (50 riksdaler) till personer i deras närmaste betjäning.1126
År 1664 fortsatte som 1663 hade slutat. Lillie höll sitt hov, utrustade det och
vidmakthöll sin yttre glans bland annat genom att byta tygdetaljerna i karossen
och köpa nya tyger från Holland för en kostnad motsvarande hela karossens
värde.1127 Han köpte fågelburar och fyllde dem med fåglar. Han lät måla nya
porträtt och avmåla gamla. Han tog danslektioner, övade sig på viol da gamba,
roade sig på bollhuset och köpte nya peruker. I oktober reste han till sitt gods
Ottersberg i Bremen.1128 Någon gång före årsskiftet var han tillbaka i Stockholm
och flyttade då in på familjens palats. En förändring i räkenskaperna under våren
1665 var att avbetalningarna på olika beställningar hos köpmän och hantverkare
i huvudstaden ökade i omfattning. Avbetalningarna var dock små i förhållande
till de totala skuldernas storlek och måste betraktas som räntekostnader.1129

1124 von Strauch var den i särklass bäst avlönade med 300 riksdaler per år. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, kassaräkenskaperna, 1663-08-20. Hovstaten bestod
per 15/10 1663 av följande personer, rangordnade efter lön, med respektive veckolön i dl kpmt
inom parentes: hovmästare (21), fältskär (10), kock (8), tysk livknekt (7), fransk page (7), 2 pager
(6 vardera), 4 lakejer (5 vardera), och 2 stallknektar (5 vardera). Lönekostnaderna för betjäningen
steg strax kraftigt. Den 19/5 1665 hade t ex livknekten 40 dl kpmt/v och pagerna 24. Vad löneökningarna beror på kan inte utredas här, men troligen fanns det en marknad för dugliga tjänare. Den
som betalade bäst fick de mest lämpade. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol.
246, kassaräkenskaper för aug–dec 1663 och maj 1665.
1125 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, kassaräkenskaper, nov.
1663.
1126 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246 kassaräkenskaper för jan
1664. Av någon anledning skänkte Lillie hela 100 dl kpmt till kungens trumpetare. Möjligen hade
han drottningen på besök. Det finns i alla händelser en utgift för två soldater som vaktade ”huset”.
1127 Louis de Geer (1622–95) skrev i ett brev att modet under 1664 hade skiftat. Istället för
citronfärgad sammet enligt tidigare trender skulle det vara röd sammet i karosserna. Rött fungerade
nämligen bättre som komplementfärg till karossernas guld- och silverdetaljer. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 255, fol. 165, Louis de Geer till Axel Lillie, 1664-09-05 och
kassaräkenskaperna, vol. 246, jan 1664.
1128 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, kassaräkenskaper för jan–
dec 1664.
1129 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, kassaräkenskaper för jan–
maj 1665.
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Om inte annat måste konstateras att Lillies tillgång till rörliga ekonomiska medel
inte täckte hans utgifter under den aktuella perioden. Hans fall var inte unikt,
vilket framgår av jämförelser med den yngre brodern Leonhards förehavanden
efter återkomsten från kontinenten 1662. När han dog i Hamburg 1667 lämnades hustrun, Märta Sparre (1648–1703), med en röra av skulder, vars sammansättning uppvisar likheter med Axel Lillies. Ett dokument, uppsatt på 1670-talet
och avsett att bringa ordning i skuldhärvan, visar att Leonhard Lillie åren 1663–
66 hade tagit upp kontanta lån om 15 300 riksdaler och samtidigt hade obetalda
räkningar hos diverse skräddare om sammanlagt 13 400 riksdaler.1130
Tillsammans hade två av bröderna Lillie på kort tid skuldsatt sig till ett belopp
om 50 000 riksdaler, vilket kan jämföras med de 20 000 riksdaler som Axel Lillie
d ä hade investerat i sina söners kontinentala vistelser. Storleken på dessa kostnader blir begripliga i förhållande till andra utgifter. Räkenskaperna för bygget av
Lillies palats åren 1650–54 uppgick till drygt 17 000 riksdaler och omfattade huvudbyggnaden, två sidobyggnader, ett stall och två kraftiga murar, en mot Strömmen och en mot det kungliga stallet.1131 Under åren 1663 till 1666 skiftades
successivt arvet efter föräldrarna mellan syskonen Lillie. Ett dokument från 1666
visar att godsdriften inbringande minst 16 000 riksdaler per år. Före det att egendomarna hade skiftats fördelades inkomsterna mellan syskonen i reda pengar och
i persedlar (framför allt jordbruksprodukter).1132 Arvshandlingarna sätter även
siffror på andra värden, så som att de silver-, guld- och diamantföremål samt de
möbler och kreatur som hamnade i Leonhard Lillies ägo var värda 21 000 riksdaler.1133

1130 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 286, obetitlat dokument med
sammanställning av Leonhard Lillies skulder. Dokument rörande Leonhard Lillies skuld finns äv.
i vol. 275 och vol. 278.
1131 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör ätten Lillie, vol. 258. Bau Rechnung N 1 Anno
1650 Inn Stockholm, Bau Rechnung N 2 et 3 Anno 1651 et 52 Inn Stockholm, Bau Rechnung N 4 et
5 Anno 1653 et 1654 Inn Stockholm. Axel Lillie d ä:s bokhållare, Niclas Garzaus, förde räkenskaperna. Första utgiftsposten registrerades den 4 januari 1650. Ellehag (1998) framhåller framstående
militärers palatsbyggande som ett distinkt drag i Stockholm vid tiden kring och efter 30-åriga krigets slut (s. 12–18). Lillies palats vände med en flygel sidan åt det som då hette Norrmalmstorg
(nuv. Gustav Adolfs torg). Senare var palatset en del av Gustav III:s opera, men revs då den nuv.
operan uppfördes (s. 123–132). Ellehag kände inte till de ovan anförda räkenskaperna.
1132 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör ätten Lillie, vol. 282, Räkning samtl. Höggrevl. Lillieska arvskapet angående, dat. i Stockholm, 1666-09-04.
1133 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör ätten Lillie, vol. 286, förteckning över arv som
tillfallit Leonhard Lillie.
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Figur 7:7. Nils (Nilsson) Brahes inkomster och utgifter 1646–59
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Källa: RA, Rydboholmssamlingen, vol. E 7469, Nils Brahes räkenskaper. Not: säkra uppgifter för
år 1651 saknas. Uppgifterna om utgifter åren 1652–55 inkluderar peregrinationskostnaderna, som
för åskådlighets skull också redovisas separat ovan.

Bröderna Lillies skuldproblem berodde alltså inte på brist på tillgångar, utan på
att tillgångarna var bundna och endast i liten omfattning tillgängliga som kontanter. I Axel Lillies fall löste sig saken på sikt. Blivande svärmoder De la Gardie
verkar inte ha haft något emot att gå in som ensam kreditor till Lillie och gifta
bort sin dotter till honom (trots att han alltså duellerat med brudens bror). Han
fortfor att vara en betydande godsägare och endast Louis de Geer d y rustade
högre än honom enligt rustlängderna i Östergötland på 1680-talet.1134 Icke desto
mindre fick skuldsättningen i Stockholm 1663–65 ett antal allvarliga följder.
Märta Sparres situation efter makens död har framhållits och redan ett år efter
ankomsten till Stockholm tvangs Axel Lillie pantsätta hela det Lillieska palatset
till köpmannen Isak Breant (d. 1701) som täckning för en skuld.1135
Omständigheten att både Axel och Leonhard Lillie befordrades till tjänster och
ingick ekonomiskt fördelaktiga giftermål visar att omfattande skuldsättning inte
var ett hinder för socialt avancemang. Det bör också framhållas att skuldsättning
1134 Ullgren, 2004, s. 343, tab. A 4.
1135 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 282, kopia av överenskommelse

för pantsättning 1664-10-05. Av dokumentet framgår att palatset i Stockholm, benämnt ”huset
vid Norrmalmstorg”, hade ärvts av Axel Lillie vid faderns död. Pantsättningen gällde hela huset
med intilliggande byggnader och skulle gälla som säkerhet för en skuld hos Breant på 3 000 rdr.
Om skulden inte betalades inom utsatt tid och till tio procents ränta skulle det Lillieska palatset
tillfalla Breant utan ”rättegång”. Lillies agerande var långt ifrån unikt. I ett brev med skvaller från
huvudstaden skrev Axel Douglas (1650–73) 1669 att även Gustav Soop hade tvingats lämna sitt
hus. Vol. 283, Axel Douglas till Axel Lillie, Stockholm, 1669-05-15. Isak Breant var en framträdande kreditor till kronan och aristokratin. Boëthius, 1926, SBL, bd. 6, s. 136.
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inte alltid följde på kontinentala resor och att vistelser i rikets centrum efter inte
nödvändigtvis förutsatte enorma investeringar. Figur 7:7 redogör för Nils Brahes
inkomster och utgifter åren 1646 till 1659. Brahe började studera i Uppsala 1647,
reste utomlands 1652, återkom till Stockholm 1656, utsågs 1657 till överste och
1660 till riksråd. Noterbart är att Brahes inkomster gott och väl täckte utgifterna
under och efter den kontinentala resan. I vanlig ordning sköt Brahes kostnader i
höjden under resans slutfas (bland annat beroende på diplomatiska uppdrag i
Spanien och Portugal), men hemkomsten föranledde inte några dramatiska kostnadsökningar.1136

4. Att återvända och hålla sitt hus
Avslutningsvis ger Lillies exempel anledning till några sammanfattande påpekanden om hur resans avslutning hanterades. Alldeles tydligt är att avslutningen på
peregrinationerna bildade ett eget slags problematik och att återkomsten till rikets
centrum, Stockholm, redan vid resans början var en prioriterad fråga. I samband
med resenärens valete uttrycktes sådant i programmatiska termer. Axel Lillie d ä
lovade regenten att sönerna med nytta skulle tjäna landet, om de bara fick resa
som planerat. Sådana officiella ställningstaganden legitimerade resandet med
hjälp av hänvisning till plikten att stå till förfogande för tjänst, men skapade även
förväntningar på resenären.

Stockholm i centrum
Av Axel Lillies och hans bröders agerande framgår att hänsyn till sociala förhållanden i hemlandet, inte minst i Stockholm, hade stor betydelse för deras hantering av vistelsen på kontinenten. Bäst åskådliggörs deras förhållningssätt av Axel
Lillies peregrination. Som noterades i detta kapitels inledning menade Lillie att
han trots brist på kontanta medel måste fortsätta resan med tanke på de sociala
förhållandena hemmavid, där förlust av ära drabbade den som inte genomförde
sin peregrination på aviserat sätt. Något år senare började han, långt före hemresan, planera vad han måste skaffa för att återvända hem i stor stil. Det var också
först då han stod i begrepp att lämna Paris som han skaffade sig en större svit med
tjänare som sedan följde honom på hemväg. Bedömningen var alltså att det var
mer betydelsefullt att ankomma till Stockholm omgiven av fransktalande, guldgalonerade lakejer än att upprätthålla sådan prakt i Paris.
Före inträdet i Stockholm fanns dock andra måltavlor för den modemedvetna
apparans han och uppvaktningen ville förmedla. Det veckolånga uppehållet i
1136 RA, Rydboholmssamlingen, vol. E 7469, Nils Brahes räkenskaper. Det leder för långt att
nysta i skälen till Brahes förhållandevis blygsamma utgifter efter hemkomsten till riket. Ett skäl kan
ha varit den snabba befordran till överste med utresa till Polen redan i mars 1657.
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Aachen under resan från Paris till Amsterdam öppnade för möjligheter till socialt
umgänge i samband med att man drack brunn. Mer väsentligt var dock att Lillie
använde hemresan från Amsterdam och norrut för att underhålla och utveckla
sitt nät av kontakter med representanter för den svenska kronan. Sviten av tjänare
underströk härvidlag Lillies ambitioner. Hans handlande visar att, oavsett vikten
av att ha vistats i kontinentens metropoler var Stockholm det centrum till vilket
peregrinationerna med nödvändighet relaterade. Där hade resenären bäst möjlighet att kapitalisera på sin resa, genom att konvertera vunna kunskaper och erfarenheter i social ställning, bestämd av tjänster och giftermål.
Att etablera sig som vuxen adelsman tog tid, krävde omsorgsfull planering och
omfattande ekonomiska resurser. Betydelsen av vistelsen i Stockholm efter avslutad resa framgår tydligt av Axel Lillies räkenskaper. Axel Lillies stora skulder till
klädmakare i Stockholm ger vid handen att en viktig ingång till huvudstadens
sociala liv var att uppträda välklädd, omgiven av väldraperade tjänare.1137 Det är
visserligen känt att kläder markerade samhällsposition, men nästan helt obekant
vad det faktiskt kostade i svenska sammanhang. Det tål att poängtera att Lillies
skulder till Stockholms handelsmän motsvarade drygt två tredjedelar av Axel Lillie d ä:s kostnader för att uppföra ett palats på stenkasts avstånd från det kungliga
slottet. Av skräddarnas räkningar framgår i detalj hur den svenska adelns överdådiga klädkonsumtion tedde sig strax före reduktionerna. Mellan oktober 1663
och maj 1665 levererade Johan De Flon (sedermera Adlercrona, d. 1687) 1 250
meter band och spetsar samt cirka 1 500 meter guld- och silvergaloner till Lillie.
Till saken hör att De Flon bara var en av tio textilhandlare som Lillie var skyldig
pengar.1138

