
 Gotland University Press 7

 Författare:  Mattias Legnér, Högskolan på Gotland

 Ansvarig utgivare:  Gotland University Press 2010
Adress: Högskolan på Gotland
 62156 Visby

 Web:  www.hgo.se Tel:  0498-29 99 00 
ISSN: 1653-7424  ISBN:  978-91-86343-03-3

 Redaktion:  Åke Sandström och Lena Wikström
Omslag: Daniel Olsson och Lena Wikström 

 Layout: Lena Wikström 

Abraham 
Abrahamsson Hülphers 

och 1700-talets
ortsbeskrivningar





Gotland University Press 7

3

Prolog  ............................................................................................5
Den ortsbeskrivande litteraturen under 1700-talet ....................7

Ekonomi och historia – två spår i litteraturen .................................... 7
En tidsbild:  
skapandet av Stockholmsbilden under 1600- och 1700-talen ......... 9

Hushållningsideologi och ortsbeskrivningar .............................15
Inledning ........................................................................................15
Upplysningens geografier ...............................................................16
Statens kunskapsbehov i det tidigmoderna Europa ........................17
Utilism – och patriotism ................................................................. 20
Karta och beskrivning ................................................................... 22
Den topografiska litteraturens blomstringstid ..................................24
Främlingar i fäderneslandet ........................................................... 25
Drömmen om nationell självhushållning ......................................... 26
Vikten av att känna sitt fosterland .................................................. 28
Kartläggning av lantbruket i Finland ............................................... 34
Beskrivningen problematiseras ..................................................... 37
Norrlandsintresset ......................................................................... 40
Geografiska praktiker i brytningstid ................................................47

Hülphers och Dalarnas beskrivning ..........................................49
Inledning ....................................................................................... 49
Syftet med dagboken ................................................................... 50
Dagbokens form ........................................................................... 54
Hülphers brevväxling .................................................................... 57
Respons och mottagande ............................................................ 60
Daniel Tilas och Vetenskapsakademien ......................................... 62
Ekonomiskt och antikvariskt i dagboken ....................................... 65
Skriftliga källor till dagboken .......................................................... 65
Kyrkorna och Ornässtugan ........................................................... 68
Klädedräkt, seder och språk ..........................................................71
Finnmarkernas främmande etnicitet ...............................................74
Ursprung och upplysning ...............................................................75

Innehåll



Gotland University Press 7

4

Slutsatser ..................................................................................... 77

Reflektioner om platskänsla, territorialitet  
och lokal identitet ........................................................................79

Topografin som ämne ................................................................... 79
Territorialitet och seende ................................................................81
Platser och landskap .................................................................... 83
Könsrelationer i beskrivningarna .................................................... 86
Konstruktionen av en hembygd ..................................................... 87
Fosterlandets skiftande betydelser ................................................ 89
Identifikation och rumslighet .......................................................... 91
Jämförelse med hembygdsrörelsen ............................................... 93
Provinsbeskrivningen som landskapsrepresentation ...................... 95

Källor och litteratur ......................................................................99
Otryckta källor  ............................................................................. 99
Tryckta källor och litteratur ............................................................ 99



Gotland University Press 7

5

Prolog
I den traditionella bilden av hur Sverige som land och kultur utforskades börjar 
resan under 1800-talets senare hälft med Artur Hazelius och Bror Emil Hildebrand, 
som representerar två olika ben i den svenska kulturarvsforskningens historia. 
Hazelius, Nordiska Museets skapare, står i den traditionen för folklivsforskningens 
framväxt och Hildebrand, som representerade Statens historiska museum, för den 
vetenskapliga arkeologisk-historiska forskningens framväxt.1 

 Detta är i någon mån sant, men lika sant är att det finns en intressant förhistoria 
till 1800-talets forskningar. Det fanns en mångfald personer som särskilt under 
1700-talets andra hälft intresserade sig för folklig kultur och traditioner, och som 
skrev ned sina tolkningar i så kallade ortsbeskrivningar. Dessa beskrivningar 
var oftast avgränsade till kulturyttringar i en stad, socken, ett län eller landskap. 
Det handlade i hög grad om ekonomiska förhållanden – egendom och arbete 
– men också om fornminnen, dialekter, klädedräkt, byggnadstradition och märk-
värdiga händelser. Drygt 300 av dessa beskrivningar trycktes också och spreds 
under 1700-talet, en rörelse som jag kartlagt och beskrivit i min avhandling 
Fäderneslandets rätta beskrivning från 2004. Ytterligare ett omfattande men inte 
närmare känt antal beskrivningar trycktes aldrig men har bevarats i offentliga arkiv 
och samlingar. 

 1700-talets beskrivningsprojekt förebådade det följande seklets mer systematiska 
utforskningar av svensk folkkultur, men det är fortfarande dåligt känt även bland 
personal på museer, bibliotek och arkiv med ansvar för bevarande av regionalt 
kultur arv. Den här skriften är ett försök att belysa de ideologiska sammanhang som 
litteraturen tillkom i. Särskilt det sista kapitlet, där jag för in kulturgeografisk och 
konst vetenskaplig teori i tolkningarna, har tillkommit efter avhandlingen men även 
delar av kapitlet om Hülphers som författare och en del nya exempel på vad som 
behandlades i ortsbeskrivningarna (se första kapitlet). 

 Boken är upplagd så att först kommer ett inledande kort kapitel där den tidigare 
forskningen belyses, och där jag också ger två exempel på hur den orts be skriv-
ande litteraturen såg ut. I det andra kapitlet beskrivs den så kallade hushållnings-
ideologin som färgade många ortsbeskrivningar. Författarna drevs av en vilja att 
förbättra den lokala ekonomin, och i förlängningen även den nationella, på olika 
sätt. Det tredje kapitlet är en studie av 1700-talets mest tongivande topografiska 
författare Abraham Abrahamsson Hülphers. Där skildras hur han som ung företog 
en omfattande resa genom Dalarna som sedan blev grunden för en mycket 
detaljerad skildring av landskapet. 

1 Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet, Linköping 2006.
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Hülphers försökte åstadkomma en så auktoritativ och sanningsenlig beskrivning 
som möjligt genom att inhämta uppgifter från präster, brukspatroner, rådmän 
och andra tjänstemän. Det sista kapitlet är ett mer teoretiserande avsnitt där 
jag använder andra forskares slutsatser om hur landskap kan betraktas och 
tolkas för att reflektera kring vilken bild av landskapet som kommer fram i 
ortsbeskrivningarna.

Tryckningen har finansierats av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Högskolan på Gotland, Visby i oktober 2010
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[Några] fästa sig endast vid den gråa forntidens minnesmärken,
 hvilka kunna tjäna till historiens belysande; andra söka efter sådant,  
som särskilt bidrager till att i ett eller annat afseende 
befrämja statens sanna bästa
  Skrifter af Carl von Linné, II, Upsala 1906, s 197

Ack kunne man få såleds resa genom alla provincier 
 i Swerige, näml. en hwar sommar, huru mycket 
skulle icke då upfinnas för riket!
  Linné efter dalaresan 1734

Ekonomi och historia – två spår i litteraturen

Författandet av ortsbeskrivningar under 1700-talets senare hälft var starkt knuten 
till ett pågående samtal om betydelsen av att äga ekonomiska kunskaper.2 Den 
ekonomiska politiken fördes från och med slutet av 1730-talet in i nya fåror där staten 
dels genom lagstiftande reformer, dels genom stimulerande åtgärder sökte påverka 
näringarnas tillväxt. Nya problem formulerades som efterlyste sina egna lösningar. 
Mängder av frågor om näringslivets mekanismer och processer kastades ut som 
krävde svar, men för att få svar krävdes undersökningar. Särskilt de delar av riket som 
ansågs vara sämst kända av staten borde undersökas, som Finland och Norrland. 

 Efter 1760-talet var den största reformivern överspelad, och det livliga ständerväldet 
hade ersatts av ett mer ”stabilt” kungavälde. En stor mängd beskrivningar hade 
också framställts under den föregående perioden och på så sätt mättat efterfrågan 
i viss mån. Eftersom 1700-talets topografiska litteratur till sin övervägande del 
producerades inom universiteten har den i Sverige huvudsakligen studerats av 
lärdomshistoriker, och därför har också litteraturen tolkats som resultatet av ett 
nationellt projekt för ökad kännedom om rikets ekonomiska resurser och stolta 
historia, initierat och styrt av de statliga universiteten och kollegierna. Sten Lindroth, 
Claes Annerstedt, Herman Richter med flera har tolkat 1700-talets vurm för topo-
grafisk forskning som initierad och styrd av statens ökade kunskapsbehov under 
frihetstiden, även om den sistnämnde medger att även lokala förhållanden tycks ha 
haft betydelse för beskrivningarnas tillkomst.3 ”Fäderneslandets ’känning’ […] blev 
en förutsättning för den ekonomiska politiken”, skriver dock Lindroth i sin översikt av 
den svenska lärdomshistorien: ”Därav kom det sig, att […] topografin nu blommade 

2  Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk forskning och 
ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige, Helsingfors 2004.

3  Claes Annerstedt, Upsala universitets historia 1719–1792, Upsala 1914; Herman Richter, 
Geografiens historia i Sverige intill år 1800, Uppsala 1959, s 182; Sten Lindroth, Svensk 
lärdomshistoria. Frihetstiden, Stockholm 1975, s 125–133. Jfr också Sven-Eric Liedman, 
Den synliga handen, Göteborg 1986, s 117–122; Erik Hamberg, Olof Knös och 1700-talets 
lärda samlarkultur, Göteborg 1985, s 103–108.

Den ortsbeskrivande litteraturen under 1700-talet
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upp till en vetenskap”4. I äldre forskning framstår den topografiska vurmen som 
en kortlivad företeelse, helt beroende av den frihetstida statsmaktens osäkra 
reformpolitik.5 

 Delar av den topografiska litteraturen har berörts av äldre forskning, särskilt vad 
gäller beskrivningar av allmogens seder.6 Etnologer har varit intresserade av sitt 
ämnes historiografiska bakgrund. En annan aspekt som till viss del har studerats 
är historieskrivning och fornforskning.7 Ingen av dessa inriktningar har emellertid 
erkänt de konventioner som har reglerat litteraturen, dess genrebundenhet. Istället 
har forskningen på ett ganska ensidigt sätt fokuserat ämbetsmannaförfattarna och 
därför likställt deras intressen med statens.8 

Det är påfallande hur okritiskt denna sedan lång tid tillbaka nedärvda syn på 
1700-talets topografiska forskning har kommit att traderas: i stort sett endast 
Matti Klinge erbjuder en något modifierad bild när han placerar 1700-talets 
topografiska författande i en äldre akademisk tradition att orera och skriva 
om hembygden.9 Klinge konstaterar att ”genren med historiskt präglade lokal-
beskrivningar visade sig t.o.m. vara mer långlivad än den naturvetenskapligt–
ekonomiska”10, och ger därmed en mer nyanserad tolkning än sina föregångare. 
Kauko Pirinen har sett att beskrivningarna i de flesta fall var historiskt snarare än 
ekonomiskt inriktade.11 

 I den etnologiska forskningen har tidens topografiska litteratur uppmärksammats 
något. Redan på 1940-talet uppmanade Bror Olsson till forskning om 1700- 
och 1800-talens då i de flesta fall ännu otryckta topografier, som han kanske 
tidigare än någon annan valde att betrakta som en egen litteraturform. I sin artikel 
underströk Olsson den funktion som ämbetsmännen fyllt i den topografiska 
forskningen, och följer därmed i stort sett den tradition som tolkar topografierna 
som mer eller mindre producerade på statsmaktens beställning.12 

4 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, s 125.
5 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, s 132.
6 Linda Oja, Varken Gud eller natur, Stockholm/Stehag 1999; Håkan Nordmark (red), 

Kulturbilder från småländskt 1700-tal, Växjö 1997; Mats Hellspong, ”Sockenbeskrivningar”, 
Etnologiska beskrivningar (red Billy Ehn & Barbro Klein), Stockholm 1989; Sigurd Erixon, 
”Folklivsforskningens framväxt. Reflektioner och tillbakablickar via intressekategorier till 
helhetssyn”, i Folk-Liv 1964–1965.

7 Ola W Jensen, Forntid i historien, Göteborg 2002, kap 14; Håkan Nordmark, “Småland är 
namnet på landet det kära?”, i Landen kring sjöarna, Lennart Johansson (red), Växjö 2000.

8 Bror Olsson, ”Svenska ämbetsmäns insats i svenskt hembygdsarbete”, Svensk bygd och 
folkkultur i samling, forskning och vård 2 (red Sigurd Erixon & Åke Campbell), Stockholm 
1947; Sigurd Erixon, ”Lantmätarnas insatser som sockenskildrare”, Sveriges bebyggelse. 
Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd, del 3, Uddevalla 1958; 
John Tuneld, ”Skånska prästerskapets insatser i den antikvarisk-historiska forskningen”, 
Scripta Minora Regiæ Societatis humaniorum litterarum Lundensis, Lund 1981.

9 Matti Klinge m fl, Kungliga Akademien i Åbo 1640–1808, Helsingfors 1988, kap 6. 
10 Klinge, Kungliga Akademien i Åbo, s 633.
11 Kauko Pirinen, ”Lokalhistoriens funktion”, Lokalhistoriska studier, Jussi Kuusanmäki & 

Susanne Lindgren (red), Helsingfors 1979, s 9.
12 Bror Olsson, ”Svenska ämbetsmäns insats i svenskt hembygdsarbete”, Svensk bygd och 

folkkultur i samling, forskning och vård 2 (red Sigurd Erixon, Åke Campbell), Stockholm 1947.
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Senare har ytterligare artiklar tillkommit med fokus på ämbetsmännens roll för 
topografins utveckling före 1900-talet.13 

 I min doktorsavhandling Fäderneslandets rätta beskrivning (Svenska litteratur -
sällskapet i Finland, Helsingfors 2004) har jag kommit fram till att ortsbeskrivningarna 
under första hälften av 1700-talet var framför allt antikvariska men att det på 
1740-talet uppstod ett alternativt ”spår” – den ekonomiskt betonade beskrivningen. 
Under senare delen av 1700-talet existerar sedan båda spåren parallellt och 
beskrivningarna blandades innehållsmässigt så att både ekonomiska och historiska 
frågor behandlades.14 I Maria Adolfssons avhandling om 1700- och 1800-talets 
ortsbeskrivningar behandlas enbart den ekonomiska delen av litteraturen, men 
också i den undersökningen blir det uppenbart att ortsbeskrivningar efter ett tag 
inte längre enkelt kunde delas in i en historisk fåra och en ekonomisk.

 Adolfsson väljer att tolka beskrivningarna som en individualiserad och delvis 
alienerad ämbetsmannakårs distanserat “upplysta” (i meningen traditionsfientlig 
och reformvänlig) betraktelser av en agrar, kollektivistisk kultur som de ansåg 
vara bakåtsträvande och ineffektiv.15 Liksom sina föregångare på området väljer 
hon därmed att se 1700- och 1800-talens livliga topografiska aktivitet som ett 
uttryck för statsmaktens ambition att reformera jordbruket, men samtidigt kan 
hon visa att Lindroth har fel när han drar slutsatsen att de av den frihetstida staten 
initierade ortsbeskrivningsprojekten var “för alltid ute” ute efter 1780-talet.16 Från 
och med 1810-talet göts nämligen för en lång tid framöver nytt liv i det ekonomisk-
topografiska författandet.17 Här kan landskapsforskning nyansera tolkningarna av 
den agrara kulturen i beskrivningarna. I beskrivningarna uttryckte författarna inte 
bara kritik utan framför allt makt, makten att gestalta och bedöma hembygden, 
fosterlandet, det ekonomiska landskapet.

En tidsbild:  
skapandet av Stockholmsbilden under 1600- och 1700-talen

Ett exempel på hur uppfattningarna om en plats historia och identitet kunde 
traderas över lång tid får tjäna som en första ingång i källmaterialet – orts be skriv-
ning arna – och den tid som det tillkom i. Stockholm är nämligen ett tacksamt 
exempel eftersom åtskilliga beskrivningar framställdes av huvudstaden under 
stormaktstiden och 1700-talet. 

13 Gustaf Utterström, “Landshövdingarnas berättelser om länens tillstånd under 1700- 
och 1800-talen”, Meddelanden från svenska Riksarkivet 1953, Stockholm 1955; Sigurd 
Erixon, “Lantmätarnas insatser som sockenskildrare”, Sveriges bebyggelse. Statistisk-
topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd, del 3, Uddevalla 1958; 
John Tuneld, “Skånska prästerskapets insatser i den antikvarisk-historiska forskningen”, 
Scripta Minora Regiæ Societatis humaniorum litterarum Lundensis, Lund 1981; Mats 
Hellspong, “Sockenbeskrivningar”, Etnologiska beskrivningar (red Billy Ehn, Barbro Klein), 
Stockholm 1989.

14 Legnér, Fäderneslandets.
15 Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom, Stockholm 2000, s 102f.
16 Lindroth, Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens historia 1739–1818. 

Stockholm 1967, s 303.
17 Adolfsson, Fäderneslandets känning, s 137.
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 Bildskapandet kring städer har i Sverige förekommit sedan 1500-talet och tycks 
ha funnit sin främsta publik utanför själva den stad som beskrevs. Före 1700-talet 
tycks den egna befolkningen inte ha ansetts behöva övertygas om hemstadens 
förtjänster. Befolkningen uppmärksammades inte heller mycket i beskrivningarna. 
Istället stod egendom och sociala funktioner – stora fastigheter och institutioner – i 
centrum. Beskrivningar och bilder har använts för att upplysa och övertyga aktörer 
som inte har möjlighet (eller intresse) av att med egna ögon besöka och se staden. 
Så var fallet fortfarande under 1600- och större delen av 1700-talet. Då utgjordes 
publiken av lärda män, hov, diplomater, köpmän och andra ur samhällets högsta 
skikt  – personer som tog del av kartor, konstverk och topografiska beskrivningar. 

 Som huvudstad har Stockholm sedan 1600-talet haft en representativ roll som 
har krävt att den blivit demonstrerad i text och bild. I äldre tider var Stockholm 
porten till det svenska riket för utländska diplomater, resenärer och köpmän. Hur 
staden visades upp ansågs av rikets ledning vara viktigt för nationens politiska och 
kulturella anseende.

 Städer har i likhet med stater utnyttjat olika tekniker för att framställa sig själva 
som attraktiva, intagande och mäktiga. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att 
de bilder som har skapats alltid har varit överdrivna eller orealistiska. Oftast har 
de haft en mycket stark koppling till både lokala och mer övergripande materiella 
förhållanden. De bilder som har skapats kring Stockholm har förändrats mycket 
sedan stormaktstiden, men det har inte alltid haft att göra med att staden i sig har 
förändrats. Bilder har bytts ut utan att stadens villkor har ändrats nämnvärt. 

 Den tidiga historieskrivningen om Stockholm dominerades av krönikörer som 
andades stormaktstidens chauvinism, inspirerad av göticismens övertygelse om att 
det svenska folket var utvalt av Gud. Fornforskaren Johannes Messenius beskrev 
Stockholm i sin samling av ortsbeskrivningar Sveopentaprotopolis, först utgiven 
1611. Geografen Johan Bure, även flitig som fornforskare, berörde Stockholm i sin 
kommentar till 1626 års generalkarta. Särskilt stadens gynnsamma läge och dess 
handel intresserade honom. Geografihistorikern Herman Richter har menat att 
Bures kommentar till kartan kom att påverka den geografiska forskningen i Sverige 
för lång tid framöver. 

 Krönikorna går tillbaka till tiden före Stockholms förvandling till huvudstad (igång  satt 
på 1620-talet), men fortsatte att produceras också under och efter stormakts tidens 
höjdpunkt. Eric Dahlberghs beskrivning från 1662, som snarare är just en topografisk 
beskrivning än en krönika, kan ses som uttrycket för en vilja att presentera en stolt 
huvudstad för den europeiska kontinenten. Under de föregå ende decennierna hade 
Stockholm klivit fram som Sveriges administrativa huvudstad och blivit hjärtat i en 
nybliven stormakt. Befolkningen i Stockholm växte kraftigt och bebyggelsen började 
reglerades efter 1625 så som det anstod en europeisk storstad. Nya institutioner 
utrustades med representativa byggnader och högadeln lät uppföra sina palats. 

De vyer som visades upp i Dahlberghs storslagna planschverk Svecia antiqua et 
hodierna, utgivet först på 1700-talet när finansieringsproblemen kunde lösas, riktade 
sig främst till en utländsk publik av diplomater och politiker som skulle låta sig 
imponeras av stadens storlek, intagande stenbyggnader och livliga sjöfart. 
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 Historikern Torbjörn Eng studerar i sin avhandling symboliken kring det svenska 
väldet från 1500-tal till 1800-talets början. Han använder heraldik, kartor och kunglig 
titulatur för att undersöka hur själva begreppet ”Sverige” uppfattades före den tid 
då det likställdes med en nationalstat. Eng diskuterar bland annat Sveriges politiska 
indelning i landsdelar, landskap, län och provinser. Kartorna är det källmaterial hos 
Eng som är av relevans för denna studie, och deras betydelse för produktionen 
av en Sverigebild är värd en diskussion. Före 1700-talets mitt framställdes de 
allra flesta kartbilder över Sverige av kommersiella intressen i stora städer som 
Amsterdam och Nürnberg.18 

 Den svenska statsmakten hade självfallet ingen kontroll över denna produktion av 
en Sverigebild. Det finns tecken på att detta förhållande av maktlöshet frustrerade 
svenska kronan, som i högsta grad hade ett intresse av att framställa och sprida en 
bild av Sverige som en fullt legitim stormakt. På detta tyder inte minst det initiativ 
till att ge ut planschverket Svecia antiqua et hodierna (Det forna och det nuvarande 
Sverige) som togs vid 1600-talets mitt. Vid den tiden hade flera europeiska stor-
makter, bland andra England och Tyskland, redan producerat liknande praktverk 
som hyllade staternas och deras härskares makt och rikedom. År 1586 hade 
engels  mannen William Camden först gett ut praktverket Britannia, som gjorde 
succé i den engelska aristokratin.19 Det nådde även Sverige och användes av 
historie skrivaren Sven Lagerbring ännu vid mitten av 1700-talet.20 Renässansens 
intresse för klassiska studier började omkring denna tid att omvandlas i en växande 
fascination för nationella karaktärer och identiteter.21 

 Inspirationen till Svecia kom tveklöst från den europeiska kontinenten och var 
inte någon unik produkt av ett svenskt självmedvetande. Utgivningen fördröjdes 
betydligt och initiativtagaren Erik Dahlberg, som hade fått idén till verket när 
han deltog som skrivare i 1640- och 50-talets svenska fälttåg i Tyskland, hann 
avlida.22 Han hade 1661 fått kungligt privilegium på utgivningen av ett verk som 
framställde hela riket och dess provinser med sina städer, slott, berömda platser 
och fornlämningar. De utländska influenserna är tydliga: 1664 skrev Dahlberg att 
han ville ”utföra ett arbete, liknande det, varmed Merian förherrligat Tyskland”, 
vidare att utlänningarna ”böra få se, huru mycket stort och vackert finnes inom vårt 
fädernesland”. Verket skulle framhålla ”Fäderneslandets gloire” eller ära.23 

 Utgivningen av Svecia fullföljdes först 1715, då med de befintliga 469 bilderna 
men utan de planerade historisk-topografiska beskrivningarna. Först i verket kom 
två kartor över det svenska väldet: den ena återspeglade det forna Sverige utan 

18 Av de 64 kartor som Eng hänvisar till framställdes högst tolv i Sverige. Åtta av dessa tolv 
kartor producerades så sent som på 1700-talet; Torbjörn Eng, Det svenska väldet, 
Uppsala 2001, s 458–461.

19 Bernhard Klein, Maps and the Writing of Space in Early Modern England an Ireland, 
Basingstoke 2001, s. 143. Jmf. Stan Mendyk, Speculum Britanniae. Regional study, 
antiquarianism and science in Britain to 1700, Toronto 1988.

20 Sven Lagerbring hänvisar till den i Petrus Mützell, Gradualavhandling beskrivande en 
särskild del av Blekinge, Listers härad, Sölvesborg 1992 [1748], s. 3.

21 Marjorie Swann, Curiosities and Texts. The Culture of Collecting in Early Modern England, 
Philadelphia 2001, s 108.

22 Sigurd Wallin, ”Av en skrivare blev en tecknare”, i Kring Svecia Antiqua, Stockholm 1967.
23 Sigurd Wallin, ”Erik Dahlberg som nutida forskningsuppgift”, i Kring Svecia, s. 123. 
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någon närmare tidsangivelse, den andra det moderna Sveriges utbredning och 
gränser. Resten av Svecia var ordnad landskapsvis, där först landskapets vapen 
presenterades, följt av vyer över framför allt städer, slott och herresäten. Mycket 
tyder på att verket var avsett för en utländsk publik, även om den i slutändan kom 
att spridas till en inhemsk läsekrets.24

 År 1731 gjorde fornforskaren Eric Julius Biörner, som Sveriges hävdatecknare 
Olof von Dalin senare skulle driva med i den så kallade vattuminskningsfrågan, 
sin insats för att teckna Stockholms uppkomst. Biörner var dock inte ensam i sin 
tid om att krönikera kring Stockholm utan föregicks av flera lärda avhandlingar. 
Dessa framställdes huvudsakligen av Uppsalaprofessorer – men försvarades tids-
enligt av studenter – omkring stormaktstidens slutskede: Fabian Törners De Initiis 
Stockholmiae (Stockholms början), Olof Celsius den äldres beskrivning som ingick 
i serien De Uplandia (Uppland) och Lars Arrhenius De Stockholmia urbe Suio-
Gothorum Principe (Stockholm, Svea och Göta rikes huvudstad). Nämnas kan att även 
de gamla grannstäderna Sigtuna och Uppsala, utpekade som Svearikets huvud städer 
före Stockholms tillblivelse på 1200-talet, fick sin historia nedtecknad vid den här tiden. 

 Det tidigmoderna Stockholm hade då passerat sin höjdpunkt och skulle inom ett 
par decennier försjunka i en sekellång kräftgång, präglad av de högsta dödlighets-
siffrorna i Europa, pauperisering och utbredd misär. Det var närmast typiskt att 
sådana patriotiska hyllningar till huvudstadens ära författades i en tid då både 
staden och riket led svårt. Stormaktstiteln var praktiskt taget förlorad, nationen 
förnedrad, folket blödde och vid horisonten närmade sig den ryska flottan.

 1700-talets Stockholm är ett exempel på hur staden började beskrivas på nya sätt 
utan att staden som samhälle undergick lika stora förändringar. Under frihetstiden 
(1721–1772) framställdes staden i beskrivningar på det stormaktstida sättet, där 
kungliga och kyrkliga institutioner gavs en mycket framträdande roll och där varken 
befolkningen eller den mer alldagliga bebyggelsen märktes. Under större delen av 
1700-talet framställdes Stockholm som statiskt och harmoniskt, en återspegling av 
hur det gudagivna ståndssamhället skulle fungera. Förändringar var inte önskvärda: 
staden hade redan antagit sin idealiska form och funktion, främst manifesterade av 
palatsen och de stora institutionerna. 

 Tysken Johann Georg Rüdlings Det i flor stående Stockholm (1731–40) hade nästan 
uteslutande behandlat institutioner och framträdande byggnader. Han nämnde inga 
ekonomiska aktiviteter alls, bortsett från det lakoniska konstaterandet att hamnen var 
”en af de förnämsta, säkraste och största i hela Europa”. Sådana påståenden syftade 
dock oftast på stadens möjligheter att hysa en stor örlogsflotta. Rüdling byggde sin 
beskrivning uteslutande kring förvaltningen, kyrkorna och slotten, även om han några 
år senare gav ut ett utförligt ”supplement” som kompletterade beskrivningar med mer 
detaljerade topografiska beskrivningar av stadsdelarna.

 Publicisten Lars Salvius liknade i sin Beskrifning öfver Sveriget (1741) Stockholms 
geografiska läge vid hjärtats placering i människokroppen. Staden låg nästan mitt i 
riket för att dess ledning bäst skulle kunna uppfatta situationen på olika håll i landet. 

24 Samuel E. Bring, ”Sueciaverket och dess text”, Lychnos 1937, s 53–57. 
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Kungen uppfattade alla de olika samhällsgruppernas skyldigheter bäst när han 
befann sig mitt ibland folket, tyckte Salvius, och i den synpunkten var han knappast 
ensam. En sådan kroppsmetaforik var vanlig under 1700-talet – ståndssamhällets 
olika funktioner liknades ofta vid delarna i en mänsklig kropp. Överheten, makten, 
motsvarade enligt denna samhällssyn kroppens tänkande och allseende huvud eller 
dess livsuppehållande hjärta, medan undersåtarna var kroppens arbetande lemmar. 

 Lars Salvius identifierade Stockholm med ett maktens centrum. Dess roll var just att 
fungera som hjärtat som sprider blodet till resten av kroppen. Men han såg också 
att staden fortfarande expanderade och sökte förklara denna tillväxt. Svaret låg 
inte endast i Stockholms läge, eller i att den var platsen för statsförvaltningen. God 
ordning och en känsla av trygghet garanterad av överståthållaren och magistraten 
var också viktiga faktorer. Han menade att inget kan locka folk mer att söka sig 
till en ort än vetskapen om att de kan känna sig säkra där, att de kan utöva sina 
yrken utan bli trakasserade. Det var i sig en helt konventionell förklaring. Städer 
hade länge symboliserat lag och ordning, i motsats till en i många avseenden illa 
kontrollerad landsbygd. 

 Ekonomiska faktorer som inrättandet av manufakturer och fabriker, handel och 
sjöfart gav också upphov till tillväxt. Salvius iakttagelse här blir extra intressant 
eftersom hans Stockholm var på väg rakt in i en tid av stagnation och ekonomisk 
nedgång. Men fortfarande framstod det som om staden växte och frodades. 
Frågan om orsakerna till Stockholms höga dödlighet och befolkningens vägran 
att föröka sig skulle ett par decennier senare förbrylla läkare, vetenskapsmän 
och makthavare. Förutom rent ekonomiska faktorer tillskrev Salvius också de 
många lärdomsinrättningarnas betydelse för stadens tillväxt. Förekomsten av 
boktryckerier, laboratorier, bibliotek och arkiv bidrog inte så litet till stadens 
blomstring. Med tanke på att Salvius snart skulle komma att axla rollen som 
för läggare är det kanske inte så märkligt att han såg en viktig funktion hos 
kulturinstitutionerna i en huvudstad. 

 På 1760- och 70-talen uppmärksammades Stockholmsmiljön i en medicinsk 
diskussion om sambanden mellan hög dödlighet och otillräcklig myndighets utövning 
i staden. Specifika miljöer förknippades med olika sjukdomar: botanikern och 
läkaren Peter Jonas Bergius talade exempelvis om ”Stockholmsfeber”, och läkaren 
vid Serafimerlasarettet Johan Lorentz Odhelius höll inför Vetenskapsakademien 
ett tal om Dödligheten i Stockholm. Där pekade han ut bebyggelsens täthet och 
avsaknad av planering som en starkt bidragande orsak till folkets dåliga hälsa. 

Från senare delen av 1700-talet finns en rad medicinska skrifter där olika miljöer 
(Fataburssjön, barnsängshuset och andra ställen) i Stockholm framställdes som 
särskilt hälsovådliga. Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin 
gjorde undersökningar för att försöka utreda varför Stockholms befolkning växte 
så långsamt, och han kom fram till att det i hög grad berodde på invånarnas (och 
särskilt männens) ohälsosamma livsföring. Det sena 1800-talets krav på ”ljus och 
luft” har här en mindre omtalad föregångare.25

25 Mattias Legnér, ”Stanken från Stockholm. Föreställningar om stadsmiljö och hälsa under 
1700-talet”, i Mats Berglund (red), Sakta vi gå genom stan, Stockholm 2005.
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 Det sammanhang som de medicinska skrifterna skall sättas in i är framför allt 
den befolkningspolitiska debatt som pågick under en stor del av 1700-talet. Den 
behandlade statens skyldighet och intresse av att föra en aktiv befolkningspolitik 
som befrämjade folkhälsa och höga födelsetal. Skrifterna kan också relateras till 
en parallell diskussion om ”yppigheten”, det materiella överflöd som ansågs finnas 
särskilt i storstäder och som bidrog till moraliskt förfall först hos herrskapet, sedan 
hos tjänstefolket. 

 Här återfinns också en diskussion som anknyter till bilden av Stockholm som en 
stadsmiljö utan motsvarighet i 1700-talets agrart präglade Sverige. Stockholm 
ansågs av en del debattörer vara ”tärande” på samhället. Staden fungerade enligt 
dessa som en magnet: den drog till sig fattigt folk som istället borde ha stannat på 
landsbygden och lydigt tjänat sina husbönder. Den här diskussionen kan naturligtvis 
knytas till den ovannämnda befolkningspolitiska, som sökte reda ut om Stockholm 
verkligen hade anmärkningsvärt höga dödlighetstal, och vilka orsakerna i så fall 
var. Dessa medicinska och moraliska beskrivningar av huvudstaden bidrog till 
en framväxande trend att skildra Stockholm som en dynamisk, mångsidig och 
föränderlig miljö. De kan kontrasteras mot 1600- och det tidiga 1700-talets mer 
statiska beskrivningar, där betoningen låg på den äldre historien och de kyrkliga och 
kungliga institutionerna i form av dess byggnader. 

 Under seklets sista decennier förändrades sättet att i skrift beskriva och diskutera 
Stockholm. De sociala miljöerna lyftes fram på ett sätt som tidigare inte hade varit 
tänkbart. Stadens invånare och deras ekonomiska aktiviteter uppmärksammades 
mer. Staden fick liv och drog av sig den stela ansiktsmask som 1600-talets makt-
språk hade skapat. Stadens folk blev både en del av publiken och en aktör i 
formandet av stadens historia. 

 Stockholms historia populariserades och tycks ha blivit en del av en utbredd, 
lokal identitet. Från den här tiden finns till exempel bodbiträdet Johan Hierpes 
handskrivna krönika om ”Stockholms historiska merckwärdigheter” bevarad i 
Kungl. Bibliotekets handskriftssamlingar. Kanske hade Hierpe tagit del av den 
Stockholmshistorik (anonymt författad av Vetenskapsakademiens sekreterare 
Pehr Wargentin) som tidigare hade publicerats i den spridda Stockholms historiske 
calender, senare utgiven som Stockholms stads calender. En annan källa kan ha 
varit en anonym, kortfattad historik utgiven i den folkliga frakturstilen, Stockholms 
stads historia, författad af de äldste och trowärdigste antiquiteters häfder (1775). 
Ämbetsmannen Johan Elers mer detaljerade Stockholm, utgiven i fyra band runt 
sekelskiftet 1800, innehöll en särskild avdelning om handel, manufakturer och 
hantverk. Att den var mer modern än sina föregångare framgick också av att den 
trycktes i latinsk stil.26 Under det kommande 1800-talet skulle de ekonomiska och 
sociala aspekterna bli allt viktigare, men den nya trenden var redan satt.

26 Om Elers se vidare Legnér, Fäderneslandets, s 43.
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Hushållningsideologi och ortsbeskrivningar

Inledning

Under frihetstiden blev det populärt bland studenter och akademiker att ”känna” 
sitt fädernesland. Varje undersåte borde informeras om sitt lands geografiska och 
historiska betydelse. Att förbli okunnig innebar att man blev en främling i sitt eget 
land. Kännedomen om historien och geografin var inte längre de lärdes ensak. 
Upplysningen förespråkade att nya kunskaper skulle spridas i samhället. Särskilt 
ungdomen, och i synnerhet den framtida ämbetsmannaklassen, skulle upplysas om 
förhållandena i landet och hur de kunde förbättras. I detta arbete fick geografiska 
kunskaper en viktig roll.

 Carl Peter Hällström, kapten i sjömätningskåren, var runt 1800 en av Sveriges 
ledande geografer. I ett tal hållet 1812 sammanfattade han den svenska geo-
grafins förtjänster och tillkortakommanden under det föregående halvseklet. 
Han underströk inledningsvis att det alltid hade setts som en ”vanära att vara 
okunnig om sitt Fädernesland”, och att det var en angelägenhet ”för hvar bildad 
verldsborgare att närmare känna den del af Jorden, der han såsom medlem af 
samhället njuter dess förmån och beskydd”. Denna medborgerliga plikt blev ännu 
större om personen i fråga var ”Embetsman, Vetenskapsidkare eller Krigare”, alltså 
en statens tjänare.27 

 Enligt Hällström hade 1700-talet varit epokgörande vad gällde den geografiska 
kunskapens utveckling i Sverige. Han delade in den svenska geografin i tre olika 
epoker: tiden fram till 1740, perioden från 1740 till och med 1789, respektive tiden 
därefter. Den andra perioden började med Vetenskapsakademiens inrättande och 
hade sin främsta förtjänst i de geografiska bidragens ”användande till upplysning 
och kunskapens förkofran” snarare än genom att ha utvecklat geografins metoder. 
Kunskaper hade samlats in och gjorts offentliga, kort sagt. Tiden efter 1789, 
de föregående två decennierna för Hällström, hade däremot kännetecknats av 
geografins framväxt som vetenskap.28 

 Hur karaktäriserade då Hällström denna period? För det första tyckte han sig se ett 
starkt samband mellan frihetstidens politiska utveckling och geografin på så sätt 
att dess ”idkare drogos från sitt yrke genom uppmärksamheten på det allmänna 
tillståndet”.29 Ett patriotiskt och utilistiskt tänkesätt, ett vurmande för det allmännas 
bästa, drog in geograferna i det politiska arbetet för att förbättra tillståndet i riket. 
Detta var ett nytt sätt att se på hur geografisk kunskap skulle användas, som inne-
bar att kartor inte nådde upp till de nyttokrav som ställdes. Istället producerades i 
första hand reserapporter och ortsbeskrivningar, förklarade Hällström. Han pekade 
på hur de flesta landskapsbeskrivningar tillkom under den senare delen av epoken, 
men också på att ett betydande metodiskt problem förblev olöst. 

27 C. P. Hällström, Tal, Innehållande Anmärkningar Om den tillvext Fäderneslandets 
Geographie vunnit under loppet af de sistförflutna femtio åren, Stockholm 1815, s 4.

28 Hällström, Tal, s 6.
29 Hällström, Tal, s 8.
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Den geografiska litteraturen hade saknat en ”likformig plan” eftersom man ännu inte 
hade kunnat enas om ”hvad som egenteligen hörer till en geographisk beskrifning”. 
Dess svagaste punkt var innehållets rikedom på ”gissningar och sagor” samt de 
genealogiska utläggningar som var lika vanliga som de var irrelevanta.30 Hällström 
kritiserade här de antikvariska beskrivningarna av orter som han inte ansåg byggde 
på vetenskapliga fakta.

Upplysningens geografier

Med utgångspunkt från Hällströms tal kan 1700-talets beskrivningsprojekt sägas 
ha karaktäriserats dels av en strävan att samla och sprida kunskap, dels av en vilja 
att göra denna kunskap användbar i arbetet med samhällets förbättring. Vad gällde 
det förstnämnda, själva upplysningsarbetet, nådde man onekligen viss framgång: 
en stor mängd beskrivningar framställdes, publicerades och spreds åtminstone i 
litterata kretsar. Ett till synes oöverstigligt problem förelåg dock vad gällde den andra 
punkten, den praktiska omsättningen av ny kunskap i samhället. Att få folket att 
tillgodogöra sig den kunskap som skulle reformera hushållningen visade sig vara ett 
större problem än väntat. 

 Geografin utgjorde ännu under 1700-talet en stor och svåravgränsad kunskaps-
massa.31 Geografer talade i allt större utsträckning om att deras arbete var av en 
syntetiserande karaktär; de samlade olika typer av kunskaper för att sätta samman 
eller konstruera skildringar av platser. Margarita Bowens har pekat på att 1700-talets 
geografi dominerades av läroboksförfattare som kompilerade beskrivningar utan att visa 
något märkbart intresse av att utveckla en teoretisk apparat.32 

 Geografi i dess olika former uppfattades som en praktisk uppgift, liknande ett hant-
verk. Dess betydelse bestämdes av det sammanhang som kunskapen lyftes in i. 
Geografin skulle bidra med nyttiga kunskaper genom att kartlägga och beskriva 
lokala förhållanden i Sverige. Den placerades i ett upplysningssammanhang som 
syftade till att belysa aspekter på samhället som tidigare hade ignorerats.

 Upplysningstidens geografibegrepp var pluralistiskt, mångtydigt och amorft. Det 
kunde användas i olika syften: å ena sidan för att utmana auktoriteter, å andra sidan 
av auktoriteterna själva för att begränsa, kontrollera och strama åt.33 Ett exempel 
på det senare ger geografen Matthew Edney i sin grundliga studie av hur Indien 
konstruerades geografiskt. Där visar Edney hur brittiska myndigheter anlitade upp-
lysningens epistemologi (eller kunskapsideologi) för att bli ”the intellectual masters 
of the Indian landscape”.34 Upplysningsprogrammet handlade inte endast om att 
ifråga sätta och avslöja sociala och politiska missförhållanden. Viljan att betvinga och 
kontrollera folkgrupper och resurser var ett minst lika starkt inslag.

 Konflikten mellan 1700-talets geografiska praktiker synliggörs i mötet mellan de 
olika syften som de tillskrevs. Vilka betydelser tilldelades geografiska kunskaper 

30 Hällström, Tal, s 76, 13.
31 Felix Driver, Geography Militant, Oxford 2001, s 3.
32 Margarita Bowen, Empiricism and Geographical Thought, Cambridge 1981, s 124–125.
33 Livingstone & Withers, ”Introduction”, s 8.
34 Matthew H. Edney, Mapping an Empire, Chicago 1990, s 16.
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om fädernes landet? Vem hade möjlighet att delta i formuleringen av dessa 
betydelser? En viktig aspekt att belysa är varför den beskrivande geografin av 
Hällström karaktäriserades som misslyckad. Berodde det möjligen på slitningar 
mellan de på nationell nivå uttalade målen med geografisk kunskap och den 
konkreta, lokalt förankrade produktionen av kunskapen? 

Statens kunskapsbehov i det tidigmoderna Europa

Hällström uttryckte alltså besvikelse över den topografiska litteraturen när han 
i början av 1800-talet sammanfattade det gångna halvseklets geografiska 
kunskapsproduktion: 

[...] i et land, der man synes vara föga bekant med utländska mönster 
i denna väg, der ingen critisk litteratur rensat förutfattade meningar, 
stadgat en allmän och sakenlig plan eller utstakat gränsorna och 
formen för dylika skrifter, samt, såsom en följd af allt detta, hvarje 
författare blifvit ledd af sina individuela begrepp, kan det väl ej heller 
ännu med skäl väntas någon fullkomlighet häri.35

Kritiken gick ut på att det fält som den topografiska litteraturen arbetade inom 
inte hade avgränsats i tillräcklig mån. Inte heller hade fältets innehåll getts någon 
skarpare definition. Med sin utblick från det tidiga 1800-talet, den tid då geografin 
först formerade sig som en modern vetenskaplig disciplin i Sverige, identifierade 
han 1700-talsgeografins största problem i dess epistemologiska djungel. Det fanns 
ingen institution eller disciplin som hade lyckats tämja den brokiga skara som hän-
gett sig åt olika former av geografiska studier. Oenigheten hade varit stor om hur 
kun skapen skulle definieras, organiseras och göras praktiskt användbar. 

 Under 1700-talet försökte staten att likforma och organisera den kunskap som skulle 
ligga till grund för politiska beslut. Objektiv kunskap skulle tas fram för att möjliggöra 
en så effektiv administration av resurserna som möjligt. Statistiken är det tydligaste 
och mest utforskade exemplet på hur nya metoder för informations bearbetning 
utvecklades för att lägga en till synes objektiv grund för statens agerande.36 Redan 
omkring 1740 propagerade statliga aktörer för att an vända geografiska beskrivningar 
som en metod för att besvara frågan om hur rikets resurser kunde utnyttjas 
effektivare. Därmed politiserades också geografin på ett nytt sätt.

 Geografihistorikern David Turnbull har skrivit om hur den tidigmoderna europeiska 
staten såg ett växande behov av att ta kontroll över kunskapen om sitt territorium. 
Målsättningen var att standardisera kunskapen för att göra den användbar i en 
nationell politik. Om en någorlunda effektiv kontroll över territoriet skulle uppnås så 
var enhetlig och jämförbar information om samhällsresurserna nödvändiga. Staten 
blev en drivkraft för denna standardisering, som visade sig vara mycket svår att 
genomföra: ”What was to count as knowledge was as much a political and moral 
problem as an epistemological one, but it was also a problem that required the 

35 Hällström, Tal, s 72.
36 Om 1700-talets statistik se Höjer, Svenska siffror, s 58–70.
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implementation of social, literary and technical practices of representation.”37 Liksom 
Livingstone och Withers betonar också Turnbull betydelsen av representationens, i 
det här fallet geografins, olika praktiker. Det var inte bara bestämningen av kun skap-
ens innehåll som var svår att göra: att ta kontrollen över de praktiker som pro duc-
erade geografisk kunskap var ett minst lika stort problem. 

 Turnbull lyfter fram Spanien som ett exempel på en stat som inte lyckades ta 
kontroll över den geografiska kunskapen. Anledningen var att den kunskapstradition 
som kartor framställdes i var allt för lokal och självständig för att låta sig under-
kastas furstestatens intressen. Ett fall där staten till slut lyckades ta kontroll över 
kartläggningen var Frankrike. Där påbörjades framställningen av en generalkarta 
runt mitten av 1600-talet, men försenades kraftigt på grund av ett segt motstånd 
från lokala ämbetsmän. Lokala byråkrater måste först övertygas om behovet 
av att samarbeta nationellt för att organisera rikets resurser i enlighet med 
kungens önskemål. De mer tekniska problemen med att göra provinskartorna 
kommensurabla inom ramen för ett nationellt ”rutnät” var också svåröverstigliga. 
Först under sent 1700-tal kunde en del av resultaten offentliggöras.38 

 Framträdande kartografiforskare menar att ett statligt territorium inte kan kartläggas 
systematiskt förrän statsmaktens, kartografins och vetenskapens institutioner är 
integrerade.39 Den utvecklingen började ta form i 1600- och 1700-talens Sverige, 
men integreringen kunde inte slutföras förrän på 1800-talet. Så som först Faggot 
och senare Hällström påpekade hade kontinuitet och motivation saknats i statens 
kunskapspolitik. Istället hade utländska krafter trätt in på scenen och tagit över 
framställningen av geografisk kunskap. Ingen institution lyckades genomföra en 
någorlunda heltäckande kartläggning av det svenska territoriet under 1700-talet, 
vare sig genom beskrivning, kartmätning eller statistik. Inte heller fanns någon 
möjlighet till standardisering av metoderna för kunskapens inhämtning, bearbetning 
och spridning, även om vissa försök gjordes. 

 Kartor förblev sällsynta, och de flesta användare – de var få och i allmänhet insatta 
i kartans problematik – var medvetna om att de ofta baserades på gamla källor och 
därmed förmedlade en föråldrad bild. Den viktigaste funktion som den tidigmoderna 
kartan hade att fylla var förmodligen sjökartans – som också såg vissa framsteg 
under seklet – men för att representera landförhållanden var kartografin ännu föga 
utvecklad.40 

 Enligt nationalismforskaren Benedict Anderson tenderar vi i den moderna national-
staten att se kartan som en okomplicerad avbildning av staten.41 Logo kartan, 
som Anderson kallar den, blir en standardiserad och stiliserad bild avsedd för 
med borgarnas dagliga konsumtion. Också historikern Jeremy Black har påpekat 
hur kartan numera används som en ikon eller standardiserad bild, inte minst i 

37 David Turnbull, ”Cartography and Science in Early Modern Europe”, 
Imago mundi 1996, s 7, 10f; citatet s 11. 

38 Joseph W. Konvitz, Cartography in France 1660–1848, Chicago 1997, s 14, 42.
39 Turnbull, ”Cartography and Science”, s 19; Jeremy Black, Maps and Politics, 

London 1997, s 21.
40 Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten, Uppsala 1990, s 82, 89.
41 Anderson, Den föreställda gemenskapen, s 168.
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kommersiella syften.42 Mycket tyder dock på att den geografiska uppfattningen om 
fäderneslandet före slutet av 1700-talet inte byggde på sådana bilder eller metaforer. 

 Litterära beskrivningar utgjorde istället det i särklass enklaste sättet att informera sig 
om och föreställa sig territoriella enheter. ”That today the literary mode seems clumsy 
and to lack rigour and consistency shows how profound a transformation has been 
produced in our mapping consciousness”, skriver Turnbull.43 Vi skall inte förledas att 
tro att kartbilder alltid har varit viktiga i formandet av geografiska föreställningar bara 
för att de har spelat en betydande roll i konstruktionen av nationalstaten. 

 En historiker som har problematiserat användningen av kartor i tidigmodern tid är 
Joseph Konvitz, som kommer fram till att stater inte nödvändigtvis hade särskilt stor 
användning av detaljerade kartor. Ingående beskrivningar kunde fungera effektivare 
än kartor när territoriella förhållanden skulle återges. Geografiska rum delades in 
historiskt efter de världsliga eller kyrkliga enheter som de bildade.44

 Kartor behövde alltså inte vara det effektivaste mediet för en tidigmodern stat att 
informera sig om sitt territorium. Kartläggning var mycket resurskrävande och 
behövde en central organisation som hade makten att standardisera kunskap och 
därutöver bedriva ett långsiktigt arbete. Dess epistemologiska problematik var med 
sannolikhet större – inte mindre – i jämförelse med den topografiska beskrivningen. 
Hur skulle kartor över olika delar av ett territorium till exempel kunna fogas samman 
till en begriplig och praktiskt användbar helhet? I Sverige saknades under hela 
1700-talet både den konsekventa metod och den uthållighet som var nödvändig för 
att genomföra ett så omfattande projekt. 

 Att i beskrivningens form kartlägga riket framstod som en framkomlig väg för en 
relativt resurssvag, territoriellt vidsträckt och decentraliserad stat som 1700-talets 
Sverige. Produktionen av ortsbeskrivningar baserades på lokala arbetsinsatser, 
krävde inte att några resurser anslogs från centralt håll, och gjorde inte anspråk på 
en lantmätares specialistkunskaper. Den utnyttjade förvaltningens lokalkännedom 
både inom den kyrkliga och den världsliga sfären. Å andra sidan blev det omöjligt 
för staten att detaljstyra informationsinsamlingen. 

 Här lämnades ett betydande utrymme för beskrivningarnas författare att själva 
påverka ändamålet med den kunskap som de formulerade. En sådan frihet 
möjliggjorde och uppmuntrade inte minst en användning av beskrivningen som 
bekräftade gamla eller bidrog till att forma nya identiteter. Historikern Lesley 
Cormack har visat hur tidigmodern geografisk kunskapsspridning kunde 
användas i identitetsformerande syften, och särskilt geografiska beskrivningar 
tjänade ett sådant ändamål väl. Beskrivande geografi var ett ämne som för 
den studerande ynglingen var ”fundamentally useful, socially, politically and 
economically”.45 Den gav honom praktiska kunskaper som han skulle ha 
användning för i sin kommande karriär som ämbetsman eller köpman. Särskilt 
korografin – äldre tiders studium av enskilda orter – erbjöd en starkt fokuserad 

42 Black, Maps and Politics, s 17. 
43 Turnbull, ”Cartography and Science”, s 16. 
44 Konvitz, Cartography in France, s 32.
45 Lesley B. Cormack, Charting an Empire, Chicago 1997, s 130.
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identifikation. Det var ofta lojaliteten mot lokala aktörer – köpmän, adel, lands-
hövdingar, prästerskap – som förstärktes genom sådana studier.46 Cormacks 
studie blir intressant här genom den uppmärksamhet som den riktar mot geo-
grafiska praktikers förmåga att skapa identitet.

 Topografin uppfattades som en del av geografin och behandlade det lokala, den 
enskilda orten. En viktig del av litteraturens bidrag låg i att den formulerade och 
förespråkade ett patriotiskt förhållningssätt till staten och det allmänna. Via den 
topografiska litteraturen kan vi studera hur relationen mellan det nationella och 
det lokala uttrycktes. Kunskaper och identiteter av mer generell karaktär kon stru-
erades och utmanades i mötet mellan de intressen som dessa föreställda rum 
representerade.

Utilism – och patriotism

1700-talet, och kanske särskilt den svenska frihetstiden, upplevde en 
allians mellan stat och vetenskap. Ett tydligt uttryck för på denna allians var 
Vetenskapsakademiens inrättande 1739. Det var en institution som formellt sett var 
oavhängig staten, men dess ledamöter bestod av ledande aktörer inom forskning, 
politik, förvaltning och näringsliv. Uppfattningen var att samhällets intressen där 
kom samman i sökandet efter upplysning och nyttiga kunskaper. Dessa kunskaper 
skulle sedan användas för att bidra till allmänna ändamål.

 Till vetenskapernas viktigaste uppgifter hörde en systematisk kartläggning 
av de resurser som var eller kunde göras tillgängliga för staten. Den 
politiska aritmetikens läror om befolkningsförhållandena och jordens 
exploateringsmöjligheter florerade nu, så som idéhistorikern Karin Johannisson 
har beskrivit.47 För aritmetikerna stod befolkningsfrågan i centrum, övertygelsen 
att en nations rikedom framför allt var dess folk. En stor befolkning som 
hölls vid existensminimum skulle av sig själv driva fram näringstillfällen, och i 
resonemangets förlängning följde ett brinnande intresse för alla upptänkliga 
åtgärder som kunde tänkas stimulera befolkningens tillväxt. Resonemanget har 
utvecklats av historikern Monika Edgren, som menar att 1700-talsstatistikens 
kategorisering av invånarna för första gången kopplade befolkningen till en 
föreställd nationell geografi.48 

 Samtidigt som idén om nationen uppvärderades började också det lokala att 
utforskas. Fäderneslandet skulle studeras genom lokalsamhällets lins: befolk-
nings statistik samlades in från församlingarna, lantmäterikartor upprättades 
sockenvis, ämbets- och vetenskapsmän företog resor och rapporterade om 
missförhållanden, ortsbeskrivningar författades och trycktes. Detta omfångs-
rika kunskapssökande tjänade ett dubbelt intresse: dels ett utilistiskt eller 
nyttocentrerat som menade att politiska beslut måste grundas på praktiskt 
användbar kunskap, dels ett patriotiskt som gick ut på att mer generellt belysa 
fäderneslandets geografi och historia i syfte att åstadkomma en identifiering 

46 Cormack, Charting, s 163, 202.
47 Karin Johannisson, Det mätbara samhället, Stockholm 1988, s 97. 
48 Monika Edgren, Från rike till nation, Lund 2001, s 95.
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med så väl nationen som med hembygden, den konkreta plats där nationen 
manifesterade sig. Ambitionen var att samla kunskapen för att frammana en 
helhetsbild av nationens ekonomiska och moraliska tillstånd.49

 Kunskap om det egna landet ansågs vara en förutsättning för att kunna inympa 
fosterlandskärlek i ungdomen och därigenom fostra den till lojala ämbetsmän. 
Men att betona vikten av en fördjupad kunskap om fäderneslandet var också 
ett sätt att inskärpa de redan verksamma ämbetsmännens plikt att ägna sig 
åt insamling, bearbetning och spridning av kunskap i olika former. Särskilt 
prästernas roll i kunskapsspridningen på lokal nivå betonades: ”När skarpsynte 
och mogne män af Prästerskapet sålunda delade de nödigaste stycken af 
Oeconomien, [...] hwad Fäderneslandet högst gagnande skal icke då uträttas?”, 
utropade författaren till en ekonomisk dissertation.50 Ämbetsmännen skulle dock 
inte ägna sig åt efter forskningar bara för att det var deras plikt – att hänge sig åt 
kunskapsinsamling och kunskapsspridning innebar att man visade sin kärlek till 
fäderneslandet.

 Föreningen mellan utilism och patriotism genererade ett nytt sätt att se på den 
geografiska kunskapen och dess användningsområde. Det omedelbara syftet med 
den var att tjäna det s.k. ”allmänna”, i praktiken ofta likställt med staten. Under 
senare delen av seklet komplicerades dock detta synsätt: statens rätt och förmåga 
att intervenera kraftfullt i samhället sattes i fråga. Statistiken, som vid den här tiden 
började utvecklas till en metod för staten att informera sig om befolkningen, antydde 
att samhället delvis reglerades av lagar eller krafter bortom statens kontroll. Via en 
framväxande marknadsekonomisk ideologi började samhället att betraktas som en 
invecklad mekanism åtskild från staten och indraget i förhållanden till en stor mängd 
faktorer, som exempelvis territoriets egenskaper och invånarnas hälsotillstånd, 
seder och bruk.51

 1700-talets Europa såg också en allmän utveckling mot studiet av folk och land. 
Snart sagt alla stater var upptagna med att utforska sig själva och sitt historiska 
förhållande till andra gemenskaper. Resultatet blev att en kulturhistorisk forskning 
om människan växte fram. År 1748 gav Montesquieu ut sin De l’esprit des lois 
som blev mycket uppmärksammad av samtiden. Montesquieu hävdade klimatets 
betydelse för folkens läggning och staternas utveckling. Straxt därefter kom 
Voltaires studie av de mänskliga sederna ut, Essai sur les mœurs et l’esprit des 
nations. Också i Sverige blomstrade en forskning om den egna nationens historia 
och folk upp under seklet. Den hade sitt ursprung i det sena 1600-talets s k 
antikvariska rannsakningar, då prästerskapet hade beordrats att rapportera till 
kungen om olika fornlämningar och gamla bruk i sina församlingar.52 

49 Ilkka Patoluoto, ”Nyttobegreppet i 1700-talets Sverige”, Historisk tidskrift för Finland 1979.
50  Abraham Indrenius, Enfaldiga Tanckar Wisande hwad en Präst kan bidraga til 

Oeconomiens Uphielpande, Åbo 1757, s 16.
51 Matthew G Hannah, Governmentality and the Mastery of Territory in Nineteenth-Century 

America, Cambridge 2000, s 24.
52 Rannsakningar efter antikviteter – ett symposium om 1600-talets Sverige (Evert Baudou 

& Jon Moen red.), Stockholm 1995; John Tuneld, Skånska prästerskapets insatser i den 
antikvarisk-historiska forskningen. De skånska prästrelationerna, Lund 1982.
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Under 1700-talet uppvärderades betydelsen av att kartlägga ett omfattande 
kulturellt arv och visa upp det dels för det egna landet, dels för omvärlden.53 Carl 
von Linnés resor i det frihetstida Sverige tjänade både till att främja ekonom iska 
intressen och till att ”avtäcka” eller visa upp landet för dess befolk ning. Han gjorde 
rikliga anteckningar om folkets trosföreställningar och ansåg att de hade bevarats 
sedan urminnes tider – ”behållne af nation ifrå urminnes tider och Hedenhös”.54 
Det patriotiska respektive det utilistiska motivet förenades i omtanken om 
fäderneslandet och dess bästa. 

I Linnés och hans lärjunge Pehr Kalms reseskildringar från Sverige tydliggjordes 
en patriotisk motivbild som snart återkom med emfas i den topografiska litterat-
uren. ”Ingen ort ansågs otjenlig til ändamålet, men tjenligast de, som ännu 
intet voro besedde af kunnige Män”, sammanfattade en samtida iakttagare de 
frihetstida nyttoresorna: ”Resor til särskilte Rikets Provincier föreslogos och 
understöddes, både af det allmänna och af enskilte.”55

 Det politiska reformarbetet skulle föregås av olika projekt för insamling av kunskap 
om nationens tillstånd. Ett av de mer kända var den instruktion för Sveriges 
be  skriv  ning som lantmäteriinspektorn Jacob Faggot presenterade år 1741. Det 
skilde sig från tidigare utsända frågelistor genom att det var praktiskt inriktat på 
landets förkovran.56 I instruktionen berörde Faggot inte bara krasst ekonomiska 
frågor utan också seder och bruk; han såg ett tydligt samband mellan samhällets 
tillstånd och folkets egenskaper. 

Karta och beskrivning

Det samhällsekonomiska reformprogram som påbörjades efter hattarnas makt-
tillträde år 1738 underströk alliansen mellan kunskapsproduktion och statens 
behov. Särskilt kan detta sägas ha gällt kunskaper om de inhemska tillgångarna. 
Den geografiska kunskapen framstod som särskilt nyttig, och därför sökte staten 
också styra dess inriktning. Vetenskapshistorikern Sven Widmalm menar att det 
fanns en inbyggd motsättning i utilismen: å ena sidan upplysningens betoning 
av värdet att sprida kunskap, och å andra sidan statens vilja att lägga band på 
spridningen av politiskt känslig kunskap. Särskilt kartografin kom att påverkas 
av denna motsättning, och resultatet blev att kartor inte spreds i någon nämnvärd 
omfattning under 1700-talet.57 

53 Peter Burke, A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, 
Cambridge 2000, s 128.

54 AnnaMari Sarajas, Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet, Stockholm 
1982, s 122. Citatet är taget från Carl Linnaei Öländska och Gothländska resa … år 1741, 
s 311. Se även Sigfrid Svensson, ”Linné som ’antiquarius’”, i Rig 43 (1960), s 1–14, som 
menar att Linné i betydande utsträckning påverkades av den humanistiska inriktningen vid 
Lunds universitet. Om Norge, se Steinar Supphellen, ”Den historisk-topografiske litteraturen 
i Noreg i siste halvparten av 1700-talet”, Heimen 1979, s 198–211. 

55 Johan Lorentz Odhelius, Åminnelse-tal, öfver Kongl. Vetensk. Acad. Ledamot Herr Pehr 
Kalm, Stockholm 1781, s 10.

56 Jacob Faggot, ”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, i Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademiens handlingar, vol II, Stockholm 1741. Jmf Stig Appelgren, Västgötsk 
hembygdsforskning under åren 1740–1820, Skara 1972, s 13.

57 Widmalm, Mellan kartan, s 71.
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 Vi har redan sett hur Hällström framhöll att 1700-talsgeografins största förtjänst 
låg i dess upplysningssträvanden. Att en stor mängd ortsbeskrivningar, och 
även reserapporter, publicerades har belagts.58 Detta intresse för en offentlig 
geografisk kunskap tyder på att det inte behöver ha funnits en sådan motsättning 
inom ”det utilistiska programmet” som Widmalm tycker sig se.59 Hällström 
menade snarare att det var ett ointresse för att framställa kartor som hade präglat 
geografin under senare hälften av 1700-talet. Kartor ansågs inte kunna förmedla 
den nyttiga kunskap som staten efterfrågade. Vid mitten av 1700-talet hade 
de flesta kartografiska projekten skjutits upp till en oviss framtid. En stor del av 
lantmäteriets resurser riktades då istället mot storskiftet, och även om det också 
fortsättningsvis hade till uppgift att trycka kartor stannade detta arbete i stort sett 
upp. Orsakerna var ekonomiska. Verksam heten förväntades vara självbärande, 
men den inhemska marknaden var för liten (eller inte tillräckligt intresserad) för att 
kunna bära upp utgivningen. 60 

 Den som ville försvara utgivningen av kartor hänvisade till samma 
bevekelsegrunder som motiverade att geografiska beskrivningar publicerades. Det 
gällde att ta ifrån utlänningarna initiativet och självständigt styra framställningen 
av kunskap om fädernes landet. Eftersom svenskarna under lång tid hade saknat 
konsten att rita kartor hade ”utlänningarne bedragit verlden med en hop gissade 
Ritningar och orimliga sägner om vårt lands Skeppnad och art”, förklarade Faggot 
som 1747. (Han hade då blivit lantmäterikontorets nya direktör.) Denna brist på 
kunskap hade särskilt drabbat ungdomen. Frånvaron av tryckta kartor hade också 
lett till att ”största delen af Landets vittra inbyggare hafva varit främlingar i sit egit 
Fädernesland”.61 

 För Jacob Faggot uttryckte geografisk kunskap känslor av nationell stolthet och 
lojalitet. Kunskapen lade grunden för och demonstrerade hur bäraren anammade 
en patriotisk identitet. Detta var en tyngdpunktsförskjutning i den officiella kun-
skaps  synen som inte minst markerades genom Faggots program för en nationell 
beskrivning från 1741. Beskrivningarna var enkla att framställa genom att de 
kunde produceras till en låg kostnad och inte krävde några specialistkunskaper 
eller dyrbara instrument. 

 Det fanns dock en baksida med satsningen på topografiska beskrivningar. Så 
som Hällström påpekade saknade litteraturen den likformighet som var nödvändig 
för att göra den användbar som en bas för ett nationellt åtgärdsprogram. Den 
topografiska litteraturen hade en större självständighet i sin relation till staten än 
vad kartorna och statistiken hade. Även om författaren oftast var en man i statens 
tjänst fick han i de flesta fall stå för tryckningskostnaden ensam. Beskrivningar 
författades ofta på eget initiativ och innehållet disponerades i enlighet med 
författarens önskemål. 

58 Adolfsson, Fäderneslandets kännedom, s 136–139. Om reserapporter, se Magnus von 
Platen, ”Svenska resan. Ett kapitel ur bildningsresans historia”, i Naturligtvis, Umeå 1981.

59 Widmalm, Mellan kartan, s 105.
60 Einar Peterson-Birger, ”Den geografiska kartläggningen”, i Lantmäteriet 1628–1928, 

Stockholm 1928, s 274; jmf Faggot, Historiens fortsättning, s 30–31.
61 Jacob Faggot, Historien om svenska landtmäteriet ock geographien, Stockholm 1747, s 3, 29.
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 Hällström poängterade just hur det vetenskapliga arbetet ofta gick tillbaka på ett 
”individuelt bemödande”, alstrat av patriotism och en vilja att befordra ”medborg-
erliga kunskaper”.62 Frågelistor sändes ut från olika håll vid en rad tillfällen med 
uppman ingen att ämbetsmännen skulle upprätta ortsbeskrivningar i enlighet med 
listorna och sedan sända in dem till landshövdingen, domkapitlet eller Kansli-
kollegium. De besvarades dock i mycket varierande grad och resultatet blev alltid 
mer eller mindre ofullständigt.63

Den topografiska litteraturens blomstringstid

Samtidigt med Faggots programförklaring utkom den första svenskspråkiga geo-
grafin över Sverige, kanslisten Eric Tunelds Inledning til geographien öfwer Swerige. 
Tunelds retoriska fråga ”Hwad kan wara wigtigare än Fäderneslandet?” satte rikt-
märket för arbetet. I en dedikation till riksens ständer förtydligades syftet: det 
var fäderneslandets ”kiäcka Ungdoms Tropp” som hade ålagt Tuneld att författa 
sin geografi. Här ser vi åter hur det patriotiska motivet användes i retoriken kring 
geografisk kunskap.

 Kungl. Maj:t gav privilegium på utgivningen och förklarade att särskilt ung domens 
”handledande uti kundskapen, om sitt fäderneslands belägenhet och be skaffen-
het” var angeläget eftersom en lärobok i geografi tidigare hade saknats på 
svenska. Det var så – som en introduktion för ”begynnare” – som Tunelds geografi 
skulle fungera, inte som en handbok för den redan insatte. Trivial skolornas och 
gymnasiernas utländska och föråldrade undervisningsmaterial skulle ersättas av en 
lättfattlig och aktuell geografi som uteslutande behandlade fosterlandet.64 Tuneld 
inledde den topografiska litteraturens blomstringstid i Sverige: sju decennier efter att 
första upplagan kom ut menade Hällström att den ”gjorde en epok i den egentliga 
Geographien”65, och då återstod det ännu för den åttonde och sista utgåvan att 
utkomma. 

 Frihetstidens intresse för den topografiska litteraturen är sedan tidigare belagt: 
Sten Lindroth har skrivit att ”topografin nu blommade upp till en vetenskap, som 
svämmade över alla bräddar”, och Herman Richter menar att ”bygdeforskningen 
utvecklade sig till en folkrörelse”.66 Särskilt Jacob Faggots ovan nämnda program 
för en huvudsakligen ekonomisk beskrivning av Sverige från 1741 har pekats ut 
som en språngbräda för tidens topografiska författande.67 I min avhandling kan 
jag emellertid visa att det inte finns någon grund för det påståendet: ingen, inte 

62 Hällström, Tal, s 30–31.
63 T ex Kilian Stobaeus promemoria till skånska prästerskapet 1729, Sven Baelters frågor 

till Hälsinglands präster 1736, Christian Limnells frågor till Tavastlands präster 1744, Åbo 
domkapitels cirkulärskrivelser från 1749 och 1752, Frans Westerdahls efterlysning av 
uppgifter om seder 1774. Sarajas, Studiet av folkdiktningen, s 125, 129–130. Jmf Nils-Arvid 
Bringéus, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–91, Uppsala 1961.

64 I skolundervisningen användes ännu Johann Hübners böcker; Hugo Hernlund, Bidrag till 
den svenska skollagstiftningens historia, vol I:B, Stockholm 1892, bil III, s 67–68. 

65 Hällström, Tal, s 6.
66 Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, Stockholm 1975, s 125; 

Richter, Geografiens historia, s 182.
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ens han själv, orkade följa Faggots omständliga schema, även om hans avsikt 
säkert inspirerade åtskilliga författare.68 

Följden blev att en stor mängd topografiska beskrivningar skrevs och publicerades, 
en del med det uttalade syftet att undersöka en ort genom att ställa ekonomiska 
frågor. Flertalet närmade sig ämnet efter mer allmänna riktlinjer: att undersöka 
en orts uppkomst, historia, näringsliv och befolkning. Endast ett mindre antal 
beskrivningar följde någon av de mer eller mindre officiellt fastslagna frågelistor 
som fanns. Variationen i anslagen var således stor, även om de uttalade motiven 
uppvisade stora likheter. Även andra metoder (statistik och kartografi) för att 
representera samhället prägl ades av inkonsistens och variation, men med den 
viktiga skillnaden att de trots allt strävade efter likformighet och specialisering.69 
Inom topografin fanns däremot krafter som effektivt hindrade en sådan utveckling.

Främlingar i fäderneslandet

Det politiska läget runt 1740 var minst sagt opportunt för en svenskspråkig beskriv-
ning av Sverige. Eric Tunelds geografi är ett tydligt exempel och har redan berörts. 
Även andra försök att ge ut en samlad beskrivning av Sverige gjordes. Lars Salvius 
Beskrifning öfver Sveriget skulle bli mer detaljerad än Tunelds geografi, men för-
fattaren begravdes snart i annat arbete och endast den första ”tomen” gavs ut. För 
Salvius handlade en ökad kunskap om fäderneslandet om att uppodla patriotiska 
känslor hos folket: ”Huru skulle väl någon då kunna finnas til, som icke gerna ville 
älska et så härligit Fosterland, lofva och prisa Skaparen för des margfalliga gåfvor, 
om han i unga Åren finge en rätt kundskap der om?”.70 Här återkom föreningen 
mellan en patriotisk motivbild och en fysikoteologisk nytta, det vill säga idén om att 
människan genom kunskap skulle komma till insikt om hur naturens resurser bäst 
kunde utnyttjas.71 

 Liksom Faggot hade också Eric Tuneld klagat över att den ungdom som haft för 
avsikt att tjäna sitt land varit hänvisad till undermålig utländsk litteratur om Sverige. 
De allra flesta studerande hade inte råd att företa egna resor i fosterlandet utan fick 
nöja sig med att läsa om det. Det förelåg ett patriotiskt underskott i Sverige, men 
det skulle upphjälpas genom att undervisa den svenska ungdomen om fädernes-
landet. Den geografiska kunskapen ansågs äga förmågan att forma en identitet 
som riktade lojaliteterna mot det egna folket och dess överhet.

 Bara några år innan Tunelds och Salvius beskrivningar publicerades hade en 
svensk språkig geografi efterlysts av Greifswald-studenten Sven Gudmund 
Strömwall, som i en avhandling hade gått till hårt angrepp mot den tyska 
geografen Johann Hübners beskrivning av Sverige. Han menade att Hübners 
beskrivning var lögnaktig, dåligt underbyggd och full av missuppfattningar 
om svenska förhållanden. Senare karaktäriserade också Hällström utländska 
beskrivningar av Sverige på liknande sätt.72 Strömwall menade att en sådan 

68 Legnér, Fäderneslandets, s 95–100.
69 Johannison, Det mätbara samhället, s 174–179.
70 Lars Salvius, Beskrifning öfver Sveriget, Stockholm 1741, företalet.
71 Patoluoto, ”Nyttobegreppet”, s 6–7; Bowen, Empiricism, s 117–120.
72 Hällström, s 77.
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bild av Sverige omöjligen kunde vara uppbygglig för svensk ungdom. En riktig 
geografi skulle ge svensken möjlighet att lära känna sitt fädernesland, men också 
att kunna tillrättavisa utlänningar som uttalade sig felaktigt om Sverige.73 Därmed 
ansågs geografisk kunskap vara viktigast för personer som rörde sig i Sverige och 
utlandet, dvs. ämbetsmän och köpmän. 

 Sverige var enligt Strömwall ansatt av konspirerande utlänningar som sökte för-
ringa rikets ära och status genom att beskriva det i nedsättande ordalag. Därför 
behövde svenskarna gripa initiativet och prestera en egen geografi. En sådan 
skulle av nödvändighet bli bättre än en utländsk beskrivning av Sverige, eftersom 
utländska geografer inte kunde dra nytta av de kunskaper som svenskar besatt 
om sitt eget land. Svenskarna hade därför från första början ett övertag när det 
gällde att representera sitt eget land, och detta övertag skulle utnyttjas för att visa 
hur fel utlänningarna hade när de kritiserade Sverige för att vara ociviliserat, fattigt 
och underlägset.

 Genom att ta fram och sprida riktiga kunskaper om landet skulle svenskarna mer 
eller mindre automatiskt komma till bättre insikt om de skyldigheter som de hade 
mot sitt folk och sin överhet. Projektet hade en viktig identitetsformerande funktion. I 
texterna betonades de patriotiska motiven bakom produktionen och spridningen av 
geografisk kunskap. Den skulle dels visa utlänningarna hur fel de hade om Sverige, 
dels lära ungdomen att vörda sitt fädernesland. 

Drömmen om nationell självhushållning

Början till frihetstiden framställs ofta som en tid som medvetet och kraftfullt reager-
ade på den närmast föregående perioden av kungligt envälde och krig. Den kritiska 
situation med risk för svält och misär som följde på stormaktstidens slut har skildr-
ats av Sten Lindroth:

Alla var ense om, att det svenska jordbruket vid frihetstidens början 
låg i ”hiskeligt öde och lägervall”. Brukningsmetoderna var primitiva, 
åkerlapparna hanterades på fädernas vis. Utomlands hade vid denna 
tid friska vindar börjat blåsa, vad som brukar kallas ”den agrara 
revolutionen” var på väg.74

Men vilka var egentligen dessa ”alla” som var så ”ense”? Lindroth tycks beskriva 
hur ett enat folk bestämmer sig för att reformera sin viktigaste näring, jordbruket, 
och väljer att färdas i en ny riktning. Men självfallet var det inte så att alla svenskar 
plötsligt insåg att jordbruket var så förlegat och beslöt att göra något åt saken. 
Den reformpolitik som skulle föras under frihetstiden angick inte alls hela folket 
utan ledd es av en liten skara ämbetsmän, forskare och makthavare som var 
övertygade om att de hade till ansvar att upplysa den svenska allmogen och 
förbättra statens ekonomi. Dessa var två mål som förenades märkvärdigt väl i 

73  Sven Gudmund Strömwall, Historiska och politiska anmärckningar öfwer the saker, som uti 
Sweriges beskrifning af utländska scribenter antingen aldeles nekas, eller och falskeligen 
berättade warda, Stockholm 1736, Företal. 