Arkitektur och kultur
Liksom Johan Lilliecrona och andra hade Axel Lillie slipat sin smak för arkitektur,
konst och musik under sin kontinentala resa och källmaterialet ger vissa möjligheter att göra sig en uppfattning om hur hans erfarenheter kom till uttryck i
Stockholm.
1137 Möjligheten att hålla sig med betjäning var ingen ny statusmarkör i sig, däremot pekar

förändrade attityder till hanteringen av betjäningens storlek, funktion och framtoning på att dess
betydelse som socialt konkurrensmedel ökade under 1600-talets lopp. Johan Ekeblad rapporterade
från Stockholm 1650 att drottning Kristina hade försett sina pager med två uppsättningar livréer
vid ett och samma tillfälle, en för dagligt bruk och en för festligare tillfällen. Den senare var av
sammet och prydd med silvergaloner. Ekeblad reagerade med viss avundsjuka. Som hovjunkare
hade han inte möjlighet att åstadkomma något liknande ens ifråga om sin egen klädsel. Johan Ekeblad till Clas Ekeblad, Stockholm, 1650-05-28 i Ekeblad, 1911, s. 52–53.
1138 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, sammanställning av Axel
Lillies skulder 1665. Johan de Flon var bördig från Bordeaux och adlades 1674. Som bruksägare
och framträdande handelsman i Stockholm representerade han en ny och växande grupp inom
adeln. Elmroth, 2001, s. 199.
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Ifråga om Lillies besök i Spanien finns en koppling till änkedrottning Hedvig
Eleonoras verksamhet. Lillie besökte Spanien på hösten 1662 och, till skillnad
från besöket i Paris, lämnade han detaljerade upplysningar om spanska byggnader, interiörer, konstnärliga dekorationer och trädgårdsanläggningar.1139 På våren 1662, ett halvår innan han begav sig till Spanien, hade Hedvig Eleonora bestämt sig för att bygga om Drottningholm efter en brand. Ambitionerna överträffade andra samtida projekt och etablerade änkedrottningen som den karolinska tidens mest framstående byggare och konstmecenat.1140 En anslående dubbeltrappa blev ett av Drottningholms mest spektakulära inslag och enligt sentida
bedömare ska den kejserliga trappan på Filip II:s El Escorial ha varit förebilden.1141
Strax efter att planerna på Drottningholm hade tagit form befann sig Lillie i
Madrid med omnejd. I noteringarna finner man en redogörelse för El Escorial,
som han kallade för världens åttonde underverk, en ”mäktig, skön, magnifik,
kostlig, präktig och stor byggnad”.1142 Sammanträffandet i tid mellan idéerna för
byggnationerna på Drottningholm och Lillies resa i Spanien kan vara en tillfällighet, men det är troligt att Lillie var informerad om änkedrottningens planer.
Att detta skulle ha fått honom att fatta beslutet om att resa till Spanien är mindre
sannolikt. Men hans sätt att beskriva El Escorial finner med säkerhet delvis sin
förklaring i att besöket där hade fått särskild betydelse i relation till Hedvig Eleonoras aktiviteter vid Drottningholm. Några spridda blad bland Lillies anteckningar visar att han lagt ned betydande arbete på att redigera resejournalen, som
färdigställdes efter resans slut.1143 Det gav Lillie tid att anpassa innehållet till samtida aktualiteter, genom att till exempel göra skildringen av El Escorial mer framträdande än vad han annars skulle ha gjort. I arbetet hade han dessutom god hjälp
av den beskrivning av byggnaderna som han hade köpt på plats.1144
Beskrivningen av El Escorial och andra arkitektoniska praktverk var under alla
omständigheter en tillgång då Lillie besökte Hedvig Eleonora på Drottningholm
i november 1663 och själv gjorde jämförelser mellan vad som hände där och vad

1139 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1662-63.
1140 Bedoire, 2001, 186–187. Ellenius, 1988, s. 52–54 har gjort bedömningen av änkedrottningens position.
1141 Bedoire, 2001, s. 187 och 2004, s. 65.
1142 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies resejournal, 1662-10-22 och
23. Citat på ty. ”[El Escorial] so ein mechtiges schönes magnifices köstlisches prechtiges u. grosses gebäwe
ist”.
1143 Utkasten ligger jämte räkenskaperna och den färdiga resejournalen. LUB, De la Gardieska
samlingen, Lillie, vol. 10:1.
1144 LUB, De la Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, Axel Lillies räkenskaper, 1662-10-24.
Titeln på beskrivningen framgår inte.
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han sett i Spanien och på andra ställen.1145 Dessutom hade Lillie att tävla med
ett antal beresta och arkitektoniskt väl orienterade blivande storbyggare i änkedrottningens närmaste krets. Till dem hörde Hedvig Eleonoras favorit, Lillies
framtida svåger, kammarherre Johan Gabriel Stenbock, som rest på kontinenten
mellan 1658 och 1662 och senare byggde Sjöö slott. En annan var Nils Bielke
med vilken Lillie sporadiskt hade umgåtts i Paris, och vilken lät bygga om Salsta
enligt franska förebilder samt bedrev byggenskap i Pommern. Kunskaper i arkitektur var i sådana miljöer en ytterst värdefull tillgång, vilket visar att de adliga
resenärernas påfallande intresse för byggenskap utomlands var intimt förknippat
med det sociala sammanhang resenärerna ingick i hemmavid.
Med Nils Bielke (och många andra som rest på kontinenten) hade Axel Lillie
också det gemensamt att han hade varit flitig teaterbesökare i Paris.1146 Då Bielke
och Lillie återvände hem bör de, vid sidan av Corneilles och Molières pjäser, ha
haft organisationen på Hôtel de Bourgogne och Théâthre du Marais i färskt
minne. Priser och placering på dessa teatrar berodde helt och hållet av den sociala
ordningen. Ensamma, unga adelskavaljerer hade till exempel plats på stolar direkt
på scenen, medan äldre män och damer satt i loger på olika nivåer. På så sätt
skapades effektiva gränser mellan adel, borgerskap och andra grupperingar. Prissättningen på biljetterna var dessutom sådan att adeln per person gav ett betydligt
större ekonomiskt bidrag till verksamheten än andra.1147 De franska förhållandena bör ha varit aktuella för Lillie då ha uppträdde som teatermecenat genom
att mellan november 1663 och april 1664 betala månadslön till en skådespelare.
Han bidrog även till teatern genom att låta uppföra en egen loge i stil med förhållandena på kontinenten.1148
I fallet med teatern hade Lillies agerande också direkt beröring med hovet.
Hedvig Eleonora värderade den högt, använde den i undervisningen av sonen
Karl och bröt från och med 1662 den nedgångsperiod teatern befunnit sig i under
Karl X Gustav.1149 Det var först från och med då som den franska, på kontinenten så inflytelserika, talteatern introducerades i Sverige på allvar. Ett centralt inslag i teaterlivet var de kringresande sällskapen, den så kallade komediantteatern.
Hedvig Eleonora gav särskilt bistånd till dessa grupper som tilläts sätta upp sina
pjäser i tillfälligt ordnade lokaler. 1662 till 1664 besökte Johann Christoff Loner
1145 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, kassaräkenskaper för nov.

1663.
1146 RA, Bielkesamlingen, friherreliga ätten, vol. E 2192 Nils Bielkes räkenskaper. LUB, De la
Gardieska samlingen, Lillie, vol. 10:1, räkenskaper dec. 1662–apr. 1663.
1147 Lough, 1957, s. 106–118.
1148 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 246, kassaräkenskaper för nov.
1663–apr. 1664. Skådespelarens månadslön var 60 dl. kpmt, vilket ska jämföras med att den bäst
betalde i Lillies egen hovstat (vid sidan av von Strauch) var hovmästaren med 21 dl. kpmt.
1149 Dahlberg, 2007, s. 104–105 och 129.
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Stockholm med sitt tyska sällskap och satte under hösten 1663 upp två skådespel
på slottet och i Lilla bollhuset.1150 Upplysningarna sammanfaller så väl att det är
troligt att den ”comediant” Lillie tillfälligt avlönade hörde till Loners sällskap,
vars aktiviteter också måste ha föranlett Lillies logebygge, kanske i Lilla bollhuset
som användes som tillfällig teaterlokal. Återigen accentueras med vilken konkretion resenärernas erfarenheter av kulturella aktiviteter på kontinenten omsattes i
hemlandet. Mot bakgrund av vad han sett av italiensk opera samt engelskt och
franskt drama kunde Lillie på ett trovärdigt förhålla sig till änkedrottningens
teaterintresse och hennes idéer om teaterns betydelse för den blivande regentens
uppfostran.

Resor och skulder
Det har framhållits att varken Axel Lillies eller den yngre broderns skuldsättning
utgjorde ett socialt hinder. Tvärtom bör bröderna ha betraktat sina skulder som
nödvändiga i en social struktur, där en hög samhällsposition krävde omfattande
investeringar i kostnadskrävande aktiviteter. Strategin var långsiktig. Tillfällig
skuldsättning avhjälptes genom att aktören säkrade sin ställning med tjänst, som
gav tillgång till löner och andra statliga belöningar samt fungerade positionerande
inför giftermål. Leonhard Lillies fall klargör att strategin hade tydliga avigsidor
för de anhöriga vid tidiga dödsfall. Däremot kunde Axel Lillie på sikt göra sig
skuldfri, inte minst tack vare svärmoder Catharina De la Gardies aktiva ingripanden.
Likpredikan över Leonhard Lillie sätter samtida ord på det som i källorna
framträder ifråga om bröderna Lillies agerande visavi reproduktion av social status. Predikan uppehåller sig vid att Leonhards kapaciteter som vuxen var en produkt av medveten omsorg från framförallt faderns sida.1151 Den utländska resan
var slutet på en lång rad utbildande aktiviteter och predikan talar mångordigt om
den, med utgångspunkt i att kungen personligen hade meddelat honom och brodern Gustav tillåtelse att resa. Förutom språkövningar säger texten inget om studier, utan framhåller hans exercitier, vilka en ”Cavalier väl anstå och tjäna kunna”
samt hans observationer av kontinentalt hovliv.1152
Leonhard Lillie, som redan som tioåring varit kammarpage hos drottning Kristina, lämnade tillfälligt Paris på sommaren 1660 för att på nära håll följa Karl II:s
återkomst till England och återupprättandet av monarkin. Enligt likpredikan ska
han ”jämte andra Cavalier [sic]” haft ”den nåden att kyssa” Karl II:s hand. Han
1150 Dahlberg, 2007, s. 129–147.
1151 Visserligen framhåller predikan den vanliga idén att Lillie ”av naturen inklinerade till allt
det som berömligit och hans stånd likmätit var”, men huvudpoängen var att Lillie hade sin ”education” att tacka för de färdigheter han hade och den position han hade uppnått. RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 254, personalier rör. Leonhard Lillie, cit. fol. 44.
1152 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 254, personalier rör. Leonhard
Lillie, cit. fol. 48.
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reste därpå åter till Paris i tid för att vara med då franske ”konungen samt hela
couren” återkom från fredsförhandlingar med Spanien efter att ha slutit den Pyreneiska freden (1659). I norra Italien såg Lillie alla ”härligheter och präktig palatier med mera vad där var i nejden” och passade på att bevista ett bröllop inom
storhertigfamiljen i Florens. Han förlängde sin vistelse i staden för att studera
språket ”såsom ock för hovstaten skull… vilket ibland de Italienska skattas att
vara den förnämsta”. Före hemresan hann han dessutom med att uppvakta drottning Kristina i Österrike då hon var på väg till Rom.1153
Författaren till likpredikan utgick från en gängse uppfattning om utlandsresans roll i en ung adelsmans utbildning och dess roll i relation till förhållandena
i Sverige. Mest relevant var att framhålla exercitier, kontinentalt hovliv och besök
på vissa betydelsefulla platser i presentationen av adelsynglingens resor. Sådant
som att resenären hade besökt Tivoli och där sett ”en av de delikataste orter” med
”de admirabelste vattenkonster” sattes i ett av svenska förhållanden beroende
sammanhang. Mellan raderna framkommer att Lillie måste agera aktivt för att få
utdelning på sina erfarenheter. Likpredikan framhåller att Axel Lillie d ä vid sonens hemkomst uppmanat honom att bege sig till hovet i Stockholm i avvaktan
på en lämplig plats. Halvtannat år senare, 1664, var dock Leonhard Lillie fortfarande utan tjänst ”och förmärkte att det honom icke tjänligt var, att hålla sitt hus
så länge”. Han gifte sig därför med Märta Sparre på slottet i änkedrottningens
närvaro.1154
Här ges således ett samtida begrepp för vad som sysselsatte bröderna Lillie i
Stockholm efter de utländska resorna. De höll sitt hus genom att upprätthålla ett
representativt levnadssätt. I klartext sägs också att det i längden var omöjligt att
hålla sitt hus utan att ha tjänst. Så som saken uttrycks i likpredikan var giftermålet
ett sätt att lösa en knepig ekonomisk situation. Tydligare än så kunde myntets
två sidor knappast illustreras. Den extravaganta, ostentativa hushållningen i huvudstaden syftade bland annat till att positionera den unge adelsmannen för giftermål, ett giftermål som blev en del av lösningen på den skuldsättning som (i
förekommande fall) samma hushållning förorsakade.

1153 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 254, personalier rör. Leonhard
Lillie, cit. fol. 49 och 50.
1154 RA, Bergshammarsamlingen, handl. rör. ätten Lillie, vol. 254, personalier rör. Leonhard
Lillie, cit. fol 50 och 52.
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5. Sammanfattning – konsten att återvända hem
Undersökningen i föreliggande kapitel har visat att resenärerna tillmätte resans
slutfas stor betydelse och regelmässigt förberedde hemresan med investeringar i
kläder och varor för att återvända hem i stor stil. Detta medförde stora kostnader
som innebar att det generellt sett var dyrare att avsluta en peregrination än att
påbörja den. Själva hemresan användes för att öppna vägen till statliga tjänster,
och för att utnyttja möjligheter att skaffa information om egna tillgångar och
läget i det svenska riket. Skaror med tjänare, eleganta kläder och kontinentalt
uppträdande underströk den återvändande resenärens ambitioner. Till de kontakter resenärerna sökte i samband med hemresan hörde sammanträffanden med
svenska statsföreträdare. Intresset för sådana möten låg inte bara hos resenären.
Representanter för riksledningen förväntade sig att få träffa hemvändande resenärer och höra deras rapporter från utlandsvistelserna. Avresans valete, med offentligt uttalade ambitioner om vad resan borde åstadkomma, var därför mer än
en effektfull symbolisk markering.
Den sociala dimensionen i återkomsten till hemlandet kan svårligen underskattas och undersöktes här med hänvisning förhållandena inom familjen Lillie. Axel Lillie d y framhöll att neslig vanära riskerade att drabba den som inte
genomförde sin resa på aviserat sätt. Resonemanget föll tillbaka på vad Lillies far
lovat regenten att sönernas resor skulle åstadkomma, men också på den sociala
kontext inom vilken Lillie handlade. Axel Lillie d ä hanterade både materiella och
personella resurser i syfte att befästa familjens ställning. Axel Lillies återkomst till
rikets centrum markerade därför inte bara avslutningen på en lång rad utbildande
aktiviteter, utan fungerade också som en demonstration av familjens kulturella
och sociala strävanden.
Axel Lillies möjligheter att ge utlopp för väldrillade manér, förtrogenhet med
kontinentala seder och intellektuella insikter uppenbarade sig dock inte med
automatik. Tvärtom måste han själv bidra till att skapa sådana tillfällen genom
att spendera stora summor pengar på vissa aktiviteter. Till det hörde att oupphörligen byta de egna och tjänarnas kläder. Klädkonsumtionens centrala betydelse visar sig i det faktum att Lillie under halvtannat år i Stockholm gjorde av
med ungefär dubbelt så mycket pengar på textilier och skrädderiarbeten som han
totalt hade gjort av med under sina två och ett halvt år utomlands.
Knappt 20 år före Axel Lillie återvände Carl Lilliecrona från kontinenten, och
då till miljön kring drottning Kristina. I anteckningar förda mellan åren 1645
och 1648 meddelade han erfarenheter från sin tjänstgöring som hovjunkare. Anteckningarna visar hur han omsatte de erfarenheter och kunskaper han hade skaffat sig genom att bokstavligen leva ut dem från dag till dag. Den miljö han rörde
sig i förutsatte aktörens otvungna förhållningssätt till franska språket, sociala hierarkier och samtida europeiska förhållanden. Lilliecronas kulturella bevandring
tog sig konkreta uttryck i rollen som observatör av arkitektur i Sverige, vilket
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exemplifierar vilken typ av utländska erfarenheter som kom till användning i samband med den omfattande byggnadsverksamhet som utvecklades av statsmakt
och adel. Axel Lillies åtaganden som teatermecenat och besökare vid Drottningholm på 1660-talet konkretiserade vidare betydelsen av dagsfärska kulturella erfarenheter. Tack vare bred orientering i kontinentalt byggande samt musik- och
teaterliv kunde Lillie förstå och delta i änkedrottning Hedvig Eleonoras kulturella
strävanden.
En central slutsats av undersökningen är att resenärernas aktiviteter i samband
med resornas avslutning måste studeras i förhållande till villkor determinerade av
hemmiljön. Det svenska riket, med Stockholm i centrum, var den arena på vilken
resenären kapitaliserade på sina i utlandet förvärvade egenskaper. Oavsett Paris
och Roms betydelse på andra områden utgjorde den svenska huvudstaden den
kontext mot vilken resenärerna ytterst förstod sitt handlande. Denna kontext var
i sin tur beroende av statsbygget och adelns behov av statustyngda praktiker för
att hävda social ställning.
Möjligheten att tillämpa prudentia, förmågan att praktiskt använda kunskaper
och erfarenheter på ett för stat och samhälle nyttig sätt, var således beroende av
ett ständigt utflöde av pengar. Bröderna Lillies återkomst till hemlandet skedde
under en period då adelsekonomierna sattes under press. Kronan blev alltmer
återhållsam med jorddonationer av det slag som tidigare använts som ersättning
för tjänster. Samtidigt mångdubblades de adliga utgifterna, inte minst till följd
av social konkurrens och därmed sammanhängande lyxkonsumtion. Saken undersöks inte här, men med säkerhet ökade kostnaderna för att etablera en adelsman med tjänst och giftermål efter den kontinentala resan under 1600-talets
lopp. Att adelns kostnader för att uppfostra söner alltid var stora råder det dock
ingen tvekan om.
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8. Sammanfattande diskussion