74 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, s 110. 
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1700-talets kamerala tänkande. Jacob Faggot sammanfattade problemet på ett 
pregnant sätt när han år 1746 beskrev det svenska jordbrukets tillstånd:

Mäst allestädes blifver en varse, at Landet alt för fattigt på folk ock 
folket än fattigare på kunskap ock förmåga, at rätt sköta jordbruket 
[...] med et ord, man får då skåda et Land, som af naturen är ämnadt 
til bättre skötsel [...] än inbyggarne dels förstå, dels förmå ock dels få 
lof at handtera som vederbör.75

Jordbrukets förbättring blev en hjärtefråga för de skriftställare som under frihets tid en 
engagerade sig i ekonomiska förhållanden. Reformer föreslogs på en rad områden: 
jordbrukstekniken kunde förbättras väsentligt genom nya plogar, ängar blev åkers 
moder genom att producera nyttig gödsel, boskapsskötsel och spannmålens 
förvaring kunde bli effektivare.76 Men inte minst kom kolonisation, brytandet av 
ny mark, att hamna i fokus omkring 1700-talets mitt. Stora delar av riket var 
i stort sett outnyttjade, eller åtminstone ansåg reformatörerna det. Norrlands 
inland och de nordliga delarna av Finland var glest befolkade, och en överlägsen 
majoritet av deras befolkning bestod av renskötande och jagande samer som inte 
brukade jorden. En storskalig kolonisation av dessa områden skulle på sikt kunna 
ge Sverige en flerfaldigt större befolkning och handel. Lappland beskrevs som 
”dee Swänskas Wästindienn”, och ekonomiska tänkare drömde om omfattande 
befolkningsomflyttningar till obebodda trakter.77 

 Varför behövde Sverige beskrivas ort för ort? Viljan att beskriva rikets geografi ur 
ekonomiskt, historiskt och etnografiskt perspektiv var intimt knuten till en förbätt-
rings tanke.78 Enligt den skulle samhället genom olika reformer förmås att fungera 
mer rationellt. Staten tilldelades i detta avseende ett tungt ansvar, samtidigt som 
den enskilda individens betydelse tonades ned. Genom att upprätthålla god ordn-
ing i ett ”borgerligt” samhälle (en gemenskap där lagar och moral rådde) skulle 
ekonomiska relationer inom staten optimeras. 

 ”Fäderneslandets ’känning’, som det hette, blev en förutsättning för den ekonomiska 
politiken”, skriver Lindroth angående den topografiska litteraturens framväxt under 
1700-talet.79 Den andra frågan jag ställer är mer exakt vad kunskap ansågs kunna 
bidra med till den ekonomiska politiken. Jag vill spåra motiven till den empiriska 
kunskapssyn som dominerade i Sverige kring 1700-talets mitt. Kunskaper om landets 
sammansättning och funktionalitet skulle inte bara sökas för att ligga till grund för 
politiska beslut. De skulle styra politiken, men syftade också till att rättfärdiga statliga 
ingripanden. 1740- och 1750-talens kolon is at  ions planer, inklusive storskiftesrörelsen, 
var om inte den allra starkaste så åtminstone en av de mest kraftfulla politiska 
åtgärder som den frihetstida staten initierade för att förbättra ekonomin. 

75 Jacob Faggot, Svenska landtbrukets hinder ock hjälp, Stockholm 1746, s 5 –6.
76 H[erman Julius Brorsson] Juhlin-Dannfelt, Lantbrukets historia, 

Stockholm 1925, s 377–436.
77 Johannisson, Det mätbara samhället, kap 5, särsk s 98–99.
78 Hanna Hodacs & Kenneth Nyberg, Naturalhistoria på resande fot, Lund 2007.
79 Lindroth, Frihetstiden, s 125. Jmf Richter, Geografiens historia, s 179–183, som mer 

behandlar den akademiska bakgrunden till det topografiska intresset.
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Vikten av att känna sitt fosterland

1700-talstänkarna såg förhållandet mellan naturen och människan som en i grunden 
ekonomisk relation. Samtalet om den nationella hushållningen fram manade ett sådant 
ekonomiskt landskap. Rikets ekonomiska problem berodde enligt detta synsätt i 
första hand på ett kunskapsunderskott: svenskarna visste inte tillräckligt mycket 
om sitt eget lands naturförhållanden (dess klimat, jordmån, växtlighet, mineraler 
osv) för att kunna sköta det rätt. Världen var en gång formad enligt ”Skaparens 
Instruction, som är, at föröka oss och upfylla jorden”, som en framstående topografisk 
skriftställare uttryckte saken.80 Människans plikt att arbeta för sin välfärd togs upp av 
en topograf som beskrev Medelpad: landskapet besatt stora rikedomar men delade 
inte med sig utan hårt arbete. Dess bördighet kunde endast mätas efter de författningar 
och det arbete som lades ned för att mildra det hårda klimatets verkningar.81 

 Sökandet efter kunskaper om fosterlandet var en integrerad del av denna strävan 
mot förbättring. Att kunskapen om fosterlandet därför var oumbärlig för en stats 
styrelse framstod närmast som en självklarhet. Postulatet att fosterlandskunskap 
alltid var nyttig slogs fast av bland andra Sigfrid Gahm Persson, en av 1700-talets 
mest kända topographicasamlare: ”At wäl utförde Beskrifningar öfwer Landskap, 
Städer, Härader och Socknar, tillskynda Allmänheten ingen ringa fördel, är en 
redan godkänd sanning”.82 ”Nyttan och nödvändigheten så af Städernes, såm 
Landbygdens Oeconomiska Beskrifningar borde [...] lysa alla i ögonen”, skrev en 
annan topograf några år tidigare.83 Särskilt under frihetstiden (men också senare 
under 1700-talet) fördes ett samtal mellan skriftställare om vikten av att inhämta och 
sprida ekonomiska kunskaper om landet.84 

 Att ekonomiska kunskaper var nyttiga var skriftställare i det närmaste rörande 
överens om, men hur de skulle bli nyttiga och vem som skulle dra nytta av dem 
rådde något delade meningar om. Var det framför allt ämbetsmännen som skulle 
informeras, eller var det hela befolkningen? En ledamot i Vetenskapsakademien 
menade att universitetens lärare och studenter borde ta en mer aktiv del i sprid-
ning en av nyttiga kunskaper till den okunniga allmogen; en annan ledamot föreslog 

80 [Pehr Högström,] Svar på den af Kongl. Vetenskaps-Academien upgifne Fråga: Hvilka äro 
Svenska Climatets förmoner och olägenheter, Stockholm 1766, s 45.

81 Nils Gissler, Tal, om Medelpads och Ångermanlands naturliga lynne och beskaffenhet, 
Stockholm 1751, s 33–34.

82 Petter Åhstrand, Beskrifning öfwer Öland, Uppsala 1768, Företal (av Sigfrid L Gahm 
Persson). Jmf Adolph Modeer, ”Oeconomisk Beskrifning Öfver Halltorps och Voxtorps 
Socknar”, KVAH 1767, s 148.

83 Bengt Niclas Hagelberg, Physico Oeconomisk-Beskrifning öfver Mistelåhs socken uti 
Småland, Lund [1766], s 3.

84  För förslag om hur lantpräster skulle föregå med goda exempel i hushållningen, 
se Abraham Indrenius, Enfaldiga Tanckar Wisande hwad en Präst kan bidraga til 
Oeconomiens Uphielpande, Åbo 1757, s 16. För ett exempel på kritik mot hemlighållande 
av ekonomisk statistik, se [Jacob Faggot,] Systematiskt Begrepp om Almänna 
Hushållningens Brister och Botemedel, Stockholm 1763, s 8. För exempel från senare 
delen av 1700-talet, se t ex Henric Nicander, Åminnelse-tal, öfver ... Jacob Faggot, 
Stockholm 1779, s 19 (om betydelsen för ett land att ha tillgång till offentlig statistik); [Pehr 
Alfving,] Historisk berättelse om landtmäteriet, ifrån dess inrättning til närvarande tid, 
Stockholm 1774, s 6 (om ”Allmänhetens längtan” efter att få ta del av geografiska kartor 
över riket).
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inrättandet av lokala hushållningsgillen.85 Under 1730-talets senare del förekom 
också förslag till inrättandet av något slags ekonomisk societet som kunde befordra 
spridningen av hushållningskunskaper.86 I frågan om i vilken utsträckning det var 
statens skyldighet att underrätta befolkningen var enigheten mindre. 

 Skriftställare som tog ställning i frågan om kunskapers spridning förespråkade i 
regel att en så vid spridning av fosterlandskunskaper som möjligt var önskvärd. 
En mer restriktiv hållning, med exempelvis hänvisningar till nationella intressen av 
att hålla viss information hemlig, är knappast att vänta i den tryckta litteraturen. 
De skribenter som engagerade sig i frågor om kunskapsspridning ville uppmuntra 
den, inte begränsa den. Tillgången till rikets räkenskaper exempelvis var mycket 
begränsad och behövde inte försvaras offentligt. Ståndpunkten att det var alla 
invånares både skyldighet och rättighet att informera sig om sitt fosterlands tillstånd 
kunde lyda som följer:

Så nödigt, nyttigt och fördelaktigt det är, at en Regering äger noga 
och upriktig kundskap om Landet och dess Inbyggare; så hälsosamt 
och gagneligt är det äfwen, at Landets Inbyggare känna sit egit 
tilstånd, och den Stat, hwaruti de äro Lemmar.
 Känna ej Inbyggarena sit Lands och sit egit tilstånd; huru skal då 
sky och hat til det onyttiga och skadeliga, samt håg och hjelp til det 
fördelaktiga, af dem med skjäl kunna fordras? Weta de orsakerne 
och ändamålen uti hushålls-ärenderne, så är otwifwelaktigt, at de då 
med mera nögdhet och öfwertygad willighet, bistå och undergå det 
gagneliga och hälsosamma.87

Kunskaper skulle alltså spridas för att upplysa invånarna om vad som var nyttigt, och 
för att motivera dem att arbeta bättre. Citatet tydliggör att hushållningskunskaper 
ansågs ha en identitetsdanande betydelse – den motiverade undersåten att arbeta 
hårdare för att nå ett gemensamt mål (en bättre ekonomi). Även Jacob Faggot 
underströk vikten av att offentliggöra och sprida kunskaper om landet och inte hålla 
dem hemliga.88 I början av 1740-talet hade han lagt fram en instruktion för Sveriges 
beskrivning som skulle komma att bli mycket spridd.89 Han syftade på framför 
allt kartor över Sverige, som ännu vid 1700-talets mitt var mycket sällsynta och 
bristfälliga. Genom att undanhålla utländska makter viktig information hade också 

85 Carl Gustaf Löwenhielm, Tal, om landt-skötsel, Stockholm 1751, s 49–50; Samuel Schultze, 
Tal om ungdomens upöfvande i landtbruk, Stockholm 1829 [1750], s 11. 

86 Rudolf Anderberg, Grunddragen av det svenska tekniska undervisningsväsendets historia, 
Stockholm 1921, s 15.

87 ”Fäderneslandets Kännedom, såsom Nyttig och Nödwändig, för Regering och 
Undersåtare.”, i Eric Sefström (utg), Swenska Samlingar. Tredje Stycket, Wästerås 1764, s 
48. Jmf Schultze, Tal, s 4, 15. 

88 För en introduktion till Jacob Faggots skriftställeri, se Bengt Hildebrand, Kungl. Svenska 
Vetenskaps Akademien. Förhistoria, grundläggning och första organisation, Stockholm 1939, 
s 587–592; Lindroth, Kungl. Sv. Vet. Akad. Historia, s 235–238, 300–303; Börje Hanssen, 
”Jacob Faggot som ekonomisk författare”, Kungl. Lantbruksakademiens Tidskrift 1942:1.

89 Jacob Faggot, ”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, i Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademiens handlingar, vol II, Stockholm 1741. Instruktionen beskrivs utförligt i 
Adolfsson, Fäderneslandets, s 51–56. Jmf Appelgren, Västgötsk hembygdsforskning, s 13.
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de svenska ämbetsmännen förts bakom ljuset, menade han. Utan kunskapen 
om hur samhället såg ut i sin helhet hade de endast kunnat utföra sina sysslor 
var för sig, ”likasom hela Rikets wälfärd berodde på et enda wärks göromål, utan 
at känna dess sammanhang med andra författningar, eller at det ena kunde lida 
af det andras framgång”.90 Betydelsen av denna kunskap låg alltså i att veta hur 
olika näringar förhöll sig till och var beroende av varandra. Hos Faggot framställdes 
den ideala ämbetsmannen närmast som en handelsman som med neutral blick 
bevakade samhällsmekanismerna och tillsåg att deras jämvikt bibehölls.91 

 Även andra av frihetstidens mest framstående ekonomiska skribenter, som jord-
bruks reformatorn Johan Fischerström, framhöll vid 1760-talets slut vikten av att så 
långt möjligt sprida och offentliggöra kunskaper om fosterlandet.92 Fischerström 
hade tidigare skrivit att svenskarna ”äger handels-snille och griper med lust de 
sysslor an, som leda til anseende, när man allenast wisar dem rätta wägen”.93 Här 
ser vi en patriarkal kunskapssyn där förnuft och klokskap utgick från samhälls-
pyramidens spets och sedan antogs sippra ned till dess bas. Invånarna skulle ta del 
av elitens kunskaper på ett indirekt sätt, genom de beslut som fattades av de högst 
styrande. Om Faggot hade kritiserat statens hemlighållande av kartografisk kunskap, 
så vände sig Fischerström framför allt mot den hårda sekretess som ännu omgärdade 
statistiken vid frihetstidens slut. Riksdagen borde få ta del av de ekonomiska och 
demo grafiska underrättelser som staten samlade in, menade han. Både kartografin 
och statistiken var territoriellt definierade kunskaper som be skrev rikets ekonomiska 
landskap och som inte sågs som offentliga. Tvärtom fanns det starka krafter som ville 
fortsätta hemlighetsmakeriet på dessa områden.94

 Att kunskaper inte bara var nyttiga utan också ”prydande” eller skänkte ära åt foster-
landet var en vanlig åsikt. Det fanns alltså andra funktioner med kunskapen än att 
bara vara nyttig. ”At känna sit eget land, är en kunskap, som pryder ej mindre, än 
hon gagnar”, enligt en ledamot i Vetenskapsakademien.95 Att beskriva landet var inte 
bara nyttigt utan kunde rentav vara en patriotisk plikt: ”Så länge Landet icke är nog 
granskat och skärskådat […], utströmma ansenlige penninge summor Utlänningen till 
rof”.96 Okunskap om landets geografiska förhållanden ledde enligt detta resonemang 
till att utländska makter utnyttjade Sverige. I värsta fall kunde denna okunskap locka 
en främmande makt att utmana riket militärt och alltså leda fosterlandet åter in på 
den krigiska bana som man hade strävat bort från de senaste decennierna.97 Goda 

90 [Jacob Faggot,] Systematiskt Begrepp om Almänna Hushållningens Brister och Botemedel, 
Stockholm 1763, s 12.

91 Ohlson, Det pedagogiska problemet, s 69.
92 En stat som höll sitt egentliga tillstånd hemligt skulle ta skada eftersom ”Inbyggarne icke 

rätt känna sin egen hembygd”; [Johan Fischerström,] Tal til det svenska folket år 1769, 
Upsala [1769], s 32–33. Här redovisas med all tydlighet de flesta av de argument för en 
bättre känning av fäderneslandet som användes under 1700-talet, s 24–25, 32–33, 50–54, 
57, 103, 107–108, 188–189, 202–203, 212–213, 238–240. 

93 Johan Fischerström, Påminnelser wid Sweriges Allmänna och enskylta Hushållning, 
Stockholm 1761, s 179–180.

94 Widmalm, Mellan kartan.
95 Gissler, Tal, s 35 (svar av Johan Clason). Originaltexten är kursiverad.
96 Hagelberg, Physico, s 4. Jmf Johan Timm, Tankar om nödvändigheten af oeconomisk 

kundskap för lagstiftande magten, Åbo 1765, t ex s 11, 13.
97 Jacob Faggot, Historien om svenska landtmäteriet ock geographien, Stockholm 1747, s 17.



Gotland University Press 7

31

kunskaper om fosterlandet kunde i sig själva utgöra ett försvar mot ekonomiska och 
militära hot.98 Detta innebar att staten borde göra vad den kunde för att uppmuntra 
insamlingen och spridningen av underrättelser om tillståndet i riket. Enligt författaren 
till ett påbörjat manuskript om Sveriges beskrivning låg Sverige långt efter sina 
grannstater vad gällde kunskaper om det egna territoriet, och en anledning var att 
staten inte belönade individuella insatser:

Utur et så skadeligt mörker, som okunnigheten om fäderneslandet 
är, hafva för den skull andra magter längst för detta med all möda 
sökt draga sin folkhop. De hafva med belöningar hug kommit dem, 
som öfver deras hemort upgifvit nyttiga beskrifningar. De hafva 
med mycken kostnad sökt fullkomna sina Länders Geographie och 
Chartevärk[.]99 

Författare som i likhet med Faggot och Fischerström betonade vikten av en offentlig 
kunskap om fäderneslandet framhöll alltså att det var bra om så många invånare 
som möjligt (och inte bara de styrande) tog del av denna kännedom.100 Samtidigt 
framhölls det ibland att det också var varje invånares plikt att underrätta sig om 
sitt fosterland. ”Är icke hwar och en sin Fädernes bygd högst förbunden?”, frågade 
en ämbetsmän och topografisk författare på 1750-talet: enligt honom borde varje 
person ”förse sig med tilräckelig kunskap om sit egit Fäderneslands skick, art, be-
lägen het och tilstånd” innan han besökte ett främmande land.101 

 1700-talets mest verksamma topograf, Abraham Abrahamsson Hülphers, under-
strök hur hans motiv var att ”bidraga til Fädernes bygdens bättre kännedom”.102 
Det handlade inte bara om att utrota vidskepelser och dåliga bruk, utan också om 
motivation och identifikation. Om folket inte bara fick veta hur det borde arbeta 
utan också varför, skulle de kunna tjäna det allmänna så mycket bättre. Ett viktigt 
syfte med fäderneslandskunskapen blev därmed att rikta invånarnas lojalitet mot 
nationellt svenska intressen. Deras intressen skulle genom kunskaper styras bort 
från egoism till ett vurmande för det allmänna.

 Om någon befolkningsgrupp pekades ut som varande i särskilt stort behov av 
bättre kunskaper var det allmogen. I beskrivningar och andra skrifter om fädernes-
landets kännedom framgår tydligt hur ståndspersoner talade till sina likar om folk ets 
behov och roller. Det var allmogen som var okunnig, gjorde fel och skulle tillrättavisas 
genom bättre inrättningar och större ansträngningar från präster och ämbetsmän.103 

98 Det finns tecken på att geografiska kunskaper i ökande utsträckning tillskrevs en militär 
funktion under 1700-talet, en utveckling som illustreras i [G W Tibell], ”Beskrifning om 
Finlands Recognoscering.”, i Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar för År 1798, 
Stockholm 1798, s 55.

99 Linköpings stiftsbibliotek (LSB), handskriftssamlingarna, vol G22, ”Manuscript om Sverige, 
och dess Landskaper.”, företal.

100 För ett belägg på att denna tes framhölls även senare under seklet, se [Christian Wåhlin], 
Utkast Til Sweriges Rikes Stats-Kunskap För Begynnare, Lund 1795, s 6.

101 Olof Grau, Beskrifning öfwer Wästmanland Med sina Städer, Härader och Socknar, 
Västerås 1754, Företal.

102 Abraham Abrahamsson Hülphers, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första 
Samlingen om Medelpad, Västerås 1771, ”Gunstige Läsare!”.

103 Petrus Naesman, ”Beskrifning öfver Madesiö Socken”, KVAH 1747, s 137.
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”Kunskapen måste […] inplantas på samma sätt, som okunnigheten och villfarelsen 
insmygt sig”, det vill säga från vuxen till barn.104 Därför var det i under visningen av 
allmogens barn som kunskapen skulle börja spridas. En framtida generation av 
upplysta bönder var målet. Det var därför en tacksam liknelse Faggot gjorde när 
han jämförde den allmänna bristen på fosterlandskunskaper med en bonde som 
inte kände sitt eget hemman:

[…] en Landtman, som icke hafver fullkomlig ritning öfver sina ägors 
läge: jemte beskrifning på deras beskaffenhet, han vistas i samma 
mörker om sit Landtbruks rätta indelning och häfdande, som et 
Publicum måste dragas med, så länge det saknar goda Chartor och 
beskrifningar öfver Landets skeppelse och lynne[.]105

Vilken betydelse för hushållningen tillskrevs då den topografiska kunskapen, 
eller kunskaper om orter och lokala förhållanden? Anders Berch menade att alla 
studenter borde skriva examensarbeten om sina hembygder. Efter att ha god-
känts av den lokala magistraten, kyrkoherden eller landshövdingen skulle sådana 
beskrivningar tjäna som ett ”ljus vid rådslagen”.106 Berch menade att lokala 
kunskaper kunde göras politiskt användbara genom att utsättas för vetenskaplig 
metod. Samtidigt var han kritisk till tidigare topografiska arbeten, som han ansåg 
inte hade haft en lämplig inriktning mot nyttiga ämnen. 

 Men skulle kunskaperna spridas kunde de inte föras ut på latin. Under frihetstiden 
lyftes därför svenska språket fram som en galjonsfigur i beskrivningsprojektet och 
i de framväxande vetenskaperna. Att skriva på latin blev för nyttovurmarna liktydigt 
med att söka imponera på utländska lärde, medan svenskan istället stod för patri-
otism, omtanke om det egna folkets bästa och nyttiga kunskapers befordran i 
samhället.107 Vid universiteteten introducerades svenskan som akademiskt språk 
genom ekonomiämnet. Studenters kännedom om sina hembygder skulle utnyttjas 
för att producera topografiska beskrivningar, och ekonomiämnet gick därför i 
bräschen för det fosterländska beskrivningsprojektet. 

 Flera ekonomiska skriftställare engagerade sig likt Linné i lämpligheten av att 
företa resor i fäderneslandet. Läraren Christian Gustafsson Roman gav ut en bok 
om barnuppfostran och underströk där att en inrikesresa var betydligt nyttigare än 
en utrikesresa:

[…] den som med heder wil förrätta sådana Resor, gjör klokast, om 
han förut anwänder en sådan rese-kostnad innom sit egit Fädernes 
land; Ty ingen ting kan wara orimmeligare, än wilja se främmande 
Orter, och wara en Peregrinus Patriae, en sådan, som ej wet, huru 
det står til i des egit Foster-Land; Skulle han ock icke hafwa råd, at 
med sina Resor widare fortfara, kan det wara alt nog, i synnerhet 

104 Schultze, Tal, s 4.
105 Faggot, Historien, s 43.
106 Anders Berch, Sätt, at igenom politisk arithmetica utröna länders och rikens hushåldning, 

Stockholm 1746, s 72–73. Jmf Liedman, Den synliga handen, s 117–122.
107 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, s 597.
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som de allenast kunna gagna dem, som uti den eller den Betjäning 
se sig härmed kunna skaffa sig sjelfwa och det Allmänna någon 
nytta.108 

Samma skribenter som talade sig varma för fosterländska studieresor kritiserade 
ynglingars utlandsresor för att vara onyttiga och slösaktiga. Manufakturisten Jonas 
Alström menade att peregrinanter måste övervakas noggrant så att de inte utsattes 
för omoraliska inflytanden. Han fick medhåll av hovarkitekten Carl Hårleman, som 
i ett tal om utrikesresor hållet inför Vetenskapsakademien påpekade att allt för 
många resenärer saknade ett ”rätt gagnande anslag”, det vill säga de reste bara 
för att roa sig. Den som reste i fosterlandet skulle istället bli beklämd av att finna ett 
”vidsträkt Rike så tomt och öde af folk”.109 

 Några år därpå skulle Hårleman i patriotiskt nit ge sig ut på en resa genom 
landet med den ”Swenska hushållningens förbättring” för ögonen.110 Professorn 
i hushållningslära Claes Trozelius gav senare näring åt kritiken när han skrev att 
Sveriges ”hushållning har mycket kommit at lida därigenom, at många, som rest til 
främmande land, icke en gång wetat hwad han rest efter, än mindre känt sitt egit 
Fosterland”.111 Ungdomen skulle lära känna sitt eget land, och metoden för att nå 
den kunskapen var att resa. 

 Faggot använde ordalag som liknade Hårlemans när han uppmanade till resor i 
landet: ”Den som med eftertanka vil resa Sverige omkring, han får se, at landet 
är upfyllt med kärr, myror, måssar och skogrika ödemarker”, som ledde till att 
snön låg kvar länge och bidrog till dåliga skördar.112 Att resa var detsamma 
som att upplysa sig om Sveriges bräckliga tillstånd. I de handlingar som 
Vetenskapsakademien gav ut publicerades som vi sett Faggots program för en 
undersökning av landet, men också en del ortsbeskrivningar. Flera av författarna 
skrev uttryckligen att de hade försökt följa Faggots schema.113 Under 1700-talets 
senare hälft tog Veten skaps akademien också initiativ till flera ekonomiskt be-
tonade resor till olika delar av Sverige. En sådan var Anders Gustaf Barchaeus 
resa genom Västmanland 1772. För utom ekonomiskt stöd fick Barchaeus en 
instruktion för hur han skulle bedriva sina observationer, och efter resan lämnade 
han in en rapport till akademien.114

108 Christian Gustafsson Roman, Wälmente tanckar om barna upfostring, 
Västerås 1744, s 55–56.

109 Jonas Alström, Sveriges välstånd om det vil, Stockholm 1745; Carl Hårleman, 
Tankar i anledning af utländska resor, Stockholm 1746, s 2–4.

110 Carl Hårleman, Dag-bok öfwer en ifrån Stockholm igenom åtskillige rikets landskaper gjord 
resa, år 1751, Stockholm 1751, s 18.

111 Claes Blechert Trozelius, Upmuntring, at rätt nyttja landsens goda, Lund 1760, s 12.
112 Faggot, Svenska, s 5–6.
113 I ett exempel framgår detta redan i arbetets titel: KVA, Sekreterarens arkiv, vol k.7, 

”Oeconomisk Beskrifning öfver Askers socken i Närke I hwilken man i möjjeligaste motto 
sökt följa den föreskrift, som under år 1741 af Herr Öfver-Dir: Faggot utgifven är; enfaldigt 
författad af Johan Eric Thuring”. Detta bidrag publicerades dock inte i handlingarna.

114 Om resorna, se Lindroth, Kungl., s 299–303.
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Kartläggning av lantbruket i Finland

Under frihetstidens tidigare del hade flera initiativ tagits för att förbättra kollegiernas 
informat ions  inhämtning. Beskrivningar av de ekonomiska förhållandena i rikets olika 
delar efterfrågades av Kanslikollegium.115 Sedan 1635 hade landshövdingarna varit 
ålagda att inkomma med berättelser om sina län till riksdagen.116 Före gångare i 
detta avseende var landshövdingen i Västerbotten Johan Gabriel Gyllengrip, som 
1734 sände in en utförlig relation till riksdagen om det ekonomiska tillståndet i hans 
län.117 Relationen ledde fram till de nya redovisningskrav som landshövdingarna 
ålades av riksdagen. 

 Att dessa uppmaningar resulterade i undersökningar är tydligt: så sent som mot 
slutet av 1700-talet hänvisade professorn Pehr Adrian Gadd till myndigheternas 
krav på universiteten att bidra till fäderneslandets bättre kännedom genom beskriv-
ningar av rikets ”landsorter til deras läge, olika naturs håfvor, näringar, folkrikhet 
och dylikt”.118 Gadd hade långt tidigare (1765) uttryckt samma övertygelse och 
betonat den ekonomiska kunskapens betydelse för en god politie, eller ”en rätt 
afpassad omvårdnad om och förvaltning af ett samhälles angelägenheter”.119 Han 
skulle senare komma att ge ut ett omfattande Försök til en systematisk indelning i 
swenska landt-skötseln (1773–77) i tre volymer. 

 Gadds lärosäte, universitetet i Åbo, kom att framställa fler ekonomiska orts-
be skriv ningar än Uppsala eller Lund.120 Åbo hade under senare delen av stor-
makt stiden blivit centrum för en akademiskt formulerad patriotism.121 Under 
fri hets  tiden utvecklades detta fosterländska uttryck främst inom hushållnings ämnet. 
Ekonomiämnet att få stor betydelse i Åbo, och där framställdes också fler ekonom-
iska ortsbeskrivningar än i Uppsala eller Lund.122 Topografin blev till samm ans med 
studier av språk, antikviteter och ekonomi medel för att nå större kunskap om 
den finska landsändan. Även i arbetet med att reformera den svenska ekonomin 
riktades mycket uppmärksamhet mot det finska jordbruket, vars behov av reformer 
ansågs vara större än i någon annan del av riket. 

 Reformivrare hoppades att den landsändan skulle vara enklare att för bättra än 
någon annan del av landet. På andra håll antogs gamla privilegier och sedvanerätt 
kunna hindra storskiftets genomförande. Reformeringen av den finska ekonomin 
var beroende av i hur hög grad det skulle vara möjligt att dika ut kärren, göra 

115 Kanslikollegium skrev 1731 och 1737 till konsistoriet i Uppsala och uppmanade till fler 
topografiska dissertationer. Claes Annerstedt, Upsala universitets historia 1719–1792, III:2, 
Uppsala 1914, s 359–360; Richter, Geografiens historia, s 181–182.

116 Gustaf Utterström, ”Landshövdingarnas berättelser om länens tillstånd under 1700- och 
1800-talen”, Meddelanden från svenska Riksarkivet 1953, s 69–73.

117 Sverker Sörlin, ”Guldet från Norden”, i Sune Åkerman & Kjell Lundholm (red), Älvdal i norr. 
Människor och resurser i Luledalen 1300–1800, Umeå 1990, s 110–113.

118 Hans Henric John, Undersökning, Om Nyland och Tavastehus Län, Åbo 1789, s 4. 
119 Timm, Tankar, s 12–13. Definitionen av politie är Linnés; Linnaeus, ”Politia naturae”, s 161.
120 K G Leinberg, Bidrag till kännedomen af vårt land, vol I, Jyväskylä 1885, s IV. 
121 Nils Erik Villstrand, ”Stormaktstiden 1617–1721”, i Rainer Fagerlund, Kurt Jern & Nils Erik 

Villstrand, Finlands historia, vol 2, Esbo 1993, s 134.
122 Leinberg, Bidrag, s IV. 
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älvarna farbara 
och upprätta 
segelbara leder 
mellan älvar och 
sjöar.123 Här förelåg 
dock inte bara en ekonomisk aspekt utan också en rent strategisk: som ”förmur 
för Sverige fordrade [Finland] en skarpsynt undersökning i militäristiskt hänseende”, 
förklarade Hällström i början av 1800-talet.124 Under senare delen av 1700-talet 
blev mätningen och beskrivningen av Finland ut präglat militärgeografisk med 
inrättandet av den finska rekognosceringsbrigaden år 1776.125

 Parallellt med att ekonomiska avhandlingar framställdes i Åbo påbörjades geograf-
iska mätningar av Finland.126 År 1748 sändes en kommission av lantmätare över 
för att mäta upp de finska socknarna. Efter några år koncentrerades arbetet till 
Österbotten, som ur ekonomisk synvinkel var den mest lovande delen av Finland. 

123 Kurt Jern, ”Frihetstiden och gustavianska tiden 1721–1809”, i Fagerlund, Jern & Villstrand, 
Finlands historia, s 372–379.

124 Hällström, Tal, s 36.
125 Om den militära kartläggningen se inledningen i Timo Alanen & Saulo Kepsu, Konungens 

kartverk från Finland, Helsinki 1989. Den baseras i huvudsak på Sven Wawrinskys 
manuskript ”Finska rekognosceringsbrigaden” (1931), foliant 248 i Krigsarkivet.

126 Om den ekonomiekommission som föregick lantmätningarna, se Axel Mickwitz, De finska 
deputationerna vid riksdagen 1742-43 och finska ekonomiekommissionen 1743–46, 
Helsingfors 1914.

Andreas Gustaf Barchaeus teckningar dels av en grindkonstruktion i 
Västmanland, dels hur man bäst skulle lägga spåntak.  

Källa: A.G. Barchaei resa genom Västmanlands län 1772 
(utgivare Sven T. Kjellberg), Västerås 1923.
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När Jacob Faggot presenterade kommissionens resultat 1760 hade sextiosex 
socknar kartlagts. ”Man har länge klagat öfver Hushållningens lägervall i Finland; 
likväl kände ingen rätt ortens beskaffenhet, eller visste huru dess sukdom skulle 
botas”, förklarade han då. Faggot hade varit den som först föreslagit ”Finlands 
Geographiska afmätning och beskrifning”.127 På 1760-talet var Finland den del av 
riket som staten hade mest insyn i, men det var typiskt för tiden att endast ett fåtal 
av kartorna publicerades.

 I arbetets början hade Faggot själv producerat en beskrivning av Pernå socken, 
publicerad i Vetenskapsakademiens kvartalshandlingar för att demonstrera den 
kunskap som kunde nås genom att beskriva landet.128 Beskrivningen motsvarade 
dock inte alls den ambitiösa frågelista som Faggot hade presenterat några år tidig-
are. Inte desto mindre menade han ändå att ”anstalten til landets noga afmätning 
och beskrifning, är den rätta utvägen til en orts känning, och blir sedan den 
bästa grundvalen hvarå Hushållningens upkomst och byggnad med säkerhet 
kan anläggas.”129 Varje orts förhållanden var unika och därmed också ortens be-
hov. Ett ekonomiskt reformprogram måste anpassas till lokala förhållanden, och 
därefter skulle kunskapen spridas till ortens befolkning för att omsättas i konkreta 
förbättringar. 

 Förslaget till storskifte hade först lanserats i Faggots Svenska landtbrukets 
hinder ock hjälp (1746). Där pekade han ut problemet, tegarnas allt för långt 
gångna uppstyckning mellan gårdarna, och föreslog en sammanslagning 
till större jordstycken. Det första genomslaget av Faggots idéer kom med 
lantmäteriförordningen 1749, då han ledde lantmäteriet. Förordningen ålade 
lantmätarna att föreslå storskifte i byar där jorden var uppdelad i allt för många 
stycken. Den första storskiftesförordningen dröjde emellertid till 1757, och som 
rörelse skulle storskiftet inte komma att upphöra förrän efter sekelskiftet.

 Faggots program hade syftat till att lägga grunden för en beskrivning av riket. 
Lokal kunskap skulle standardiseras och förhållanden på olika orter göras 
jämför bara på nationell nivå. Han förkunnade vid olika tillfällen hur landet genom 
mätning och skifte skulle reformeras och åter tas i bruk efter lång tid av vanvård. 
”Landtmäteriet hinderlöst, måtte bana vägen til en sund Cameral-Oeconomie 
[...] tillika med en pålitelig deras Geographie.”130 Han målade upp en berättelse 
om hur människan betvingade naturkrafterna och brukade jorden i sitt anletes 
svett. Hushållningen i norr var inte underlägsen på grund av ett sämre klimat, 
utan för att landet var mer glesbefolkat än längre söderut. Här blir det tydligt 
vilka förhoppningar som ännu mot slutet av frihetstiden knöts till den geografiska 
kunskapens framsteg. Geografin, den empiriska kunskapen om territoriet, skulle 
fortfarande visa vägen till en rätt ordnad hushållning.

127 Faggot, Historiens fortsättning, s 4f.
128 Jacob Faggot, ”Beskrifning öfver Pernå socken, belägen i skärgården vid Finska viken, 

uti Nyland och Degerby höfdingedöme”, Kungl. Sv. Vet. akademiens handlingar 1750, s 
257–268; E. O. Runeberg, ”Beskrifning öfver Lajhela socken i Österbotten”, Kungl. Sv. Vet. 
akademiens handlingar 1758, s 108–162.

129 Faggot, ”Beskrifning öfver Pernå socken”, s 268.
130 Faggot, Historiens fortsättning, s 20f.
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 Vi har sett hur Jacob Faggot menade att det främsta syftet med en beskrivning av 
riket var att effektivisera exploateringen av resurser. Ekonomiska kunskaper skulle 
förbättra hushållningen. I led med denna strävan försökte han och andra nitiska 
ämbetsmän fastställa ett program för den nationella beskrivningens utformning. 
Bestämningen av vilka kunskaper som skulle anses vara relevanta inom ramen för 
en beskrivning visade sig särskilt problematisk. 

 Det är ironiskt att inte ens Faggot själv i sin exempelbeskrivning av Pernå 
socken besvarade de inalles 165 frågor som han ställde, utan hänsköt den 
uppgiften till en fullständig beskrivning av hela Finland.131 Som nämnts ovan 
lyfte han istället fram Runebergs beskrivning av Laihela socken, vars utförliga 
avdelning om lantbruket var särskilt anpassad efter Faggots instruktion.132 
Beskrivningen publicerades efter Faggots rekommendation i förkortad version 
av Vetenskapsakademien, och författaren belönades med Sparres guldjetton.133 
Runebergs beskrivning liknade inte någon annan: en jämförelse med Pehr Adrian 
Gadds beskrivning av norra Satakunta visar att Gadds var mer inriktad mot 
antikviteter, seder och naturalhistoria. Först i slutet kom ett avsnitt om bristerna 
i bygdens hushållning. Att Gadd, som senare blev nyttovurmande professor i 
Åbo, inte desto mindre ansåg sig ha en utilistisk avsikt framgår av hans inledande 
försäkran att beskrivningen ändå kunde ”lemna hwar och en något begrep om 
wår Finska Hus-hållning”.134 

 Som litteraturhistorikern Arvid Hultin har påpekat syftade i många fall frihetstidens 
ortsbeskrivningar till att rikta överhetens uppmärksamhet mot orten, och inte nöd -
vändigtvis till att ge någon mer uttömmande ekonomisk beskrivning av den.135 Gadds 
beskrivning av sin hembygd var en sådan. Han hoppades att orten inte skulle bli 
bortglömd av överheten nu när denna hade börjat ömma för landets hushållning. 
En uppmaning gick ut till den upplyste medborgaren att ta sig an Satakunta, för där 
behövdes verkligen reformer: ”Ho som äger nog uplyst wett och snille, at hitta på 
förslag, och hug at tjena det allmänna, den pröfwe här sin styrcka”.136 Satakundas 
bristande hushållning var en utmaning för det upplysta förnuftet. 

Beskrivningen problematiseras

Under 1700-talet var det ett genomgående problem för topografin att den inte 
för mådde städa ut den politiska diskussionen med dess agitation och polemik. 
Mer specifikt bestod problemet i den inblandning av dagspolitiska frågor och 
särintressen som många författare förföll till, och som tenderade att göra beskriv-
ningarna mindre användbara som underlag för politiska beslut. Litteraturen förblev 

131 Faggot, ”Beskrifning öfver Pernå socken”, s 268.
132 Runeberg, ”Beskrifning”, avd 11. Runebergs avdelningar tog upp vad han kallade 

politisk geografi, naturalgeografi, naturalhistoria, politiska händelser, kameralinrättningar, 
kammarverket, och slutligen ”oeconomiska historien om landtbruket”. 

133 Lindroth, Kungl., s 302.
134 Pehr Adrian Gadd, Försök, til en oeconomisk beskrifning, öfwer Satacunda häraders norra 

del, Stockholm 1751, Företal. 
135 Arvid Hultin, Det ekonomiska tidevarvet i Finlands litteraturhistoria, Helsingfors 1910, 

s 158, 160.
136 Gadd, Försök, s 126.
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under hela perioden impregnerad av en merkantilisk och utilistisk samhällssyn, 
uppbackad av en svulstigt patriotisk retorik. Det var ett starkt ideologiskt inslag 
som motiverade och legitimerade arbetet med fäderneslandets beskrivning, men 
samtidigt var det just detta inslag som gav upphov till genrens stora epistemo-
logiska problem. Det som staten uppfattade som en av de främsta tillgångarna hos 
den geografiska kunskapen – en patriotiskt sinnad identifiering med nationella mål – 
utgjorde paradoxalt nog också det största hindret för produktionen av densamma.

 Att beskrivningarnas subjektivitet blev tydlig under senare delen av 1700-talet 
framgår av en jämförelse mellan tre olika beskrivningar av Nystad som pub lic-
era des under senare hälften av seklet. Den första författades 1753 av studenten 
Ephraim Hoeckert, son till stadens kyrkoherde. Hoeckert framstod som en typisk 
representant för de etablerade intressena i staden. Han inledde arbetet med att 
underdånigt förklara sin lojalitet dels mot statsmakten, dels mot lokalsamhället, och 
angav tre motiv för att författa en beskrivning av staden: ”at på något sätt tiena mitt 
Fädernesland, dels at wörda så stora Mäns högstgagneliga befallning, dels ock, at 
afbörda den skyldighet, som min Födelse Stad mig pålägger”.137 Samtliga tre motiv 
var alltså patriotiska. Att kunskap också behövdes för att ordna hushållningen rätt 
tjänade däremot endast som en inledande bakgrund.

 Efter en genomgång av stadens historia, som för Hoeckert var en berättelse om 
ständiga umbäranden, kom författaren så in på sitt egentliga ämne – handeln. 
Han menade att trähandeln i Nystad var nyttig för hela riket men att den (på grund 
av stadens hårda öden) inte hade kunnat utnyttjas till fullo. Den olagliga bonde-
seglationen hindrade ekonomin från att utvecklas. Därför borde bönderna i trakten 
förbjudas att segla till Stockholm, men även hindras från att stryka omkring i 
traktens socknar och handla. Istället skulle de tvingas in i staden för att köpa och 
sälja varor. Hoeckert föreslog också inrättandet av nya näringar: ett schäferi och ett 
tegelbruk skulle förbättra ekonomin, liksom ett utökat fiske.138 

Nystad fram stod i hans beskrivning som ett harmoniskt samhälle med vissa eko-
nomi ska problem som överheten kunde hjälpa det att lösa. Folket där framhärdade 
i sin enkla och strävsamma vardag. Barnen sattes i arbete i mycket unga år, men 
först undervisades de i kristendom.139 Det var en församling som Hoeckerts far 
kyrkoherden uppenbarligen hade god hand med. 

 Mer direkt inriktad på handelns förbättring var en annan dissertation ventilerad 1771. 
Författaren Jonathan Sundelin sade sig ”på något sätt söka gagna min Foster-Stad”, 
och i led med denna önskan ägnades borgerskapet en underdånig dedikation.140 
Han utgick från Hoeckerts beskrivning och pekade redan i början av avhandlingen 
ut de största hindren för Nystads ekonomi. Det främsta var Männäis masugn som 
berövade staden handel med nittio hemman, vars bönder var fullt upptagna med 
att leverera kol till bruket istället för att tillverka träkärl åt borgarna. Både allmogen, 

137 Ephraim Hoeckert, Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer siö-staden Nystad, 
Åbo 1753, s 2.

138 Hoeckert, Historisk och oeconomisk beskrifning, s 18–26.
139 Hoeckert, Historisk och oeconomisk beskrifning, s 30–31.
140 Jonathan Sundelin, Anmärkningar syftande på handelens förbättrande i sjö-staden Nystad, 

Åbo 1771, s 2.
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staden och staten skulle tjäna på att bruket lades ned. Bönderna skulle inte längre 
tvingas leva i ”stor fattigdom och tvång” under bruket om de istället fick tid att 
bedriva handel med staden, och en utökad handel skulle i sin tur göra det möjligt 
för Nystad att växa och erlägga mer skatt till staten. Även Hoeckert hade berört 
den komplicerade relationen till bruken. Vad gällde den skadliga bonde seglationen 
snuddade också Sundelin vid den, men dröjde kvar längre vid ”den öfverflödiga 
Bondförplägningen”, dvs. borgarens informella skyldighet att förpläga bonden vid 
dennes levereranser.141 Kontentan var att borgerskapets känsliga intressen på olika 
sätt måste beskyddas av överheten mot allmogens respektlösa intrång.

 Liksom Hoeckert identifierade sig Sundelin fullständigt med borgerskapet. Ett 
tecken på det var synpunkten att borgarna borde ena sig mot bönderna för att inte 
stegra priserna. Om de ”förenade sig om et skäligt pris, som Bonden borde ärhålla; 
så skulle […] sämja, kärlek och en god ordning återvinnas”. Både Hoeckert och 
Sundelin förespråkade betydande åtgärder mot allmogens beteende. 

Den skulle tvingas att hålla sig till sin huvudnäring och inte tillåtas handla med andra 
än Nystadsborgarna. Sundelin menade till och med att bönderna borde ”öfverge 
Handelen”.142 För de båda författarna handlade det närmast om att underordna 
sig lokala särintressen, men ett sådant agerande behövde inte nödvändigtvis 
strida mot betygelserna av nyttans och fosterlandskärlekens värde. I ett patriarkalt 
lokalsamhälle som 1700-talets Sverige tog sig överheten många skepnader – 
föräldrar, patroner, ämbetsmän – och det var ynglingens uppgift att lyda dem alla.

 En tredje och långt mer kritisk beskrivning av Nystads ekonomiska förhållanden 
nyanserar bilden betydligt. Det var en anonym skrift som ville visa ”huru otillräckeliga 
de beskrivningar äro, som ej gå längre än till städernas enskylte näringsfång, när de 
tillika intet visa vad influence de samma hafva uppå lantbruk eller lanthushållningen 
i gemen”.143 Skriftställaren misstänkliggjorde därmed ekonomiska författare som 
Hoeckert och Sundelin: dessa belyste bara en sida av problemet, och därmed gick 
helheten och även det nyttiga anslaget förlorade. För att exemplifiera sitt allmänna 
påstående gjorde han en kritisk betraktelse av Nystadsborgarnas verksamhet. 
Bilden var närmast motsatt den ensidigt lokalpatriotiska som Hoeckert och Sundelin 
målade upp. Nystadsborna anklagades för att leva på ”bondens utarmande, 
skogens utödande och hemmanens fördärv”. 144 Borgarna förlöjligades ytterligare 
genom påståendet att endast två av de tvåhundra kunde skriva, räkna och tala 
svenska. Också denna skrift kunde ses som en inlaga i ett under 1700-talet 
intensifierat gräl om städernas funktion i ett samhälle dominerat av agrara näringar. 
Därmed var den knappast mer objektiv eller neutral än andra beskrivningar.

 Exemplet Nystad visar hur topografiska beskrivningar uppfattades som ett an-
vändbart medel när det gällde att föra fram särintressen, men pekar också på att 
deras integritet som trovärdiga återgivningar av empiriska förhållanden därmed 
kunde sättas ifråga. Författaren till den sistnämnda nidskriften demonstrerade hur 

141 Sundelin, Anmärkningar, s 3–7.
142 Sundelin, Anmärkningar, s 7–10.
143 Citatet är taget från Hultin, Det ekonomiska tidevarvet, s 162. Skriften omnämns helt kort i 

Matti Klinge et. al., Kungliga akademien i Åbo 1640–1808, Helsingfors 1988, s 631. 
144 Hultin, Det ekonomiska tidevarvet, s 162.
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enkelt det var att vända på myntet och framhålla den andra partens – lantbrukets 
– förtjänster framför stadens. Det visade sig djupt problematiskt att utnyttja den 
starkt lokalpatriotiska topografin i det nya syftet att främja fäderneslandets ekonomi. 
Istället för att ge en allsidig belysning av förhållandena på en ort tog författarna ofta 
parti för en sida i konflikter mellan lokala intressen. Problemet att åstadkomma en 
objektiv topografi – som Faggot och andra ville lösa genom att reglera beskriv-
ningarnas utformning – blev med tiden uppenbart. 

Norrlandsintresset

Finland var emellertid inte den första del av riket som staten efterlyste bättre 
kunskaper om. Den finska riksdelen drog från och med 1740-talets slut till sig 
myndigheternas uppmärksamhet främst genom sin nordliga placering. Av samma 
anledning hade Norrland och särskilt Västerbotten åter hamnat under statens 
granskande lupp halvtannat decennium tidigare. De nordliga delarna av Norrland 
och Finland var glesbebodda bygder där stora naturresurser ännu ansågs ligga 
outnyttjade.145

 Den norrländska landsändan hade attraherat centralmakten under hela 1600-talet, 
och till och med 1670-talet gjordes försök att etablera gruvor i lappmarkerna. Redan 
samtidens makthavare såg paralleller mellan den svenska statens politik i Lappland 

145 Magnus Mörner, ”Samers och indianers rätt till jorden”, Historisk tidskrift 1980:4, s 432.

Olof Graus avbildning av Västerås domkyrka.  
Källa: Olof Grau, Beskrifning öfwer Wästmanland med sina Städer, 

Härader och Socknar, Västerås 1754.
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och Spaniens kolonialisering av latinamerika.146 År 1621 grundades städerna 
Torneå, Luleå, Piteå och Umeå för att ge staten kontroll över den om fattande 
bondehandeln längs Västerbottens kust. 

Till skillnad från gruvdriften överlevde städerna seklet, och under det följande 
1700-talet vidtog ett storskaligt kolonisationsprojekt där det främsta målet istället blev 
att befolka Norrland och förbättra jordbruksekonomin.147 Särskild uppmärksamhet 
riktades som vi skall se mot lappmarkerna, där nya ansträngningar gjordes för att 
kristna samebefolkningen och på sikt assimileras med de svenska nybyggarna. 
1740-talet var ett intensivt skede i koloniseringen – planen var att anlägga fler 
nybyggen och att förmå samerna att bosätta sig.148 Samtidigt pågick under hela 
decenniet mätningar för att bättre fastställa den nordliga gränsen mot Danmark.

 Idéhistorikern Sverker Sörlin menar att statens omsorg om den norrländska skogen 
främst var ett skattepolitiskt uttryck: det var enklare att kontrollera en befolkning 
som var permanent bofast och inte bytte boplats med jämna mellanrum. Uttryckt 
med andra ord var det inte skogsförbrukningen i sig som staten såg som ett hot, 
utan det faktum att bosättarnas livsföring tvingade dem att flytta mellan olika 
platser. En följd av detta var att staten fick problem att utöva kontroll över de 
bondehushåll som ägnade sig åt svedjebruk, och därmed blev det också svårare 
att reglera de olika plikter som dessa undersåtar hade mot staten. Detta var enligt 
Sörlin den främsta anledningen till att de finska bosättarnas svedjeskifte sågs 
med misstänksamhet av staten. Vikten av fast bosättning underströks i 1695 års 
lappmarksplakat. Intressant nog byggde den på en ekonomiskt snarare än etniskt 
grundad definition av samekulturen, först utarbetad av landshövdingen Johan 
Graan: svenskar brukade jorden och skogen, medan samer var icke-bofasta och 
följde sina renhjordar.149 Plakatet utarbetades i samband med att en skattereform 
genomfördes i lappmarkerna samma år. I det sades att nybyggarna var skyldiga att 
bygga hus och bryta mark precis som folk i övriga riket. De tilläts inte dra runt och 
svedja mark som de hade gjort tidigare.150 

 I 1749 års lappmarksreglemente inskärptes vikten vid bofasthet och jordbruk. 
Privilegierna för nybyggen knöts till prestationer – om nyodling och husbygge 
inte hade påbörjats inom två år kunde en nybyggare inte längre göra anspråk på 
marken. Rätten att jaga begränsades också kraftigt, eftersom den ansågs hindra 
nyodling.151 Övre Norrland skulle, precis som sydligare delar av riket, befolkas av 
människor som erkände den kristna tron, och även här skulle jordbruket utgöra 
huvudnäringen. Reglementet innebar att näringarna skulle delas mellan samer 
och nybyggare: ”nybyggare skulle främst ägna sig åt odling och därmed skulle 

146 Göran Bäärnhielm, I Norrland hava vi ett Indien, Stockholm 1976, s 5. 
147 Roger Kvist, ”Swedish Saami Policy, 1550–1900”, i Readings in Saami History, Culture and 

Language, III (red Roger Kvist), Umeå 1992, s 63–67.
148 Sven Ingemar Olofsson, ”Övre Norrlands historia under frihetstiden”, i Övre Norrlands 

historia. Del III, Umeå 1974, s 522–526.
149 Gunlög Fur, ”Contacts between the Saamis and the Swedish state in the 17th and 18th 

centuries”, i Venyamin Alekseyev & Sven Lundkvist (eds), State and minorities, 
Stockholm 1997, s 64–65.

150 Sverker Sörlin, Framtidslandet, Stockholm 1988, s 34.
151 Sörlin, Framtidslandet, s 34.
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samernas renskötsel, jakt, och fiske till stor del fredas”, skriver kyrkohistorikern 
Sölve Anderzén.152 Ett antal avhandlingar författades under frihetstiden med norra 
delen av Västerbotten i fokus: ett exempel på en som diskuterade möjligheten 
att bedriva jordbruk där var Carl P Fjellströms dissertation Tankar om upodlings 
möjelighet i lapmarkerne (1760), framlagd under Berchs presidium. I en annan 
ekonomisk avhandling sades att man tills alldeles nyligen trott att lappmarken var 
”Naturens missfoster och sjelfwa ohygglighetens förnemnsta säte”, men att det var 
tydligt att det inte var klimatet som hindrade uppodling utan invånarnas felaktiga 
näringssätt, eller deras ”mindre omhugsamma åtgierd”.153

 Kolonisationen av lappmarkerna byggde därmed på mission och på uppodlingen av 
obrukad jord. ”Intresset hade förskjutits från bergsbruket till jordbruket”, skriver Sörlin 
om statens intresse för Norrland.154 Istället för att anlägga små isolerade enklaver av 
bergsbruk i ett i övrigt öde land skulle hela lappmarken koloniseras. Om 1600-talets 
Norrlandsprojekt framför allt hade varit merkantilistiskt, så blev 1700-talets politik 
snarare inriktad på civilisatorisk förbättring. Med nybyggen skulle också civilisationen 
– i form av ökad läskunnighet, fördjupad kristendom, fler permanenta bosättningar – 
komma till lappmarkerna. Och med denna civilisation skulle statens förutsättningar för 
att utöva kontroll över det norrländska territoriet förbättras avsevärt.

 Först behövde staten dock kunskaper om lokala förhållanden i Norrland. 
Under frihetstiden framställdes en rad ekonomiskt orienterade beskrivningar 
av norrländska orter.155 Dessa beskrivningar var på ett helt annat sätt än be-
skrivningar av andra landsdelar beställningsarbeten framställda efter de krav som 
myndigheterna ställt. I bräschen gick hushållningsämnet först vid Uppsala och 
något senare även vid Åbo universitet. Initiativtagare till ett antal av dem var Anders 
Berch. Många av de studenter som disputerade för honom var norrlänningar, och 
bland dessa studenter tycks det topografiska intresset ha varit särskilt starkt.156 

 År 1747 reste en av Berchs studenter, Jon Boding Danielsson, i Ångermanland 
och presenterade sedan sina iakttagelser i avhandlingen Ångermanna hushollning 
nordan skogen. Boding Danielsson begränsade ämnet till sin hemtrakt, som var 
landskapets norra fögderi. Han konstaterade inledningsvis att ”Nordland” hade 
varit den nordliga delen av det uråldriga Sveariket. Han följde en administrativ in-
deln ing och bemödade sig inte att försöka beskriva landskapet i sin helhet.157 De 
ekonomiska ortsbeskrivningarna såg inte sällan betydande lokala skillnader.

 När Boding Danielsson gjorde jämförelser med andra orter valde han intressant 
nog att kontrastera mot förhållanden i södra Sverige snarare än mot mer när-
liggande orter: ”Ingastädes här i landet varder så god kâl funnen, som i the 
södra Svealänder”.158 Den norm som hushållningsämnet i Uppsala stod fast 

152 Sölve Anderzén, ”Lappmarken i överhets- och missionsperspektiv”, i Harry Lenhammar, 
Sveriges kyrkohistoria. 5, Stockholm 2000, s 230.

153 Johan Wegelius Tancke Försök Om Hushållningens Hinder och Hjelp I KIMI-Lappmarck, 
Åbo 1758, gratulation till Wegelius.

154 Sörlin, Framtidslandet, s 34. Jmf Edgren, Från rike, s 123.
155 Richter, Geografiens, s 207–216.
156 Gudmar Hasselberg, Johan Otto Hagström 1716–1792, Härnösand 1961, s 22.
157 Jon Boding Danielsson, Ångermanna hushollning nordan skogen, Uppsala 1747, s 2.
158 Boding Danielsson, Ångermanna, s 61.
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vid var nationellt svensk, inte partikularistiskt norrländsk. Ett uttryck för denna 
norm var den samling av arbetsredskap och produkter från olika delar av landet 
(och även utlandet) som Berch ordnade i Uppsala, och som skulle utgöra goda 
åskådningsexempel för hans studenter.159 Där kunde ekonomins olika delar 
överblickas och studeras på liknande sätt som exempelvis växtriket kunde tas in 
genom en linneansk flora. Berchs samling av lantbruksredskap, eller ”Theatrum 
oeconomico mechanicum” som han själv kallade den, påbörjades redan 1742 
och blev med tiden ett obligatoriskt besöksmål för gäster i staden och vid 
universitetet.160 Samlingen beskrevs också ganska utförligt i Johan Benedict 
Bussers Utkast till beskrifning om Upsala som gavs ut kring 1770.161 

 Som ett exempel på denna vilja att klassificera och beskriva ett ekonomiskt land-
skap kan nämnas att han i sin samling identifierade minst trettio typer av plogar 
som alla användes i Sverige, och att dessa kunde delas in i fyra huvudfamiljer.162 
Berch var övertygad om att man utifrån studier av jordbruksredskap kunde 
utforska olika svenska befolkningsgruppers ursprung.163 Arbete, och hushållning 
mer allmänt, sågs därmed som en inkörsport till närmare kännedom om folket 
och dess levnadsförhållanden. En av Berchs slutsatser var att utvecklingen av 
jordbruksredskap inom olika delar av det svenska riket hade större likheter med 
varandra än med grannen Norge, och att därför 

götar och svear, som ha gemensamma gränser med norrlänningar 
men äro mera avlägsna från norrmännen, hellre ha följt grannarnas 
än mer avlägsna stammars sedvänjor.164

Här rör vi oss i gränslandet mellan ekonomiska och etnografiska iakttagelser (även 
om samtiden inte gjorde den distinktionen), så som också Linné, Kalm och andra 
resenärer gjorde i sina berättelser. För att kunna avgöra om hushållningen på en ort 
var ändamålsenligt inrättad krävdes jämförelser med den allmänna hushållningens 
ordning och inte med grannorter, eftersom även dessa platsers ekonomiska liv 
kunde tänkas vara felaktigt inrättat. Anders Berch var inte alls ensam i 1700-talets 
Sverige om att samla modeller av maskiner och redskap: år 1697 hade exempelvis 
ett Laboratorium Mechanicum inrättats, efter 1756 omorganiserat till Kongl. 
Modellkammaren. Vid frihetstidens slut skall detta om fattan de kabinett, som då 
hade samlats till Kungl. Arsenalen i Stockholm, ha be stått av närmare 230 olika 
modeller. Samlingen tycks framför allt ha använts av kollegierna men var också ett 
populärt besöksmål för utländska gäster.165

159 Liedman, Den synliga handen, s 122–125; Annerstedt, Upsala universitets historia, s 
519–521; Juhlin-Dannfelt, Lantbrukets historia, s 402. 

160 Ragnar Jirlow, Plogmodeller från 1700-talet vid lantbrukshögskolan, Uppsala 1948, s 8. 
161 Johan Benedict Busser, Utkast til beskrifning om Upsala, I, Uppsala 1769, s 121–126.
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 Skillnader i seder och produktionsförhållanden etablerades snarare mellan orter 
där resenären hade tillbringat tid eller som han hade läst om, än med platser där 
ingen annan uppenbar relation än den geografiskt näraliggande förelåg. Utifrån sina 
ekonomiska observationer gjorde Boding Danielsson vissa etnografiska jämförelser 
med sydligare belägna orter. Han jämförde bland annat nordlandsbondens 
tröskning med upplandsbondens: 

Theras tryskning ljuder mycket annorledes, och ordenteligare än 
böndernas här i Uppland: jag försäkrar att en Nordlands bonde 
skulle ingalunda kunna tryska i lag med Uppländingen.166 

Hans beskrivningar av arbetssätt kunde hänföras till dietetiken eller människans 
livsföring, som också Linné hade intresserat sig för i sina reseskildringar. I sin 
Lapplandsskildring hade Linné beskrivit samernas matvanor, deras kläder, 
uppträdande och arbete. Dessa beskrivningar har Carl-Otto von Sydow tolkat 
som en kritik av civilisationen och kulturen.167 Gunnar Broberg skriver vidare att 
Linné såg samerna som ett naturfolk obefläckat av mänsklig kultur.168 Samerna 
var i likhet med de nordamerikanska indianerna ”ädla vildar” som inte hade 
genomgått den kulturella förflackning som européerna hade sett. Linné drog 
paralleller mellan samerna och de svenska göterna, som på sin tid hade levt 
dygdigt, enkelt och hälsosamt. 

 Två år efter Boding Danielsson reste Pehr Schissler i Hälsingland. Han 
härstamm ade från Järvsö och reste alltså även han i sina hemtrakter. I en skrift 
med titeln Hälsinga hushåldning (1749) beskrev han först landskapets fysiska 
geografi kort, och därefter den administrativa och juridiska. ”Landet består 
mäst af backar och berg”, skrev han om landskapet, men också att det var 
minst lika rikt på folk, boskap, fisk, skog och lin som andra orter i Norrland.169 
I ett par passager gjorde han jämförelser mellan de rior och liar som användes 
i jordbruket med de som brukades i Ångermanland (med hänvisning till 
ovannämnde Boding Danielsson).170 Men Schissler uppmärksammade också 
ett par kontraster till seder som var i bruk i södra och mellersta Sverige: bland 
annat påpekade han att man inte klippte av senor på getternas och fårens 
bakfötter så att de inte kunde hoppa över gärds gårdarna. Detta bruk hade Linné 
beskrivit i skildringen av sin västgötaresa, och senare hade Boding Danielsson 
refererat Linné.171 Schissler påpekade att linsådd hade pågått länge i några 
socknar (hans far var linodlare). Han beskrev hur linet vävdes till garn och 
såldes till Stephen Bennets linnefabrik i Mo. Här fanns kunskaper i linodling, 

166 Boding Danielsson, Ångermanna, s 49.
167 Carl-Otto von Sydow, ”Linné och Lappland”, Svenska Linnésällskapets årsskrift 1972–1974, 
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och Schissler menade att de som nyligen börjat odla det borde ta till sig hans 
underrättelser. Till dessa orter hörde Gästrikland, Uppland och Dalarna.172 

 Norrland blev inte bara föremål för jämförelser med sydligare orter. Det beskrevs 
också i exotiserande ordalag. Ungefär samtidigt som Schissler reste företog 
Johan Otto Hagström en expedition genom Jämtland, och tiden trogen gav han 
sedan ut sina observationer. Han hade fångats av det starka topografiska intresse 
som odlades i 1740-talets Uppsala.173 Hos Hagström fanns inledningsvis ett visst 
mått av exotism, och det var när han beskrev hur strapatsrik resan hade varit. 
Hagström och hans sällskap – han åtföljdes under delar av färden av två lokala 
präster – övernattade på prästgårdar och hos andra ståndspersoner. Två samer 
bar deras proviant. Ibland sov de i fäbodar och hölador, men oftast bara under 
något träd i ”wilda skogen”. Han ville inledningsvis beskriva för läsaren hur det var 
att resa i Norrland:

Den som ej rest uti aflägsna ödemarker, uti mörka skogar, och en 
wild öken: den som ej klifwit up på de med ewig snö och is betäkte 
ställen, kan knapt föreställa sig de mångfaldiga swårigheter och 
farligheter öfwer siöar och fiäll, öfwer strömmar och älfwar, öfwer 
berg och dalar, uti allehanda wäder, som här en resande förekomma. 
Man får här icke wara commode och nogräknad, at söka sig säng 
på hårda fiällklipporna, och läska sin törst wid rinnande bäckar, samt 
stilla sin hunger med ren-ost och bröd.174

Det norrländska naturlandskapet representerade en utmaning och ställde upp 
hinder för den civiliserade resenären att överkomma. Resan kan liknas vid ett 
man doms prov som manlig och patriotiskt sinnad student inte sällan förväntades 
genomgå. Det bestod som synes av ”aflägsna ödemarker”, ”mörka skogar”, ”wild 
öken”. Hagström fann frånvaron av civilisation, kultur och mänsklig odling påtaglig. 
Denna frånvaro utgjorde en stark lockelse, som om resenären kunde komma 
Guds intentioner närmare i den norrländska vildmarken än i sydligare och mer 
kultiverade trakter.

 Hagströms påpekande att en resenär inte fick vara bekväm, ”commode” eller 
”nog räknad”, tjänade till att framhäva de strapatser han menade sig ha tvingats 
genomgå. Han hade tvingats använda klippan som huvudkudde, dricka vatten 
och äta torftigt. Hagströms resa genom Jämtland kunde liknas vid en uppoffring 
eller en härdningsprocess. Resan, men också läsningen av dess skildring, 
fick på så sätt en danande och karaktärsbyggande funktion. Även Linné – en 
förebild för 1740- och 1750-talens ekonomiska resenärer – framställde sina resor 
som strapatsrika, ansträngande och farofyllda.175 Han använde inte sällan citat 
ur klassiska texter, inte minst Ovidius mörka dikter om sin exil, för att ge sina 
berättelser extra krydda. Landskapet framstod i sådana dramatiserade passager 

172 Schissler, Hälsinga, s 34–35.
173 Hasselberg, Hagström, s 21.
174 Johan Otto Hagström, Jemtlands oeconomiska beskrifning eller känning, 

Stockholm 1751, VII.
175 Sydow, ”Linné”, s 41, 43–44. Koerner, Linneaus, kap 3.
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som kargt, fientligt, främmande.176 Hos Hagström kan vi känna igen en liknande 
bild av landskapet som en utmaning och en fara att övervinna.

 Även andra Uppsalastudenter stiftade nya bekantskaper med sina norrländska 
bekantskaper efter att ha upplysts av Anders Berchs hushållningslära. En av 
dem var Jöns Tideman, som försökte beskriva vardagen vid ett typiskt mantal i 
Jämtland. Där ingick husdjuren, byggnaderna, måltiderna och dryckerna, de vilda 
djur som fanns i bygden, jordräntan.177 Något tidigare hade en bror till honom, 
Henning Tideman, skrivit en avhandling om avradslandet i Jämtland,178 närmast 
att betrakta som en dåtida kuriositet. Så som agrarhistorikern Carl-Johan Gadd 
har visat var nämligen nästan all mark i Norrland skattejord. Kronojorden stod 
vid 1700-talets början för mindre än tio procent av Jämtlands jordnatur. Att 
det jämtländska jord bruket blev föremål för beskrivningar var knappast någon 
slump: runt Storsjön med dess kalkrika morän fanns nämligen ”en uråldrig 
jordbruksbygd”.179

 Kunskapsbildningen om Norrland var inte en objektiv process där resenärers och 
topografers iakttagelser speglade materiella förhållanden på ett direkt sätt. Deras 
erfarenheter speglade snarast ett tillfälligt politiskt intresse för naturresurserna. I 
Norrland kunde deras egna och makthavarnas förväntningar på Sveriges framtid 
och idéer om ett ekonomiskt välstånd få mer konkreta former. ”Där uppe låg 
den arktiska gräns, vid vilken tidens näringspolitiska optimism prövades”, skriver 
Lindroth träffande.180 

För Arwid Ehrenmalm som reste till Åsele lappmark 1741 gav det norrländska 
landskapet inte minst anledning till reflektioner över förhållandet mellan stat och 
undersåte. Han drog en parallell mellan nybyggarnas utdikning av vattendragen och 
statens ansvar att genom uppfostran leda ungdomen in på rätt spår:

Naturens rike äger […] samma egenskap som thet Politiska, hwarest 
thet ringare folket regeras af the högres wanor, sinelag, dygder 
och odygder. Om thet då wore Nybyggarens i Åhsele nytta at ifrån 
högre orter igenom diken afleda nilwatnet, så synes ock som borde 
et Politiskt rike draga besynnerlig omwårdnad om then förnämare 
ungdomens förnuftiga och dygdiga upfostran[.]181

Det lappländska landskapet inbjöd till kontemplation över vad staten borde göra. 
Som Sverker Sörlin skriver erbjöd Norrland också något särskilt: det yttersta 
Norden var förknippat med en grad av exotism. Så var fallet i ännu högre grad 
längre ned på den europeiska kontinenten, men också i viss utsträckning i Sverige. 

176 Broberg, Homo, s 261.
177 Jöns Tideman (preses Anders Berch), Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland, 

Stockholm 1758, s 16–20.
178 Henning Tideman (preses Anders Berch), Jämtelands afradsland, Stockholm 1750.
179 Carl-Johan Gadd, Den agrara revolutionen 1700–1870, 

Stockholm 2000, s 40 (citatet), 43 (kronojorden).
180 Lindroth, Kungl., s 282.
181 Arwid Ehrenmalm, Resa Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle Lappmark, 

Stockholm 1743, s 83.
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Linnés lapplandsresa 1732 kan ses som ett uttryck för en sådan exotisk syn på 
Norrland. Frontespisen till hans Flora lapponica (1737) innehöll en mängd referenser 
till lappländsk exotism: i rekvisitan ingick exempelvis en trolltrumma, en ren som 
drog en släde, och en lappkåta, allt förlagt till ett dramatiskt och starkt estetiserat 
naturlandskap. 

 En inte betydelselös skillnad mellan Linné och de studenter som sedan reste i Norr-
land var att de senare i många fall hade relativt god kännedom om de bygder som 
de reste genom. Linné hade i Flora lapponica spelat på Lapplands exotism, särskilt 
med en utländsk publik i tankarna, och det nordligaste Norrland torde för honom 
ha tett sig mycket främmande, särskilt som han tillbringade så litet tid där. Hans 
lappländska flora (författad på latin) riktade sig huvudsakligen till en lärd kosmo-
politisk republik och inte till en inhemsk läsekrets. Myterna om det yttersta Norden, 
ett arkaiskt och áhistoriskt Ultima Thule där folken levde ungefär som de alltid hade 
gjort, gav Norden ett nimbus som lockade resenärer från stora delar av Europa.182 

Geografiska praktiker i brytningstid

Jag har visat på hur topografin, och särskilt då den del som var inriktad mer mot 
ekonomiska spörsmål, vid mitten av 1700-talet anlitades av staten för att peka ut 
vägen till en rätt ordnad hushållning. Ändamålet var både patriotiskt och nyttigt: det 
var av omsorg om det allmännas bästa som författare till beskrivningar skulle sprida 
sina insikter i fosterlandets ekonomiska och moraliska förhållanden. Det saknades 
inte statstjänare som försökte styra framställningen av geografisk kunskap, men 
författarna visade sig vara en lika bångstyrig som egensinnig skara, och den lät sig 
ofta ledas av sina egna intressen. 

 Den topografiska beskrivningen som kunskapsform visade sig vara behäftad 
med problem liknande kartans. Båda var former för representationer av rumsliga 
sammanhang, men deras praktiker skilde sig åt. Sett ur statens perspektiv kan 
beskrivningsprojektet tyckas ha misslyckats, men från de många enskilda orternas 
och författarnas synvinkel är svaret inte lika enkelt. För ekonomiskt utsatta socknar 
och städer blev topografin ett sätt att fånga överhetens upp märk sam het och få den 
egna identiteten bekräftad. Särskilt under frihetstiden, då privilegiesystemet för första 
gången utmanades i sin helhet och hotade att bryta samman, bör en sådan funktion 
ha kunnat äga viss betydelse för en orts etablerade intressen. För författaren, oftast 
en blivande ämbetsman, erbjöd den möjligheten att på en och samma gång förklara 
en kärlek till hembygden och osviklig trohet mot de nationellt övergripande målen. 

 Statens och topografins representanter förenades dock på en punkt, och det 
var just i förespråkandet av en patriotiskt självuppoffrande identitet. Litteraturens 
identitetsformerande funktion bidrog till att inskärpa vikten av att varje undersåte 
satte fäderneslandet först och därmed intog en underordnad relation till storheterna 
”folket” respektive ”överheten”. Varje samhällsmedlem hade som sin främsta uppgift 
att arbeta för landets förbättring, var och en på sitt sätt: bonden genom att bruka 
sin åker, borgaren genom sin handel, och prästen genom att föregå som gott 
exempel och sprida nyttiga kunskaper. 

182 Mark Davies, A Perambulating Paradox, Lund 2000.
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 Från och med 1740-talet försökte staten aktivt manipulera den geografiska 
kunskapsproduktionen genom att reglera dess praktiker. Vad gällde kartografin 
nådde staten på sikt också framgång.183 Men kartografin spelade inte någon 
mer betydande roll i de geografiska praktikernas offentliga kunskapsproduktion. 
Uppfattningen att kartan kunde bidra till hushållningens förbättring fanns dock: så 
sent som på 1780-talet menade lantmäterikontorets dåvarande överdirektör Nils 
Marelius i ett tal till Vetenskapsakademien att ett av ändamålen med topografiska 
kartor var att de gav en bild av den allmänna hushållningen. Sekreteraren i 
akademien besvarade talet i en något pessimistisk ton: ”Huru få äro icke ännu 
de Riken, hvarom påliteliga Chartor gifva oss rätta begrep och redig kunskap”.184 
Invändningen belyser den djupt kritiska syn på möjligheterna med geografisk 
kunskap som växte fram under det sena 1700-talet. Vid den tiden började den 
newtonska empiricismen utmanas på allvar, och metoderna för geografisk 
kunskapsproduktion omvärderades.185

 Från tiden runt år 1740 och fram till och med 1770-talet framställdes en betydande 
mängd ekonomisk-topografiska beskrivningar. De uppvisade stor variation vad 
gällde metod, utformning och omfång, och erbjöd inte någon samlad helhetsbild 
av fäderneslandet. En del var mycket ambitiösa beskrivningar, andra liknade mer 
teser eller hade en polemisk udd som gick ut över vetenskapligheten. Många hade 
en historiskt lärd inriktning medan en mindre del vurmade för nyttan och mest 
uppehöll sig vid hushållningen. De visade inget större intresse av att vilja avgränsa 
eller definiera ämnesområdet. Det övergripande målet var dels att ta fram empirisk 
kunskap om materiella förhållanden i samhället, dels att underblåsa en nationell 
identitet som betonade patriotismens och nyttans betydelse i arbetet för det 
allmänna bästa. 

 Vid en endast ytlig betraktelse är det lätt att projicera den moderna geografins 
avgränsningar och problemformuleringar bakåt i tiden, så som Widmalm, Richter 
m fl har gjort, men det är viktigt att minnas vilket omfattande och rörligt fält den 
geografiska forskningen var före 1800-talet. Som alla andra historiska företeelser 
måste även geografisk kunskap bedömas utifrån sina egna villkor. 1700-talets 
geografi var inte ett välavgränsat, vetenskapligt fält utan bestod av en mångfald 
praktiker. Den beskrivande geografin, inte minst topografin, togs i bruk för att 
producera en utilistisk ideologi som prioriterade lojaliteten till fäderneslandet framför 
alla andra tänkbara mål. Ändamålet var bestämt på politiska grunder, och det målet 
kom också att prägla resultaten.

183 M. Arbin, En swensk ingenieur-corps uti fäldt med dess tilhörige sysslor, Greifswald 1761; 
[Pehr Alfving,] Historisk berättelse om landtmäteriet, ifrån dess inrättning til närvarande tid, 
Stockholm 1774; C. G. Tavaststjerna, Föreläsningar i topografin, Stockholm 1807. 

184 Nils Marelius, Tal, om nyttan af topografiska och chorographiska chartor, 
Stockholm 1784, s 12–13, citatet s 21–22.

185 Bowen, Empiricism, s 123–125.
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Hülphers och Dalarnas beskrivning

Inledning

Köpmannen och brukspatronen Abraham 
Abrahamsson Hülphers (1734–98) blev 
den dominerande topografiska skrift-
ställaren i Sverige under 1700-talets 
senare hälft.186 Under ungdomsåren 
företog han flera längre resor i Norden, 
och utifrån de dagböcker som han skrev 
under dessa resor kom han att under 
återstoden av sitt liv ge ut hela sviter 
av landskapsbeskrivningar. Han gjorde 
sig först känd som skriftställare genom 
att 1762 ge ut Dagbok öfwer en resa 
igenom de under Stora Kopparbergs 
höfdingedöme lydande lähn och 
Dalarne år 1757. Boken baserades på 
den första längre resa som Hülphers 
företog vid tjugo tre års ålder. Senare 
i livet publicerade han den första 
beskrivningen av Norrland på svenska, 
Samlingar til en beskrifning öfwer 
Norrland (1775-97) i sex delar. Parallellt 
gav han också ut Samling til korta 
beskrifningar öfver svenska städer (1778-83) där de två första delarna (om Väst-
man land och Södermanland) kom ut. Allt detta gjorde han alltså som en slags 
fritids syssel sättning när han inte arbetade med sina affärer. 