D

et följande kapitlet ägnas åt att diskutera och utveckla avhandlingens
resultat. Först behandlas den huvudsakliga förändringen av peregrinationerna mellan 1610 och 1680 och logiken bakom den. Avslutningsvis
dryftas avhandlingens resultat. Viss ny empiri presenteras. Den bidrar till att förtydliga redan givna svar på avhandlingens frågeställningar.

1. En föränderlig praktik och dess konsekvenser
Wilhelm Sjöstrand menade i sin studie av den militära undervisningens uppkomst i Sverige (1941) att peregrinationerna endast under en kort period kan
betecknas som statsnyttiga. Därefter blev de något annat. Han förde ingen djupare diskussion om saken, men avsåg med statsnyttiga resor bland annat de militära peregrinationer som under några decennier i 1600-talets början inriktades på
studier av den nederländska krigskonsten.1155
Resultaten av föreliggande avhandling bekräftar att Sjöstrands observation
hade fog för sig, i alla fall om man får tro den kritik mot peregrinationerna som
efter 1600-talets mitt framfördes av såväl stats- som universitetsföreträdare. Axel
Oxenstiernas klient Olof Verelius tadlade resenärerna som utomlands bara trodde
sig behöva ”gapa” och rikskansler Magnus Gabriel De la Gardie ansåg att rikets
anseende och ekonomi skadades av adelns sätt att genomföra peregrinationerna.
Verelius och De la Gardie var överens om att adelns peregrinerande inte var
särskilt statsnyttigt. Frågan är vad som avsågs med detta. Till det yttre uppvisar
peregrinationerna över tid en tämligen stabil struktur. De ägnades åt studier, exercitier, uppförandekoder och erfarenheter, såväl vid 1600-talets början som efter
seklets mitt. Problemet, enligt Verelius och De la Gardie med flera, var att resenärerna hade kommit att ägna sig åt kulturellt och socialt bestämda aktiviteter i
alltför hög grad. Dansen i Paris är ett exempel. Som Axel Oxenstierna påpekade
1155 Sjöstrand, 1941, s. 193–196. Sjöstrand utgår från föremålet för sin studie, den militrära
utbildningen, och framhåller att under 1600-talets första hälft ”var den generella målsättningen
[med studier och resor]–utbildning för statens tjänst över huvud–alltjämt vanligast, men tycks därefter ha blivit sällsyntare”.
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ifråga om sonen Eriks utbildning avsåg exercitierna att utrota tafatthet och dana
framåtanda. De var på så vis statsnyttiga eftersom de bidrog till blivande statstjänares förmåga att agera i offentliga sammanhang. Samma exercitier hotade dock
hela peregrinationsprojektet om de fick ta överhanden över itinerarierna.
Studien ovan har visat att yttrandena av denna kritik föregicks av en tydlig
förändring av sättet på vilket peregrinationerna genomfördes. Under decennierna
mellan 1640 och 1660 började adeln, med aristokratin i spetsen, att agera på
delvis nytt sätt. I centrum för förändringen stod Frankrike och i synnerhet Paris.
Medan formen för il giro d’Italia satte sig på 1630- och 40-talen och sedan inte
ändrades nämnvärt, skiftade vistelserna i Frankrike karaktär. Fram till en bit in
på 1640-talet var det fortfarande önskvärt att fördela tiden för vistelser i Frankrike
mellan Paris och någon landsortsstad längs Loire. Där skrev resenärerna in sig vid
exercitie-akademierna och lärde sig den normerande franska som talades i Anjou
och Touraine. Kring 1660 var detta otänkbart. Resenärerna satsade då nästan all
tid i Paris, vars akademier nyttjades för att tillgodose behoven av exercitier, och
vars urbana kultur polerade umgängesmanéren. Med Ludvig XIV:s iscensättning
av den enväldiga monarkin underströks betydelsen av vistelser i den franska huvudstaden ytterligare.
Harald Appelbom pläderade för att hans son och brorson skulle förbereda sin
vistelse i Paris med en sejour i Sedan, ägnad åt studier och exercitier. Instruktionen för detta hade en uttalad propedeutiskt karaktär och avsåg att skaffa dem
fysiska, intellektuella, kulturella och sociala färdigheter som satte dem i stånd att
göra mesta möjliga av besöket i Paris. Resonemanget belyser den allmänt erkända
uppfattningen att vistelserna i den franska huvudstaden måste förberedas, men
var ovanligt så till vida att denna preparering oftast genomfördes i samband med
besök i nederländska eller tyska akademier. Mot sådan bakgrund står klart att
Schering Rosenhane planerade sina två äldsta söners peregrination så att de skulle
anlända till huvudmålet, Paris, med så mycket kunskaper och erfarenheter som
möjligt.
Förändringen av resandets praktik måste ställas i relation till förändringar
inom statstjänsten, adelns demografi och uppfattningar om önskvärda kvalifikationer. I termer av ideal ändrades föreställningarna om den perfekte hovmannens,
för att tala med Baldessare Castiglione, färdigheter efter hand. Fram till en bit in
på 1600-talet fanns ett ideal som framhöll betydelsen av boklig bildning och moralisk resning i kombination med yttre färdigheter. Kring 1600-talets mitt försköts fokus mot det senare med särskild bäring på förmågan att i alla sammanhang agera med retoriskt slagfärdighet och polerad esprit. Denna diskurs serverade goda argument för prioriteringar. Ett vältaligt exempel är Schering Rosenhane som avkrävde sönerna fysisk elegans, retorisk skicklighet och förmåga att
underhålla damer.
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Kring 1600-talets mitt bidrog adelns demografiska omvandling till att förutsättningarna för peregrinerandet modifierades. Nobilitering användes, inte i samband med 30-åriga kriget, som del av ett belöningssystem avsett att kompensera
för statstjänst. Antalet adliga släkter ökade betydligt, liksom antalet grevar och
friherrar, då titlar också användes som en form av belöning. Den mest betydelsefulla ersättningen för statstjänst utgick emellertid i form av jord och ledde till att
adeln, i synnerhet aristokratin, berikades. Vid mitten av 1600-talet kontrollerade
medlemmar av adelsståndet två tredjedelar av all odlingsbar mark i Finland och
Sverige.
Kombinationen av nobiliteringar och rikedom sporrade social konkurrens.
Allt överdådigare begravningar, bröllop och byggnationer användes för att markera social ställning. Till denna uppåtgående spiral fogades peregrinationerna.
Det kan erinras om att Magnus Durell ansåg att ett gott argument för Erik Oxenstiernas resa till Italien var att Magnus Gabriel De la Gardie aldrig skulle
komma att ta sig dit. Ett par decennier senare vittnade Axel Lillie om att resorna
måste genomföras någorlunda enligt plan eftersom iakttagare på hemmaplan kritisk granskade resenärernas agerande. Att komma hem för tidigt var otänkbart.
Lillies och hans bröders exempel visar på så vis att statstjänsten på 1660-talet
lydde under annan logik än under seklets inledande decennier. Konkurrensen
hade hårdnat, dels till följd av adelns numerära tillväxt och egna förkovran, dels
som ett resultat av tävlan med ofrälse individer utrustade med utmärkta meriter,
ofta tillägnade utomlands.
Förskjutningen av fokus inom adelns peregrinationer och reaktionerna på denna
kan studeras i Axel Oxenstiernas engagemang i adelns resande. Det har framgått
att rikskanslern intog en försiktig hållning till resorna, vilket tog sig uttryck i
planeringen av de egna sönernas peregrinationer. Statsnyttan sattes främst varför
han ville se en gyllene medelväg mellan å ena sidan exercitier och besök i metropoler respektive studier och politiska observationer å den andra. Grunden till
denna hållning står att finna i hans erfarenheter av, i hans mening, mindre lyckade resor och de omfattande skulder som enskilda resenärer försatte sig i, särskilt
i Paris. Det kan påminnas om att han själv besökte den franska huvudstaden 1635
och där bevittnade den belägenhet som hans klient, Jonas Hambraeus, hade försatts i av Erik Rålamb. Oxenstierna återbetalade visserligen Rålambs gälder, men
Hambraeus hade redan ingått nya borgensåtaganden.
Bättre blev saken inte av att Oxenstierna i Paris också mötte sina systersöner
Axel och Gustav Åkesson Natt och Dag och deras kusin Axel Turesson, för vars
peregrinationer han hade ett yttersta ansvar. Egentligen borde dessa inte befinna
sig där över huvud taget. Enligt den ursprungliga planen skulle de, som ovan
nämnts, vara i Strasbourg och syssla med studier, övningar i franska och exercitier. Där bröt emellertid pesten ut och de gav sig av för att resa till Leiden. Färden
gick över Paris, och trots att Oxenstierna beordrat dem lämna staden inom en
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vecka blev de kvar ett halvår mellan hösten 1634 och våren 1635, sysselsatta med
exercitier på övligt parisiskt manér.1156 Rikskanslern var allt annat än nöjd med
detta och de kostnader det resulterade i. Så snart han kom till Paris såg han till
att de reste vidare. Såväl detta drastiska ingripande som hans skyddslingars trots
av givna instruktioner säger åtskilligt om den tvingande logik som härskade i den
franska huvudstaden. Oxenstierna hade förstått vad den innebar och avrådde om
möjligt från besök i Paris, medan resenärerna i allmänhet strävade att maximera
tiden där.
Dessa erfarenheter lades till andra som Axel Oxenstierna under fyra decennier
hann tillägna sig. Ännu strax före sin död 1654 var han en engagerad reseorganisatör, men en ytterst kritisk sådan. I samband med systersonen Johan Sparres
utlandsvistelse åren 1649 till 1652 deklarerade han sitt missnöje med hur adeln
skötte sina saker. Han hade sett många som rest, men knappt någon som återvänt
”lärdare och bättre”.1157 Uttalandet gjordes i det brevledes förmedlade gräl som
utvecklades kring Sparres resa. Diskussionen fördes mellan Oxenstierna, Sparre
och dennes informator, Jonas Böös (Gyldencrantz) Skälet till missämjan var olika
uppfattningar om fortsättningen på Sparres resa efter dennes besök i Leiden. Det
hela började med att Oxenstierna bad om systersonens åsikt i frågan. Enligt den
ursprungliga planen, som Oxenstierna formulerat, skulle Sparre först vistas något
år i Holland och sedan bege sig till Genève eller Strasbourg.1158
I sitt svar övervägde Sparre olika alternativ. För det första borde det tillåtas
honom att stanna ytterligare två år på kontinenten. Han hade dittills mest sysslat
med studier. Nu behövde han på allvar ägna sig åt exercitierna. En timme om