 Dagboken blev sedan liggande i två år, och under tiden företog Hülphers 
flera andra resor och arbetade i familjens firma som framför allt handlade 
med bergslags järn. Två år senare, efter liknande resor först genom Norrland 
(1758) och sedan genom södra Sverige (1759), påbörjade han ett omfattande 
redigeringsarbete med syftet att ge ut sin första resedagbok som en beskrivning 
av Dalarna och Kopparbergs län. 

Efter att ha gjort egna tillägg till manuskriptet, som han bland annat hade hämtat 
ur sitt omfattande bibliotek, skickade han ett renskrivet exemplar av varje 
ortsbeskrivning till en betrodd person på den aktuella orten, oftast en präst 
eller ämbetsman. När han fick deras synpunkter arbetade han in dem i ett nytt 
manuskript, som han sände ut för förnyad gransk ning. Det här var naturligtvis en 

186 Johan Michael Fant, Några Ord Wid i Lifstiden Konungens Tro-Tjenare, Directeurens 
högädle herrens Abraham Hülphers Abrahamsson Graf, Västerås 1798; Olle Franzén, 
”Hülphers, Abraham Abrahamsson”, i Sv. Biogr. Lex.; Mauritz Boheman, ”Abraham 
Abrahamsson Hülphers”, Svenska Turistföreningens Årsskrift för år 1898.

Abraham Abrahamsson Hülphers,  
målaren okänd. Porträttet finns i 

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås,  
där det upptäcktes på 1930-talet.
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mycket kostsam och tidskrävande process som få resenärer bemödade sig om att 
genomgå under 1700-talet. Att sända ut frågelistor och manuskript för granskning 
var emellertid sedan länge en etablerad metod för att inhämta nya upplysningar.187

 Hülphers var mycket noggrann i sitt tillvägagångssätt: inte ens efter att de lokala 
ämbetsmännen hade godkänt beskrivningen av sina respektive orter ansåg sig 
Hülphers mogen att låta trycka boken. Han närmade sig istället Vetenskaps-
akademien för att få ett utlåtande om arbetet. Först sedan akademi ledamoten 
Daniel Tilas hade granskat manuskriptet och Hülphers arbetat in hans många 
kommentarer kunde dag boken slutligen publiceras tidigt på våren 1762. 

 På grund av den för stats finanserna så centrala järn- och kopparframställningen 
hade Dalarna och sär skilt Bergslagen varit ett besöksmål för adelsmän, prinsar, 
kungar och ämbets män sedan 1600-talet.188 Bergslagen utgjorde under lång tid 
en sinnebild för den svenska nationens styrka och självständighet. Resor dit kunde 
fylla funktionen att stärka den adlige resenärens känsla av att delta i och vara med-
bestämmande i ett nationellt öde. Ett närliggande syfte kunde vara att offentligt få 
demonstrera patriotiska intentioner och sympatier. Det ovanliga med Hülphers resa 
var att han ansträngde sig för att besöka samtliga orter i Stora Kopparbergs län. 
Inte ens Linné hade under sina resor Dalarna 1733–34 brytt sig om att göra en så 
detaljerad inventering av landskapet, inte heller Linnés lärjunge Anders Tidström 
under sin resa 1754.189

 För det stora flertalet resenärer utgjorde dock Stora Kopparberget och Falun de stin-
ationen – det fanns ingen omedelbar anledning för dem att bege sig längre västerut 
eller norrut i Dalarna. Vad som gjorde Hülphers berättelse så speciell var att han 
inte uppträdde som en tillfällig besökare. Han begav sig till de närmast obebodda 
fjälltrakterna vid norska gränsen, och företog dessutom en kompletterande resa för 
att täcka in de tre mest sydligt belägna socknarna som han inte hade kunnat resa 
genom sommaren 1757. Målet var närmast encyklopediskt – att åstadkomma en 
total beskrivning av hela länet. Det var en ambition som låg på en helt annan nivå än 
den vanliga dagoksförfattarens intryck från en flyktig genomresa. 

Syftet med dagboken

Den resedagbok som Hülphers förde under 1757 innehåller marginalanteckningar 
och strukna partier. Alltså är den inte renskriven utan utgörs av Hülphers mer eller 
mindre spontana iakttagelser samt kompletteringar som inte är möjliga att tids-
bestämma mer exakt. Dagbokens första anteckningar är daterade den 21 juni och 
de sista den 16 augusti. Under resan besökte Hülphers alla socknar och städer i 

187 Magnus von Platen pekar på hur bl.a. Urban Hiärne använde frågelistor i början av 
1700-talet för att ”få till stånd en systematisk inventering av Sveriges naturtillgångar”; von 
Platen, ”Svenska resan”, s 38. Nils-Arvid Bringéus har visat hur landshövdingen F.A.U. 
Cronstedt arbetade med en beskrivning av Hälsingland under senare delen av 1700-talet; 
Nils Arvid Bringéus, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–1791, Uppsala 1961.

188 von Platen, s. 23–30.
189 Carl Linnæus, Carl von Linnés Dalaresa: Iter Dalekarlicum, Stockholm 1960; Tidström, 

Anders Tidströms resa. För andra resenärer i 1700-talets Dalarna se S.E. Bring, Itineraria 
Svecana, Stockholm 1954.
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Kopparbergs län utom de tre mest sydliga: Grangärde, Söderbärke och Norrbärke. 
Mot slutet av året 1757 företog han ytterligare en resa till Dalarna för att också se 
dessa orter, som beskrevs sist i dagboken.190 

 Att föra dagbok var något som snart sagt varje reseinstruktion värd namnet påbjöd. 
Dagbok fördes i först hand för att ge den unge resenären ett minnesstöd. Den 
dokumenterade vad resenären såg och gjorde det möjligt för honom att i efterhand 
återvända till sina iakttagelser, bearbeta och sprida dem till en vidare krets. 

 Torbjörn Norman menar att motivet för Hülphers resor var att förbättra hans bräck-
liga hälsa. Det förklarar emellertid inte varför han reste till Dalarna.191 Resmålet bör 
ha fallit sig naturligt för en resenär vars familj hade starka ekonomiska intressen i 
Bergslagen. Firmans rörelse bestod till en betydande del av stångjärn som köptes 
från Bergslagsbruken och transporterades till Västerås för att sedan säljas i Stock-
holm. Ett första syfte med resan borde därför ha varit att den unge Hülphers skulle 
bilda sig om hur Bergslagsekonomin fungerade. Intressant är att han några år efter 
resan gifte sig med Anna Christina Grave, som var dotter till ägaren av Fredriksberg 
bruk. Med tiden (1772) kom han också att överta ledningen för släkten Graves 
omfattande bruksrörelse i Dalarna.

 En längre studieresa genom Dalarna kunde ses som en investering från familjens 
sida, där motivet var att låta Hülphers informera sig om de lokala förhållandena för 
att göra honom förtrogen med bruksmiljöerna. Att Hülphers senare gav ut dag-
boken kan tolkas som ett beslut frammanat av personliga ambitioner. Hülphers var 
alltså inte ute och reste för sitt höga nöjes skull – anslaget var från första början att 
göra nytta. Nyttan stod till en början att finna inom familjen, men snart nog också i 
mer offentliga sammanhang. I utkastet till ett företal skrev han att hans ändamål inte 
bara var att ”sielf få inhämta det nödiga om orterna” utan också att ”något bi draga 
till underrettelse för dem, som icke haft tillfelle at på sådant sätt känna Fädernes-
landet”.192 Han sade sig dels vilja bilda sig själv, dels undervisa andra. Ett privat 
intresse av kunskap knöts till ett allmänt och patriotiskt.

 I det företal som trycktes blev det uttalade motivet delvis något annat. Hülphers 
ville inte längre kännas vid att det från början hade varit att undervisa andra än 
han själv, att han ”aldrig af början haft den afsigt, at låta något deraf komma för 
allmänhetens ögon”. Tanken att sprida hans nyvunna kunskaper till allmänheten 
hade slagit honom först efter att han uppmanats att ge ut dagboken – av vem 
framgår inte. 

I ett brev påstår han att det var ”gynnare” och ”vänner” som hade manat 
honom.193 ”Lystnad at synes, som eljest förorsakar mycken skrifsjuka”, var 
Hülphers däremot inte drabbad av. Han ville inte framstå som en äregirig eller 
kontroversiell publicist. Att skriva utan eftertanke gav ingen heder – men, om 
han efter moget övervägande och grundliga efterforskningar kom fram till att det 
gagnade samhället att befordra en skrift till trycket, så var det något helt annat. 

190 Västerås stads- och länsbibliotekets handskriftssamlingar (VSLB), Cb 4, pag. 337–370.
191 Torbjörn Norman, ”Abraham Hülphers och Dalaresan 1757”, i Hülphers, Dagbok.
192 VSLB, Cb 6:2, pag. 821–822.
193 Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv (KVA), Pehr Wargentins arkiv, 1761-09-27.
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Eftersträvandet av bildning och kunskap ansågs var ståndsmässigt för en man 
som antingen tillhörde samhällets övre skikt eller ville nå detta. I Hülphers fall kan 
det ha handlat om att förhålla sig till en bildad elit vid bruken.

 Sannolikt är det också därför vi ser så många framstående herrar bygga upp 
text- och föremålssamlingar under 1700-talet, men utan att de tryckte en rad om 
sina pergamentsbrev och antikviteter. Att samla var ett tecken på upphöjdhet – 
använda samlingarna fick forskarna göra. Drottning Lovisa Ulrika lät konstruera 
en omfattande naturaliesamling samtidigt som hon uppträdde som mecenat för 
forskare och konstutövare.194 Hülphers var inte adelsman utan borgare, och hade 
bestämt sig för att inte bara samla utan också sprida sina kunskaper. Han hade 
ingen annan som gjorde arbetet åt honom.

 Varför företog en köpman som borde vara upptagen med att föröka sin 
förmögenhet ett så tidsödande och kostsamt företag som att ge ut böcker? 
Säkerligen ansåg han att han gjorde samhället en tjänst genom att redigera och 
ställa sina topografiska och antikvariska excerpter till läsarens förfogande. Han skrev 
i sitt företal att han var övertygad om ”en deraf wärkelig flytande nytta” med sina 
resor, att han aldrig velat ”hindra någon annan ifrån at företaga et så nyttigt arbete”, 
och att han hoppades att beskrivningen skulle bidra ”til något, som i detta ämne 
kan kallas fullständigt”.195 Att dagboken var den första beskrivningen av Dalarna 
som författades på modersmålet lyftes samtidigt fram av Hülphers. 

 Det var inte nödvändigt att välja den egna hembygden som föremål för historisk 
forskning: eftersom utforskningen av en bygd också var en del av ett större, 
nationellt projekt för att kasta ljus över Sveriges förhållanden kunde forskaren välja 
en annan trakt än en lokal hembygd. Det var också vad Hülphers gjorde: Olof 
Grau hade nyligen beskrivit hans hemtrakt Västmanland. Dessutom styrdes hans 
intressen av praktiska omständigheter mot Dalarna. Där hade han och hans familj 
ekonomiska intressen att beskriva och försvara. 

 Hülphers skrev att han inte alls tjänade pengar på utgivningen utan att han endast 
månade om ”Provincens heder”. Därför hade han sökt åstadkomma en så tilltalande 
produkt som möjligt, med gott papper och tryck. I utkastet till sitt företal påpekade 
han hur han genom ”kostsama och widlöftigt anstälta resor” hade försökt ”känna 
fäderneslandet”. Han hade velat sprida sin kännedom om provinsen (i förståelsen 
”en avgränsad del av riket”) utan att ”söka något publiqve understöd”.196 Dessa 
formuleringar antydde att han att hade övervägt de kostnader som var förenade 
med resan och utgivningen, men till slut hade låtit oegennyttan komma i första 
hand. Tanken att han värnade Dalarnas ”heder” genom sin beskrivning bör tolkas 
som att en provins heder var intimt kopplad till nationens ära. 

 I brev efter brev påpekade han för vänner de stora utgifter han hade för sina arbeten 
och hur han hade täckt kostnaderna helt på egen hand. Till en korrespondent skrev 
han 1774 att hans musikhistoriska avhandling från 1773 hade kostat sextusen daler 

194 Merit Laine, ”En Minerva för vår Nord”, Uppsala 1998.
195 Hülphers, Dagbok, företal.
196 VSLB, Cb 6:2, pag. 821–822.
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att trycka, men att han inte hade sålt för mer än en tiondel av den summan.197 
För sekreteraren i Vetenskapsakademien deklarerade han på sin ålders höst att 
”den depance af flera 1000 plåtars förlag, jag å mina trykta arbeten anwänt, är 
aldrig gord att winna på, utan i mitt lugn i en liten wrå, sökt göra något till allmän 
nytta af yngre års resor”.198 Han var medveten om kostnaderna och ville inför 
korrespondenter och läsekrets framställa dem som mindre viktiga. Denna retorik 
återkom i de gratulationsverser som trycktes i dagboken. Petrus Arosenius, rektor 
för Västerås gymnasium, prisade Hülphers för att han ”med utmärkt flit beskrifwit” 
Dalarna, vilket ”utan kostnad och beswär ej kunnat ske”. En annan gratulant 
uppmärksammade läsaren på hur denne nu med ”ringa kostnad och beswär” 
kunde få se Dalarna.199  

 Hülphers var alltså mån om att framställa sig som självuppoffrande och som 
stående i det allmännas tjänst, men det mesta tyder också på att han redan tidigt 
insåg kostnad erna för utgivningen av Dalabeskrivningen och att han inte rimligen 
kan ha hyst några förhoppningar om att få igen insatsen. Med förläggaren Lars J 
Horrn slöts ett avtal hösten 1761 där det framgick att Hülphers inte fick någon del 
av intäkterna.200 Framtagandet och tryckningen av titelbladet och den karta som 
inkluderades i verket hade Hülphers dessutom bekostat själv.201 Avtalet gav honom 
endast rätt till femtio exemplar och möjlighet att köpa ett mindre antal exemplar 
till rabatterat pris.202 Hülphers hade nog skäl att klaga på villkoren för utgivningen! 
Slutsatsen blir därför att Hülphers fick idén att ge ut en beskrivning i samband med 
den första resan till Dalarna. 

Över Dalarna fanns tidigare ingen detaljerad, tryckt karta. Inkluderandet av 
en sådan gjorde bidrog till att göra verket mer attraktivt och användbart för 
läsekretsen. Det var Hülphers vilja att profilera sig som en nyttoivrande patriot som 
drev honom att ge ut sin beskrivning av Dalarna. På den punkten skilde han sig 
från andra topografiska samlare som Olof Knös, som hängav sig åt sina personliga 
intressen och aldrig publicerade något ur sina samlingar.203 Det är tydligt att 
Hülphers ekonomiska ställning gav honom helt andra möjligheter att publicera sina 
arbeten.

 Från och med 1762 titulerades han brukspatron. Många brukspatroner odlade 
intellektuella intressen som samlande, läsning och brevskrivande.204 En del av 
Veten skapsakademiens ledamöter var som brukspatroner aktiva inom ett fält där 

197 Kungliga Bibliotekets handskriftssamlingar (KB), Ep S 52:3, nr. 139, brev till J C Strickert. 
Till samme mottagare, som också fungerade som kommissionär åt Hülphers, återkommer 
han också flera gånger om problemen med att få intäkter för nämnda arbete; KB, Ep S 
52:3, nr. 25, 58, 143, 206.

198 KVA, E 01:3, 1789-12-23.
199 Petrus Arosenius resp. J.S. Danielssons gratulationer i Hülphers, Dagbok.
200 Denna intention uttrycks i VSLB, Cb 6:2, pag. 874. Märk dock att det endast är ett utkast. 
201 VSLB, Cb 6:2, ”Project och Utkast med Correspondence och Kostnad på Charta- och 

Titulblad til Dalresan”, exv. pag. 757, 772–777, 791, 803. Kostnaden för kartan gick till slut 
på 290 daler och 20 öre enligt en faktura från december 1762; VSLB, Cb 6:2, pag. 757.

202 VSLB, Cb 6:2, pag. 915–916, 922–924.
203 Hamberg, Olof Knös.
204 Jacob Christensson, Vetenskapen i provinsen, Stockholm 1999, kap. 2–3.
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konst, vetenskap och ekonomi förenades.205 Att den unge Hülphers inte bara ville 
etablera sig i affärskretsar utan också i en vetenskaplig gemenskap framgår av hans 
en trägna men fruktlösa försök att nå inträde i Vetenskapsakademien.206

 På ett blad som återfinns först i resedagboken finns en anteckning om hur detta 
”Concept blef myket tilökt, och aldeles omarbetat vid Trykningen som origin[alet] 
utvisar”. Han hade låtit spara konceptet för ”at visa det stora nyarbete som dena 
bok vid Tryk. undergek”.207 Onekligen var Hülphers mån om att visa vilket arbete 
han hade lagt ned på sin beskrivning av Dalarna: det kunde på en och samma gång 
framställa hans vetenskapliga ambitioner och visa på hans beslutsamhet att göra 
något gott för en vidare publik. 

Dagbokens form

Såväl den ursprungliga som den tryckta dagboken ordnades enligt resans krono-
logi, det vill säga i den ordning som Hülphers först besökte orterna. Utöver denna 
krono logiska princip gavs boken också en systematisk ordning, vilket innebar att 
varje fögderi, socken och stad gavs ett eget kapitel. Dagboksformen med dess strikt 
kronologiska ordning var dock inte lika påträngande som i andra samtida rese skildr-
ingar. Kontrasten till exempelvis hovmannen Carl Hårlemans nyttofixerade men likväl 
kaotiska samling av ekonomiska iakttagelser från framför allt Götaland var stark.208 

 

205 Lindroth, Kungl. Sv. Vetenskapsakademiens, s. 28.
206 Legnér, Fäderneslandets, s. 170.
207 VSLB, Cb 4.
208 Hårleman, Dag-bok. Hülphers hade läst Hårlemans berättelse; Hülphers, Dagbok, s. 234.

”Norköpings namnkunige män” – utdrag ur Hülphers anteckningar om Norrköping.  
Källa: Västerås stifts- och länsbibliotek, Hülphers samlingar.
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Den journal som Hülphers förde anteckningar i under resans gång innehöll 
betydligt mer av hans eget subjekt än den tryckta boken kom att göra. Subjektet, 
den skriv ande författaren, märktes framför allt vid passagerna mellan olika orter, 
men också vid intermezzon av olika slag. Sådana subjektiva inslag där resenärens 
jag trädde fram i berättelsen formulerades om eller lyftes ut. Ett exempel på 
passager som censur erades var en ögonblicksskildring där Hülphers ganska 
detaljerat berättade om hur en intensiv värmebölja orsakade skogsbränder och 
skadade säden:

Den starka hettan som hela tiden warit och afbränt det swaga 
gräset, continuerade lika häftig, så at marken begynte remna och 
såg rätt swårt ut för åkermannen, det berättades at ingen minnas 
elfwen så utfallen som den nu är, hwarföre långt ut botn med 
knaggursten kunde beses, den upstigande rök af skogeldar och 
hettan, förmente man wara orsaken at de moln som ofta tyktes gifwa 
rägn med hast blefwo bortdrifne.209 

 

Särskilt avsnittet om Falun arbetades om och byggdes ut. Hülphers ansåg det vara 
angeläget att ge berättelsen en mer objektiv framtoning. Subjektet eller resenären 
fick träda tillbaka nästan helt för att ge dagboken karaktären av en landskaps-
beskrivning. Det innebar bland annat att ögonblicksskildringarna fick en mer 
tillbaka dragen roll.210 Ett exempel på hur en skildring arbetades om är Hülphers 
ankomst till Särna socken (där det senare citatet utgör den tryckta versionen): 

Till Särna kyrka räknades Bustanbo ännu 1¾ mil; wi hade icke rest 
halfwägs, förrän Särna Sjön kom oss i ögnasigte, och tillika 2ne 
Roddare som på herr Kyrkoherdens föranstaltande, underättad om 
wår ankomst, sedan i går warit oss till möte. Wi lemnade således 
den swåra Landswägen, och begåfwo oss på båt opföre Sjön 
hwilken straxt här undanföre hade sitt utlopp i elfwen, tillika med den 
undkommande Fetros ån, hwaraf färgställe hade namn.211

Ankomsten skedde i dag till Särna Prästgård, efter 1 ¾ mils resa ifrån 
hwilo-stället, sedan wi likwäl ¾ mil på denna sidan, eller wid Fjetros, 
hade rodare emot oss, och således nyttjade sjö-fart igenom Särna 
sjön. Här såg man redan tekn till Fjällen, förnämligast af Städjans 
eller Skroll-städets upstigande spets, som liknar et smedje-städ.212 

209 VSLB, Cb 4, pag. 151. Andra exempel på passager som lyfts ut är där Hülphers beskriver 
vägen mellan Leksand och Rättvik och tycker att den är mycket vacker (pag. 89), och där 
han ger ett liknande omdöme om Gagnefs natur och beskriver vägen mot Falun (pag. 
236). Ytterligare ett antal exempel på passager som inte återfinns i Dagbok i någon form 
återfinns på pag. 233, 246, 250, 253, 258, 260, 267, 274, 279, 283, 304, och beskriver i de 
flesta fall resan från en ort till en annan.

210 Exempel på passager som finns kvar men som formulerats om betydligt finns i Hülphers, 
Dagbok, (sidhänvisning inom parentes gäller originalutgåvan) s. 32 (17), 161 (143), 176 (157), 
199 (184), 203 (188), 222 (213), 234 (225).

211 VSLB, Cb 4, pag. 163.
212 Hülphers, Dagbok, s. 178.
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Själva resemomentet har i den senare versionen komprimerats och flera detaljer 
nu tagits bort. En ny plats har också tillkommit: Städet, ett välbekant fjäll nära 
norska gränsen. Varifrån hämtade då Hülphers denna bild? Den kom inte från 
hans egen penna utan från Daniel Tilas, som påpekade att Hülphers borde nämna 
att fjällen syntes från Särna prästgård, vidare att Städet liknade ett smidesstäd 
och knappast en ”sockertopp”. Tilas skrev faktiskt att ”man blifver varse teckn til 
fiellen, förnämligast af städians, eller skrollstädets upstigande Spetz, som just der 
i synnerhet liknar et smidiestad”.213 Formuleringen var identisk med den tryckta 
dag   bokens, där ett antal av Hülphers iakttagelser ersattes med korrespondenters 
tolkningar.

 När dagbokens kronologi gavs en mindre betydelse för dispositionen tonades 
samtidigt resans betydelse som subjektiv erfarenhet ned. I 1700-talets encyklo-
pediska försök sattes reseskildringens såväl narrativa som dess värderande 
funktioner tillbaka för en objektivt beskrivande funktion. Resan blev då framför allt 
en form för att hålla samman en stor mängd upplysningar om varierande ämnen 
som det var upp till läsaren att tolka och använda. Likartade ämnen lades nära 
varandra: tullar, vägar, överfarter över vattendrag via färjor eller flottbroar och 
älvar tillsammans: kommunikationsleder och -medel fick bilda en kategori som 
placerades i början eller slutet av en beskrivning eftersom den visade hur resen-
ären gjorde entré på eller lämnade platsen.214 Denna kategori var den som innehöll 
de starkaste narrativa inslagen, där vägarna och deras framkomlighet knöt an till 
resandets vardag och problem. 

 En övergripande princip som Hülphers och de flesta andra ambitiösa topografer 
följde var att inleda med en allmän beskrivning, upplysningar som gällde orten 
i sin helhet, för att sedan gå över i det särskilda med information om orters 
funktioner. En annan kategori av upplysningar kunde var det som kallades 
socknens ”inne håll”: storlek, antal och typer av hemman, jordränta, utsäde 
och avkastning. Nära denna kategori stod uppgifter om skogen, åkerbruk och 
boskapsskötsel. Bergs hanteringen bildade en egen och generöst tilltagen 
grupp som inneslöt gruvor, ugnar, hyttor och hammare. Ämbeten, boställen och 
publika institutioner bildade en annan grupp, där gamla kungsgårdar, ting, sigillet, 
fattighus, boställen, ämbetena och deras inkomster, och prästlängder togs upp 
tillsammans med ofta vidlyftiga beskrivningar av de kyrkliga byggnaderna. Om 
det var en stad som beskrevs kunde också dess privilegier och marknader få en 
redogörelse här. 

 Genom det detaljerade register som fogades till dagboken blev det möjligt att 
an vända den som en handbok för att söka information om en plats eller ett 
ämne. Ton vikten låg på bergslagsekonomin med dess städer, bruk, gruvor, 
ugnar, hyttor och manufakturer. Själva dagboken var också enkel att söka och 
slå i eftersom varje ämne hade sitt eget stycke och oftast började med ett lätt 
igenkännligt nyckel ord som hade kursiverats. Dispositionen och det detaljerade 
registret skvallrar om den tänkta funktionen som just en handbok, inte främst 

213 VSLB, Cb 6:2, pag. 863.
214 Hülphers, Dagbok, exv. s. 44, 47, 67, 76.
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avsedd för läsning från pärm till pärm. Tillkomsten av Hülphers dagbok kan belysa 
en handboksfunktion i reseskildringar som inte har uppmärksammats tidigare. 
Liksom Pehr Högströms lappmarksbeskrivning kunde Hülphers dagbok vara 
användbar för ämbetsmän, köpmän och präster i deras arbete.

 Slutsatser som kan dras från en helt översiktlig genomgång av dagbokens dispos-
ition och innehåll är alltså att den arbetades om väsentligt i riktning mot större 
objektivitet, att den försågs med ett detaljerat orts- och sakregister och att texten i 
sin helhet stramades upp i syfte att göra den mer objektiv och användaranpassad. 

En dagbok omvandlades grad vis till en handbok, en källa till förment objektiv kunskap. 
Redigeringen av boken utgjorde en process som lät författarens subjekt distanseras 
från personliga erfaren heter och göra dem användbara för en läsares syften.

Hülphers brevväxling

Konstruktionen av Dalarnas landskap tog en första form i Hülphers resedagbok, 
men förändrades betydligt när Hülphers senare tog upp kontakten med sina 
korrespondenter. Sammanlagt tog han emot ungefär tvåhundratrettio svar från 
nittiofyra olika korrespondenter. En korrespondent skrev i genomsnitt två, tre gånger 
till Hülphers. Något mindre än hälften av korrespondenterna (fyrtiosju procent) skrev 
bara en gång. Att avgöra hur många gånger Hülphers skrev till alla dessa är inte 
möjligt, eftersom hans egna brev är fördelade på mottagarna. Antagligen har de 
flesta av hans egna brev gått förlorade. 

 Mycket tyder på att Hülphers redan under Dalaresorna 1757 tog kontakt med de 
flesta av de personer han senare skulle komma att korrespondera med. Han reste 
genom alla socknar och städer, och bör ha sammanträffat med så gott som alla 
kyrkoherdar och komministrar när han övernattade på prästgårdar och besökte 
kapellen. Ett undantag som kan få bekräfta denna regel var att i ett fall där Hülphers 
inte hade träffat kyrkoherden framgår det också av korrespondensen.215 

215 VSLB, Cb 5:2, pag 761; Jonas Hesselius var kyrkoherde i Särna.

Ett kort brev från A. G. Barchaeus till Hülphers 1776.  
Källa: Västerås stifts- och länsbibliotek, Hülphers samlingar.
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Förutom prästgårdarna besöktes också bruken regelmässigt. Efter de båda resorna 
1757 tycks Hülphers inte ha besökt Dalarna igen förrän 1764, det vill säga två år 
efter att dagboken hade getts ut.216

 Hülphers tog emot de första svaren sommaren 1759 då han reste runt i södra 
Sverige och besökte Köpenhamn.217 Omedelbart efter hans hemkomst från de 
sydliga provinserna inträdde en intensiv period av korrespondens som varade 
från tidig höst 1759 till tidig sommar 1760, då han begav sig genom södra Finland 
till Sankt Petersburg. Sedan följde en betydligt lugnare period som varade till 
slutet av sommaren 1761. Tidigt den hösten kulminerade så korrespondensen. 
Intensiteten avtog därefter men återkom med förnyad kraft hösten 1762, då 
Hülphers färdig ställde manuskriptet. De sista svaren nådde honom inte förrän i 
början av 1763, och det rörde sig då om anmärkningar på det tryckta korrekturet. 
Sommaren var en årstid då både Hülphers och hans korrespondenter reste 
mycket, och inte hade tid för brevväxling.

 Jag har kunnat fastställa sextioåtta av de nittiofyra korrespondenternas titlar. Mer 
än hälften (trettioåtta stycken) av de identifierade titlar pekar på att korrespondenten 
tillhörde prästeståndet. Huvuddelen av de präster som Hülphers kommunicerade 
med tjänstgjorde som kyrkoherdar och komministrar, några som skollärare. Ett 
mindre antal av korrespondenterna, tjugosex stycken, innehade civila ämbeten som 
berg- och borgmästare, rådmän, kronobefallningsmän, skrivare och kamrerare. 
Både denna och gruppen av präster spände över en bred skala med såväl lägre 
som högre ämbeten. Ytterligare fyra har identifierats som bruks- eller godsägare. 
Trettiosex av korrespondenterna har inte kunnat knytas till någon särskild titel.218 
Den socialt sett högst placerade korrespondenten var Daniel Tilas. Under Tilas 
finner vi bland andra borgmästare, brukspatroner, inspektorer, rådmän, härads-
skrivare, häradshövdingar, lantmätare, landskamrerare, fiskaler och fogdar.

 Hur fördelade sig då Hülphers korrespondenter på de respektive orterna i Dalarna? 
Jag har undersökt de orter som korrespondenterna daterade sina brev med och har 
kunnat fastställa dem i åttioåtta av de nittiofyra fallen. De allra flesta korrespondenter 
skrev endast från en ort, och där de har skrivit från flera har jag valt den ort som 
flest brev har sänts från. Resultatet visar tydligt att avsändarna var koncentrerade till 
Bergslagen och mer specifikt till den sydöstra delen av Dalarna. Inom detta område 
(som omfattar tolv av länets trettioåtta socknar) verkade sextio av de åttioåtta 
identifierade avsändarna. Mer än två tredjedelar av korre spondenterna var alltså 
samlade till ett område mindre än en tredjedel av socknarna. Tätheten var som allra 
högst i Stora Kopparbergs socken (med Falun), där hela femton korrespondenter 
var situerade. Också i de båda andra städerna, Hedemora och Säter, återfanns ett 
överrepresenterat antal avsändare: elva respektive fem.

216 Se exv. Cb 10, som är ett diarium över Hülphers resor från 1760 och framåt. Där finns 
inga noteringar om en ny Dalaresa förrän 1764, men det behöver på intet sätt utesluta att 
Hülphers hade företagit någon resa dit tidigare. 

217 Resan beskrivs i ett opublicerat manuskript: VSLB, Cb 7, ”Diarium Under Resan genom 
åtskillige Rikets Södra Provincer, och någre dagars warelse uti Köpenhamn år 1759”.

218 För identifiering av prästerna har jag fr.a. använt Johan Fredric Muncktell, Westerås stifts 
herdaminne, Uppsala 1846. Hülphers inkluderar i dagboken längder som jag har använt för 
att identifiera civila ämbetsmän. 
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 Ett tiotal socknar saknade korrespondent. Det innebar att Hülphers i dessa fall 
antingen måste ha fått uppgifter från en utsocknes kontakt eller att han avstod från 
att skaffa ytterligare uppgifter om dem. Om han trots allt fick uppgifter om dem 
måste de alltså ha kommit utifrån. Som vi har sett sökte Hülphers att i först hand 
hämta uppgifterna helt lokalt istället för att vända sig till någon som antagligen hade 
mindre tillförlitlig information om aktuella förhållanden i socknen. 

 Prästerna spelade en framträdande roll. Svar från lokala präster saknades endast 
från några få församlingar. I Säter avled prosten i mars 1757, straxt före Hülphers 
resa, och efterträdaren anlände inte förrän det följande året.219 Samtliga församlingar 
där Hülphers hade dålig kontakt med kyrkan var karaktäristiska bergslagsorter 
där alternativa kontaktvägar fanns i brukspatroner, bokhållare, inspektorer och 
andra nyckelpersoner vid bruk, gruvor och ugnar. Angående Ore hade Hülphers 
ett förhållandevis gott utbyte av brukspatronen Bengt Sandel och Samuel Elfving 
som ägde en masugn i Orsa, och om Garpenberg tog han emot hela sju brev från 
brukspatronen där, Leonard Horneman.220 De flesta avsändare skrev bara om den 
socken som de verkade i, och aktade sig för att kommentera förhållanden ens i 
grannsocknen. Inte ens i Stora Kopparberg, där en stor del av länets ämbetsmän 
uppehöll sig och där landskansliet fanns, förmedlades upplysningar om andra 
socknar. Däremot förekom beskrivningar av förhållanden i länet som helhet. Den 
största delen av korrespondensen med ämbetsmännen behandlade brukens teknik, 
deras produktionsvolymer, privilegier och utveckling. Prästerna kunde komplettera 
med andra typer av information som bland annat täckte den antikvariska aspekten, 
men mycket litet behandlade folkkulturella skildringar. 

 Det är tydligt att Hülphers sökte sina källor så nära platsen som möjligt. Även 
om han inte kunde nå ända fram vände han sig hellre till en närbelägen ort än till 
länsförvaltningen i Falun. Det tycks framför allt ha varit manuskripten som Hülphers 
ville att någon med egna erfarenheter från orten skulle granska och kommentera. 
Det förslog inte med en person som huvudsakligen var förtrogen med en ort via 
skriftliga källor.

 Som köpman och något senare också som brukspatron hade Hülphers säkert 
både bättre kontakter i Bergslagen och ett större intresse av att verka där än 
i resten av Dalarna. Det återspeglades i korrespondens geografiska spridning, 
där det visade sig att större delen av brevens avsändare var samlade till en 
förhållandevis liten men ekonomiskt desto mer dynamisk del av Dalarna. Det 
rörde sig om Falun, Hedemora, Säter och bruksorterna i Bergslagen. Där fanns 
också en stor mängd ämbetsmän verksamma inom bergsbrukets handel och 
produktion, och med dessa fick Hülphers av allt att döma bättre kontakt än med 
präster och ämbetsmän i andra delar av Dalarna. Kort sagt hade han bäst kontakt 
med sina och sin familjs affärsbekanta. 

219 Muncktell, vol. 2, s. 506–507.
220 VSLB, Cb 5:1, pag. 153–204 (Garpenberg), 561–577 (Ore: 4 brev från Bengt Sandel och 

Samuel Elfving).
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Respons och mottagande

Hülphers tog som vi har sett emot ett vidlyftigt antal brev från en stor grupp 
avsändare som var verksamma på olika orter och inom förvaltning och näringsliv. 
Hittills har i stort sett endast brevens avsändare behandlats och inte vad de faktiskt 
skrev. En fråga som bör ställas är hur Hülphers bemöttes i svaren. Det är tydligt 
att många av korrespondenterna uttryckte sympatier med Hülphers intention att 
gör Dalarna mer känt för en nationell publik. Jacob Printz, som Hülphers hade 
rest med genom Norrland sommaren 1758 och som nu var skrivare vid Avesta 
kronobruk, skrev i sitt första svar att han ”med flera längta rätt mycket efter 
hela beskrifningen, som jag försäkrar på blifwer öfwermåttan artig, och får sina 
afnämare”.221 Brukspatronen Horneman var närmast översvallande i sitt beröm 
när han gratulerade Hülphers till ett så ”interresant ändamåls fullbordan”, och han 
bad att få se den tryckta beskrivningen eftersom den ”angår min fädernes ort”. 
Horneman skrev vidare:

Jag wil icke undandraga mig gifwa wid handen, thet som kan 
passera för märkwärdigheter här i Sochnen, och i synnerhet thet 
som angår Garpenbergs Koppar Grufwor, hwilcka äro ibland de 
uråldrigaste i Riket, och behöfwer wärkel: et moget undersökande, 
hälst de äro i så många andra tryckta böcker och Disputationer 
omtalta.222 

Gruvorna blev intressanta genom deras höga ålder och för att så många författare 
hade visat intresse för dem tidigare. Rådmannen Lundström sällade sig till 
beundrar s karan med orden att ”Allmänheten hoppas framdeles at blifwa fägnat 
med thetta mödosamma arbetes emottagande som min herre icke låtit sig falla 
beswärligit at åtaga”.223 Ytterligare en röst deklarerade att Hülphers hade ”giordt 
sig mycken möda med detta arbete, som förtjenar högsta beröm, hvartil jag ock 
gratulerar och önskar god framgång til allas lust och nöje”.224 Landskamreraren i 
Falun Elias Halldin gillade Hülphers ”wackra och berömwärda upsått”.225 Det sakn-
ades således inte erkännanden av Hülphers arbete och dess syfte, även om de 
flesta korrespondenter nöjde sig med att endast besvara Hülphers frågor.

 Flera korrespondenter kommenterade också den resa som Hülphers hade 
gjort och berömde honom för hans iakttagelseförmåga. ”Reste alla med den 
upmärcksamhet som herr Bruks Patron: skulle snart vårt land blifva fullkomeligen 
beskrifvit”, menade brukspatronen Rosenborg och tillade att det ”blifwer för min 
Herre en beständig heder, som är den första, hwilken gifwit Allmenheten någon 
underrättelse om [...] Orten”.226 Borgmästaren i Säter ansåg att om ”alla Swänska 
reste med denna mogna upmärksamhet som Herr Bruks Patron giordt, så skulle 

221 VSLB, Cb 5:1, pag. 27–29. Senare skrev han också att ”boken läses med smak” och att 
”alt är så noga och accurat anfört”; Cb 6:2, pag. 709–710.

222 VSLB, Hülphers topografiska saml, Cb 5:1, pag. 193–195.
223 VSLB, Cb 5:1, pag. 295.
224 VSLB, Cb 5:2, pag. 1245.
225 VSLB, Cb 6:1, pag. 103–104.
226 VSLB, Cb 5:1, pag. 257, 275–277.
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wårat fädernes lands Inbyggare hafwa både nöje och nytta deraf”.227 Breven kan 
sägas bekräfta de intentioner som Hülphers senare angav i sitt företal till boken. 