1156 Informatorn, Paul Friedrich, rapporterade med beledsagande räkenskaper att hans disciplar
studerade på förmiddagarna och sysslade med exercitier, nämligen, dans, fäktning och språk, på
eftermiddagarna. De bevistade även den kungliga baletten och spelade tennis på bollhuset, allt enligt det mönster som har bekantgjorts ovan ifråga om besöken i Paris. Särskilt Axel ville även skriva
in sig vid en av akademierna med argumentet att där redan fanns åtskilliga svenskar som intensivt
ägnade sig åt ridkonsten. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 602A,
Paul Friedrich till Axel Oxenstierna, Paris, 1634-11-01 (räkenskaper) och 1635-02-?? Vol. E 655,
Axel Åkesson Natt och Dag till Axel Oxenstierna, Paris, 1634-10-09, 10-23, 12-05, 1635-02-14,
03-01, 03-29.
1157 Uttalandet återges av Jonas Böös i ett brev till Axel Oxenstierna och i sin helhet lyder det:
”Quasi dememini, Domine, formulae, cum huic ingemiscentem malo Te aliquando audirem, perpaucos
Tibi aliquot retro annis contigisse videre ab exteris redeuntes doctiores et meliores.” På svenska: ”Liksom
jag inte glömmer dina ord, min herre, då jag en gång hörde dig suckande beklaga detta onda och
sade dig sedan åtskilliga år bakåt i tiden sett mycket få som lärdare och bättre återvänt från främmande länder.” RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös
till Axel Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13.
1158 Axel Oxenstiernas planering av Johan Sparres resa framgår av Sparres och Jonas Böös ständiga hänvisningar till den i deras brev till Oxenstierna, se t ex RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till Axel Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13 och
Strasbourg, 1651-02-07 samt vol. E 618, Jonas Böös till Axel Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13,
1650-07-21 och Strasbourg, 1650-10-18.
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dagen var alldeles för lite om de fysiska övningarna verkligen skulle bli ett ”ornament” vid audienser på hov och andra fashionabla platser. Han måste därtill lära
sig tala franska, italienska och tyska, för vilket en fortsatt vistelse i Holland inte
alls passade då holländskan på ett förvirrande sätt blandade inslag från tyska och
”belgiska”. Vistelsen i Leiden borde därför avslutas inom tre månader. Beträffande valet mellan Genève och Strasbourg, kunde han gott tänka sig vilkendera
av städerna, men på ett villkor. Tidig vår 1651 borde han få resa till Italien och
vistas där framåt sommaren för att sedan resa till Frankrike på ett år.1159
Ett ännu bättre alternativ vore att resa direkt till Paris. Sparre förstod att Oxenstierna inte skulle bli särskilt förtjust över förslaget, men bad honom betänka
argumenten. För det första kände alla till, inte minst Oxenstierna själv, hur betydelsefull franskan var i alla sammanhang och att goda kunskaper däri var nödvändiga för alla som sökte framgång på hovet. För att behärska språket till fullo
behövde Sparre minst ett år i Paris. För det andra måste han lära sig alla koder
för elegant uppträdande och konversationskonst. Alla, skrev Sparre, rekommenderade det franska hovet i dessa sammanhang. ”Och du kan lätt tänka dig hur
otroligt viktigt det är för mig att så snart som möjligt vistas där så ofta det går.”
Sparre påpekade vidare att Oxenstierna var väl medveten om hur sällan han roat
sig i Stockholm (läs på hovet) då han studerade i Uppsala. Ifråga om exercitierna
framhöll han att ”emedan de visserligen inte är till direkt nytta för staten, så är de
sällsynt dekorativa för människor som lever i offentligheten.” Som replik på Oxenstiernas syn på studier sade sig Sparre inte heller förstå varför den som reste i
Frankrike eller Italien inte skulle göra framsteg i litterära konster. Saken förhöll
sig ju så att den som låg still i Leiden eller Uppsala egentligen inte heller åstadkom
särskilt mycket.1160
Sparre fick rätt i sin förmodan att Oxenstierna skulle ställa sig kritisk till förslaget.
Han blev irriterad och startade det gräl som blottlade konfliktlinjerna mellan två
skilda sätt att se på de kontinentala resorna och vad de borde användas till. Böös
intog en medlande ställning och förklarade för Oxenstierna att den springande
punkten var delade meningar om en duglig statstjänares färdigheter. De hade
diskuterat saken tidigare och Böös gav Oxenstierna rätt i att det delvis var en
generationsfråga. Ty Böös och Sparre ville som ”nya statstjänare [novi politici]”

1159 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till
Axel Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13.
1160 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till
Axel Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13. Citaten löd på latin: ”Mihi vero hanc [aulam] subinde frequentare perquam esse necessarium facile potes cogitare.” Och: ”Ut exercitia corporis taceam, quae
quanquam directe nihil ad Rempublicam iuvandam, in luce hominum victurum tamen quam maxime
condecorant.”
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hellre framstå som världsvana (urbani) än lärda (sapientes) och var ”inte särskilt
intresserade av allvarliga studier.”1161
Böös skrev vidare att han mycket väl mindes förklaringen till varför så få hade
lyckats göra något vettig av sina resor. Enligt Oxenstierna var ”roten till allt det
onda” att utländska vanor alldeles nyligen hade blandats med svenska seder. I sin
strävan att anpassa sig till det nya gick många några steg för långt. Böös menade
emellertid att Sparre lovade bättre. Men, tillade han, liksom andra led Sparre av
den ”vanliga sjukan” och längtade till Frankrike. Enligt egen övertygelse skulle
han där, bättre än någon annanstans, lära sig språk, skaffa sig eleganta vanor och,
vad både Böös och Oxenstierna ansåg vara överflödigt, öva sina exercitier. Om
Böös finge råda satte de aldrig sin fot i Frankrike och i valet mellan Genève och
Strasbourg föredrog han det senare. Visserligen kännetecknade värdighet och modest leverne bägge platser men i Strasbourg fanns svensk representation, staden
var luthersk och enligt andra svenska adelsresenärer relativt billig.1162
Av Sparres kommentarer framgår att han och morbrodern från början hade
varit överens om resans generella sträckning genom Holland, Italien och Frankrike och att utlandsvistelsen borde avslutas med en kort visit i England. De var
också överens om att resans innehåll med avsikt på studier, språkövningar, exercitier och erfarenheter från hovmiljöer. Vad de inte var överens om var hur mycket
som skulle ägnas respektive aktivitet och var han lämpligen borde uppehålla
sig.1163
Inte alldeles oväntat måste Sparre böja sig för Oxenstiernas vilja och reste på hösten 1650 från Leiden till Strasbourg.1164 Irritationen mellan honom och morbrodern hade dock inte lagt sig. Tvärtom gick de en ny rond med varandra tidig vår
1161 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel
Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13. På latin skrev Böös: ”Sic enim ut scripsisti, Patrone, ita se res habet:
Nos novi Politici genere severiore literarum non nimium delectamur, ita quidem, ut si alterutro nobis
carendum sit, urbani (sic reddere liceat) quam sapientes esse malimus.” På svenska: ”Liksom du skrev,
min Patron, så förhåller det sig också: Vi nya statstjänare är inte särskilt intresserade av allvarliga
studier, och om något av de båda skulle fattas oss, ville vi hellre synas världsvana (ty så bör det
uttryckas) än lärda.”
1162 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel
Oxenstierna, Leiden, 1650-05-13.
1163 Kommentarerna om Sparres studier måste ses mot bakgrund av att Sparre i Leiden med
med Böös hjälp, engagerat ett antal toppkrafter för sina studier i arkitektur, juridik, matematik,
politik och vältalighet. Han studerade bl a för Jacob Maestertius (1610–58) och Marcus Boxhornius (1612–53). RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös
till Axel Oxenstierna, Leiden, 1649-10-12 och vol. E 722, Johan Sparre till dens., Leiden, 165002-19.
1164 Axel Oxenstierna skrev på sommaren 1650 att han rekommenderade Strasbourg ”både för
studiernes som exercitiernes skull…”. RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre,
Rikskansler Axel Oxenstiernas brev och koncepter, vol. E 537, Axel Oxenstierna till Johan Sparre,
Stockholm, 1650-07-03. Böös och Sparres resa till Strasbourg, blev inte problemfri. I Frankenthal
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1651. Sparre hade då återigen uttryckt sitt missnöje med att inte få resa till Paris
och upplevde vistelsen i Strasbourg som en orättfärdig förvisning. ”Jag sörjer min
olycka, inte helt utan anledning syns det mig, och är helt ovetande om vilka skäl
som lett till att min önskan om att resa till Frankrike tagits emot på annat sätt
hemmavid.” Sparre försäkrade Oxenstierna om att han bara hade haft ärliga avsikter med planerna på Frankrikeresan. Det som sporrade honom var inte ytlig
fåfänga (vanitas) utan kultur, eleganta levnadsvanor och, framförallt, betydelsen
av att lära sig språket. Ty franskan hade Sparre ”sett att alla uppskattar och sätter
högsta värde på, så om jag återvänder från peregrinationen med bristfälliga kunskaper i det språket, måste jag betrakta det som ytterst skamligt för en man som
ska leva i offentligheten.”1165
Han kunde inte heller förstå varför just han förvägrades resan till Paris när så
många andra, även de som stod under kanslerns beskydd, hade vistats där under
lång tid. Oxenstierna var rädd att studierna skulle bli lidande i den franska huvudstaden, men Sparre försäkrade att så inte skulle bli fallet. Han skulle heller
inte förfalla till de sedeslösheter som andra ägnade sig åt och ansåg att andras
misstag inte fick hindra honom. ”Jag vågar inte föreslå dig, Morbror, [vad som
bör göras], men jag kan heller inte förstå vad större nytta en fortsatt vistelse i
denna stad gör mig.” Han lovade dyrt och heligt att ägna sig åt studierna i vältalighet, språk och politik, samt studera folks seder, bruk och handlingar bara han
fick löfte om att resa till Frankrike. Under tiden föreslog han en flytt från Strasbourg till Genève, där man likaväl kunde studera franska, men desto bättre öva
sig i ridning tack vare stadens framstående mästare på området.1166
misstänktes de för att vara spioner och hölls kvar för förhör. När de anlände till Strasbourg bekräftade Böös att det där skulle vara lättare att undvika de ”förförelser” som var vanliga på andra ställen.
RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel Oxenstierna, Strasbourg, 1650-10-18.
1165 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till
Axel Oxenstierna, Strasbourg, 1651-02-07. Det citerade styckena lyder i sin helhet: ”Doleo, non
immerito mihi videtur, infelicitate mea, et nescio omnino, qua alia causa factum ut desiderium meum
eundi in Galliam aliter domi sit acceptum, ac ego sensi et insinuavi, certe insinuavi volui. Necque enim
illuc unquam cogitavi, ut levitates ullas aliaq[ue] vitia … inde mecum domum adferrem, sed cultus,
morum elegantiae, et maxime linguae addiscendae causa, quam video apud omnes aestimari et in maximo pretio haberi: ut pene turpe hoc tempore existimem homini in luce hominum victuro, illius linguae
rudem a peregrinatione rediisse.” På svenska: ”Jag sörjer min olycka, inte helt utan anledning syns
det mig, och är helt ovetande om vilka skäl som lett till att min önskan om att resa till Frankrike
tagits emot på annat sätt hemmavid, men de åsikter jag har förmedlat står jag sannerligen för. Och
jag har heller aldrig någonsin tänkt mig resa dit, för att därifrån hämta hem någon ytlig fåfänga
eller några andra laster, utan för att lära mig kultur, eleganta levnadsvanor och, mest av allt, språket,
vilket jag ser att alla uppskattar och sätter högsta värde på, så om jag återvänder från peregrinationen
med bristfälliga kunskaper i det språket, måste jag betrakta det som ytterst skamligt för en man som
ska leva i offentligheten.”
1166 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till
Axel Oxenstierna, Strasbourg, 1651-02-07. Citatet på latin: ”Non ausim Tibi, Avuncle, praescribere:
sed nec video quid longior mora in hac urbe mihi magnopere profuerit.”
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Hade Oxenstierna varit missnöjd med sin systerson tidigare blev det inte bättre
av detta. Svaret på Sparres förnyade ansträngningar att påskynda resan till Paris
var så rasande irriterat att Sparre utropade ”Gode Gud!” Oxenstierna beskyllde
Sparre för att hysa en oseriös inställning till studier och för att fäkta efter lyx och
utsvävningar. Sparre sade sig dock inte förstå varför saken tagit sådana proportioner. Han levde anständigt och började dagen med flera timmars läsning i historiska och politiska verk, fortsatte sedan med fäktning och ridning och, efter lunch,
med dans, bollspel och övningar i franska. Han medgav att han alltid varit mest
intresserad av franska språket och att det var skälet till att han så gärna ville resa
till Frankrike, där man också kunde ta del av det franska livets elegans. Emellertid
lovade han nu att helt och hållet följa sin morbrors önskemål och bad om ursäkt
för att han förargat honom.1167
Böös, som i sitt vanskliga uppdrag måste försäkra sig om bägges förtroende,
meddelade Oxenstierna information som knappast gjorde Sparres position lättare. Redan i Holland hade Böös fått klart för sig att verkligheten bakom resandets lovsång delvis var ganska bister. Sparre hade nämligen vägrat förlägga sina
studier till Utrecht, vilket hade varit Oxenstiernas plan. Där satt åtskilliga svenskar i fängsligt förvar. En av dem var den ovan nämnde Anders Kruus. Såväl Sparre
som Böös tyckte sådant var pinsamt och framhöll att svenskarnas rykte i Holland
och Frankrike inte var det bästa.1168
När Oxenstierna och Sparre drabbade samman våren 1651 frångick Böös sin
vanligtvis försiktiga hållning, tog bladet från munnen och skrev ett långt brev till
Oxenstierna, vilket avslutades med uppmaningen att det måtte brännas.1169 Brevet sade åtskilligt som inte brukade förmedlas per post och redogjorde för Böös
bedömning att allt inte stod rätt till. Han gick dock inte entydigt på Oxenstiernas
linje, utan uppmanade honom tvärtom att säkra Sparres ekonomiska underhåll.
Som stöd för sin ståndpunkt hänvisade han till att Sparre inte kunde resa hem
”förrän han hade någorlunda gått samma väg och försökt sig så vida, som andra
hans gelikar.” Han medgav att det hade gått åt pengar, bland annat på kläder,
men att det var nödvändigt för att hålla ”reputationen” uppe. Han poängterade
även att ekonomiska medel måste undvaras för vistelsen i Paris. Sparre hade redan
sänt sin lakej dit i syfte att ge honom tid att förbereda saker på plats. Dessutom
skulle Sparre komma att behöva pengar för att ekipera sig och betjäningen inför
hemresan; det inte gick an att komma ”blotter [oklädd]” hem.1170
1167 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 722, Johan Sparre till
Axel Oxenstierna, Strasbourg, 1651-04-04.
1168 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel
Oxenstierna, Leiden, 1649-10-12.
1169 Böös bedömning av ärendets karaktär framgår bl a av att han skrev på svenska. Det var
enda gången han gjorde det beträffande rapporterna om Sparres resa.
1170 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel
Oxenstierna, Strasbourg, 1651-06-16. Böös skrev att då han kritiserat Sparres utgifter ska Sparre
ha svarat: ”det måste kosta på huru det kunna”.

356

Johan Sparre hade försäkrat sin morbror om att han levde dygdigt och ärbart.
Böös hade emellertid annat att förtälja. Sparre hade börjat umgås alltmer med
den elsassiska adeln och särskilt med en ung kvinna som Böös benämnde ”Helmstedterinnan”. Ryktet i Strasbourg var att Sparre friat till henne. Vad värre var,
enligt Böös, var att hennes syster, Agnes Margareta von Helmstedt (1613–66),
befann sig i Stockholm och hade ha fått reda på systerns affär med Sparre. Böös
ville därför att Oxenstierna med ”praktiker” hindrade ryktet från att spridas också
i Stockholm. Sparres vandel var dock god i jämförelse med Nils Lilliehööks
(1630–92), vars resa till Strasbourg i Böös och Sparres följe möjliggjorts av Oxenstierna. ”Han har väl inte debaucherat mycket, eller druckit bort stora penningar, men mycket spenderat på en hop onödiga granna kläder och allehanda
fåfäng[ligheter]…”. Därtill hade han velat leva ”som en av de högsta kaxar här i
staden”. Böös ville nu att Oxenstierna såg till att Lilliehööks far löste sonen ur
den ekonomisk knipa han hade försatt sig i. 1171
Det värsta sparades till sist. I Sverige och Finland löpte ett rykte, som enligt
ett brev till Nils (Nilsson) Brahe (1633–99) sade att Böös hade slagit ihjäl Sparre
och sedan gått i kloster.1172 Han försäkrade Oxenstierna att han inte förstod hur
ett sådant rykte hade uppkommit och att det var helt grundlöst. De hade inte
grälat och än mindre varit i slagsmål med varandra.1173 Hur Oxenstierna reagerade på detta är obekant, men Sparres ursäkt tog skruv och irritationen lade sig.
Mest betydde troligen att Sparre helt och hållet anpassade sitt itinerarium efter
Oxenstiernas önskemål. I sällskap med Böös lämnade han på sommaren 1651
Strasbourg, där han vistats i cirka tio månader, och reste till Italien. Han besökte
Rom, men var redan i december i Paris och tog sig efter fyra månader i april 1652
över England och Holland åter till Sverige.1174
Sparres förehavanden och kontakter med rikskansler Axel Oxenstierna illustrerar
den kontext i vilken diskussionen om resorna på kontinenten måste förstås. I
klartext menade Oxenstierna att Paris tilltagande betydelse på adelsresenärernas
itinerarier innebar ett grundskott på resandets primära syfte, att det skulle tjäna
staten.1175
1171 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel

Oxenstierna, Strasbourg, 1651-06-16.
1172 RA, Skoklostersamlingen, vol. E 8131, Zacharias Palmbom till Nils Brahe, Matholmen,
1651-06-04.
1173 RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618, Jonas Böös till Axel
Oxenstierna, Strasbourg, 1651-06-16.
1174 Se härom i Böös resp. Sparres brev till Axel Oxenstierna mellan okt. 1651 och maj 1652 i
RA, Oxenstiernska samlingen, Oxenstierna av Södermöre, vol. E 618 och E 722.
1175 I en kommentar till grälet mellan Sparre och Oxenstierna skrev Böös apropå Sparres ”längtan efter den alamodiska världen” att ”nuförtiden finns inte många andra önskemål. Och bara några
få kan, eller ens vill, skilja sken och yta från verklighet”. På ty:: ”Sein verlangen nach dem alamodischen welt betreffend… Es gehet heutiges tages nicht viel andere wuntz im schwang. Wenige, die den
schein und farb von der realitet unterscheiden wissen, oder auch wissen wollen.”
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Betecknande nog gjorde Johan Sparre en helt annan tolkning av problematiken. Samma aktiviteter som Oxenstierna ville minska omfattningen av ställde
Sparre i centrum för förståelsen av individuell och statlig nytta. I hans ögon gick
det inte att dana en duglig statstjänare om denne förvägrades möjlighet att i Paris
inhämta nödvändiga egenskaper, erfarenheter och kunskaper. Att tala franska
med parisiskt idiom var en livsnödvändighet och vad Oxenstierna inte ville ta
hänsyn till var att detta omöjligen kunde uppnås i Genève eller Strasbourg. På
samma sätt förhöll det sig med exercitier och eleganta vanor, vilka måste övas i
det sammanhang som bestämde vad som var à la mode och inte. Begreppet politicus novus (ny statstjänare) markerade därför en väsentlig förändring ifråga om
statstjänarens färdigheter; akademisk bildning underordnades världsvanan, och
resans itinerarium underordnades behoven av vistelser i Paris.1176
Enligt Sparre förbisåg Oxenstierna att Paris’ dominans ifråga om den svenska
adelns resor speglade stadens centrala ställning bland Europas metropoler. Sådant
kunde en enskild resenär emellertid inte annat än böja sig för, alldeles oavsett
tillkortakommanden som andra gjort sig skyldiga till. Det som Oxenstierna karaktäriserande som vanus (ytligt, fåfängt) var enligt Böös och Sparre urbanus, varmed förstods fashionabla vanor karaktäristiska för parisiskt stadsliv. Med Sparres
synsätt var de urbana vanorna statsnyttiga eftersom de satte bäraren i stånd att
fungera i ett samtida socialt och politiskt sammanhang.
Signifikativt är att ungefär samtidigt som Böös använde urbanus i sitt brev till
Oxenstierna dök begreppet upp i den akademiska litteraturen. I sin oration framhöll Nils Stiernflycht 1648 att den som inte lärde känna den franska elegansen
på djupet aldrig kunde vinna epiteten älskvärd (comis) eller världsvan (urbanus).1177 Konkretiseringen av Paris betydelse för innebörden i begreppet urbanitet demonstrerar den successiva förändringen av prudentiabegreppet. Som helhet
var det beständigt men relationen mellan dess delar justerades som en konsekvens
av Paris i allt väsentligt hade kommit att dominera den europeiska aristokratins
uppfattning om eftersträvansvärda färdigheter.

1176 Samma bedömning skulle Erik Lindschöld, preceptor för Gustav Carlson, sedermera göra.
När han med sin elev vistades i Strasbourg på 1660-talet framhöll Lindschöld att staden gav tillräckligt bra möjligheter till studier och exercitier. Däremot fanns åtskilligt att önska beträffande
konversationen, det vill säga det sociala umänget. Symptomatiskt nog framfördes dessa tankar i
samband med att Lindschöld pläderade för en förflyttning till Paris. Ingers, 1908, s. 45–46.
1177 Stiernflycht, 1648.
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2. Resultatsammanfattning
Inte mer än sex år förflöt mellan starten för Erik Oxenstiernas respektive Johan
Sparres peregrinationer. Med undantag för Sparres vistelse i Strasbourg och omständigheterna kring Oxenstiernas besök i Paris var deras resor till det yttre ganska
lika. Som i de flesta andra fall koncentrerades utlandsvistelserna till Nederländerna, Frankrike och Italien och ägnades åt studier, exercitier samt observationer
av kontinentala förhållanden. Sparres konception av peregrinationen skilde sig
emellertid på ett avgörande sätt från idéerna som reglerade Eriks resa.
Att så var fallet bekräftas av Eriks korrespondens med fadern. Av den framgår
att Erik skulle göra nödvändiga observationer och så snart som möjligt återvända
hem. Hemmavid kunde han nämligen, under rikskanslerns ledning, få bättre utbildning i konsten att styra en stat än utomlands. Under vistelsen i Holland,
mindre än år efter avresan, skrev Erik att han hellre tog del av faderns kunskaper,
än resandets ”innehållslösa läckerheter”; en tankefigur han återkom till i andra
brev.1178
Uppenbarligen fullföljde Axel Oxenstierna ifråga om Eriks resa den tanke som
hade väglett honom redan i slutet av 1620-talet, då han planerade den äldste sonens peregrination: de avgörande färdigheterna skulle inhämtas på praktisk väg i
statsledningens närhet. Att peregrinera var i inte alldeles fel, särskilt inte om det
inriktades på kunskaper som omedelbart kunde omsättas i statstjänst, men måste
regleras för att bli nyttigt. Det kan erinras om att sonen Johan undfägnades
samma behandling som den äldre brodern och Erik. I Paris sysslade han visserligen med exercitier, men agerade samtidigt som sin faders utsände vid det franska
hovet och måste rapportera därifrån. Genomförandet av Johans och Eriks peregrinationer uttrycker således hur Axel Oxenstiernas vision om statskloka resor omsattes i praktiken. När han riktade kritik mot andra var det med de egna sönernas
mått han mätte; alldeles uppenbart utgjorde systersonen Johan Sparres idéer en
antites till vad han bedömde vara statsklokt.
Sammantaget ger dessa exempel ett svar på frågan om hur den statskloka resan
definierades, genomfördes och småningom underminerades genom föränderliga
praktiker. Om utgångspunkt tas i Axel Oxenstiernas definition av statsklokt
handlande blir det uppenbart att Johan Sparre underminerade peregrinerandet
genom att förskjuta fokus från nyttiga observationer av kontinentala realiteter till
kulturellt och socialt betingade behov av distinktioner, knutna till fashionabla
och kostsamma miljöer i Paris. Oxenstiernas starka önskemål om att Sparre tillbringade tid i Strasbourg var ett storstilat, men hopplöst, försök att lansera ett
alternativ till vistelserna i den franska huvudstaden.

1178 AOSB, avd. I, vol. 17, s. 414–415, Erik Oxenstierna till Axel Oxenstierna, Haag, 1644-

04-24.
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Resan som kunskapsform
Oxenstiernas och Sparres resonemang bottnade i det problemområde som rör
resan som kunskapsform. Som uttrycket antyder fanns det en väl etablerad uppfattning om att resande utgjorde en särskild form av kunskap, skild från andra
former, till exempel teoretiska studier. Inom den litterära genre som kallas Ars
apodemica och som etablerades under 1500-talet torgfördes uppfattningen att resande gjorde resenären bättre, vilket var nyttigt för samhälle, stat och vetenskap.
Skälet var att resenären till skillnad från den boksynte, under utmanande förhållanden, empiriskt prövade sådant som annars studerades på teoretisk väg. Då erfarenheter från resor skrevs ned, vilket var ett krav, fanns dessutom möjlighet att
sprida resenärens observationer till en bredare publik.
Tidigare svensk forskning har visat att apodemiken fungerade som en resonansbotten för den svenska diskursen om resande och att dess idéer återfinns i
akademiska texter både under 1600- och 1700-talen. Idé- och litteraturhistorisk
forskning har i vidare mening intresserat sig för tidigmoderna idéer om adelsmannens fostran och utbildning, ett område inom vilket resediskursen var en del.
Resultaten härvidlag har pekat på att olika krafter, inte minst statsmakten, verkade för att adeln måste tillägna sig teoretiska studier i större omfattning än vad
som var fallet under medeltiden. Sådana idéer mötte delvis motstånd bland adeln
som fäste vikt vid traditionella övningar i uppförande och vapenfärdighet. Den
här aktuella undersökningen har tagit spjärn mot denna forskning och fokuserat
på ett antal akademiska orationer om resande samt några instruktioner riktade
till blivande resenärer. Så gott som samtliga texter har undersökts tidigare, men
aldrig tillsammans och aldrig med de utgångspunkter som presenterats här.
Undersökningen av dessa texter visar att det rådde konsensus om att resenären
måste återvända hem försedd med vad som på latin kallades prudentia. Enligt den
allmänna uppfattningen var prudentia – klokhet eller vishet – en av kardinaldygderna (vishet, mod, måttfullhet och rättrådighet). Texterna om resor anknöt till
denna tradition, men utvecklade prudentiabegreppet genom att ge det en snävare
definition. Med olika skrivningar visade författarna att prudentia avsåg förmåga
att använda kunskaper och erfarenheter praktiskt. Meningen var att resenären
skulle nyttiggöra resultatet av sin resa genom att tjänstgöra i staten som civil eller
militär ämbetsman. På så sätt knöts resandet direkt till staten genom att statsapparaten gjordes till den organisation genom vilken resenärens kompetenser kanaliserades. På samma gång legitimerades resandet både på ett individuellt och på
ett samhälleligt plan. Den enskilda resan var legitim om resenären syftade till att
vara till nytta för det allmänna.
Klokhetsbegreppet kunde därmed relateras till annan forskning om tidigmodern, latinskspråkig litteratur. Den har visat att den i de akademiska texterna
ofta citerade nederländske filologen Justus Lipsius stod i centrum för den akade-
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miska diskussionen om politik och statsmannaskap. I denna diskussion definierades prudentia som förmågan att i praktiskt, statsmannamässig handling omsätta
vunna kunskaper och erfarenheter.
Förutom att tydligt knyta statsklokheten till staten och samhället argumenterades i de akademiska texterna för att statsklokhet var resultatet av mycket medvetet handlande. Resenären skulle under sin resa syssla med studier och öva sig i
att föra sig olika sociala sammanhang. Med stöd i teoretiska kunskaper och förmåga att uppföra sig kunde resenären ta nästa steg, nämligen att skaffa praktiska
erfarenheter i olika sammanhang. Först med en kombination av aktiviteter inom
dessa tre områden kunde resenären tillägna sig statsklokhet – prudentia.
Den mest centrala slutsatsen av undersökningen är att 1600-talets bedömare
rörde sig med ett kunskapsbegrepp som till väsentliga delar gått tidigare forskning
förbi. De tidigmoderna författarnas användning av begreppet statsklokhet och
deras förklaringar av hur en resenär erövrar statsklokhet har inte har fångats av
den analytiska koncentrationen på utbildning, definierat som teoretiska studier,
och på utomakademiska övningar, som definierats som något annat än utbildning. Faktum är att 1600-talsadeln och flera framträdande ofrälse universitetsföreträdare rörde sig med ett praktiskt baserat kunskapsbegrepp som inte utan vidare låter sig fångas med moderna begrepp som bildning och utbildning. I princip alla förberedelser som en ung man måste underkasta sig relaterades till den
praktiska utväxling som var det överordnade målet. Bland dessa förberedelser intog teoretiska studier en prioriterad ställning, men bedömdes vara värdelösa om
de inte bars upp av ett medvetet och inövat sätt att uppträda, samt kombinerades
med praktiska erfarenheter som tillät betraktaren att dra egna slutsatser och agera
på grundval av dem.