 Samtidigt förekom ursäktande fraser i stil med att korrespondenten befann sig 
i svår tidsbrist och att ämbetets plikter pressade honom, men de åtföljdes alltid 
av formuleringar om att han ändå hade läst igenom manuskriptet och lämnat 
anmärkningar på det så gott han förmådde. De få ursäkterna var snarare förklar-
ingar till varför den önskade informationen hade dröjt än motiveringar till att man 
inte kunde hjälpa Hülphers.228 Anledningen till att Johan Svedelius dröjde med svar 
var att han ännu inte hade kunnat nå brukspatronen Rosenborg. De allra flesta 
korrespondenter var mycket snabba med att ge ett första svar – ofta gick det 
med vändande post. Även om de för tillfället inte kunde besvara frågorna ville de 
bekräfta att de hade tagit emot manuskript och frågor.229 Genom breven förmedlas 
vi uppfattningen att många korrespondenter såg det som en patriotisk plikt att gå 
Hülphers till mötes.

 Vilka typer av upplysningar efterfrågades av Hülphers, och vilka svar fick han? 
Kamraten Jacob Prinz hade låtit den lapp med frågor om Avesta bruk gå vidare 
till ingenjören där. Här rörde det sig först om enkla ja- och nej-frågor. Tillkom 
Brunbecks bro gästgivaren på samma sätt som Grådö? – Ja, svarade ingenjören. 
Betalade Utsunds by något till kronan för att använda pråmen (vid överfarten av 
Västerdalälven)? – Nej, löd svaret. Ett antal något längre frågor följde som krävde 
att exakta uppgifter om löner, avgifter och anställda kontrollerades och rättades.230 
I många fall rörde det sig om enkla men exakta frågor som krävde precisa uppgifter 
som endast kunde hämtas lokalt: antal soldater som skrevs ut, avståndet till en viss 
ort, antalet hemman och deras avkastning. De uppgifter som Hülphers efterfrågade 
liknade i hög grad de typer av information som statsmakten ofta efterfrågade i ex-
empel vis cirkulärskrivelser.231

 Ett belysande exempel på att Hülphers också sände ut mer komplicerade frågor är ett 
formulär riktat till Grangerde socken. En av frågorna rörde Ludvika bruks anläggning:

[Fråga:] När Lodvica bruk är anlagt, och af hwem om det är kunigt; 
så och hwad är det till skatta blifwit köpt

[Svar:] Om dessa egenskaper egde nu warande Bruks eger Hr B. 
Ceders: ingen kundskap som war pålitelig: utan menar han at den 
säkraste kundskapen kunde erhållas i Berg Collegio, dock har man 
förnummit, at detta bruk blifwit köpt till skatta 1726 af H. Landsh. 
Cedercreutz[.]232

227 VSLB, Cb 6:2, pag. 659–660.
228 VSLB, Cb 5:1, pag. 271, se även pag. 391–395.
229 Se exv. Johan Svedelius svar; VSLB, Cb 5:1, pag. 259. Pastorn i Mora hade försenats med 

sitt svar därför att hustrun hade avlidit; VSLB, Cb 5:1, pag. 645–646, jfr. pag. 333–334, 
även Cb 6:1, pag. 473–476.

230 VSLB, Cb 5:1, pag. 63–64; jfr. Cb 5:1, pag. 122–124, 149f, 163f, 181–183, 193–195, 201–24; 
Cb 5:2, pag. 1239, 1249 (här framgår att Hülphers sagt sig vilja ha så korta svar som 
möjligt); Cb 6:1, pag. 297, 447. 

231 Nils Arvid Bringéus, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790–1791: tillkomna på 
anmodan av landshövdingen F.A.U. Cronstedt, Uppsala 1961.

232 VSLB, Cb 5:2, pag. 1409.
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En enklare fråga gällde hur socknens sigill såg ut, och ytterligare en annan 
begärde upplysningar om den lokala kläddräkten. Medveten om att det senare 
var en sällsynt begäran preciserade Hülphers sin fråga: ”Om något synnerligt wid 
sochns kläddrägt är at märka annars än det här allmänt brukas ibland karlarne 
grå el. blå rockar, samt at Qwinfolken icke här som i dahl socknarne bruka lika 
drägt, utan hwar och en klädes efter råd och förmögenhet”? Svaret löd att 
dräkten var likadan som i övriga Västerbergslagen: ”de förmögnare Bergsmän 
bruka mäst kläde till kläder om sön- och högtider; deremellan Wallman”, och 
”deras hustrur siden, camblotter och fabriquerade tygar, men i hwardag lag, mäst 
hemwefna Kläder”.233 Hülphers var inte ensam om sitt intresse för folkkulturella 
frågor, utan korrespondenterna assisterade honom villigt i frågor om klädedräkt, 
dialekt och seder. 

Daniel Tilas och Vetenskapsakademien

Pehr Wargentin var under lång tid en av akademiens mest aktiva ledamöter och 
ansvarade även för det 1741 inrättade Tabellverket, som samlade in befolk nings-
uppgifter från församlingarna. Därtill engagerade han sig i frihetstidens diskussion 
om tillståndet i riket och gav ut flera skrifter där han behandlade demografiska 
förhållanden.234 Hösten 1761 fick han ta emot ett paket som visade sig innehålla 
manuskriptet till en beskrivning av Dalarna. I paketet fanns också ett brev från 
Hülphers där denne bad om akademins rekommendation och förklarade att han 
tänkte ge ut arbetet under hösten.235 Wargentin kom att bli Hülphers främsta 
kontakt i akademien, flankerad av det tidigare bergsrådet Daniel Tilas som var 
Sveriges främsta kännare av bruken och gruvdriften.

 Vetenskapsakademien hade sedan en tid tillbaka utfärdat rekommendationsbrev 
för vetenskapliga arbeten.236 Denna så kallade ”approbation” skulle fungera som 
en kvalitetsstämpel och försäkra att verket i fråga var nyttigt och vetenskapligt. 
När författaren inte var ledamot remitterades skriften till sakkunniga för utlåtande – 
för ledamöter utfärdades däremot approbationer på löpande band. Särskilt ämnen 
som behandlade lanthushållning rekommenderades eftersom de ansågs behöva 
allt stöd som kunde uppbådas: så hade tidigare Johan Otto Hagströms Jemtlands 
oeconomiska beskrifning (1751) approberats av både Linné och Berch. Intressant i 
det här sammanhanget är att det var ingen mindre än Tilas, en av akademiens då 
mest framträdande gestalter, som utsågs till sakkunnig på Hülphers arbete. 

 I det utlåtande som Tilas lade fram inför akademien ställde han sig mycket positiv till 
dagboken och rekommenderade den varmt för approbation.237 Längst fram i dag-
boken trycktes därför ett utlåtande undertecknat av Wargentin och daterat den 2 
december 1761, två veckor innan Tilas formellt gav sitt utlåtande till akademien. Det 
sade att ”berörda Dag-bok innehåller många märkwärdiga och nyttiga under rättelser 

233 VSLB, Cb 5:2, pag. 1409–1410.
234 Otto Grönlund, Pehr Wargentin och den svenska befolkningsstatistiken under 1700-talet, 

Stockholm 1946.
235 KVA, Pehr Wargentins arkiv, brev från Hülphers 1761-09-27.
236 Lindroth, Kungl., s. 136–140.
237 KVA, protokoll 1761-12-16.
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om Dale-laget”, och eftersom det var ”angeläget och nyttigt, at befordra kunskapen 
om wåra Landsorters beskaffenhet och hushållning” ville man gärna upp muntra 
författaren att trycka den. Läsaren fick också veta att en ledamot ”som wäl känner 
orten” hade sett igenom manuskriptet.

 Daniel Tilas hade i sin ämbetsutövning företagit omfattande resor i de sydligare 
fjällen och skrivit flera geologiska arbeten som bland annat hade publicerats i 
Vetenskapsakademiens handlingar.238 Han var också en idog samlare av bland 
annat topografiska upplysningar.239 Han kunde framför allt bidra genom sina unika 
kunskaper om Dalarnas och fjällens geologi, men också med en del om djur- och 
växtlivet. Det skulle också bli till Tilas som en av bokens tre dedikationer riktades 
som tack för approbationen: 

Oaktadt de wigtiga göromål, hwarmed Nådige Herr Landshöfdingen 
dageligen är öfwerhopad, har denna ringa Dag-bok warit et ämne, 
hwarmed Herr Landshöfdingen och Riddaren behagat öka sina beswär. 
Hon har af Herr Landshöfdingen och Riddaren, som sielf så noga 
igenomwandrat hela Dal-orten och dess widsträckta Berg och Fiällar, 
icke allenast med nogaste upmärksamhet blifwit läsen, utan ock på 
mångahanda sätt förbättrad, och med Anmärkningar både i Historien, 
Geographien, Genealogien och Natural-Historien förökt. [...]240 

238 Om hans geologiska intresse se exv. Daniel Tilas, Daniel Tilas om geologien i svensk-
norska gränstrakter, Stockholm 1931.

239 Om Tilas som samlare se Mattias Legnér, ”En samlare till en annan: Daniel Tilas brev till 
C.H. Braad 1765–1772”, Historisk tidskrift för Finland vol. 88 (2003).

240 Hülphers, Dagbok, dedikation till Daniel Tilas.

”Falsterbo nu fiskeläge” – början på Hülphers anteckningar om Falsterbo.  
I hans samlingar finns de flesta svenska städer beskrivna på flera sidor.  

Källa: Västerås stifts- och länsbibliotek, Hülphers samlingar.



Gotland University Press 7

64

För Hülphers kan dedikationen sägas ha fungerat som en andra approbation. Där 
det i Wargentins utlåtande inte framgick vem som hade granskat manuskriptet, 
avslöjades detta med all tydlighet i dedikationen. Tilas kan genom dedikationen 
sägas ha blivit en garant för beskrivningens kvalitet. Han hade sett och godkänt 
dedikationen före publiceringen.241 

 När det slutligen var dags att börja skrida till tryckning på hösten 1762 sände 
Hülphers korrektur till Tilas för att få detta granskat. Det var nu och inte vid den 
tidigare granskningen som Tilas kunskaper blev mest betydelsefulla för Hülphers. 
I ett brev från oktober 1762 tackade Hülphers för ”mödan med genomseende 
och öfwersändande” av anmärkningar rörande kopparverket.242 Han bad Tilas att 
granska beskrivningen av de sista socknarna, Norr- respektive Söderbärke, och 
att där han kunde komma med upplysningar om brukens äldsta historia. Tidigt 
i december skrev han åter till Tilas, och det framgick då att han hade tagit emot 
ytterligare anmärkningar på manuskriptet.243 

 Den pedantiske Tilas klagade över han nu inte kunde rätta mer än ”det mäst i 
ögonen stickande”.244 Kritiken blev också omfattande. Tilas lappar med olika 
”anmärkningar” och ”annotata” tog upp inte mindre än tjugofem sidor i Hülphers 
samlingar.245 Inte desto mindre rättade sig Hülphers i regel efter hans synpunkter. 
Att mer systematiskt undersöka i vilken grad Hülphers har arbetat in Tilas an märk-
ning ar låter sig inte göras då det endast sällan framgår exakt vilken passage i text en 
som Tilas avsåg. Det är en stor bredd på ämnena för hans synpunkter och de 
täcker in såväl kulturella, administrativa, antikvariska och ekonomiska ämnen som 
upplysningar om djur-, växt- och mineralrikena, hela det register av ämnen som 
beskrivningen behandlade. Som bergsråd hade Tilas mycket goda kunskaper om 
Bergslagens natur och ekonomi.246

 Förhållandena i Falun och Kopparbergs gruvor kommenterades särskilt vidlyftigt 
av honom och omfattade tolv punkter som omfattade fem sidor. Om Falubornas 
klädedräkt ville Tilas ha det till att de ”Hederlige och förmögnare, hafva tilförene 
allmänt brukat Brune Kläder med svenske upslag”, och den bedömningen förde 
Hülphers in nästan ordagrant.247 Intressant är att Tilas inte bara kommenterade 
historiska utan även aktuella förhållanden på orter, som då han bestred Hülphers 
påstående att taket på tornet till Maria Magdalena kyrka i Falun skulle ha belagts 
med koppar efter dess brand: ”[…] det är förlorat upbygdt och allenast med bräder 
täckt”, korrigerade han.248 Rörande själva Faluns omkrets menade han att den inte 
var mer än ¾ mil, ”men tillägger man alla de bebyggde gårdarne, som verkeligen 
höra under stads jurisdictionen, så utgiör det öfver 1. mil”. Formuleringen i den 
tryckta dagboken blev föga förvånande att stadens omkrets var ”ungefär 1 mil”.249

241 Kungliga Bibliotekets handskriftssamlingar (KB), Ep T13:1, 1762-12-11.
242 KB, Ep T13:1, 1762-10-23.
243 KB, Ep T13:1, 1762-12-11.
244 VSLB, Cb 6:2, pag. 849.
245 VSLB, Cb 6:2, pag. 843–868.
246 Legnér, ”En samlare”.
247 VSLB, Cb 6:2, pag. 848; jfr. Hülphers, Dagbok, s. 272.
248 VSLB, Cb 6:2, pag. 855.
249 VSLB, Cb 6:2, pag. 845; jfr. Hülphers, Dagbok, s. 260.
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 Det var om bergsbruket som Tilas kunde lämna sina mest utförliga upplysningar. 
Han påpekade att det var mer korrekt att skriva att barken till bröd tas från späda 
träd, och att ju rakare dessa träd var, desto bättre var barken till den ”elendiga 
spisen”.250 Genom att ge Tilas och Vetenskapsakademien inflytande över bokens 
utformning kunde Hülphers erhålla ett erkännande från det vetenskapssamfund 
som han själv stod utanför.

Ekonomiskt och antikvariskt i dagboken

Sven-Eric Liedman har resonerat kring den världsbild som han menar att 
1700-talets borgerliga grupper delade med det naturvetenskapliga intresset: 
”Borgarnas värld var alltmer en värld av kvantiteter, tidrymder, mått och vikter, 
kalkyler.”251 Köpmannen Hülphers dagbok var bemängd med den typen av 
kvantifieringar. För varje socken och stad angavs dess storlek, vilka typer av mark 
den bestod av och hur dessa förhöll sig till varandra, hur många personer som var 
sysselsatta inom varje typ av näring, tillverkningsmängder för gruvor, bruk, ugnar 
och hyttor, årlig skörd, med mera. Men här täcktes också andra beskrivningar av 
rent ekonomisk verksamhet in, som detaljerade genomgångar av de inkomstkällor 
som fanns på varje ort, och deras historia. Sådana ekonomiska beskrivningar 
gavs ganska generöst med utrymme i dagboken, särskilt i de avsnitt där Bergs-
lags orter med deras bergsbruk beskrevs. Den livliga verksamheten vid Stora 
Koppar berget skildrades utförligt. Ett statsintresse blir uppenbart i skildringarna 
av bergsbruket, som stod i fokus för frihetstidens näringspolitik.252 Detta intresse 
sammanföll med familjen Hülphers affärer.

 Dalarna utanför Bergslagen gavs mindre utrymme i dagboken, och den omedelbara 
anledningen var att de ekonomiska intressena var mindre där. Där fanns inga bruk, 
gruvor eller städer med sina näringar att beskriva. Då kunde istället naturen ägnas 
mer utrymme för de outnyttjade tillgångar som låg och väntade oexploaterade i 
öde marken. Det handlade framför allt om värdefulla mineraler, men också om skog 
och djurhållning. Hülphers beskrev intressanta djur, växter och mineraler men han 
visade också intresse för fjällen. Dessa stod för ett exotiskt inslag i det svenska 
landskapet – Hülphers hade heller aldrig sett dem tidigare. 

Skriftliga källor till dagboken

I den tryckta boken förekom ett sjuttiotal titlar till tryckta arbeten, exklusive kungliga 
förordningar och tidskriftsartiklar. Det går att återfinna litteraturreferenser redan i 
resedagboken, men de är inte många och inte heller särskilt utförliga.253 Magnus 
Abraham Sahlstedts omfattande praktverk om Stora Tuna socken användes 
emellertid flitigt av Hülphers. 

250 VSLB, Cb 6:2, pag. 859; jfr. Hülphers, Dagbok, s. 131–132.
251 Liedman, Den synliga handen, s. 24.
252 Både Vetenskapsakademien och Bergskollegium ägnade bergsbruket, och särskilt 

Kopparbergstrakten, ett intensivt intresse; Anna Götlind, Vardagens teknik: exemplet 
Dalarna 1700–1900, Hedemora 1999, s. 41, 62–63.

253 VSLB, Cb 4, exv. pag. 51. Verket var i foliantformat och knappast lämpligt att föra med sig 
på en resa, men det utesluter inte att Hülphers kan ha ägt ett exemplar.
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 Hülphers använde sig av tryckta källor både före, under och efter resan. Han 
ägde själv ett omfattande bibliotek. Den katalog över det som trycktes efter hans 
bortgång var 79 sidor lång och omfattade totalt 3 123 titlar. Geografiavdelningen 
innehöll 258 titlar, avdelningen med arbeten om kemi, mineralogi och bergs veten-
skaper 53 titlar och avdelningen för historia och statistik hela 554 titlar. Av katalogen 
framgår också att Hülphers ägde Vetenskapsakademiens olika tryckta handlingar 
från deras början 1739.254 Hülphers stora samling av tillfällesrim, tidskrifter, disput-
ationer och andra småtryck ingår dock inte i denna katalog, efter som han donerade 
dessa till Västeråsgymnasiets bibliotek redan 1787. Den anrika samlingen finns 
numera vid Västerås stadsbibliotek. Disputationssamlingen måste med sina 18 000 
titlar sägas ha varit stor, och utöver den hade Hülphers samlat på sig 283 volymer 
tidskrifter och 115 volymer allmänna handlingar.255

 I vilket skede av arbetet med sin dagbok använde sig då Hülphers av litteraturen? 
Som framgår av bilagan refereras en mängd litteratur i Dagbok öfwer en resa. Faktum 
är att ett drygt sjuttiotal tryckta titlar nämns minst en gång, och då har förordningar 
och enskilda artiklar i periodika inte räknats utan endast tidskrifterna. Det går att 
återfinna litteraturreferenser redan i resedagboken, men de är inte många och inte 
heller särskilt utförliga.256 Magnus Abraham Sahlstedts praktverk om sin Stora Tuna 
socken från 1743, Stora Tuna i Dahlom och Bergom Minnes-Döme, användes dock. 
I en omfattande bilaga tillgängliggjorde Sahlstedt inte minst en stor mängd brev 
och relationer som Hülphers fann användbara, främst då till sina beskrivningar av 
privilegier och historiska händelser. Sahlstedts arbete refereras oftast (42 gånger) 
av all litteratur i Dagbok öfwer en resa. Det är tydligt att arbetets användbarhet 
ökade genom att den också kunde fungera som källutgåva. Sådana utgåvor var 
mycket uppskattade under 1700-talet och sågs antagligen som de absolut viktigaste 
historiska arbetena. Sahlstedt hade behandlat ursprunget till namnet Tuna, om 
socknens belägenhet och mark, dess första bebyggelse, kolonisering och kristnande. 
Beskrivningen innefattade även av snitt om kyrkobyggnaden, längder över tidigare 
ämbetsinnehavare i socknen och dessutom folkliga seder.257 

 Hülphers fann också stor användning för flera nyligen utgivna matriklar, historie verk 
och dissertationer.258 Att Hülphers höll sig uppdaterad om den aktuella historie-
forskningen framgår exempelvis av hans referenser till Olof von Dalin, som med sitt 
verk Svea rikes historia (1747–62) stod i färd med att introducera en sekulariserad 
tolkning av Sveriges historia. Andra arbeten som tas upp i anslutning till Tuna i 

254 Se Förteckning på en del af Directeuren Abr. Hülphers Boksamling, Som genom Auction 
kommer att försäljas instundande Wår-Termin 1805, uti Upsala.

255 Se Enligit 30 § af Protocoll hållit i särskildte Sammanträdet med Vener. Clero efter slutadt 
Synodal-Möte uti Westerås den 17 Sept. 1787, består den ad Directeur Abr. Hülphers til 
Ven. Consist. och Gymnasii Bibliotheque destinerade Donation af följande samlingar [...].

256 VSLB, Cb 4, t ex pag 51. Verket var i foliantformat och knappast lämpligt att föra med sig 
på en resa, men det utesluter inte att Hülphers kan ha ägt ett exemplar.

257 Magnus Abraham Sahlstedt, Stora Tuna i Dahlom och Bergom Minnes-Döme, 
Stockholm 1743. 

258 De efter Sahlstedt mest använda arbetena: Anders Anton von Stiernman, Matrikel 
öfwer Swea rikes ridderskap och adel, Stockholm 1754–55; Olof von Dalin, Swea Rikes 
Historia, Stockholm 1747–64; Samuel Resenberg (preses Anders Grönwall), De Territorio 
Cuprimontano, et Saeterensi, nec non Jarnberia Occidentali, Uppsala 1734. 
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resedagboken, bland annat vad Olof Celsius och Johan Reinhold Schultze nyligen 
hade skrivit om mötet på Tuna hed 1528.259 Celsius Konung Gustaf den förstes 
historia gavs ut i två delar 1746–53 och var liksom Schultzes tidigare nämnda av-
handl ing om Ornäs (1758) ganska nya arbeten när Hülphers skrev om Dalarna. 
Celsius refererades nio gånger medan Schultze visade sig något mer användbar, och 
nämndes fjorton gånger. Ingen av dem kunde dock tävla med Sahlstedt. 

 Sahlstedts Stora Tuna var det flitigast refererade arbetet. Därefter kom Anders 
Anton von Stiernmans Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel (1754–55) 
med tjugofyra referenser, och på en tredjeplats Olof von Dalins Swea Rikes 
Historia (1747–64) som får tjugotre hänvisningar. Båda arbetena var som synes 
färska utgåvor med endast några år på nacken. Därefter kom Samuel Resenbergs 
något äldre dissertation om Kopparbergsbygden – De Territorio Cuprimontano, et 
Saeterensi, nec non Jarnberia Occidentali (1734) – med femton träffar, tätt följd av 
ovannämnde Schultzes dissertation.

 Matriklar och standardverk visade sig synnerligen användbara. Karolinerbiskopen 
Andreas Olavi Rhyzelius bidrar med inte mindre än fyra olika arbeten: 
Episcoposcopia sviogothica (de svenska biskoparnas historia från 1752 med nio 
referenser), Sviogothia munita (förteckning över borgar och slott utgiven 1744 och 
nämnd fyra gånger), Brontologia theologico-historia (som gavs ut 1740 och med sin 
behandling av åskväder som gudomlig intervention fick åtta referenser), respektive 
Monasteriologia sviogothica, en beskrivning över svenska kloster som också gavs 
ut 1740 men endast nämndes en gång. 

 Av landskapsbeskrivningar spelade Olof Graus då nyligen utgivna Västmanlands-
beskrivning störst roll för Hülphers – den förekom nio gånger i hans dagbok. 
Förutom den och de redan nämnda topografierna över delar av Dalarna refererade 
Hülphers också till några andra dylika arbeten: till exempel prosten Henric Jacob 
Sivers uppskattade Västerviksbeskrivning i tre delar (postumt utgiven 1758), 
Johan Otto Hagströms Jemtlands Oeconomiska Beskrifning (1751), och Zacharias 
Holenius något ålderstigna men icke desto mindre klassiska dissertation De 
Dalekarlia (1722–25) användes även den i likhet med några andra skrifter om 
förhållanden i Dalarna. Till och med Linnés reseskildringar från 1730-talets 
Öland och Skåne kom till heders vid några tillfällen. I övrigt märks knappt något 
inflytande alls från Linné, även om Hülphers sökte beskriva djur- och växtliv enligt 
Linnés svenska fauna respektive flora. 

 Hülphers använde också ett antal periodiska skrifter, företrädesvis till artiklar i 
Vetenskapsakademiens handlingar (14 träffar) men också riksdagstidningarna 
(11) och något även posttidningarna (2). Sammantaget spelade dock periodika en 
mycket liten roll i Hülphers referensapparat.

 Av resedagboken framgår att Hülphers redan före eller under resan använde 
litteratur för att hämta upplysningar om orterna.260 Hülphers förde antagligen med 
sig några böcker som Tunelds geografi och Linnés fauna och flora, på resan. 

259 VSLB, Cb 4, pag 53.
260 Se referenser i VSB, Cb 4, t ex pag 51, 53, 167, 311.
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Alternativt försåg han sig vartefter med uppgifter som präster och andra bildade 
ämbetsmän på orterna hade samlat. Efter resorna 1757 intensifierades av allt 
döma hans litteraturanvändning. Hülphers sökte då upplysningar i andra källor än 
de han hade haft tillgång till före och under resan. Det blev viktigare än tidigare att 
komplettera beskrivningarna med uppgifter som fanns tillgängliga i tryckt form. 

 Vid sina besök på prästgårdarna fick han tillgång till kyrkoarkiven, som var helt 
oumbärliga för Hülphers med deras uppgifter om kyrkobyggnadernas och deras 
inventariers historia och längder över födda, döda och vigda. Säkerligen hade också 
prästerna mycket att berätta. Hülphers hänvisar i regel inte till kyrkoarkiven. Istället 
får prästerna fungera som garanter för källornas tillförlitlighet, och ibland uppger 
han att präster har nedtecknat märkliga händelser eller upprättat en lista över sina 
företrädare i ämbetet. När han använder andra arkiv och samlingar kan han dock 
ange dessa, som exempelvis Palmskiölds omfattande samlingar av avskrifter i 
Uppsala universitetsbibliotek.261 Då anges dock endast att uppgiften kommer från 
Palmskiöld och inte närmare än så. Andra handskrifter används också, som en 
berättelse nedtecknad av bergsrådsmannen Jacob Ingelsson.262 Hülphers har 
också haft tillgång till minst två opublicerade beskrivningar av orter i Dalarna, och 
en av dem nämns i dagboken.263

Kyrkorna och Ornässtugan

Som herrnhutare var Hülphers inte bara varmt religiös utan också genuint 
fascinerad av kyrkornas arktitektur och historia. Han gav senare ut ett utförligt verk 
om musikinstrumentens och särskilt kyrkorglarnas historia. Det anses vara det 
första sekulariserade musikhistoriska arbetet i Sverige.264 Vi har emellertid redan 
sett att ett kyrkohistoriskt intresse inte förutsatte religiös innerlighet hos betraktaren. 
Kyrkorna stod för ett historiskt medvetande och symboliserade maktens och 
överhetens kontinuitet. Kyrkan var lokalsamhällets mest synliga institution och 
byggnad. Därför ägnade han långa stycken åt att beskriva sockenkyrkorna både in- 
och utvändigt. Många socknars historia knöts intimt till kyrkans. Här gav sig också 
Hülphers genealogiska intresse till känna, eftersom han noggrant förtecknade 
de präster som hade tjänat i församlingen genom tiderna och dessutom erbjöd 
läsaren utförliga anteckningar om gravstenar och andra inskrifter i kyrkorna. Det 
antikvariska och det genealogiska flöt samman och fick tjäna samma syfte. Goda 
och dåliga exempel ur historien skulle lyftas fram för att dra moraliska lärdomar av.

 Det märks att Hülphers beskrev kyrkorna utförligast i de socknar där han fick bäst 
kontakt med den lokala prästen. Han var uppenbarligen beroende av det lokala 

261 Palmskiöld refereras 6 gånger; Hülphers 1957, s 74, 111, 282, 376, 386. Hülphers besökte 
enligt sina egna anteckningar Uppsala hösten 1760 och bör då själv ha tagit del av 
samlingarna; VSLB, Cb 10, pag 286–310.

262 Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget år 1716 (utg Helmer Lagergren), 
Göteborg 1913. För referenser till den, se Hülphers 1957, s 202, 320–324, 350f.

263 Den ena var en beskrivning av Säter, som skolläraren där C G Roman uppgav sig ha 
”hunnit till 20 arck i ren skrifwningen” och i den andra beskrev kyrkoherden i Orsa Johan 
Gezelius Lima socken; VSLB, Cb 6:2, s 675–678; Hülphers 1957 (1762), s 206. 

264 Abraham Abrahamsson Hülphers, Historisk afhandling om musik och instrumenter, 
Västerås 1773. 
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kyrkoarkivet och prästens kunskaper om sin egen kyrka för att anse sig kunna 
beskriva den rättvist. Hülphers kunde emellertid använda sig av en mängd litteratur 
i sina antikvariska beskrivningar. Sedan bara några år tillbaka fanns nämligen ett 
antal viktigare lexikon, matriklar och historiska redogörelser tryckta som belyste 
Sveriges historia.265 Hülphers kan sägas vara en representant för ett stigande 
intresse under 1700-talet för att samla och ge ut material om rikets äldre historia.

 Dagboken ger vissa ledtrådar om hur besöken vid prästgårdarna förflöt. Ofta 
tycks prästen – stolt över sin församling och kanske också på Hülphers uttryckliga 
önskemål – ha visat gästen runt i byn, och prästgårdens ägor tycks ofta ha in-
spekt erats särskilt väl. Vid några tillfällen beskrev Hülphers jordbruksmetoder som 
prästen experimenterade med, och höll fram dem som föredömen. Prosten Troilius 
prisades för sina ansträngningar att rensa bort ”Onyttige Tofwor”, och räntmästaren 
Gahn berömdes för sin kryddgård.266 Ett besök i kyrkan var obligatoriskt för den 
kyrkohistoriskt intresserade ynglingen, likaså en genomgång av kyrkoarkivets 
handlingar. Prästen visade sig också kunna vara en rik källa till muntliga upp lys ningar 
om ortens och folkets karaktär och villkor. Före 1900-talet var prästen ofta den enda 
akademiskt utbildade personen i socknen och månade om akademiska kontakter.267

Under resans gång försåg han sig med uppgifter som präster och andra bildade 
ämbetsmän på orterna hade samlat, och kunde säkert även låna litteratur. Men 
det var först efter att resorna hade fullbordats som Hülphers på allvar vände sig till 
litteraturen. 

 Ett intressant exempel på antikvarisk beskrivning som Hülphers gav var hans 
besök i ett privat museum över Gustav Vasas vistelse i Dalarna. Det var Ornäs 
gård som hade köpts in av kamreraren vid Stora Kopparberget Jacob Brandberg 
några år tidigare.268 Denne hade ”med ospard kostnad och möda” låtit inreda ett 
rum där Vasa antogs ha sovit. Hülphers ägnade rummet en lång beskrivning som 
delvis baserades på egna iakttagelser, men också på en avhandling om ”gården 
Ornäs och andra platser, berömda genom konung Gustaf I:s vistelse där” från 
1758, författad av en ung släkting till Brandberg, Johan Reinhold Schultze. I den 
dedikation som Brandberg tog emot stod att han ”med dryg kostnad, dock icke 
utan synnerligit nöje” hade bidragit till ”uplifva ihogkomsten” av Gustav Vasa.269 

 Efter en inledning om gårdens historiska rykte beskrev Schultze först Ornäs-
gårdens historia som bergsfrälse och presenterade gårdens tidigare innehavare. 
Därefter följde en redogörelse för de olika föremålen i museet eller fataburen, 
som utställningsrummet kallades. Med fatabur menades ett förråd, i detta fall en 
samling av historiska minnen. De inskrifter som fanns på väggarna citerades och 
Gustav Vasas liv skildrades i årtal.270 

265 Lindroth, Frihetstiden, s. 615–636.
266 Hülphers, Dagbok, s. 64, 266. Citatets kursivering har normaliserats här.
267 Björn Olsson, Den bildade borgaren, Stockholm 1944, s. 44.
268 Josef Sandström, Ornässtugan och dess inventarier 1725–1759 
269 Schultze, Specimen, dedikation till J Brandberg. I resedagboken nämns inte heller några 

tryckta källor; Cb 4, pag. 303–306. Jmf. Gustaf Näsström, Dalarna som svenskt ideal, 
Stockholm 1937, s. 44.

270 Schultze, Specimen, s. 23–24.
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Brandberg hade redan år 1741 anhållit om ett anslag från Sekreta utskottet för 
att kunna underhålla gården. Sekreta utskottet hade funnit syftet vara lovvärt och 
därför beviljat medel ur Antikvitetskollegiets kassa, eftersom utskottet konstaterat 
”bem:te byggning i sig sjelft vara en märckvärdig antiqvitet som til högstberörde 
stora Konungs åminnelse förtienar at vid magt hållas”.271 Senare (1753) hade rikets 
råd beviljat en del av Torsångs sockens kronodagsverk för gårdens underhåll. 
Motivet skulle ha varit att ”den store Konungens Gustafs minne synes billigt 
hafva fordrat en sådan skyldighet”.272 Den kortfattade skriften avslutades med en 
muntlig tradition om Gustav Vasas flykt genom Dalarna. 

 Hülphers hade efter besöket gjort betydande tillägg till beskrivningen av museet 
eller fataburen som den kallades. Där fanns en samling föremål, bland annat några 
träskulpturer och en mängd gamla vapen och pansar som berättade myten om den 
blivande kungens flykt från Dalarna. På väggarna satt tavlor med ”minnesskrifter” 
som berättade om hur upprorsmannen fann sitt starkaste stöd bland de 
hjältemodiga dalkarlarna:

Kom du, hvars bröst af nit för Svea välgång brinner, 

   Här ser du Dala-män i fordna drägten stå […]

När Calmare fördrag så bittra frukter skänkte,

   At ädla Svears blod flöt stridt kring omild hand,

En GVSTAF WASE snällt från nådig Himmel blänkte;

   Med Guds och Dalkarl’ns mod han halp sit Fosterland. […]
Den tid det stora blodbad nyss vårt Manhem hade skräckt, 

   Men ohörd ifrån Mora bygd Herr GUSTAV nödgats draga

Till Lima, at med sorgse bröst från Riket afsked taga,

   Då må du tro, at ångren först hos Dala män blef väkt. […]273

Att samla och att beskriva var två sidor av samma företeelse – vården av fädernes-
landets minne. Samlandet av historiska föremål och dokument kunde ses som ett 
sätt att tjäna fosterlandet genom att belysa dess historia. Det är belysande att se 
det intresse som Hülphers visade för Ornäsgården: museet och topografin fyllde 
snarlika funktioner genom att de båda demonstrerade statens territorium, även 
om endast en beståndsdel av det berördes helt konkret. Den äldsta kända skriften 
om Gustav Vasas äventyr i Dalarna författades i slutet av 1500-talet, men först i 
och med rannsakningarna under senare delen av 1600-talet påbörjades en mer 
systematisk insamling av det material som fanns om denna tradition.274 

 Att förlägga ett museum över Gustav Vasa just till Ornäs hade en pedagogisk 
poäng som innebar att det lokala landskapet knöts till en episk berättelse om 
framväxten av ett självständigt svenskt territorium. I fataburen framhävdes stora 

271 Schultze, Specimen, s. 25.
272 Schultze, Specimen, s. 27.
273 Hülphers, Dagbok, s. 360–361. Citaten är tagna från tre olika ställen på dessa sidor.
274 Näsström, s. 43.
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män som stred tappert för Sverige, och ägaren till gården hyllades för sina o själv-
iska insatser som inte endast tjänade till att bevara minnet av Gustav Vasa, utan 
också till att lyfta fram den roll som Dalarna hade spelat i en nationell kamp för 
självständighet och oberoende. På liknande sätt målade dagboken på olika 
platser upp ett landskap genom vilket Hülphers rekonstruerade Gustav Vasas flykt 
och förberedelser inför maktövertagandet. I Lima antecknade han exempelvis att 
Gustav hade ”anlänt ifrån Mora” i avsikt att gå i exil, men att han just här hade 
blivit övertalad av två ”Dal-Karlar” att vända tillbaka.275

Klädedräkt, seder och språk

Senare delen av Hülphers dagbok upptogs till en god del av skildringar av vad 
som kan kallas folkliga seder. I sin dagbok intresserade sig Hülphers inte för seder 
förrän han anlände till Husby. Då hade han redan passerat genom brukssocknar 
som Folkärna, Grytnäs och Garpenberg. I Husby och Skedvi nämnde han bara 
klädedräkterna helt kort, och inte förrän i Stora Tuna började han intressera sig för 
språket. I de mer avlägsna nordliga och västliga socknarna blev folkkulturen istället 
desto mer exotisk och kuriös. I dessa delar av länet fanns inga städer, bruk eller 
gruvor att beskriva.

 Beskrivningar av dialekter, klädedräkter, byggnadssätt, bröllopsseder, vidskepelse 
och andra aspekter på lokal allmogekultur tog upp stora delar av dagboken. 
Hülphers fascinerades av allmogekulturen och de variationer mellan socknarna 
som han upplevde under sin resa. Från och med Stora Tuna till slutet av 
dagboken återkom han regelbundet till folkkulturens olika aspekter. Det är 
uppenbart att han betraktade landsbygdens allmoge som i många avseenden 
avvikande i förhållande till städernas befolkning och den västmanländska 
hembygden. Folket i Hedemora och Säter tillskrevs inte några anmärkningsvärda 
kulturella egenheter. Medan be folk ningen i städerna knappast skildrades alls 
ägnades i senare delen av boken lands bygdsbefolkningens särdrag utförliga 
karaktäristiker. I städerna mätte Hülphers tillverknings- och handelsvolymer, inte 
befolkningens sätt att leva och arbeta.

 I ungefär en tredjedel av de passager där Tuneld uttalade sig om seder och 
bruk rörde hans iakttagelser hushållningen, det vill säga åker- och skogsbruk, 
boskaps skötsel, slöjd med mera. En något mindre del, en femtedel, behandlade 
befolkningens klädedräkt. Andra passager berörde uppförande, språkbruk och finsk 
kultur. Ett fåtal stycken tog upp namnskick, vidskepelser, högtider och matvanor. 
Intressant är att Hülphers mycket sällan uttalade sig nedsättande om allmogens 
moral och arbetssätt. Endast vid halvdussinet tillfällen artikulerade han tydligt 
negativa värderingar. Det kunde röra sig om påpekandet att gödseln i en socken 
tilläts torka bort på åkern istället för att vändas ned i jorden.276 

 Långt oftare ansåg han istället att allmogen var flitig och att den anpassade sig 
väl efter sina villkor. Den mest kritiska kommentar som Hülphers fällde var då han 
kommenterade ”gammalt bruk” som han ansåg hade fått leva kvar allt för länge i 

275 Hülphers, Dagbok, s. 197, jfr. 112, 120, 154, 165, 344, 353, 358.
276 Hülphers, Dagbok, s. 50.
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Ovansiljans fögderi. Emellertid skrev han också att ortens sparsamhet ”lända detta 
folket till heder”.277 Hülphers var i överlag förstående inför befolkningens bete-
enden och villkor, och aktade sig för att göra kritiska uttalanden. Han föredrog att 
kommentera varje socken för sig, men vid sällsynta tillfällen kunde han också dra 
slutsatser om hela ”Dal-orten”.

 I de flesta fall då Hülphers påpekade att avkastningen på allmogens arbete var dålig 
lastade han inte deras sätt att arbeta. Istället var boven den karga miljön: jord-
månen var svag, klimatet kallt, eller så hade otursamt väder skadat skörden. Att 
Hülphers endast sällan klandrade allmogens levnadssätt tyder på att han kände en 
viss empati med bönderna och deras karga vardag. Patriot och fosterlandsälskare 
var den som stretade på utan att begära något för sina ansträngningar. Bönderna 
klagade inte utan slet i sitt anletes svett. De trälade på sina magra åkrar, slet med 
slöjdning i sina mörka pörten och åt mager spis. Endast undantagsvis hämmades 
deras effektivitet av lokala seder som inte hörde hemma i en upplyst nation (som 
vidskepelse). En viss kritik mot allmogekulturen kan dock skönjas det fåtal gånger 
som Hülphers tog upp vidskepelser, som då han observerade att dessa tidigare har 
varit djupare rotade men att de med tiden hade pressats tillbaka ”genom Präster-
skapets flit och underwisning”.278 Flertalet gånger kommenterade han dock inte 
enskilda vidskepligheter utan beskrev dem bara. Men ett sådant påpekande var 
mer en flirt med prästerskapet än en allvarligt menad kritik av sederna.

 Vissa fraser togs i bruk gång på gång av Hülphers. Hans omdöme om kvinnornas 
flitiga sysselsättning med lärft och sömnad upprepades flera gånger. ”I spånad 
och wäfnad äro qwinfolken i allmänhet mycket flitige”, var en sådan kommentar.279 
”Qwinfolken såg man likwäl icke utan arbete, den ena hade sticksöm, den andra 
bar en slända, eller lärfts söm”, hette det när han ankom till Gagnef.280 Som vi sett 
tidigare ingick det i en topografisk tradition att berömma befolkningen genom att 
tilldela den fördelaktiga egenskaper som flit och sparsamhet. I likhet med andra 
sam tida resenärer tycks Hülphers sällan ha inkluderat kvinnor och barn när han 
talade om kategorier som allmogen eller gemene man. Kvinnorna behandlades 
istället för sig och då i ämnen som begränsades till språkbruk, klädedräkt och hus-
hålls arbete. ”Qwinfolken i synnerhet de gamla hade blå friströjor och swarta plys 
eller samets mössor, de ogifta båro flätade hår med många bakota band omkring 
hufwudet”, lät det om den kvinnliga dräkten i Särna.281 I Hülphers be skrivning 
definierades kvinnorna dels efter deras förmåga att bidra till hushållets inkomster 
genom textilslöjd och boskapsvallning, dels efter dygder som arbetsamhet och 
sparsamhet.

 De avseenden där Hülphers visade störst variation var i hans beskrivning av dialekt-
erna, och till viss del i socknarnas olika bruk av klädedräkt. Särskilt i återgivningen 
av dialekterna tenderade han att bli detaljerad och lämna mängder av exempel på 
uttalet. Ordlistor med dialektala termer var också vanliga i dagboken. Ibland skrev 

277 Hülphers, Dagbok, s. 141.
278 Hülphers, Dagbok, s. 140.
279 Hülphers, Dagbok, s. 66; jfr. exv. s. 91.
280 VSLB, Cb 4, pag. 65. 
281 VSLB, Cb 4, pag. 169.
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han om en dialekt att den var svår att förstå, och vid dessa tillfällen verkar han 
heller inte ha fått någon djupare kontakt med lokalbefolkningen. ”Språket är wida 
skildt ifrån de nedre Soknarnes”, skrev han om Orsa, ”och för en främmande nog 
swårt at förstå, emedan det uttalas med en särdeles dialect”.282 Om Särna skrev 
han i resedagboken att ”Språket här uppe, war en blandad Dialect af både Norska 
och Swänska”, och gav en mängd exempel på säregna ord och uttal. Här blev det 
tydligt att Hülphers ställde dialekten mot sitt eget mer urbana språk, som fick bilda 
normen för vad som var det ”svenska”.

 Kvinnorna framställdes som en kraft som bevarade kulturen och fördröjde in flyt-
andet från främmande seder. I Venjans socken observerade Hülphers först hur 
”Språket blef alt mera otydligt, i synnerhet bland qwin folken”.283 Beskrivningen för-
finades i den tryckta versionen, där han liknade dialekten vid Moramål: ”Språket 
hade äfwen nog likhet med Mora målet, och war rätt swårt at förstå”.284 Ordlistor 
som belyste en dialekts särart togs med i boken, och för att kunna förklara varför 
dialekter kunde skilja sig så mycket från varandra använde han en dissertation från 
1733 som behandlade dalmål.285 Han förundrades över hur stark dialekten var i 
Venjan: ”Qwinfolken talte här så otydligt, at man kunnat tro, de ej warit infödda”.286 
Här framgår hur Hülphers hela tiden jämförde folket med en nationell norm. Natur-
ligt vis var kvinnorna infödda i meningen att de kom från orten, men var de att 
betrakta som helt och fullt svenska? Allmogen blev intressant i den mån som den 
antingen kunde bekräfta eller utmana den norm som Hülphers bedömde den efter. 
Han hade en ganska klar uppfattning om hur svenska språket borde låta.

 I det avseendet utgjorde språket lokalbefolkningens viktigaste kännetecken. När han 
vistades i Mora slogs han av tanken att någon ”som eger tillräckelig insigt i gamla 
Göthiskan och de närskyldta språken” borde skriva en ordbok för att ”bibehålla 
minnet af en så betydande ålderdoms lemning, som detta Dalspråket är”. Hülphers 
tvivlade inte på att dalmålet var arkaiskt och att det skvallrade om hur de gamla 
göterna en gång hade talat. ”Ty ho will twifla, at man nu gör sig möda med stam-ords 
upletande till wåra Swenska ord, [...] hwilka dock stå tilfinnande inom Rikets gränsor 
hos wåra Dal-Karlar”, utbrast han i ett försvar till svenska språket. Var det alltså så 
här som de gamla göterna, Nordens bistra hjältar, hade talat? Inte riktigt. Männens 
språk var emellertid inte oförfalskad götiska eftersom det hade blandats ut under 
deras långa resor nedåt landet. ”Manspersonerne skämma mycket sitt språk genom 
färd-resor och Herr-arbete neder i landet, men Gummor och Qwinfolken behålla det 
renare”, menade han. Genom sin bundenhet vid hushållen förändrades kvinnornas 
sätt att tala och klä sig betydligt långsammare än männens. Att komma hit söderifrån 
var som att höra ”folk af främmande tungomål”, anmärkte resenären.287 Känslan av 
kulturellt främlingskap blev tydligast i hans beskrivningar av dalmålets variationer.

282 Hülphers, Dagbok, s. 141–142. För fler exs på Hülphers återgivning av dialekter, se s. 88, 
91, 153, 161, 173, 183, 202, 211–212, 217, 231, 236f, 244, 330, 342.
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285 Reinhold E. Näsman, Historiola linguæ Dalekarlicæ, Uppsala 1733.
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287 Hülphers, Dagbok, s. 153.



Gotland University Press 7

74

 Det var ett patriotiskt kall att studera dialekterna och språkets förändring. För 
Hülphers bar språket på nyckeln till den förlorade svenskheten: genom att 
kart lägga dialekter kunde ett götiskt folkspråk rekonstrueras och räddas från 
glömskans mörker. Ord skulle inte lånas från utländska modespråk utan sökas 
(vilket vi också sett tidigare) i svenskans – och svenskhetens ursprung. Då kunde 
forskaren inte nöja sig med att leta i gamla dokument. Han behövde också söka 
upp göternas arvtagare som fanns i perifera och halvt bortglömda bygder, platser 
som på så sätt reducerades till ett slags levande museer.

Finnmarkernas främmande etnicitet

I finnmarkerna tyckte sig Hülphers kunna se hur ett språk förändrades när det 
ut satt es för konkurrens från andra mål. ”Språket har af början warit det samma, 
som nu talas i Finska orterna, fast det igenom giften med Swenskt folk blifwit 
nog förändradt”, observerade han i Sävsnäs: ”Troligt är, at orten med tiden 
aldeles förgäter både språk och seder”.288 Där avtog inte svenskheten – tvärtom 
blev den starkare genom gifter mål mellan finska och svenska kvinnor: de finska 
nybyggarna ville ”anses” som svenskar och äktade därför svenska kvinnor. De 
började även tala svenska.289 Trots det framstod dagbokens finnmarksbor som en 
ganska väl avgränsad befolk ningsgrupp, även om den allt mer blandades upp i en 
större gemenskap. Hülphers gav här uttryck för en idé om att kulturen med tiden 
blev allt mer enhetlig och att det avvikande skulle komma att raderas ut helt av 
mer dominanta seder och bruk. 

 Resenären ansträngde sig för att lokalisera de finska inslagen såväl geografiskt 
som kulturellt. Finnmarkernas genealogiska förhållanden blev intressanta genom 
att de utgjorde ett kuriöst inslag i Hülphers landskap.290 De första finnarna skulle 
ha kommit till Orsa vid tiden kring reformationen. Abraham Sahlstedt, som 
Hülphers hade läst, menade att de hade kommit dit i Johan III:s tid. Deras ”slägte” 
hade med tiden förändrats ”till lefnads sätt, språk och klädebonad”, men i Orsa 
fanns ”ännu åtskillige af första Stammen bibehållne”.291 Observera Hülphers 
ordval här: han talar om stammar, som för att understryka att han beskrev en 
främmande nation. Liksom i fallet med diskussionen om det götiska språket, 
försökte Hülphers teckna konturerna till en svensk kulturhistoria. I åtskilliga av 
Hülphers beskrivningar av finnmarker gällde frågan framför allt i vilken grad de 
finska nybyggarna hade avvikit från attribut som kunde tillskrivas ursprunglighet, 
uråldrighet, renhet. 

 I Säfsnäs hade ”denna Finnmark på några år undergådt en stor förändring” 
genom att finnarna hade ”blifwit bortblandade” med ”Swenskt folk”. Två folk 
hade förenats genom att det ena, minoriteten, hade gått upp i det andra 
och större folket. ”Dock lefwa ännu många af gamla stammen, som nog äro 
utmärkte.” De som fortfarande kunde pekas ut som finnar framstod som ett 
exotiskt inslag i en i övrigt homogent svensk kultur. Finnarna hade drivits norrut 

288 Hülphers, Dagbok, s. 236–237.
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av de ekonomiska intressen som bruken representerade. Bristen på skog hade 
fått dem att flytta från östra Värmland till Dalarna.292

 Hülphers beskrevs finnarnas avvikande seder: ”I Seder och Lefnadssätt skiljas 
Finnarna ifrån Nybyggarena.”293 Särskilt badandet där en könsordning saknades 
och män och kvinnor badade tillsammans lyftes fram som uppseendeväckande. 
Han liknade dem vid ryssarna – under resan till St Petersburg hade han också 
lagt märke till detta ständiga badande.294 Hülphers tycks ha sett detta som ett 
hedniskt drag: han anmärkte att dessa finnar inte skulle ha varit särskilt kristna 
femtio år tidigare. Enligt berättelser dyrkade då de ännu inte en kristen gud utan 
tillbad skogsrån som de offrade levande får till. Deras vidskeplighet och historiska 
avvikelse från god kristen tro kritiserades. Han talade med läsaren om de finska 
nybyggarna som ett främmande folk, och försökte förklara hur annorlunda de var 
för någon som aldrig hade träffat dem. 

 Även arbetsredskapen skilde sig från övriga Dalarnas och var hämtade från 
finskt jordbruk. Finnmarkernas uppgående i en dominant och koloniserande 
svensk kultur illustrerades av hur ”finnarna” i Grangärde inte längre skilde sig från 
svenskarna i fråga om språk eller klädedräkt. Några av dem kunde inte desto 
mindre tala finska. I Mora talade de ”det Finska språket utan förwandling, men […] 
ock renare Swenska än månge af Dal-folket.”295 Finnmarkskulturen framstod för 
Hülphers som en hybrid, en märkvärdig korsning mellan finskt och svenskt, eller 
mellan främmande och bekant.

Ursprung och upplysning

Hülphers kan sägas ha använt allmogen som en social kategori för att skapa en 
berättelse om Dalarnas första tillblivelse och kolonisering. En berättelse om hur 
Sundborns socken först hade koloniserats kan få belysa Hülphers intresse för 
ursprung och ålderdom. ”I Äldre tider förmenes” att Torsångsborna hade haft 
sina fäbodar i Sundborn. Berättelsen grundades på lokalbefolkningens påstående 
att det nomadiserande ”Torsångs-folket” först hade slagit sig ned i Sundborn. 
”Detta är en allmän sägen i orten, och synes ej så orimlig.” Hülphers menade att 
bebyggelsens utbredning tydde på det. Därefter rörde han sig snabbt framåt i tiden 
och stannade först vid år 1634, då en pastor tillsattes enligt socknens prästlängd. 
Slutsatsen blev att Sundborn vid den tiden måste ha varit en egen socken.296 Detta 
var ett försök att belägga socknens genealogi genom att bygga dels på muntliga 
berättelser, dels på skriftligt material.

 Muntliga berättelser som Hülphers använde tillskrevs ofta hela allmogen, inte bara den 
eller de individer som hade reciterat dem: ”Gemene Man hafwer åtskilliga berättelser 
om Jättar och deras boningar fordna tider i fjällen, hwilka widskeppelser omnemdas”. 

292 Hülphers, Dagbok, s. 235.
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Där skulle också ha funnits rövare, men ”nu wiste de icke af sådane”.297 Däremot 
namngav han ofta kyrkoherden i bygden när denne lämnade en upplysning. 
 Kyrko herden Gezelius visade honom ett ställe i byn där han påstod sig kunna 
förutsäga nattfrost.298 Lantprästen kunde lyftas fram som ett föredöme för en mer 
anonym hjord. Så hade Pastor Hesselius lyckats öka avkastningen på sin åker 
från en kappa till en spann, ”och torde Allmogen snart efterfölja dess Exempel”.299 
När Hülphers ville lyfta fram goda exempel kom de i regel från en namngiven 
ståndsperson i socknen, men när han däremot ville visa upp hur språket eller 
sederna avvek från en föreställd norm hänvisade han ofta till bönderna som grupp. 
Ståndspersonerna framstod som goda exempel på upplyst förnuft och intresse för 
det allmänna.

 I sina beskrivningar av folkkulturen betonade Hülphers hur avvikande allmogen i 
Dalarna tedde sig. Det avvikande relaterades till ett normaliserat svenskt beteende 
som inte preciserades närmare. Normen var implicit – det var avvikelserna som 
be höv de förklaras. Böndernas språk är främmande, de klädde sig annorlunda, 
deras vanor och uppträdande bröt mot sådant som Hülphers uppfattade som 
normalt beteende. Märkligt nog tilldelades kunde det avvikande ges en positiv 
laddning och det normala ses som bristfälligt. Svensk moral befann sig i ett läger-
vall och stod snart endast att återfinna i delar av Dalarna. Den uråldriga kulturen 
tilldelades ett positivt värde av Hülphers. Vi har redan sett hur Pehr Högström 
ond gjorde sig över samernas traditioner, som ansågs reproducera hedniska 
ritualer. När ålderdom sågs som tecken på svenskhet och inte på främlingskap 
blev traditionen istället värdefull. 

 Med svenskhet avsåg Hülphers inte det typiskt svenska. Det svenska tilldelades 
istället statiska värden som inte skulle behöva konkurrera med utländska influenser. 
Svenskhet var i grunden inte föränderlig, inte heller förhandlingsbar. Den låg istället 
förborgad i det otillgängliga och föga exploaterade landskap som Dalarna fick re-
pres entera i dagboken. Där hade isolering gjort det möjligt för en götisk kultur att 
överleva yttre påfrestningar. 

 Endast genom att aktivt utforska detta ogästvänliga landskap kunde de svenska 
dygderna återupptäckas och på nytt tas till heders. För att klarlägga det götiska 
språkarvet var forskaren därför nödgad att söka sig till bygder som kunde anses ha 
varit mer slutna och självförsörjande. Iakttagelsen att det fanns påfallande kulturella 
skillnader lokalt kunde då fungera som ett bevis på att socknarna hade dålig 
kon takt även med sin närmaste omgivning. Det var en tolkning som bekräftade 
Hülphers idé att allmogen i olika socknar i Dalarna länge hade levt förhållandevis 
isolerade. Det visade sig särskilt i klädedräkten.300 Även Eric Tuneld hade menat att 
dräkten och språket var de kulturella attribut som förändrades först, men samtidigt 
också att folkets dygder avspeglades genom enkelheten i dessa attribut. Moralen 
framträdde som symptom på individens kropp och beteende. 

297 VSLB, Cb 4, pag. 172, 175–176. Jmf. Hülphers, Dagbok, s. 183, 191.
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 För att summera: Hülphers beskrev framför allt hushållning, klädedräkter och dia-
lekt er men också traditioner och uttryck för vidskeplighet. Han uttalade sig sällan 
nedvärderande om allmogen utan tycks oftast ha ansett att den präglades av sin 
miljö. Dalaallmogen fick upprepade gånger representera det arkaiskt ursvenska: här 
levde folket enkelt och deras språk och vanor hade inte genomgått de omvälvande 
och depraverande förändringar som det svenska folket i övrigt. På så sätt kunde 
Dalarna och dess befolkning på olika sätt framställas som ett mönster för resten av 
det enkla folket i fäderneslandet.

Slutsatser

Hülphers bestämde sig tidigt för att ge ut dagboken i form av en beskrivning av hela 
länet. På det tyder inte minst att han samma år återvände dit för att se de socknar 
han inte hade hunnit besöka under den första resan. Den omedelbara orsaken till 
att han först reste dit torde emellertid ha varit hans familjs ekonomiska intressen 
i Bergslagen. Men Hülphers besökte inte bara bruksmiljöerna – han ansträngde 
sig verkligen för att se hela länet och kartlägga det genom beskrivning av olika 
aspekt er, såväl ekonomiska, antikvariska som kulturella. Inom dessa områden 
sökte han så exakta upplysningar som möjligt, dels genom att själv iaktta och 
sam tala med folk på orten, dels genom att i efterhand begära uppgifter genom 
korre spondens. Anslaget var både brett och djuplodande, och tyder därför inte 
på att Hülphers skulle ha drivits av privatekonomiska intressen. Hans motiv var att 
bidra till ett kunskapsläge och sprida en bättre kännedom om Dalarna, en del av 
fäderneslandet, till den läsande publiken.

 Beskrivningen förändrades på ett avgörande sätt efter Hülphers resor. Han 
tonade ned sitt eget subjekt i dagboken, vilket fick sitt tydligaste uttryck i 
censureringen av det konkreta resemomentet. I den ursprungliga dagboken 
beskrev Hülphers de vardagliga problem som resandet var förknippat med: dåligt 
väder, oframkomliga vägar, byten av hästar, svårigheter att orientera sig. Den 
tryckta versionen liknade mer en landskapsbeskrivning i den form som skulle 
komma att bli vanligare under 1700-talets senare del, även om Hülphers var en 
av de allra första svenskspråkiga landskaps- och länsbeskrivningar som gavs ut. 
Den kronologiska berättelseformen fanns kvar, men samtidigt också den känne-
tecknande geografiska indelningen i socknar och städer. Det var framför allt 
platser som beskrevs och inte en resa. 

 Efter att Bergslagen hade beskrivit och skildringen gick över i en beskrivning av det 
nordliga och västliga Dalarna, blev emellertid resemomentet framträdande igen. 
Hülphers trädde in i ett rum som till stora delar var dåligt känt bland topografer, och 
resan förvandlades då till en expedition till en vit fläck på fäderneslandets karta. 
Han erfor att han hade rest in i ett gränsområde där de regler som landskapet 
oftast kunde beskrivas efter ibland upphävdes. Hülphers blev osäker på vad han 
borde registrera i sin dagbok. Hülphers situation då han reste upp i fjälltrakterna 
och närmade sig norska gränsen liknade därmed de norrlandsresenärers som 
behandlades i kapitel fyra. Kulturen i de nordliga delarna av Dalarna beskrevs som 
delvis främmande och blandad med norska och finska inslag.
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 Hülphers redigering av dagboken kan ses som ett sätt att göra beskrivningen mer 
objektiv och självständig gentemot hans berättarjag. Målet var att göra den mer 
relevant och attraktiv för en nationell publiks intressen. I detta arbete ingick att 
jämka hans personliga erfarenheter med en litterär tradition att beskriva Dalarna, 
och med andra iakttagares observationer och slutsatser. Hülphers kan sägas ha 
förnyat traditionen genom att tillföra ett på sätt och vis linneanskt sätt att beskriva 
landskapet. Enligt linnéforskaren Olof Dixelius etablerades under 1700-talets 
senare del en Linnétradition som innebar en förundran och nyfikenhet inför naturen 
(curiositas naturalis) men också en betoning ”av det visuella i naturåtergivningen” 
och en ”exakthet och noggrannhet i beskrivningen av naturens mångfald”.301 Jag 
kan lägga till att Hülphers intresse för det visuella och exakta inte begränsades 
till iakttagelser av naturfenomen utan också omfattade hans observationer av 
historiska förhållanden, hushållning och seder.

 De ekonomiska beskrivningarna var mest omfattande i den tidigare delen av 
dagboken där bruken, gruvdriften och städerna skildrades. Här sammanföll 
Hülphers privata egendomsintresse med statens behov av ekonomisk information. 
Antikvariska inslag förekom i snart sagt varje socken och utgjordes framför allt 
av kyrkorummens beskrivning men även av märkvärdiga händelser som hade 
inträffat på orten. Jag har uppehållit mig mycket vid beskrivningar av befolkningens 
klädedräkter, deras högtider, diet, hushållning och språk. Där blir Hülphers 
uppfattning om det svenska landskapets innehåll och gränser som tydligast. 
Hülphers kartlade dialekterna särskilt noggrant och för många socknar upprättade 
han förteckningar över avvikande ord som han inte trodde användes på andra orter. 
Männens respektive kvinnornas klädedräkt kartlades på liknande sätt, om än inte 
i tabellform. Språk, kläder och andra skick uppmärksammades särskilt i de fall de 
avvek från en implicit norm.

 Hülphers kartering av lokala seder och bruk var inte bara ett tidsenligt försök att 
skilja orterna från varandra och peka ut deras egenheter och speciella karaktärer. 
Det var också en ansträngning för att försöka återfinna och rekonstruera en 
svenskhet som höll på att rotas ut. Landskapet laddades med en moral i mötet 
mellan Hülphers föreställningar om ett svenskt arv och hans beskrivningar av 
berömda platser som Stora Tuna, Mora och Ornäs. Dalarna blev ett landskap där 
rester av det götiska ännu levde, allt hårdare ansatt av främmande inflytanden 
som tenderade att göra kulturen mer homogen och mindre värdefull. Det rena 
och ursprungliga (manifesterat i form av svenska dygder som flit, enkelhet och 
frihetskänsla) stod att finna i studier av ålderdomliga tecken och det enkla folket. 
Här förenades paradoxalt nog drag av upplysningstänkande, med dess drömmar 
om ett effektivt och rationellt organiserat samhälle, och uttryck för arkaisering och 
tidig romantik, som då Hülphers på ett detaljerat men samtidigt stereotypiskt sätt 
beskrev kvinnornas föråldrade språk och enkla dräkt.

301 Dixelius, Linnétraditionen, s. 24–25.
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Reflektioner om platskänsla, territorialitet  
och lokal identitet

Thet wore mycket wärdt, om hela Swea Rike,
Med hwad som ther i finns, i Städer och på Land,
Så lades för en dag, och at wi hade slike
Beskrifningar på alt […]; 
Wi tå ej Främlingar i Foster-landet hette,
Ther mången härtils dags med bundna ögon gått.302

Topografin som ämne

När vi talar om resande svenskar under 1700-talet tänker vi kanske först och 
främst på linnélärjungarnas omfattande expeditioner till olika delar av världen. 
Mindre känt är att dessa upptäcktsresor i fjärran länder hade en samtidig mot-
svarighet där intresset istället riktades inåt mot det egna landet. Under hela 
1700-talet men särskilt under frihetstiden utsattes det svenska territoriet för ett 
forskningsintresse som inte hade skådats tidigare. Ämbetsmän, präster, borgare 
och även en och annan adelsman reste och forskade i landets kulturella, sociala 
och ekonomiska förhållanden. Ett syfte var att kartlägga dessa förhållanden för att 
göra dem bättre kända bland landsmännen. Inte minst det historiska intresset var 
både brett och intensivt bland dem som ville ”avtäcka” fosterlandet och göra det 
svenska folket medvetet om ett föreställt arv. Också i det danska riket påbörjades 
en motsvarande kartläggning, om än i mindre format och något senare.303 

 Den unge Linnés resor i det frihetstida Sverige hör till det mest välkända exemplet 
på fosterländska resenärer. Hans resor hade två syften: att främja nationella eko-
nom iska intressen och till att göra landet känt både för folket och för lärda män i 
utlandet.304 Hans anteckningar spände över ett brett register av ämnen, allt från 
naturalhistoria och hushållning till folkliga seder och historiska lämningar.305 

Ett fosterländskt motiv förenades med ett utilistiskt – ett nyttomotiv – i omtanken 
om fäderneslandet och dess bästa. ”Ingen ort ansågs otjenlig til ändamålet, men 
tjenligast de, som ännu intet voro besedde af kunnige Män”, som Pehr Kalms 

302 Petrus Arosenius gratulation i Abraham Abrahamsson Hülphers, Dagbok öfwer en Resa 
igenom de, under Stora Kopparbergs Höfdingedöme lydande Lähn och Dalarne år 1757, 
Västerås 1762.

303 Tine Damsholt, ”On the Concept of the ’Folk’”, Ethnologia Scandinavia 1995; Steinar 
Supphellen, ”Den historisk-topografiske litteraturen i Noreg i siste halvparten av 1700-talet”, 
Heimen 1979.

304 För en modern översikt över Linnés ekonomiska tänkande, se Lisbeth Koerner, Linneaus: 
Nature and Nation, Cambridge 1999.

305 AnnaMari Sarajas, Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet, Stockholm 
1982, s 122. Citatet är taget från Carl Linnaei Öländska och Gothländska resa … år 1741, 
Stockholm och Upsala 1745, s 311. Se även Sigfrid Svensson, ”Linné som ’antiquarius’”, 
i Rig 43 (1960), s 1–14, som menar att Linné i betydande utsträckning påverkades av den 
humanistiska inriktningen vid Lunds universitet. 
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minnes tecknare sammanfattade frihetstidens resor i fosterlandet.306 Det gällde 
att både lära känna de delar av riket som inte var kända av dessa ”kunnige Män”, 
men också att sprida kunskaper till en bredare läsekrets. 

 I de linneanska reseskildringarna från Sverige kan vi se en patriotisk motivbild 
som satte statens och nationens intressen framför individens och lokalsamhällets. 
Sten Lindroth har konstaterat att de ”tjänade statsnyttan, dvs. hattarnas eko-
nomiska politik”.307 Carl Petter Hällström karaktäriserade vid 1800-talets början 
Linnés tid som en tid då vetenskapernas ”idkare drogos från sitt yrke genom 
upp märksamheten på det allmänna tillståndet”.308 Vetenskapsmännen ställde sig 
i statens tjänst som aldrig förr: i och med hattregimens tillkomst vid riksdagen 
1738/39 slöts en allians mellan en radikal naturvetenskap och en växande makt-
elit.309 År 1739 föreslog också en tongivande ledamot av Vetenskapsakademien att 
sällskapet borde stödja forskningsresor i fosterlandet.310 

 Linnés och Kalms skildringar av frihetstidens Sverige är populära än idag men utgör 
likväl endast toppen på ett veritabelt berg av topografisk litteratur som behandlade 
lokala förhållanden. Med topografi avsågs beskrivningen av en begränsad plats, 
ofta ett ganska litet område som en socken eller en stad, men det kunde också 
behandla ett helt landskap eller län. I den svenska litteraturen förekom således inte 
byar eller köpingar, och endast i ett fåtal fall gods och gårdar. En närbesläktad term 
som aldrig blev vanlig i svenskan men som användes synonymt var ”korografi”. I 
praktiken behandlades endast administrativa eller historiskt kända orter i sådana 
arbeten. Lesley Cormack har angående 1600-talets England skrivit att korografin 
bidrog till att utveckla lojaliteter mot platsen och lokalsamhället, snarare än till en 
nationalistisk lojalitet mot centralmakten. Korograferna ordnade tid och rum för att 
göra världen hanterbar. De identifierade sig med ett landskap som hade reducerats 
till en text. Detta landskap skapade en bild av England som en överlägsen och 
särartad kultur.311

 Identiteter är alltid subjektiva och personliga – att ”identifiera” innebär att känna igen 
och få bekräftelse. Det är en aktiv handling som kräver medvetenhet, vilket innebär 
att identiteter inte existerar latent. Identiteter fyller bara en funktion när de utmanas 

306 Johan Lorentz Odhelius, Åminnelse-tal, öfver Kongl. Vetensk. Acad. Ledamot Herr Pehr 
Kalm, Stockholm 1781, s 10.

307 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, Stockholm 1975, s 188. 
308 Carl Petter Hällström, Tal, Innehållande Anmärkningar Om den tillvext Fäderneslandets 

Geographie vunnit under loppet af de sistförflutna femtio åren, Stockholm 1815, s 8.
309 Sven-Eric Liedman, “Utilitarianism and the Economy”, i Tore Frängsmyr (red), Science in 

Sweden, Canton 1989, s 30; Karin Johannisson, “Naturvetenskap på reträtt.”, 
Lychnos 1979/80.

310 Ledamoten var Mårten Triewald; Sverker Sörlin, “Scientific Travel – The Linnean Tradition”, i 
Frängsmyr, Science, s 117.

311 Lesley B Cormack, Charting an Empire, Chicago 1997, s 164, 202. Jfr Bernhard Klein, 
Maps and the Writing of Space in Early Modern England and Ireland, Basingstoke 
2001, som skriver att “chorography produced ‘landscapes’” och att den bidrog till en 
process som syftade till nationell självbeskådan (s 9). Jmf Lucia Nuti, “Mapping Places: 
Chorography and Vision in the Renaissance”, i Denis Cosgrove (red), Mappings, London 
1999; Richard L Kagan, “Clio and the Crown”, i Richard L Kagan & Geoffrey Parker (red), 
Spain, Europe and the Atlantic World, Cambridge 1995, s 84–85; även Rosemary Sweet, 
The Writing of Urban History in Eighteenth-Century England, Oxford 1997, s 2.



Gotland University Press 7

81

eller blir bekräftade och på så sätt genomgår ”identifikation”, en term som i högre 
grad än ”identitet” visar att det handlar om en dynamisk process och inte om något 
som är permanent närvarande.312 Identiteter skapas och konstrueras fortlöpande. 
Att författa eller läsa en beskrivning av fosterlandet kan utgöra en sådan process 
där identifikationen med statliga eller lokala intressen aktiveras. 

Territorialitet och seende

1700-talets mitt var i Sverige en tid som föregick det romantiska land skaps-
måleriets genombrott med Elias Martins bildskapande.313 Tillsammans med 
rese skildringar var provinsbeskrivningar den metod som fanns för att skapa och 
förmedla verbala bilder av det svenska landskapet. Som populära svenskspråkiga 
genrer formerades de ungefär samtidigt i Sverige: Linnés reseskildringar tog 
sin början på 1730-talet, och den första svenskspråkiga provinsbeskrivningen 
publicerades 1741.314 De fyllde delvis olika litterära funktioner, men de var barn av 
samma tid och tänkande. 

 Landskapsrepresentationen kunde användas för maktutövning och för att politisera 
landskapet, eller göra det till ett territorium. Territoriet är ett landskap bestämt 
och avgränsat på politiska grunder. Territorialitet kan helt kort beskrivas så här: 
”When we control areas in space we create territories, and the act of creating 
territories is the geographical exercise of power. […] Powerful groups (people in 
dominant positions within a society) impose their interpretations of place, landscape 
and nature on society at large, and will generally define territorial boundaries.”315 
Territoriet är alltså ett politiskt landskap där maktägande grupper eller aktörer tolkar 
rummet på sätt som stämmer överens med deras intressen och sedan tvingar 
dessa tolkningar på andra grupper som agerar i landskapet. En politisk och social 
ordning skrivs därmed på det fysiska landskapet. 

 Territorialitetens sätt att yttra sig har nyligen diskuterats av några svenska 
forskare. I Territoriets gränser studerar bland andra Ingemar Karlsson före-
ställningar om hur territorier påverkar formeringen av identiteter. Bland annat berör 
de hur vetenskapliga undersökningar av ett nationellt landskap har bidragit ”till att 
gestalta det svenska territoriet”.316 Territoriebegreppet motiverar frågan om vem 
som har makten att definiera och beskriva ett landskap. ”De statliga territorierna 
definieras[…] utifrån sina redan etablerade politiskt-administrativa gränser”, skriver 
författarna.317 Enligt ett sådant resonemang strävar nationalstater efter kunskap 
som endast bekräftar deras existens. Territorialitet ingår i en diskurs om tillhörighet 
och identitet där olika intressen gör sig gällande för att utöva makt genom att 
skriva en social ordning på landskapet.

312 Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, Stockholm 1996, s 53. Jmf. Henrik 
Höjer, Svenska siffror, Hedemora 2001, s 26–28.

313 Mikael Ahlund, ”Det nationella landskapet”, i Nationalism och nationell identitet i 1700-talets 
Sverige (red Åsa Karlsson & Bo Lindberg), Uppsala 2002.

314 Lars Salvius, Beskrifning om Sveriget, Stockholm 1741.
315 Arild Holdt-Jensen, Geography, 3rd ed, London 1999, s 167.
316 Ingemar Karlsson (red), Territoriets gränser, Stockholm 1997, s 88–89.
317 Karlsson 1997, s 123, jmf s 136ff om nationalismens identifikationsprocess.
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 ”Seende” är ett sätt att förhålla sig till politiska landskapet. Begreppet betonar att 
tolkningar av landskapet inte är objektiva utan att detta uppfattas aktivt och formas 
därefter. Hur landskapet representeras beror på perspektiv och intresse, kort 
sagt. Seendet är dock inte bara en spegel av materiella förhållanden, utan formar 
också kunskapen om landskap och territorier. “Landscape imagery is not merely 
a reflection of, or distraction from, more pressing social, economic or political 
issues; it is often a powerful mode of knowledge and social engagement”, skriver 
Stephen Daniels.318 Att representera ett landskap är att producera kunskap om det. 
Genom kunskapen möjliggörs och begränsas samtidigt ett agerande i landskapet. 
Landskap bör därför inte ses som en slutprodukt som återspeglar eller förvränger 
sociala förhållanden, utan mer förstås som integrerade i de processer som styr hur 
vi upplever, tolkar och organiserar världen.319 

 Resonemang om seende kan alltså hjälpa oss att kritiskt analysera olika former för 
landskapsrepresentation. Kulturgeografen Susanne Seymour menar att land skaps-
representationer är situerade: ”the view comes from somewhere[…] and have been 
often tied to particular relationships of power between people.320 De kan därmed 
tjäna som ingångar till analyser av maktrelationer i landskapet. Genom seendet 
’laddas’ landskapet politiskt och blir därmed ett territorium – ett rum att utöva 
makt inom, inte minst genom att gestalta det. Seendet är identitetsformerande 
men skriver också en social ordning på landskapet. Den här ordningen bygger på 
strukturer som klass, kön, nationalitet och andra bestämningar som bidrar till att 
forma identitet. 

 Geografer har studerat hur landskapsrepresentation har varit integrerad i konstrukt-
ionen av sådana identitetsskapande kategorier som nationalitet, klass, ras och 
kön. Dessa har som processer knutits till idéer om natur och ägande som tog form 
under den tidigmoderna epoken.321 Forskningen har framför allt tolkat seende som 
uttryck för makt över egendom och arbete. Denis Cosgrove anlägger ett klass-
perspektiv och visar hur en speciell syn på landskapet växte fram i 1500-talets 
Italien, tätt förknippad med köpmannaklassens intressen. Godsägarna anammade 
nya teorier om rummet för att mäta upp och ta kontroll över sin egendom.322 För 
Cosgrove finns det en konservatism inbyggd i idén om landskapet som syftar till 
att uppnå status quo eller säkerställa en redan fastställd ordning. Därmed bortser 
betraktaren från konflikter mellan de olika grupper som befolkar landskapet.323 Men 
representationer av landskap kan inte uteslutande ha använts i sådana syften – de 
kan lika gärna användas för att formulera kritiska och reformdrivande hållningar. På 
så sätt ingår landskap i en pågående diskurs om territoriers formering och använd-
ning. Provinsbeskrivningar är ett exempel på att landskapsrepresentationer kunde 
användas både för att bekräfta och kritisera makten över territorier.

318 Stephen Daniels, Fields of Vision, Cambridge 1993, s 8.
319 Susanne Seymour, ”Historical geographies of landscape”, i Modern Historical Geographies 

(red Brian Graham & Catherine Nash), Essex 2000, s 214.
320 Seymour, ”Historical geographies”, s 194.
321 Seymour, ”Historical geographies”, s 198–199.
322 Denis Cosgrove, The Palladian Landscape, London 1993. 
323 Denis Cosgrove, ”Prospect, perspective and the evolution of the landscape idea”, 

Transactions of the Institute of British Geographers 1985 (10), s 58.
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Cosgrove menar emellertid att landskapsrepresentation huvud sakligen har syftat 
till att cementera makt och kväva kritiken av makten. Stephen Daniels betonar 
hur föreställningar om landskap inte bara reflekterar eller distraherar från sociala, 
ekonomiska och politiska frågor. De utgör också kraftfulla motorer för att producera 
kunskap och engagemang i samhällslivet.324 Daniels har behandlat skogens och 
trädens ikonografi i England under perioden 1770–1830, och kan se hur skog 
återgavs i termer av ägande och exploatering. Skogen, särskilt ekskog som var en 
symbol för adelskap och ancennietet, gjorde det möjligt att naturalisera relationen 
mellan politisk makt och egendomsinnehav på landsbygden.325 På liknande sätt 
har Hugh Prince observerat hur 1700-talets landskapsmåleri kraftigt tonade ned 
de revolutionerande förändringar som ägde rum på den engelska landsbygden. 
Pittoreska målningar från slutet av 1700-talet uppvisade pastorala motiv som 
erbjöd en tillfällig flykt från den oroliga landsbygden. Bönder och arbetare i motiven 
framstod som opåverkade av social och teknisk förändring  – de sågs som en 
del av en oföränderlig och primitiv natur. Prince kan här peka på en paradox: de 
godsägare som beställde dessa pittoreska verk var samma grupp som drev igenom 
jordbruksreformerna, men de var ytterst måna om att inte framstå som reformatorer. 
Istället framställde de sig som hörnstenar i lokalsamhällen vars ursprungliga ordning 
de sökte återställa.326 Daniels och Prince kan visa hur landskapsrepresentation har 
använts för att uttrycka rumsligt situerade maktpositioner.