Genomförandet av resorna
Genomförandet av de kontinentala resorna står i centrum för kapitlen fyra, fem
och sex. I möjligaste mån följs ett antal resor från start till mål i syfte att reda ut
på vilka platser resenärerna vistades och i vilka aktiviteter de investerade sina ekonomiska och tidsmässiga resurser. Tillvägagångssättet skiljer sig från de flesta studier i tidigare svensk forskning, vilka inte systematiskt undersökt adelns utomakademiska aktiviteter, undantaget vissa biografiska framställningar. En fokusering på adelsresan i sin helhet innebär därför per definition en problematisering
av det svenska forskningsläget. Tidigare studiers undersökningar av universitetsbesöken har medvetet eller omedvetet fått till följd att utomakademiska aktiviteter framstår som komplement till de teoretiska studier som var resans huvudsakliga mål. Alla har inte skrivit inte under på en sådan tolkning, men på övergripande nivå är tendensen tydlig.
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I och för sig finns det goda förklaringar till varför just universitetsbesöken
hamnat i fokus. Dels har det funnits tillgång till ett attraktivt källmaterial, universitetsmatriklarna. Dels har det funnits goda vetenskapliga skäl att syssla med
frågor om hur olika sociala grupper utnyttjade universiteten, inte minst eftersom
de tidigmoderna furstarna försökte påverka undervisningen i en riktning som tillgodosåg statens behov av statstjänare. Universiteten blev därmed en av många
arenor där fursten via statsapparaten utövade kontroll över befolkningen. Dessutom var teoretiska studier något nytt för den tidigmoderna adeln, det vill säga
något som i skiljde den från dess medeltida förfäder. Fram till medeltidens slut
innebar fostran av en ung adelsman i huvudsak vapenövningar och sådant som
passade för höviskt uppträdande i hovmiljöer. Undantag från denna regel gällde
söner som förbereddes för en kyrklig karriär. Reformationen i Sverige omintetgjorde dock sådana alternativ. Devisen på Riddarhuset i Stockholm (1626), att
adeln skulle tjäna landet arte et marte (med snille och vapenfärdighet), fastslår
mellan raderna adelns egen uppfattning om hur den anpassat sig till en ny tid.
Teoretiska studier var det nya i adelns fostran, medan sådant som dansande,
fäktande och ridande sedan länge hade utgjort dess kärna. Som vetenskaplig analytisk kategori har studier därför varit en tacksam utgångspunkt för diskussioner
om såväl furstens kontroll över mänskliga resurser i samband med extraordinär
statlig utbredning, och om adelns (och andra gruppers) reaktioner på detsamma.
Idé- och litteraturhistorisk forskning har i anslutning till sådana frågor intresserat
sig för hur idéer om den litterate adelsmannen torgfördes i Sverige, vilka som stod
bakom spridningen av dem och varifrån idéerna hämtades. En kraftfull argumentation bedrevs där adelns legitima plats i samhället gjordes avhängig de lärda studier som skulle göra honom nyttig för fursten.
Med sådana, i och för sig välmotiverade, prioriteringar är det kanske inte så
märkligt att adelns aktiviteter i en universitetsort som Leiden är mer kända än
dem i Paris. Här föreligger emellertid ett avgörande problem eftersom källmaterialet visar att resenärerna i många fall ägnade hälften eller mer av sin restid åt att
vistas på andra ställen än på universitetsorten. Den internationella forskningen
visar dessutom att plats i sig är ett effektivt analytiskt verktyg i studier av den
tidigmoderna adelns resor. Överlag var adelsresenärerna, oavsett ursprung, överens om en tydlig hierarki mellan olika orter, vilka fyllde olika roller i förhållande
till resorna.
Tolkat i förhållande till det statsnyttiga programmets prudentia-begrepp inriktades föreliggande undersökning på frågor om vad resenärerna gjorde på olika
platser. Närmare bestämt studerades deras ekonomiska och tidsmässiga investeringar i olika sysselsättningar. Överlag visar resultatet att resenärerna i möjligaste
mån kombinerade olika aktiviteter i syfte att nå resans målsättningar. Det förvånar knappast att metropoler som tillät en kombination av aktiviteter lockade mer
än andra. Till det bidrog även att resenärer från andra länder resonerade på
samma sätt, vilket skapade extraordinära förutsättningar för sociala kontakter i
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vissa universitets- och huvudstäder. Men även vissa mindre orter och orter där
resenärerna vistades kort tid och investerade jämförelsevis små summor pengar
hade stort symbolvärde. Ett sådan ort var Neapel, där den spanska kronans styre
studerades, och i vars omnejd de många antika lämningarna besöktes. Ett annat
exempel, fast med helt annan betydelse, är den franska mönsterorten Richelieu.
Den låg på bekvämt utflyktsavstånd från Angers och Saumur och fungerade som
ett prov på hur modern arkitektur, stadsplanering och utnyttjande av angränsande naturresurser visade en tänkt väg mot framtiden.
Beträffande investeringar i olika aktiviteter visar avhandlingen att förhållandet
mellan inom- och utomakademiska aktiviteter är mer mångfacetterat än vad som
framkommer i tidigare forskning. Resenärernas vistelser i Leiden utgör ett bra
exempel. Till Leidens fördel räknades det berömda universitetet med dess välkända och i flera fall beprövat skickliga lärare; till dess nackdelar bristen på exercitier (särskilt ridning) och den jämförelsevis torftiga sociala miljön. Besöken i
Haag rådde i viss mån bot på detta, men behoven av fysisk träning framfördes
som ett seriöst argument för att låta resan gå vidare. Huvudpoängen med vistelser
i Leiden var studier och de allra flesta resenärer investerade avsevärda tidsmässiga
resurser därpå. De lärda mödorna organiserades som självstudier under ledning
av informatorer och privata kollegier med utvalda professorer. Endast i sällan deltog adeln i den offentliga undervisningen.
Besöken i Leiden kan i själva verket bäst förstås om det betraktas som en synonym för besök i Nederländerna överhuvudtaget. Något hårdraget är det till
och med rimligt att påstå att besöken i England, åtminstone fram till kring sekelmitten, var ett slags längre utflykter från Leiden. Sett så kan också adelns teoretiska studier sättas i ett större sammanhang. Undersökningen har visat att till
mer eller mindre obligatoriska inslag under vistelsen i Nederländerna var att göra
rundresor, både i fria Nederländerna och i Spanska Nederländerna. Bland städerna intog Haag en särställning eftersom huset av Oranien residerade där, men
mest betydelsefulla var kanske besöken i Amsterdam. Förutom handeln studerades där allmännyttiga inrättningar. Där fanns även svenska utsända som, liksom
sina motsvarigheter på andra orter, hade den mer eller mindre officiellt uttalade
uppgiften att motta, eskortera och handleda adelsmän på besök.
Studierna i Leiden skedde således hela tiden i kombination med övningar i
uppförande och erfarenhetsgenererande aktiviteter. Till de senare hörde att ta
chansen när den gavs. Då möjligheten dök upp att avlägga visit hos potentater,
besöka slagfält eller delta i svenska eller utländska ambassadangelägenheter, passade resenärerna på. Bröderna Gustav och Svante Bielke deltog exempelvis i sviten då prinsen av Oranien reste till London för att hämta sin trolovade. Exemplet
visar hur besöken i England ibland skedde mer eller mindre en passant och det
hände bokstavligt talat att resenärer blåste dit av misstag. Sådant får inte dölja att
många resenärer gjorde mycket medvetna besök och i vissa fall studerade en tid i
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Oxford. I de flesta fall gjordes dock besöken korta och begränsades till London
med omgivning.
Värderingen av Englandsbesöken ändrades successivt, dels som en följd av landets växande betydelse som handels- och sjöfartsnation, dels som en följd av politiska närmanden mellan England och Sverige. Axel Lillie och Evert Horn tillbringade tre och en halv månader i London på 1660-talet. Där ägnade de tiden
åt övningar i matematik, musik och språk, socialt umgänge och besök på platser
som Whitehall och Hampton Court. Deras agerande visar att värderingen av
London hade förändrats och att staden liksom Paris och Rom hade börjat förvandlas till en kulturellt, politiskt och socialt betydelsefull metropol.
Besöken på den italienska halvön var på flera sätt annorlunda än dem i Nederländerna och England. En egenhet vad gäller il giro d’Italia är att den uppvisar en
tydlig stabilitet under hela undersökningsperioden. Svenska adelsmän hade besökt Italien i redan under 1500-talet och då ägnat sig åt juridikstudier vid de
norditalienska universiteten och övningar i den italienska ridkonsten. Ture Bielkes besök i Italien på 1620-talet uppvisar reminiscenser av gångna tider, men så
uppmuntrades han också av sin far, vilken besökt Italien på 1590-talet. Bielke
uppehöll sig i flera månader i Padua, sysselsatt med diverse exercitier, och talade
sig varm för studier av den ”rena” italienskan i Toscana.
Hans exempel är dock inte illustrativt för hur besöket i Italien gick till från
1630-talet och framåt. Den italienska turen genomfördes då som en rundresa
med ett antal fasta inslag, kretsande kring Rom vid påsk, en tvåveckorstur till
Neapel, Venedig vid karnevalstid och Florens konstskatter på tur- eller returresan.
Ture Bielkes yngre bröder Gustav och Svante gjorde en sådan giro d’Italia. Det
gjorde även Axel Oxenstiernas son Erik och många andra. Liksom i Holland och
Frankrike sysslade adelsmännen med exercitier i Italien, framför allt med studier
i arkitektur, matematik, teckning och språk. De fysiska övningarna koncentrerades vanligen på fäktning, eftersom den italienska ridkonsten hade förlorat i betydelse. Gustav och Svante Bielke övade visserligen på manegen i Florens på 1640talet, men på 1660-talet menade Nils Rubenius att italienarna inte kunde leva
upp till sitt rykte som goda ryttare. Den kommentaren fälldes, betecknande nog,
i samband med en uppvisning i Florens. Då och därefter förfäktades fortfarande
åsikten att den renaste italienskan talades i Toscana, men detta avsatte inga spår
i genomförandet av resorna. Italienska studerades i förväg i Paris och på de orter
där man tillfälligt uppehöll sig under girot.
Sammantaget ägnades den italienska resan i första hand åt antika lämningar,
modern arkitektur och vissa ytterst viktiga erfarenheter. Till det senare hörde att
skaffa sig insikter i hur de olika italienska staterna styrdes, hur de förhöll sig inbördes, och vilka relationer de hade till påvestolen och den spanska kronan. Hit
hörde även kunskap om religiösa ceremonier. Nära sammanlänkat med detta var
studier av arkitektur och konst, vilket låg till grund för resenärernas orientering i
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god smak och vad den moderna, samtida kulturen kunde prestera, när den presterade på topp. De svenska resenärernas snabba reception av den framväxande
operakulturen är ett bra mått på hur sociala och kulturella behov strukturerade
genomförandet av resorna.
Uttalanden om vacker natur var vanligare i samband med resor i Italien än i övrigt. Det har inte kunnat utredas hur det ska förklaras, men det ligger nära till
hands att hänvisa till en redan i den klassiska litteraturen etablerad kanon att
besjunga det italienska landskapets skönhet. Endast franska Provence kunde mäta
sig med Italien som föremål för resenärernas hänförda blickar. Också i andra avseenden hade rundturer i Provence likheter med resorna i Italien. Ett förföriskt
landskap till trots kretsade touren i Provence kring städerna, deras antika lämningar och samtida kultur. Provence fungerade som sluttampen på den allmänna
resan i Frankrike söder om Paris. Le grand tour, som denna resa allmänt kallades,
gick huvudsakligen genom Loiredalen och förde resenären mellan slott, befästningar och vissa kända orter såsom Blois och Orléans. Längs Loire låg också
Angers och Saumur som intill mitten av 1600-talet fungerade som komplement
till och i viss mån som ersättning för vistelser i Paris. Orterna var väl kända för
goda möjligheter till adliga exercitier och Loiredalens befolkning ansågs prata den
renaste franskan. Till det kom att vistelser där var betydligt billigare än den resursslukande franska huvudstaden.
Mest signifikant för vistelserna i Frankrike var emellertid Paris vars roll i förhållande till den svenska adelns resor bäst illustrerar den successiva förändring
som skedde under 1600-talets lopp. Ture Natt och Dag rapporterade i ett brev
1616 att han i Lübeck hade hört att Paris var en stad som borde ses. Ett halvt
sekel senare överskuggade Parisvistelserna allt annat och vistelser i andra orter
måste betraktas som antingen förberedelser till eller komplement till besöket i
den franska huvudstaden. Paris’ roll för resenärerna hängde samman med övergripande kulturella och politiska förskjutningar i Frankrike och i Europa överlag.
När kungamakten hade gjort upp med de den fronderande adeln strax efter seklets mitt började den successivt koncentrera makten till Paris. Regenten uppehöll
sig allt oftare i Fontainebleau, strax söder om Île-de-France, och satsade på extensiv byggenskap först vid Saint-Germain-en-Laye och senare vid Versailles i centrala Paris direkta närhet.
Genom koncentration av maktresurser och ekonomiska tillgångar lyckade den
franska kungamakten slutligen konkurrera ut de tidigare så mäktiga regionala hoven fullständigt. Paris blev därmed Frankrikes kulturella, sociala och politiska
hjärta. Till detta kom andra förändringar som ytterligare förstärkte stadens betydelse. Freden i Westfalen 1648 resulterade bland annat i att det tidigare rudimentära diplomatiska systemet befästes, byggdes ut och tillmättes större betydelse än
tidigare. Frankrikes militära och politiska ställning förmådde andra stater att betrakta Paris som en diplomatisk centralort dit fasta och tillfälliga ambassader
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måste förläggas. Andra huvudstäder som Bryssel, London, Madrid, Rom och
Wien blev också viktiga ambassadorter, men aldrig i samma utsträckning som
Paris. Såväl interna som externa krafter bidrog därmed till forma Paris som kontinental centralort.

Sammanfattande slutsats
Avhandlingens sammanfattande slutsats är att adelns resande under den undersökta perioden genomgick en förändringsprocess med en tydlig början och slut.
Processen hade specifika drag, som går att relatera till förändringar inom 1600talets stat och samhälle. Till att börja med är det väsentligt att påpeka på vilket
sätt situationen under 1500-talet skiljde sig från den under 1600-talet. Rådsadeln
etablerade under 1500-talet den kontinentala resan som ett eftersträvansvärt avslut på unga mäns utbildning. Resandet skedde redan då med hänvisning till motiv enligt vilka resandets legitimitet byggde på dess nytta för stat och samhälle,
men genomfördes mot bakgrund av det konfliktmättade klimat som rådde mellan kungen och rådsadeln. Särskilt skakig var situationen under Karl IX, då situationen stundom närmade sig inbördeskrig och vissa adelsmän skickade sina söner utomlands för att hålla dem borta från räfster och utrensningar. Ett par av
dessa var Axel Oxenstierna och hans bror Gabriel och deras kusiner Gabriel
Bengtsson och Bengt Bengtsson.
I samband med händelserna kring Gustav II Adolfs trontillträde blev adelns
kontinentala utbildningsresor en del av ett ambitiöst statsbyggnadsprojekt. Resorna kom att spela denna samhällsroll under en relativt kort tid. Då statsbyggnadsprojektets betydelse för genomförandet av resorna sjönk undan kom andra
värden att träda i förgrunden. I händerna på adeln fick resorna med tiden en
annan karaktär än vad statsföreträdarna från början avsett. Det kontinentala resandet tjänade visserligen alltid både statliga och adliga intressen, men senast under decennierna kring 1600-talets mitt började adliga intressen väga över de statliga. Adeln, med aristokratin i spetsen, hade då börjat använda resorna i första
hand som en exklusiv praktik i syfte att bibehålla sin samhälleliga särställning.
Bakom en statsnyttig retorik investerade den alltmer pengar och tid i aktiviteter
och vistelser på platser på ett sätt som var tänkt att undanröja social konkurrens.
Adeln kunde hämta förebildliga exempel från adelsgrupper i andra länder, men
dess agerande relaterade i grund och botten tydligt till en social tävlan i hemlandet, inte minst inom adelsståndet självt. När adeln successivt förändrade sitt sätt
att resa berodde det således ytterst på förändrade ekonomiska, kulturella och sociala förhållanden i hemlandet. För att motivera ändrade sätt att resa hämtade
adeln betydelsebärande argument ur gängse kontinental litteratur, bland annat
om den perfekte adelsmannens färdigheter, men användningen av sådant idégods
var en effekt av förändringen inte en källa till densamma.
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Summary

T

his thesis treats educational travels abroad that were undertaken by Swedish noblemen during the period 1610–1680, approximately. The investigation has proceeded in various steps, comprising studies of (1) contemporary ideas and discussions about the aim and purpose of travel, (2) the ways
in which such peregrinations were actually carried out, and (3) the conditions
that met the young travelers when they returned to their country.

Previous research concerning Early Modern
educational travel
An obvious starting point for my investigation was to make a survey of earlier
research concerning Early Modern travel, Swedish as well as international. It soon
turned out that such studies as a rule are low in theory and concentrated on national issues. This holds good for Early Modern travel quite generally and especially for educational travel undertaken by noblemen. The focus of the investigations is normally on the special conditions prevailing in various countries. Comparisons and generalized reflections are rarely found; and in the few studies where
they occur there is a tendency to comment upon the travels of young noblemen
with references to Early Modern European integration and the need, created by
this development, to supply the national governments with a cadre of well educated servants of the State, linguistically versatile and familiar with the manners of
men in the best circles of the most advanced countries on the Continent.
On this generalized level, scholars have found a pattern that applies to many
nation states during this period: Governmental authority was growing all the
time. Royal power, Kings and Princes supervised their subjects in a most efficient
way, directing and controlling also the nobility by setting new standards and exigencies for its future existence. Hence, the young noblemen travelled in search
of education, in order to be more useful and efficient in the service of their Sovereign. In another perspective, the same process may be viewed as a voluntary movement on the part of the nobility, an adjustment to modern conditions and
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demands, by means of which they skillfully and pragmatically secured for themselves their old privileges and their ancient prerogatives. As regards the ways of
travel and the efforts of learning, scholars have usually made a distinction between
two main purposes, viz. the search for theoretical knowledge (languages, geography, ‘political science’, etc.) and the acquisition of such skills and behaviour
that were commonly regarded as necessary for the formation of the ideal nobleman (fencing, dancing, equestrianism, etc.).
Observing the search of knowledge and studies among noblemen, so characteristic of the age, scholars have consequently regarded the phenomenon as an
effort to qualify for service in the administration of the country, in competition
with talented young men from other strata of the society, who had made a career
at the Universities. The other, non academic pursuits mentioned above have been
viewed against the background of the firmly established ideas of the role as a true
nobleman, viz. correct and elegant appearance, social know-how and aesthetic
refinery. British scholars have shown that the noblemen who returned from the
Continent had received and assimilated ideas and impulses that revolutionized
the British society. This was to become manifest in the area of architecture, which
received its main inspiration from Italy and France, and also in the rise of a market of literature, art and of other products of culture. And good taste was henceforth to be identified as Italian and French taste.
A number of scholarly works have consequently contributed to our understanding of educational travel abroad. In spite of this, there is still a lack of generalized
studies of the travels of the nobility, treatments that would create a bridge to
current historical theories and allow for a deeper understanding of the phenomenon.
Swedish research into this area agrees with internationals studies in many ways:
the peregrinations of the nobility is seen against the background of a general
European integration, in which civil and military contacts between the countries
promoted a development of the governmental apparatus, which necessarily created new demands for administrative efficiency and skill. But the research hitherto
carried out in Sweden differs from the international investigation in so far as
scholars have somewhat narrowly tended to concentrate on visits to Dutch and
German universities. It is true that scholars agree that the travelling noblemen
devoted themselves to a variety of activities, but Swedish historians, in their empirical investigations, have concentrated on the visits to universities. From diaries
and other biographical literature we learn that noblemen invested considerable
time and large sums on non-academic activities; and the latest contribution to
our knowledge of this field, Giese’s thesis (2009) provides us with ample information confirming that this was the case, but a deeper analysis of what this meant
is still lacking, apart from current references to ideals that represented essential
and fundamental values for a nobleman. Among Swedish historians the generally
accepted view has been that the young noblemen spent time at the universities in
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order to acquire knowledge that was useful and necessary for a future career in
the service of King and Country; while the non-academic activities were inspired
by the image of their class cultivated by the titled families, ideals which in the
17th century were modified under continuous and strong influence from more
advanced foreign countries.

The Process of State-Building
The achievements of previous scholars, as outlined above, was for natural reasons
the point of departure of the present thesis. In my own empirical investigations I
soon found that there was, in the source texts of the 17th century, commonly no
analytic dichotomy between academic and non-academic pursuits. On the
contrary, there was in the contemporary literature ample evidence that both academic studies and exercises in e.g. dance, fencing and equitation were considered
to form part of the desirable and indeed unavoidable preparation for future service in the state. The various skills thus acquired were also, in the same degree,
necessary for the young noblemen when they were to enter the world of adults
and shoulder the burdens of a nobleman, among which one of the most important tasks was the preservation of the dignity of the titled families and their
privileges. These two aims and ambitions were thus closely linked, and indeed
inseparable; and attainable through the same skills and accomplishments. A
typical utterance that summarizes the complex of underlying ideas is to be found
in Ingeborg Oxenstierna’s urgent request, formulated in the 1620’s, to her son:
He ought to acquire all the “arts” (konster) which should be mastered by a nobleman; for this was, according to his mother, absolutely vital for his future career
in the service of King and Country, and of equal importance for him as a representative for his class, the Estate of the Nobility.
Empirical results of this kind indicate that there is a need of further and deeper
discussions of earlier analyses that have been advanced by previous scholars. One
possible approach is to try to explain the travels of the nobility in a context that
has hitherto only seldom been used as a model explanation: Making use of the
concept of “State-building process”, scholars have demonstrated that the rapid
transformation of Early Modern Sweden must be linked to the projects and
schemes for the advancement of the Realm that were developed by the Royal
authority (be that the King or the Regency or the Royal Council). It is then agreed
that influences from abroad were important, but that such foreign pressure was
always filtered, as it were, through the minds of the leading men of the Realm,
and thus counterbalanced and modified by domestic and internal needs, as they
were conceived of by these dynamic princes and statesmen.
These studies have also demonstrated that the seventy years from Gustavus
Adolphus’s ascent to the throne (1611/1612) up to the establishment of
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Autocracy (1680) is of special interest for the study of the State-building process.
The very beginning of this period was marked by a reconciliation between the
Royal power and the Nobility. Old conflicts were thus composed, which had
threatened to throw the country into the turmoil of civil war, and the new social
climate produced the necessary requirements for a dynamic development which
had been inconceivable during the reins of Gustavus Vasa and his sons. The nobility consented to serve in the interest of the Realm, provided that the State in
its turn guaranteed ample recompense and constant remunerations. A result of
this policy was that Royal Power, more or less deliberately, created new possibilities for the advancement of the nobility. Governmental control increased, of the
material as well as the human resources of the Realm; and at the same time the
power of the nobility was steadily growing, through their possession of land,
which per se entailed influence that could not be neglected.
In the eyes of the rulers, the growing wealth of the nobility could be made
useful, with an aim and a purpose: The nobility was allowed to play a leading role
in the development of the country, but under certain conditions. Royal authority
saw the Estate as a vehicle for further advancement of the country’s resources.
The titled families ought to refine and develop what they had received, or in the
words of the learned Axel Oxenstierna “excolera” (‘cultivate’, ‘perfect’ and ‘improve’; lat. excolere) their lands, possessions and assets. That meant the improvement and modernization of mining, metal industry and forestry on their grounds,
but also the erection of ostentatious mansions and quite generally a display of a
grand style of life that would not be inferior to the magnificent continental examples that could be admired in France and the German states.
By answering to the new demands, the nobility strengthened their position. If
they were successful, they enhanced their chances to exclude other able young
men from high administrative posts. It is a well-known fact that the expenses of
the high nobility steadily increased in the course of the 17th century, and this
must be viewed as consequences of the roles it had assumed in the State-building
process and also of the gradually more menacing competition from the lower
strata of the nobility and from other groups.
In an investigation of the kind conducted here it is necessary to ask some basic
questions: Where did the noblemen go, what countries and what cities did they
visit, what routes did they normally take? How much money did they spend totally? How were these sums distributed on different activities and various purchases? Our investigation will benefit greatly, I think, from linking the answers
to these questions to our knowledge about the State-building process. We shall
in this way procure for ourselves valuable analytical tools, which may be used to
help us explain how the demands of different skills, assets, possessions or capital
are mutually interrelated. One point of departure will then be to question the
dichotomy between academic and non-academic activities. Economic, cultural,
political and social competences belonged together and were inseparable. As the
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present thesis has shown, there were actually some occasional tendencies to discuss the differences between these fields, but the dominating view of the governing élite during the 17th century seems to have been that all these skills form an
integrated organic whole. From the point of view of State interest, exercises in
dance, fencing, equitation were as inescapable and necessary as the active contemplation of important buildings and monuments or university studies. Proficiency in all these fields were required from the young men that were expected to
make important contributions to the common building project, viz. rapid development of the country, from a state of backwardness to a position in the sun,
among the most advanced European countries.
The advantage of such a model of analysis is that focus will be on domestic
conditions, specific for our country, circumstances which turn out to be highly
relevant, when we are trying to explain how, when and why certain prerequisites
changed over time. No one denies the value and interest of literature on the best
way of conducting peregrinations, and it is obvious that treatises of that kind
influenced travelers. But we should look for the needs and demands of the State
at a given period, if we are to understand the real, vital and decisive forces that
actually dictated the basic conditions for learned peregrinations and determined
what was to be done.

Travel as a form of knowledge
In the second chapter of the present thesis I have studied the question of travel
as a special form of knowledge. There was in Early Modern Europe a firmly
established idea that travel per se generated a special kind of knowledge, which
was of a different nature than the knowledge that was acquired through academic
studies. A special Ars apodemica saw the light in the 16th century, as a separate
genre. It was contended that journeys made the traveler a better man and made
him more suitable to serve his country and also helped him to better achievements
in the art and sciences. In contrast to the sedentary, arm-chair scholar, the traveler
has to meet with and witness conditions in different places, in real life, often
under difficult and dangerous conditions. Like Ulysses, he will see the cities of
many men and become familiar with their manners. He has to test the validity of
different presumptions empirically and to put to the test beliefs and convictions
that were otherwise only theoretically studied. And when he summarizes his experiences (which he was often expected to do), he will spread his knowledge for
the benefit of his fellow-beings.
In previous investigations, Swedish scholars have demonstrated that the European apodemic literature is present as a sounding-board in all Swedish discourse.
References to its basic ideas will be found in Swedish academic texts from the
16th and 17th centuries. Early Modern treatises regarding the proper bringing
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up, training and education of a nobleman have been highlighted by various researchers, representing the history of ideas and the history of literature. The art of
travel has turned out to form an important part of the discourse in that area. It
has been shown that there was a strong demand from the leading authorities that
noblemen should now devote themselves to theoretical studies, which had been
neglected by that class during the Middle Ages. Many noblemen met such ideas
with indifference and even indignation, with reference to the traditional areas in
which true nobility was to be exercised, viz. chivalrous manners, valor and dexterity in the art of war.
The present investigation makes use of the above mentioned results, with a
focus on (1) a number of academic prints (Latin dissertations and Latin orations)
dealing with travel and (2) some instructions written for the benefit of future
travelers. Most of these text have attracted attention of previous scholars, more
or less, or have at least been mentioned and referred to, but never before together
and never from the point of view applied here.
My investigation of the academic texts about travel demonstrated that it was
the common view that the traveler must return home equipped with what in
Latin was called prudentia, which meant ‘prudence’ or ‘wisdom’. It was one of
the four cardinal virtues (prudence, courage, temperance and justice - prudentia,
fortitudo, temperantia, iustitia). The apodemic texts adhere to this tradition, but
they commonly develop the notion of prudentia by giving it a more narrow definition. By various expositions the authors show that they refer to a person’s
ability to use in a practical way the knowledge and the experiences that he has
acquired. Prudentia thus means ‘practical judgement’, a sense that occurs also in
ancient Latin. The traveler was expected to be able to make use of what he had
learnt in real life, as an officer or as an official in the service of his country. In this
way the peregrination became directly linked to the Realm. The Realm, with its
collegia and offices, became the organ through which the skills and competences
of the traveler were channeled. At the same time educational travel was legitimized both on an individual and on a social level. The journey of the individual
was praiseworthy and commendable, provided that the traveler intended to use
at home, for the public weal, what he had learnt in foreign lands.
I could now relate the notion of prudentia to other investigations about Early
Modern Latin literature. It turned out that there were lectures on prudentia at
the university of Dorpat (Tartu) in Swedish Estonia. A distinct subgenre of apodemic literature was born in the middle of the 17th century. Scholars who have
dealt with this field translate prudentia as ‘political wisdom’ (Swedish “statsklokhet”), an expression that corresponds excellently to the essential inward sense in
the texts, at the same time closely associating these treatises with the a
comprehensive discourse, which deals with the competence of civil servants and
the forms of government. In this field, the unsurpassable authority was Justus
Lipsius, the Dutch philologist and polyhistor, whose works were always quoted
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in academic discussions about politics and statesmanship. In such contexts prudentia was defined as the ability to realize acquired knowledge into practical political measures and proceedings.
The academic texts made it clear that prudentia was closely connected to statesmanship. In addition, it was always argued that prudentia could only be attained through conscious, deliberate and continuous training. The travelling
nobleman was supposed to devote himself to studies and, at the same time, to
improve his ability to behave with style and elegance. Having acquired basic skills
in these areas, he could then advance to the next step, which was the level of
practical experience. Prudentia was consequently the result of a lucky and intelligent combination of three things: theoretical studies, preparatory training in
useful skills, and actual social intercourse.
My investigations in this chapter have led to important conclusions, among
which the following stands out as especially important: There existed in competent circles a concept of knowledge, the true nature of which seems to have
escaped the notice of previous scholars. As we have seen above, earlier research
has concentrated on education, defined as academic studies, and on non-academic exercises, defined as intrinsically different from education. This artificial
dichotomy prevented scholars from perceiving the scope and compass of the word
prudentia, as used by competent judges during the 17th century. The fact is that
the nobility and at this time, as well as prominent scholars at the universities
embraced a concept of knowledge which primarily connoted useful and practical
skills, a concept that we will not be able to catch with terms as “scientific training”
or “education”. All preparatory training, of any kind, that was thought necessary
for a young man in the career, was actually related to and measured against the
practical exchange that was the aim and purpose of all efforts.
It is true that academic studies were highly ranked among these preparations,
but they were considered to be useless for the future career of a young man, unless
they were accompanied by an elegant, constantly exercised performance in public
and in addition insights, based on personal experience, which could make him a
competent judge of human affairs.

How the journeys were performed
The main theme of chapter four was the actual performance of the journey. A
number of peregrinations were carefully traced, from valediction at home, via all
vicissitudes of the journey, all the way to homecoming. The purpose was to follow
the travelers and see exactly what cities and countries they visited and also to
establish a survey of the activities in which they invested their time and economic
resources. My method herein differs from most previous Swedish studies, which
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(with the exception of certain biographical studies) have neglected the non-academic pursuits of the nobility, or at least have not treated them in a systematic
way. My method, with its focus on the travel of noblemen as a whole, in all its
aspects, can therefore be seen as a problematization of the assumptions of earlier
Swedish contributions in this area.
There are certainly good explanations of the fact that the visits to European
universities have been in focus. In the first place there were often good sources to
be found, viz. the catalogues in which the students had been immatriculated.
Secondly, there were good arguments for a closer examination of how the
universities were used by students from different strata of the society, and also of
how the rulers tried to guide the students to certain universities and even
influence the course of their studies, all with the explicit aim of procuring reliable
servants of the state. In this way, also the universities became arenas in which the
rulers exercised control over their subjects. In addition, theoretical studies (as we
have seen above) were for the nobility something new that had been foreign to
their boorish medieval ancestors. The House of Nobility in Stockholm blazons
on its front, as its leading motto, ARTE ET MARTE (“[the Nobility will serve
its country] through knowledge and martial skill”), which is a vigorous
declaration of new ideals in a new age. Academic studies were thus something
new in the training of young noblemen, whereas dancing, fencing and equitation
had earlier been at its core. That is why scholars have chosen to focus on academic
studies, as an analytic category, which could open up interesting perspectives on
the ruler’s control over his human resources, especially in times of conquest and
expansion and also shed light on the nobility’s response to such challenges.
Historians of literature and ideas have taken special interest in the diffusion of
ideas about the “literate nobleman” in Sweden, and asked questions about the
origins of and the agents behind messages of this kind, in which it was
energetically argued that the legitimate role of the nobility must be based on the
learned studies that would make him useful in the service of his sovereign.
Such priorities, per se well founded and interesting, have been in focus in the
works of scholars in this area. Considering this fact, we should not be surprised
to notice that the activities of noblemen in Leiden (viz. at the University there)
are better known than what they actually did in Paris. And this fact poses a real
problem, since we know from the sources that the travelers as a rule spent half of
their time, as often more, in others places than at the universities. In addition:
From international studies we learn that the place in itself turns out to be an
efficient tool, a key, as it were, for scholars in their analysis of travels of the type
under investigation.
I have found that the young noblemen somewhat surprisingly almost unanimously agreed about a kind of hierarchy between different cities, and also classified and categorized the places according to their usefulness for various purposes.
The role of a place depended on what could be called its specific capital, viz. its
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resources and its ability to answer to the expectations of the traveler and the general aims of the journey.
My investigation departed from the notion of prudentia, an all-important instrument in the interest of the state, viz. acquired knowledge and skill, which, as
we have seen, can be seen as the ultimate goal of the journey. How, against this
background, did the travelers make use of the specific capital of each and every
city that they visited? A thorough examination was carried through, with an analysis of their investments, of time and money, in activities classified into the three
categories academic studies, performance and the gathering of practical experience. It is scarcely surprising that most travelers were above all enticed by metropolis cities which afforded a variety of possibilities. Travelers from other countries
made the same choices, everyone gathered there, which in certain capitals and
also famous university cities created unique opportunities for social intercourse
on a high level. But also certain smaller places might possess a considerable symbolic value, in spite of the fact that most travelers spent less time and invested
little money there. One such example is Naples. In the surroundings of that city
the travelers went to see the ancient monuments that bore witness to the great
heritage on which the European identity was founded. Another example, with a
significance and a message of quite another character, was Richelieu in the Indreet-Loire department in central France, which was designed as “the ideal city”.
Situated at a comfortable distance from Angers or Saumur, it afforded an example
of modern architecture, city planning and efficient exploitation of available resources, in a lucky and harmonious combination, epitomizing the tendencies of
future development.
As regards the investments in different activities, my investigation demonstrated that the relation between academic and non-academic pursuits is of a far more
complex nature than previous scholars have assumed. An illustrative example is
to be found in the visits to Leiden. The main argument for that city was the
famous university, with its staff of renowned teachers, bright shining lights in the
learned world of Europe. On the other hand it was well known that the opportunities of suitable exercises (especially equitation) were scanty and poor; and
the opportunities of elegant social intercourse were meagre. To a certain degree
that may be compensated through a visit to The Hague, but the need of suitable
physical exercise were often mentioned as a weighty argument for not prolonging
the stay in Leiden. The reason for staying at Leiden was academic education, and
most of the travelers invested much time in this field. Normally the young noblemen studied under the guidance of their own preceptors and also in private collegia, led by chosen professors. Only occasionally did the noblemen attend the
regular lectures. Carl Lilliecrona went so far as to contend that the only argument
for matriculating at the university was that this was the way of enjoying the privileges of the students.
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The visits to Leiden were actually seen as synonymous with a stay in the Free
Netherlands quite generally. It is even possible to contend that the visits to England could be conceived of as somewhat longer excursion from Leiden (or, in
some case, from Utrecht), at least from the middle of the 17th century. A closer
analysis of the stay in the Netherlands opens for a broader perspective on the
travels of the nobility. It turns out that circuits of the cities in the 17 united
provinces were more or less obligatory. These were often also extended to Flanders which belonged to the Spanish Netherlands. Among the cities The Hague
held an exceptional position as the residence of the house of Orange. The visits
to Amsterdam, however, tended to stand out as the most important, not the least
because of the Swedish envoys who resided there, temporarily or for longer periods. These officials were expected to receive, escort and guide noblemen that
passed by on their journey, this duty being officially sanctioned and actually one
of their most important tasks. The higher the rank of the visitor, the greater was
the need of efficient and obsequious service.
In this way, theoretical studies in Leiden (as well as in other places) were always
combined with exercises in correct behavior and activities that generated valuable
experience. The latter category largely depended on the ability of using the occasions that happened to offer themselves. The travelers eagerly took the opportunity of meeting celebrities of various kinds, see battle-fields or participate in
receptions of embassies. The brothers Gustav and Svante Bielke formed part, as
gentlemen-in-waiting, of the attendance upon the Prince of Orange, when he
went to London to bring home his betrothed. The example demonstrated how
the visits to England, during the earlier part of the period under investigation,
occurred by chance, as it were; and it even happened that travelers were carried
there, unwilling, by the wind. This general tendency must not conceal the fact
that in many cases travelers paid carefully planned visits to England, in some cases
even immatriculating in Oxford. Most often, however, the visits were short and
confined to London with surrounding.
The status of the visits to England was subject to considerable change, over
time. The reasons were obvious: The importance of the country was steadily
growing, as a commercial and maritime power, which generated, in Sweden, an
interest in closer contacts. Axel Lillie’s stay in London in the 1660-s lasted three
and a half months, clearly exhibiting a pattern different from earlier Swedish visits. In accordance with the common routine, Lillie spent part of his time on
suitable social intercourse and on visits to places of interest like Whitehall and
Hampton Court, but also, to a considerable extent, on exercises in mathematics,
music and the language. Lillie’s choices and preferences show that the image of
London was changing. It was becoming one of the most important cities, which
foreigners visited in order to gather valuable social and symbolic capital, like Paris
and Rome.
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The visits to the Italian peninsula differed radically and in several ways from
the sojourns in the Netherlands and England. The main reason was that the “capital” of the Italian cities, i.e. the assets of each city that could enrich the visitor,
was of a specific nature. Il giro d’Italia, stands out by virtue of its unchanging
character, permanent throughout the whole period under investigation, in contrast to the changing routines of travel in other countries. The Italian journey was
a circuit with a number of compulsory stops, including Rome at Easter, Venice
during the Carnival and Florence with its treasures of art, preferably not in August. Gustav and Svante Bielke, younger sons of Ture Bielke, meticulously kept
to the prescribed model, and so did Erik Oxenstierna, son of the great Chancellor. The importance of the exercises had decreased in Italy during the first part of
the 17th century, and in the 1640s the young counts Bielke deplored the decay
of equestrian skills on the peninsula. As earlier and also later, the travelers praised
the purity of the Tuscan tongue, the most beautiful form of Italian, something
that did not, however, seem to have affected the routes and the duration of the
stays during the Italian peregrinations. The Italian language was often studied in
advance in Paris, and also in the various cities where travelers lingered during the
tour.
It thus becomes obvious that the aim and purpose of the Italian tour was the
gathering of social and symbolic capital and the pursuit of valuable and important
experience. To the latter category belonged knowledge about the political systems
of the different Italian states, royal, ducal and republican, how they interacted
and what relations they entertained to the Holy See and to the Spanish Crown.
Here belonged also insights into the ceremonies and the pompous ostentation by
which the Popes announced their claims to political power. Closely linked to this
was the contemplation of art and architecture, symbols of progress and power,
which also offered an opportunity to grasp the secrets of good taste and an understanding of the achievements of modern culture at its most advanced level.
The ardour with which Swedish travelers attended the Italian opera performances, at that time coming into vogue, illustrate how latest social and cultural fashion served as guidance when the schedule of the journey was finally set.
Comments on the beauty of nature are clearly more frequent during the stay
in Italy than elsewhere. How this should be explained is not quite clear, but it is
likely that travelers were influenced by the motif of laus Italiae, “the praise of
Italy”, firmly established as a topos in literature since the days of Virgil. Only
Provence could vie with Italy as a source of enthusiasm and rapture. Also in other
ways the circuits in Provence (if part of the planned tour) exhibit obvious similarities with the visits to Italy. In spite of the allure of the landscape, the tour in
Provence normally focused on the cities with their monuments of ancient Roman
glory and the splendor of modern culture. Provence was the last station of the
general circuit of France. Le grand tour, as it was commonly named, most often
went through the Loire valley, where the travelers saw the grand castles, fortified
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cites and famous places like Blois and Orléans. Angers and Saumur, situated
alongside the river, served as complement to the visit to Paris and could even be
seen as substitutes for that city. The young noblemen knew that these cities afforded excellent opportunities of exercises. In addition the inhabitants of the Loire
valley were considered to speak French in the best and purest way. And staying
there was much cheaper than a sojourn in the French capital, which always threatened to exhaust the traveler’s resources.
The evaluation of Paris as a goal of the journey serves as a good illustration of
the gradual changes that took place during the course of the 17th century. In
1616, Ture Natt och Dag writes in a letter that he had heard, during a stay in
Lubeck, that Paris was a city that was worth seeing. Half a century later Paris
overshadowed everything else; and visits to other cities were to be seen as either
preparations to or complements to the sojourn in the French capital. The change
is of course to be explained with the ascent of France as a leading political power
and the enormous impact of French culture during Le Grand Siècle. The states
on the Italian peninsula lost their lead in the field of fencing and equitation as
early as in the 1620s, and their roles were assumed by different cities in France,
above all Paris. After The Fronde (1648–1653), the royal power, having prevailed
over the nobility, gradually concentrated all power to Paris. The King chose Fontainebleau, to the south of Ile-de-France, as his favorite residence, and devoted
himself intensely to building, at first at Saint-Germain-en-Laye and then at Versailles, close to central Paris, which became the cultural, social and political heart
of France. The importance of the city increased also as a result of the changes in
the European power-balance. One of the consequences of the peace of Westphalia in 1648 was the growing importance of diplomatic contacts, which were now
permanently established and considered to be much more important than earlier.
The military and political role which France now played forced other European
countries to regard Paris as a diplomatic centre where permanent embassies or
temporary legations ought to be stationed. Other capitals, as Brussels, London,
Madrid, Rome and Vienna were also considered to be cities where diplomatic
representation ought to be present, but none of them could compete with Paris
in importance.

Concluding remarks
The results obtained in the present thesis may be epitomized in the following
way: During the period under investigation (viz. 1611–1680, approximately) the
travels of the noblemen underwent certain important changes, the beginning and
end of which are clearly discernible and analyzable. The process is characterized
by specific features, which may be related to the development of state and society
in Sweden during the period.
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In the 16th century, the high nobility had gradually come to see continental
travel as the desirable and ideal final state of a nobleman’s education. From the
very beginning this journey was motivated with reference to its obvious usefulness
for the country. In a superficial view, the educational travel of the 16th and the
17th centuries may thus seem to be of the same nature. There are, however, significant differences: The travels of the 16th century were undertaken against the
background of the fatal rivalry between the high nobility and the royal power.
The conflict was about fiefs, privileges, and the form of government. Especially
precarious was the reign of Charles IX, during which the country was on the verge
of civil war, and certain noblemen sent their sons abroad to keep them away from
persecution, arrest and purges. The peaceful and harmonious internal situation
that followed, from the ascent of Gustavus Adolphus, opened up for a different
development. Educational travel became an instrument in an ambitious state
building project. This was the case during a fairly limited period of time. The
state building project then gradually became a less important motif for the
educational journey, and other purposes emerged to the fore.
Over time, the nobility endowed upon the peregrinations a character that diverged from the aim that was desirable from the point of view of the state. Continental travel continued to be connected both with the interest of the country
and with the interest of the nobility, but from the middle of the 17th century it
became evident that the concerns of the nobility were getting the upper hand.
The noblemen had then clearly started to use the journeys as an exclusive means
of preserving their own position and privileges. Under the cover of rhetoric effusions about the public weal, the noblemen invested, during their travels, an increasing amount of money, and also time, on various activities, the purpose of which
was to eliminate competitors from other strata of the society. Models and examples of such behavior could easily be found in the titled families in other
countries, but the actions of the Swedish noblemen were basically related to specific conditions at home, to a competition in Sweden, not the least within the
Noble Estate itself. When the noblemen changed their way of travel, this was
consequently due to changes in the economic, cultural and social conditions at
home. It is true that the nobility, in order to defend and explain the changing
routines, skillfully adduced authoritative arguments found in available continental manuals, among them ideas about the innate superiority of a nobleman; but
the use of such concepts was a consequence of the change, not the reason of it.
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293, 315-319, 339-340, 345-346
Lilliecrona, Carl (1620-74), häradshövding, 55, 155, 157, 161-175, 178, 180,
183-184, 186, 189, 191, 225-226, 230231, 240-249, 266-267, 278-281, 285290, 296, 298-299, 301-308, 315-316,
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Soop, Carl (1621-55), 137, 245, 280,
324, 326, 328

Soop, Erik (1592-1632), 330
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