Platser och landskap

En plats är ett fysiskt rum som har blivit socialt genom att laddas med mening. 
Filosofen Henri Lefebvre har resonerat kring hur rum och rumslighet hela tiden skapas 
genom aktivitet. Han menar bland annat att representationer av rummet medvetet 
skapas av vetenskapsmän, teknokrater och samhällsingenjörer som identifierar det 
levda och uppfattade rummet med det rum som de själva observerar.327 

 Beskrivningen av ett rum innebär att det laddas med betydelse och blir en plats. 
Iakttagaren, den som beskriver, måste förhålla sig till rummet och betrakta det ur 
ett bestämt perspektiv. När topografen konstruerade det fosterländska landskapet 
ställdes han inför valet att beskriva en ort som ett välbekant hem eller som en 
mer eller mindre okänd plats som det var hans uppgift att skaffa och sprida 
kunskap om. Hur en plats framställdes berodde på författarens relation till rummet 
– betraktade han det som ett hem, och i så fall ett fullständigt sådant eller en del 
av ett större hem? Varje hem sätter upp en gräns mot det omgivande rummet. 
Rummet utanför hemmet målas upp som främmande, det är något vi känner sämre 
än det vi kallar vårt hem.328 Hemmet får representera ”det rent rumsliga skyddet för 
individen, avgränsningen från yttervärlden, det främmande och hotande”.329

324 Daniels, Fields of Vision, s 8.
325 Daniels, ”The political iconography”, s 45.
326 Hugh Prince, ”Art and agrarian change, 1710–1815”, i Cosgrove & Daniels 1997, s 115–116.
327 Henri Lefebvre, The production of space, Oxford 1991, s 38–39.
328 För en diskussion om sådana gränsdragningar, se Marshall Sahlins, Boundaries, 

Berkeley 1989.
329 Karin Johannisson, Nostalgia, Stockholm 2001 s 32.
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 Kulturgeografen Mike Crang har pekat på hur representationer av platser ofta 
före går den subjektiva erfarenheten av platserna. Vi vinner kunskap om platser i 
första hand genom olika medier, inte genom att själva vistas på dem och uppleva 
dem.330 I det medium som litteraturen utgör återfinner vi representationer av platser 
i exempelvis geografiska beskrivningar, reseskildringar, romaner och olika grafiska 
avbild ningar. Dessa genrer reproducerar erfarenhet och bildar traditioner.

 Att beskrivningar är subjektiva gör dem inte mindre intressanta för historisk 
forskning. Med subjektivitet menar jag inte att det någonstans skulle finnas ett 
objektivt korrektiv som representationerna kan ställas mot och värderas efter. 
Subjektiviteten är snarare ett tecken på kulturens makt över representationen 
genom att denna färgas av betraktarens smak, erfarenheter och intressen. 
Vidare påverkas representationer ständigt av värderingar och ideologier genom 
att de engagerar sig i sin samtid. Tryckta texter och bilder förhåller sig ständigt 
till en publik, en föreställd läsare eller betraktare, och därför rymmer de också 
förväntningar om publikens intressen och värderingar. Skall representationen 
bekräfta publikens föreställningar om ”hemmet” eller utmana dessa och därmed 
tvinga dem att omvärdera sina erfarenheter?

 I betraktarens landskap förenas litteraturen och geografin. Mike Crang menar att vi 
bör sluta se på dessa områden som två skilda fält. De delar i själva verket en rad 
gemensamma egenskaper: ett sätt att förstå landskap och använda konventioner 
och retorik för att möta publikens föreställningar om en plats. Geografin förhåller sig 
inte bara till en fysisk värld utan också till en litterär värld som genom stil, retorik och 
argumentation vill förmedla övertygande bilder och visioner.331

 Här aktualiseras det landskapsbegrepp som kommer att genomsyra avhandlingen 
och erbjuda det teoretiska verktyg som blir nödvändigt för att förstå hur den 
topo grafi ska litteraturen representerade platser. För det första är landskapet 
som repre sent erad miljö, i exempelvis målningar, dikter eller beskrivningar, 
oundvikligen socialt konstruerat och ideologiskt laddat, och inte ett värdeneutralt 
rum där föremål och människor bara representerar sig själva.332 Om landskapets 
representation är konstruerat så är det samtidigt också situerat. Landskapet 
situeras genom den sub jektiva iakttagarens beskrivning, t ex av författaren 
till en topografisk beskrivning. Geografen Susanne Seymour menar att denna 
blick alltid kommer från en bestämd riktning och att den kan knytas till ojämlika 
maktförhållanden i samhället.333 För fattarna till ortsbeskrivningar kom inte från alla 
läger i samhället, utan särskilt från prästerskapet och deras familjer, och prästerna 
hade en särskilt auktoritativ roll i lokalsamhället.334 Exempelvis var merparten av 
Hülphers korrespondenter präster.

330 Mike Crang, Cultural Geography, London 1998, s 44.
331 Crang, Cultural Geography, s 57–58.
332 Katarina Saltzman, Inget landskap är en ö, Lund 2001, s 50; Torkel Molin, Den rätta tidens 

mått, Umeå 2003, s 181; Anders Häggström, Levda rum och beskrivna platser, Stockholm 
2000, s 17. Se även Christer Nordlund, Det upphöjda landet, 1860–1930, Umeå 2001.

333 Seymour, ”Historical”, s 214. Se även Birgitta Svensson, ”Den etnologiska blicken”, i Anders 
Gustavsson (red), Kunskapsmål, teori, empiri, Uppsala 1996.

334 Carin Bergström, Lantprästen, Stockholm 1991.
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 Iakttagarens blick är ofta inte bara beskrivande utan också föreskrivande, eller 
norma  tiv. Landskapsrepresentationen laddas med ett politiskt innehåll och för-
vandl ar rummet till en arena för maktutövning.335 Cosgrove har studerat den 
sociala betydelsen av linjärperspektivets introduktion i landskapsmåleri, och 
menar att det först användes i geometrins för att ta kontroll över rummet och 
cementera egendomsförhållanden i renässansens Italien. Under den tidigmoderna 
perioden växte det fram en ny tilltro till synen som ett medium genom vilket sann 
kunskap kunde nås.336 

 Landskapet tydliggör vidare förhållandet att människans intryck av den yttre 
världen förmedlas genom erfarenheter. Enligt Cosgrove är landskapet ideologiskt 
genom att vissa samhällsklasser har använt det för att beskriva sig själva och 
sin värld genom relationer till naturen.337 För honom blir landskap därför ett slags 
teknik för att erfara världen, en teknik som har mycket gemensamt med andra 
kulturella praktiker.338

 Maktutövningen i landskapet kan alltså äga rum genom olika gestaltningar. Ge stalt-
ningen kan då syfta till att forma kollektiva identiteter men också till att skriva en 
social ordning på landskapet. Den här ordningen bygger på struktur er som klass, 
kön, nationalitet och andra bestämningar som bidrar till att definiera identiteter och 
fylla dem med innehåll. Landskapet blir därmed en väg för att reproducera normer 
och moraliska utsagor.339 Utsagorna ger betraktaren möjlig het att dela in rummet 
och dess aktörer i välbekanta kategorier, som ”Dalarna” eller ”allmoge”, och visa 
vilka grupper det är som behärskar detta landskap. 

 För Cosgrove finns det en samhällsbevarande eller konservativ kraft bakom 
själva idén om landskapets representation som något objektivt. När Hülphers 
reste i Dalarna såg han sig inte som en främling i detta landskap utan som en 
svensk som reste i en av de äldsta svenska bygderna. Han sökte efter inslag 
som både bekräftade svenskheten och sådant som avvek från en etnisk svensk 
norm, som exotiska dialekter eller byggnadstraditioner. Den samhällsbevarande 
kraften syftar till att konsolidera en redan fastställd social ordning. Den betonar 
harmonins betydelse och undertrycker konflikter mellan de grupper som befolkar 
landskapet.340 

 Inte bara kulturgeografisk utan också konsthistorisk forskning har kommit till slut-
satsen att landskapsrepresentation huvudsakligen syftar till att legitimera och 
be kräfta existerande maktförhållanden. Att representera ett landskap innebär 
tveklöst att framställa kunskap om detsamma. Genom denna kunskap både 
möjliggörs och begränsas ett agerande i landskapet. Landskap skall därför 
absolut inte ses som en slutprodukt som antingen återspeglar eller förvränger 

335 Denis Cosgrove, Social Formation and Symbolic Landscape, London 1998 [1984]. 
336 Cosgrove, Social Formation, s 8–9. Jmf vad Pär Eliasson skriver om “autopsins” betydelse 

under tidigmodern tid; Pär Eliasson, Platsens blick, s 51–53. Se även Matthew H Edney, 
Mapping an Empire, Chicago 1997, kap 2.

337 Cosgrove, Social Formation, s 13–15.
338 Cosgrove, Social Formation, s 1.
339 Rebecca Bedell, The Anatomy of Nature, Princeton 2001, s 8–10.
340 Denis Cosgrove, “Prospect, perspective and the evolution of the landscape idea”, 

Transactions of the Institute for British Geography 10 (1985), s 58.
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sociala förhållanden. Istället bör det förstås som integrerat i de invecklade 
processer som formar våra sätt att uppleva, tolka och organisera världen.341

Könsrelationer i beskrivningarna

Denis Cosgrove har kritiserats av bland andra Barbara Bender för att inte se att 
det också finns ett könsperspektiv i landskapet, som enligt henne har dominerats 
av en manlig blick.342 Kvinnlig närvaro i landskapet har undertryckts liksom en 
självständig kvinnlig blick. Daniels och Seymour har i led med denna tolkning 
pekat på hur 1700- och 1800-talens engelska landsbygd framställde som feminin 
av veten skapsmän och konstnärer. En manlig dominans över en feminiserad 
landsbygd naturaliserades.343 Det var ett manligt privilegium att skriva topografi, 
och det med förde bland annat att kvinnor gavs en mycket tillbakadragen 
plats i landskapet. När kvinnor nämns uttryckligen är det ofta i samband med 
hushållssysslor, då de framställs som idoga och lydiga, men som vi sett tog 
Hülphers upp att kvinnornas dialekt var ”renare” än männens eftersom kvinnorna 
höll sig hemma medan männen ofta var ute på handelsresor och lät sig påverkas 
av intryck från andra provinser.

 Det manliga seendet har enligt Bender varit organiserat och rationellt och under-
tryckt kvinnlig närvaro (och självständigt kvinnligt seende) i landskapet. Daniels och 
Seymour har pekat på hur den engelska landsbygden under 1700- och 1800-talen 
framställde som feminin, svag och tillgänglig för vetenskapsmän och konstnärer.344 
Denna diskurs passar också in i 1700-talets svenska ortsbeskrivningar.

 Att representationer skriver en könsordning på landskapet har alltså påpekats 
av tidigare forskning, och inte minst därför blir det nödvändigt att finna verktyg 
för att analysera könsrelationer i provinsbeskrivningarna. Mary Louise Pratt 
använder begrepp om seende i sin studie av koloniala möten under 1700- och 
1800-talen. Hon talar dels om anti-conquest, dels om the seeing man. Med 
‘icke-erövring’ avser hon en strategi för representation genom vilken ”European 
bourgeois subjects seek to secure their innocence in the same moment as they 
assert European hegemony”.345 Det var en teknik som européer använde för 
att inte behöva fram stå som imperialister när de agerade i kolonierna. Strategin 
var svaret på en framväxande kolonialkritisk diskurs, menar Pratt. Idén om 
‘den seende mannen’ menar jag blir mer användbar i ett svenskt sammanhang 
än den om ’icke-erövring’. Den seende mannen beskrivs av Pratt som ”the 
European male subject of European landscape discourse – he whose imperial 
eyes passively look out and possess.”346 Hon menar att världen betraktades 

341 Susanne Seymour, ”Historical geographies of landscape”, i Modern Historical Geographies 
(eds Brian Graham & Catherine Nash), Essex 2000, s 194.

342 Barbara Bender, Landscape: Politics and Perspectives, Providence 1993, s 1; Seymour, 
”Historical”, s 196. 

343 Seymour, ”Historical”, s 200; Stephen Daniels & Susanne Seymour, “Landscape design 
and the idea of improvement 1730–1900”, i An Historical Geography of England an Wales 
(eds R A Dodgshon & R A Burlin), London 1990, s 488.

344 Seymour, “Historical”, s 200; Daniels & Seymour, “Landscape design”, s 488.
345 Pratt, Imperial Eyes, s 7.
346 Pratt, Imperial Eyes, s 7.
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ur ett närmast hegemoniskt manligt perspektiv som strävade efter makt genom 
ägande. Ortsbeskrivningarna är fyllda av förteckningar över egendom och vem som 
äger den. För mig är seendet en metod som kan användas för att göra anspråk 
på rätten att utöva makt över landskapet och dess ordning, och då blir Pratts 
resonemang om ett manligt subjekt som tar kontroll över de platser det betraktar. 
Norrlandsresenären Hagström framställde som vi sett sin egen resa som en 
strapats där hans manlighet och kontroll över naturen kunde bekräftas.

Liknande processer pågick alltså inom Europa på 1700-talet, som har 
karaktäriserats som en tid då kontinenten också vände sig inåt mot sig själv 
i sökandet efter nya resurser att exploatera. Pratt påpekar mycket riktigt att 
”discourses that legitimate bourgeois authority and delegitimate pesant and 
subsistence lifeways[…] can be expected to do this ideological work within Europe 
as well”.347 Hon menar att det i Europa pågick en inre kolonisering samtidigt som 
Europa också strävade utåt. Målet var dock detsamma i båda fallen: att söka upp 
och i statens intresse ta i bruk ännu outnyttjade resurser. 

 En annan feministisk geograf, Gillian Rose, menar att det visuella är centralt i alla 
anspråk på geografisk kunskap. För Rose representeras det sedda av det vi erfar 
och således det som vi kan äga kunskap om. Geografernas arbete framställer 
(enligt Rose) världen i enlighet med bestämda uppfattningar om hur den borde 
fungera och presenterar denna konstruktion som en sanning. Den geografiska 
beskrivningen har för geografen betydelsen av en övergångsrit. Utmaningen att 
korrekt beskriva det han ser sätter honom på ett prov som han måste överkomma. 
För att visa att han är värdig denna prövning måste han skapa en geografi 
som korrelerar med dominerande politiska visioner.348 Den speciella blick som 
har använts av professionella geografer i modern tid representerar för Rose en 
visuell ideologi. Genom denna ideologi blir landskapet ett sätt att representera 
maktförhållanden snarare än att endast utgöra ett objekt för empiriska studier.349 
1700-talets ortsbeskrivningar författades inte av en professionaliserad kategori som 
”geografer”, men det ligger ändå nära till hands att se sådana kopplingar mellan 
beskrivning och politisk vision, inte minst hos författare som Jacob Faggot eller Pehr 
Kalm där statsnyttan och den politiska hushållningen var en övergripande ideologi. 

Konstruktionen av en hembygd

Att representera ett välbekant landskap är ett försök att skapa en hembygd, en 
plats som vi kan känna igen oss i och identifiera oss med. Karin Johannisson har 
i en essä diskuterat hemmets nostalgiska betydelse, och påpekar där att hemmet 
inte bara är en plats utan också föreställningen om en gemenskap. Nostalgi bygger 
på minnet av ett sådant hem, ett tillstånd av trygghet och gemenskap som har gått 
förlorat. Ordet ”hemsjuka” uppträdde i svenskan för första gången under 1700-talet. 

347 Pratt, Imperial Eyes, s 10.
348 Gillian Rose, Feminism & Geography., Minneapolis 1993, s 70. Se även James Duncan & 

Derek Gregory, Writes of Passage, London 1999, s 8; Marcia Yonemoto, Mapping Early 
Modern Japan, Berkeley 2003, s 56. 

349 Rose, Feminism, s 86–89, 100–101. 
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Linné definierade sjukdomen som en ”längtan till fädernesland eller anförvanter”.350 
Det säger sig självt att de som drabbades av sjukdomen befann sig långt hemifrån. 
Hos dem infann sig plötsligt ett starkt behov av att bege sig hem. Johannissons 
reflektioner påminner om att de författare som beskrev sina hembygder gjorde det 
med affekt: kärleksförklaringar och hyllningar till hembygden var mycket vanliga 
och närmast förväntade. Den ende som kunde förhålla sig kallsinnig till en bygd var 
främlingen. Främlingen beskrevs av bl a Linné som en person som antingen aldrig 
hade haft kunskap om sitt hemland, eller som någon som hade förlorat känslan av 
tillhörighet. Att vara främling var alltså något negativt.

 Hem- eller fosterbygden diskuterades av lärda män i det antika Rom, vars skrifter 
återupptäcktes under renässansen. 1500- och 1600-talen såg ett nyfött intresse 
för det fosterländska, vilket delvis hade att göra med de första nationalstaternas 
framväxt och de maktapparater som utvecklades i deras spår. Universitet och 
andra lärda institutioner blommade upp vars huvudsakliga funktioner var att förse 
de byråkratiska apparaterna med ämbetsmän. Under 1700-talet blev tryckta böcker 
ett allt viktigare medium för att kommunicera identifikationen med ett svenskt 
fosterland, och där var naturligtvis den topografiska litteraturen inget undantag. 
Tryckta beskrivningar kunde spridas långt utanför hembygden och gjorde det 
möjligt för människor att skaffa sig kunskaper om en ort utan att själv besöka den. 

 Nationalismforskaren Thomas Hylland Eriksen har liknat föreställningen om 
nationen vid den om hemmet.351 Nationens folk är en förstorad familj som anses 
hållas samman av genealogiska band och ytterst av en idé om gemensamt blod. 
Medborgarens plikt blir att försvara nationen som vore den hans familj. Den här 
synen går på sätt och vis emot Benedict Andersons annars allmänt accepterade 
tolkning av nationen som en föreställd gemenskap. Anderson menar att det var 
uppkomsten av en nationell offentlighet som framför allt med tryckeriteknikens 
hjälp gjorde det möjligt att skapa nya former av gemenskaper. Böcker författade 
på folkspråk har skapat band mellan människor som inte haft relationer till var-
andra tidigare.352 Åtskilliga forskare har dock betonat att idén om nationen är 
mycket äldre än tryckeriteknikens och folkspråkens genomslag från och med 
1500- talet.353 Anthony Smith har framhållit hur en identifikation med historien – och 
inte föreställningen om en framtid där staten och folket är oupplösligt förenade – har 
erbjudit en nyckel till nationen: bara genom att minnas det förflutna kan kollektiva 
identiteter skapas.354

 Sverige var fortfarande både ett rike och ett välde (den senare benämningen blir 
inte aktuell i denna avhandling), men bestod också av socknar, städer, landskap, 
län (landshövdingedömen) och provinser.355 Fosterlandet, i betydelsen foster- eller 
hembygden, kunde utgöra både ett lokalsamhälle, ett landskap, en riksdel (som 

350 Johannisson, Nostalgia, s 18–20, citatet s 20.
351 Hylland Eriksen, Historia, s 51–55. Jmf Johannisson, Nostalgia, s 33.
352 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen, Göteborg 1992.
353 Adrian Hastings, The Construction of Nationhood, New York 1997. 
354 Anthony D Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986, s 2.
355 Eng, Det svenska väldet, s. 60–79.
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Finland), riket eller en ännu större gemenskap.356 Nationen, i meningen natio 
– en gemenskap av infödda, kunde vara en betydligt mindre gemenskap än 
riket. Exempelvis universitetsstudenternas indelning i sådana nationer hade en 
betydelsefull identitetsbyggande aspekt.357 

 Under den tidigmoderna epoken förekom – som främst Patrik Hall och Jonas 
Nordin visat – identifikationer med en svensk historia och ett svenskt rike, 
men det fanns samtidigt konkurrerande identiteter.358 Här syftar jag framför allt 
på hur identifikationer med ett fosterland som just ett hem inte i första hand 
behövde uttrycka föreställningen om ett enigt svenskt rike. Det kunde röra sig 
om lojaliteter gentemot ett mer lokalt fosterland i form av en stad, en socken eller 
ett landskap.359 Det går att se alternativa föreställningar om nationen som inte 
nödvändigtvis identi fierade den som i föreningen mellan en stat och ett etniskt 
homogent folk. Betydelsen bakom de olika termer som användes för att uttrycka 
relationer mellan människor och gemenskaper skiftade inte bara över tid utan 
också mellan olika grupper.360 

Fosterlandets skiftande betydelser

Det har blivit tydligt att ”fädernesland” och ”fädernebygd” var vanligt före-
kommande termer i den topografiska litteraturen.361 De användes för att be skriva 
relationen mellan individen och gemenskapen. ”Minnes din fädernebygd, som 
fött dig haver och fostrat” var en devis som förekom mer än en gång i seklets 
topografiska och historiska dissertationslitteratur.362 

Innebörden i en sådan retorisk fras varierade kraftigt, mycket beroende på det 
sammanhang som den användes i. Ibland omfattades endast den lokala bygd där 
författaren var född och uppväxt. Ibland identifierades det landskap som denna 
bygd var en del av. Naturligt nog är referenserna till ett riksomfattande fosterland 
ovanliga i den topografiska litteraturen. Dess uppgift var som bekant att beskriva 
väl avgränsade orter, inte hela riken eller stater. 

 Samtidigt kan det vara mycket svårt att mer exakt avgöra vad en författare läste 
in i en benämning som ”fäderneslandet”. Ett exempel där författaren tycks ha 
identifierat sig med ett fädernesland som pekade i riktning mot en nationalstat 
var en ekonomisk beskrivning tryckt år 1755, om ”den tilförene så täcka, rika, 

356 Maurizio Viroli, For Love of Country, Oxford 1995.
357 Om patriotismbegreppet som ett sätt att förstå identitetsbildning i tidigmodern tid, se Bo 

Lindberg, ”Introduktion: nationalism och nationell identitet”, i Åsa Karlsson & Bo Lindberg 
(red.), Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige, Uppsala 2001, s. 8.

358 Patrik Hall, Den svenskaste historien, Stockholm 2000; Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt 
folk, Stockholm 2000.

359 Benny Jacobsson, Den sjunde världsdelen : västgötar och Västergötland 1646-1771, 
Stockholm 2008.

360 David Bell, ”Some Recent Works on Early Modern French National Identity”, The Journal of 
Modern History 68 (1996), s 108.

361 Se t ex Jonas Nordin, ”Om kärleken till fäderneslandet och dess utövning”, i Nationalism 
och nationell identitet i 1700-talets Sverige (red Åsa Karlsson & Bo Lindberg), 
Uppsala 2002.

362 Se t ex Samuel Linneaus, Akademisk avhandling om smålandsstaden Wexiö, 
Lund 1933 [1743], s 13.
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och för Fäderneslandet så mycket godt utlofvande Vreta Closters Skogs-bygd”.363 
Här utgörs uppenbarligen fäderneslandet av något mer än Vreta, men vilken 
betydelse lästes egentligen in av författaren? Var det kungamaktens jurisdiktion, 
en språklig eller rentav religiös gemenskap (författaren var präst) som utgjorde 
”fäderneslandet”? Ett exempel hämtat från år 1766 kan vidare få visa på hur 
olika benämningar på gemenskaper ansågs vara möjliga att kombinera utan att 
budskapet blev motsägelsefullt. Med hjälp av en diskussion om hushållning knöt sig 
författaren på en och samma gång till två olika gemenskaper, dels till en lokal och 
dels till en större: 

De försök, hvilka till Landsorternes Beskrifning, deras Naturalier och 
alsters utredande i vårt kjära Fosterland redan blifvit gorde, hafva, 
långt för detta, helt tydeligen rögt sin oskattbara nytta. [...] Vi hafve 
nogsamt ärfarit, at inga särdeles betydande mått och steg hafva 
kunnat vidtagas till vår allmänna och enskilta hushållnings förbättring, 
innan vi först lärdt at närmare känna vår Hembygd till sina förmåner 
och brister.364

Motiveringar om att det upplevdes som viktigt att minnas hem- eller fosterbygden 
och att hålla den kär återkom också i den topografiska litteraturen.365 En finsk student 
menade vid seklets mitt att han skrev för att ”på något sätt tiena mitt Fädernesland 
[…] ock, at afbörda den skyldighet, som min Födelse Stad mig pålägger”.366 Här, 
lik som i det föregående citatet, tilltalades en större och en mindre gemenskap sam-
tidigt. Födelsestaden var Nystad, men vad han kan ha menat med fäderneslandet blir 
föremål för spekulation: var det Finland, hela riket eller något annan storhet? 

 Att det inte var en självklarhet att foster- eller fäderneslandet (de används synonymt 
i avhandlingen) representerade det svenska riket blir än tydligare när vi tittar på en 
beskrivning av Åbo från 1700-talets början. Författaren sade sig inledningsvis hysa 
förhoppningen att han kunde ”framleta något som rörer det älskade fosterlandet”. 
Han var säker på att detta motiv skulle ”vinna bifall af hvarje redlig fosterlandets 
vän”. Att detta fosterland inte identifierades med det svenska riket utan med stor-
furstendömet Finland framgick när författaren förklarade att han skrev för att polem-
isera mot de som ”vilja förklena vårt Finland”, där Åbo – inte Stockholm – utgjorde 
”vårt älskade fosterlands hufvudstad”.367 Här definierades fosterlandet som en 

363 Tiburtz Tiburtius, ”Beskrifning öfver Vreta Closters Socken uti Östergöthland”, KVAH 
1755:3, s 201. Jmf Adolph Modeer, ”Oeconomisk Beskrifning Öfver Halltorps och Voxtorps 
Socknar”, KVAH 1767.

364 Bengt Niclas Hagelberg (preses Clas B Trozelius), Physico Oeconomisk-Beskrifning öfver 
Mistelåhs socken uti Småland, Lund [1766], s 3 (min kurs). 

365 Nils Hufwedsson Dal, Boerosia, Urbs, per Regna Septemtrionis, mercatura nobilis. 
Stockholm 1719, s 9. Se även resp företal i: Samuel Linnæus, De Wexionia, urbe 
Smolandorum, Lund 1743–44; Eric Brunnius De urbe Torna, eique adjacentibus paroecia, 
Uppsala 1731; Johan Enewall, De Waxholmia, Uppsala 1762; Forssenius, De Schedvia; 
Johan Ryding, De Lincopia, Uppsala 1735; Johannes Sundler De Nycopia metropoli 
Sudermanniæ, Uppsala 1735–1739.

366 Ephraim Hoeckert Beskrifning öfwer siö-staden Nystad, Åbo 1753, s 2.
367 Daniel Juslenius, ”Åbo förr och nu”, Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen, 

Helsingfors 1841. [Aboa vetus et nova, Åbo 1700.] 
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hist orisk och kulturell region, inte som en självständig stat. Finlands identitet låg 
här i dess förflutna som en särartad kultur, inte i föreställningen om en politisk 
självständighet eller om den svenska kungens maktmonopol. 

 Just denna mångfald av betydelser hos begreppen gör 1700-talets Sverige till 
ett intressant studieobjekt ur identitetsbildningens perspektiv. Vad fosterlandet 
betydde och stod för var inte en gång givet, utan berodde på sammanhanget 
och användarens syften. En annan finsk student beskrev år 1760 fäderneslandet 
som en större gemenskap som han ville tjäna, och fosterbygden som en 
gemenskap där han var född och som han älskade mest: ”[…] en ädel drift och 
begärelse, at på något sätt kunna tjena Fäderneslandet, samt en naturlig kjärlek 
til Fosterbygden”. Det var därför han och andra studenter valde att skriva om 
sin egen hemstad.368 Författaren menade i det här fallet att han kände starkare 
band till hembygden än till någon annan gemenskap. Anledningen var att han 
var född och uppväxt där – det var hans hem, hans patria. Under 1700-talet 
kunde storfurstendömet Finland vara ett fosterland för sina invånare, och inte 
nödvändigtvis i första hand statsbildningen Sverige. 

Identifikation och rumslighet

Vi har konstaterat att rummet fylls med mening genom att vi förhåller oss till det, 
ex empel vis genom att beskriva det topografiskt. Av rummet blir då en plats. En 
metod för att begripliggöra rummet kan vara att resa genom det. Senare tids 
forskning om resandets historia har uppmärksammat hur resor bidrar till att 
skapa identiteter hos resenären. Språkforskaren Katherine Turner skriver om hur 
en framväxande brittisk medelklass byggde en identitet genom att resa till den 
europeiska kontinenten och iaktta andra samhällen. Det visade sig bli en metod 
för att konstruera klass- och könstillhörighet men även nationell identitet. Hon 
uppmärksammar bland annat hur författandet av reseberättelser tilldelades en 
moraliserande funktion. Det blev ett sätt att kritisera andra samhällsgruppers 
moral och att framhäva sina egna dygder.369 

 Resor har särskilt sedan 1700-talet bidragit till att skapa rumsliga identiteter, 
kanske främst genom att de ger resenären möjlighet att dra gränser mellan sitt 
eget jag och det som upplevs som främmande. Litteraturhistorikern Edward W 
Said har i flera arbeten belyst hur en västeuropeisk intelligentia (vetenskapsmän, 
tekno krater, författare) sedan slutet av 1700-talet bidrog till koloniseringen 
av områden utan för Europa. Metoden gick ut på att avgränsa, kategorisera 
och beskriva före teelser i dessa områden uteslutande på de europeiska 
kolonisatörernas villkor. Resultatet blev en i högsta grad moraliserande syn på 
koloniernas befolk ning som mindervärdig och primitiv, och som ytterst syftade till 

368 Carl Bergman, Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer siö-staden Ekenæs, 
Åbo 1760, s 1f.

369 Katherine Turner, British Travel Writers in Europe 1750–1800, Aldershot 2001, kap 2. Jmf 
Justin Stagl, A History of Curisosity, Chur 1995, kap 5.
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att legitimera europeisk dominans.370 Mary Louise Pratt har i sin kontroversiella 
tolkning av Linnés arv Imperial eyes hävdat att den linneanska typen av resa 
kom att ingå i en subtil härskar teknik med syftet att kolonisera och exploatera 
främmande delar av världen (se även ovan).371 Genom resorna skall andra folk, 
länder och deras natur ha för vandlats till ekonomiska resurser som européerna 
kunde utnyttja efter eget tycke.

 När Linné reste genom Sverige på ständernas uppdrag blev han statsmaktens 
allsende öga. Och då hans mentor i Lund Kilian Stobaeus sände ut studenter till 
olika delar av Skåne gjorde han det ”till fosterlandets och naturhistoriens förkovran”, 
det vill säga ur ett statsperspektiv och inte för att tillmötesgå behov i de olika lokala 
gemenskaperna. Det var ett landskap där mänsklig verksamhet smälte samman 
med en värld skapad av Gud. Samtidigt som resenären skulle dokumentera växter, 
djur, väderlek med mera förväntades han också göra anteckningar om allmogens 
namn på olika saker och deras sagor. Bönderna med sin livsmiljö och vardag var en 
del av den Skapelsens harmoni som Stobaeus elever övade sig i att observera.372 
För Linné blev hela Sverige det hem som han beskrev. Han representerade inte 
de lokalsamhällen som han reste genom – istället betraktade han dem utifrån som 
en främling som sökte passa in dem efter de kategorier som staten erkände. Det 
betyder emellertid inte att landskapet alltid var något som påfördes rummet utifrån. 
I den topografiska litteraturen ser vi istället oftast hur platser beskrevs av iakttagare 
som närmast betraktade sig som deltagare i den lokala kulturen.373

 Samtidigt kunde andra länder, själva vetskapen om att de fanns, representera ett 
främlingskap under resor i fosterlandet. Linné, statens representant, föreskrev vad 
en svensk borde se innan han lämnade sitt eget land: 

Särskildt bör en svensk iakttaga, att han ej lämnar fäderneslandet, 
förrän han är utrustad med synnerligen solida kunskaper i 
naturalhistorien och med vaken blick skådat skilda delar av vårt eget 
land, på det att han ej, såsom man plägar säga, går öfver ån efter 
vatten och i främmande land bortslösar penningar för att lära sådant, 
som han hemma haft tillfälle att t. o. m. gratis inhämta.374

 

När det var statens intressen som skulle tjänas sammanföll fäderneslandets gränser 
med rikets. Det främmande var allt som låg på andra sidan den politiska gränsen. 
Syftet är tydligt: undersåten skulle inte slösa med statens medel, utan istället bidra 

370 Edward W Said, Orientalism, Stockholm 1997. Se även Felix Driver, Geography Militant, 
Oxford 2001, s 7; Neil Smith & Anne Godlewska, “Critical Histories of Geography”, i Anne 
Godlewska & Neil Smith (red), Geography and Empire, Oxford 1994, s 2, 7–8. 

371 Pratt, Imperial eyes, kap 1.
372 Arvid Hj. Uggla, ”Kilian Stobæi instruktion för en forskningsfärd i Skåne 1729”, Svenska 

Linné-sällskapets årsskrift XV (1932), s 134. 
373 Jmf Dagfinn Slettan & Ola Svein Stugu (red), Det nasjonale i det lokale, det lokale i det 

nasjonale, Oslo 1997, s 8.
374 Carl Linneaus, ”Instruktion för resande naturforskare”, i Skrifter af Carl von Linné, II, 

Uppsala 1906 [1759], s 199.
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aktivt till en starkare statskassa.375 Hos Linné blev det fosterländska landskapet ett 
tillstängt akvarium vars invånare skulle sträva efter frihet från all yttre påverkan. Det 
svenska hemmet stod för värden som inte borde besudlas av främmande inslag. 

 En sådan tolkning av landskapet kan rimligen kallas ekonomisk eftersom den 
uppehöll sig vid processer som beskrev samhällets konsumtion respektive 
produktion. Sekreteraren i Vetenskapsakademien Pehr Wargentin förklarade år 1759 
hur ett sådant landskap måste konstrueras genom att iakttas:

Staters och Rikens hushållning förhåller sig på samma sätt som 
privata personers […] där måste vara proportion emellan Land och 
folk, folk och näring, näring och näring, och sådant måste ankomma 
på en noga undersökning öfver landets areale innehåll, fruktbarhet, 
climat, folks antal, stånd, näring, penningeförråd, med mera. […] 
Då kan hvar och en lära förstå sin näring utur grund, och slippa at 
kladda och bönhasa i alt […] Alt ankommer på landet Oeconomiska 
beskrifning, samt huru mycket arbete en arbetare i hvarje slöjd, konst 
och näring är capable att praestera på en gifven tid.376

Denna beskrivning skulle ge kunskap om hur relevanta samhällsprocesser 
fungerade. Men Wargentins landskap kunde också bli ett medel för att inskärpa en 
självuppoffrande och statscentrerad identitet hos betraktaren. 

Jämförelse med hembygdsrörelsen

Ortsbeskrivningsprojektet uppvisade stora likheter med både det tidiga 1900- talets 
hembygdsrörelse och 1970-talets gräv-där-du-står-rörelse. Även då skulle svenska 
folket upplysas om vad som var svenskt och fosterländskt, eller vad svensk ar borde 
identifiera sig med och känna sig trygga i. Brännpunkten för detta foster lands-
intresse var i alla dessa tre fall ett lokalt landskap, en gemenskap vars omfattning 
var kraftigt begränsad i rummet men som samtidigt också hade en självklar plats i 
en större, nationell gemenskap. 

 Idén om hembygden har under hela 1900-talet varit en stark attraktionskraft för 
människor, och har under senare år börjat utforskas av akademiker. Hembygds-
rörelsen har nyligen utsatts för flera intresseväckande studier som knyter an till 
identitet och gemenskap. Etnologen Maria Björkroth har uppmärksammat hur 
hembygden runt sekelskiftet 1900 förknippades både med nostalgiska drömmar 
och visioner om framtiden.377 Per Fransson har i en uppsats nyligen behandlat 
hembygdsbegreppet under tidigt 1900-tal, dock utan att diskutera Björkroths 
arbete. Han menar att ordet hembygd vid denna tid började att användas i 
nationalistisk agitation, från att tidigare ha varit okomplicerat och oproblematiskt: 

375 Matthew G Hannah, Governmentality and the Mastery of Territory in Nineteenth-Century 
America, Cambridge 2000, kap 1; Michel Foucault, “Governmentality”, i Graham Burchell et 
al (red), The Foucault effect, Chicago 1991. 

376 Brev från Berch till Pehr Wargentin 1759, citerat ur Karin Johannisson, Det mätbara 
samhället, Stockholm 1988, s 136.

377 Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930, Umeå 2000.
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”Hembygden var det lilla hemmet, nationen det stora”.378 En liknande tolkning 
har tidigare framförts av idéhistorikern Bo Sundin, som menar att lokala och 
regionala gemenskaper är en mer essentiell eller ursprunglig gemenskapsform än 
nationalstaten. I lokalsamhället kan alla medlemmar ha kontakt med varandra och 
känna till varandra, men det är knappast möjligt i en nationalstat.379 I en stat behövs 
andra former av kommunikation och identifikation än släktskap och vänskap. 

 Identifikationen med hembygden byggde på kunskapen om den – kärleken till 
fosterlandet måste läras in och var inget medfött. Därför infördes särskild hem-
bygds undervisning i folkskolan under tidigt 1900-tal. Ett antal läroböcker togs fram 
som lärde ut att fosterlandet var något som skulle framkallas genom att ”upplevas 
och göras”.380 Kunskaper framställs för att ge skalet, fosterlandet, ett innehåll. 
Identifikationen med ett fosterland kan sägas bygga på föreställningar om en 
gemenskap som inte kan tas för given utan hela tiden måste bekräftas och hållas 
vid liv genom handling, inte minst genom att producera kunskap om fosterlandet. 
Det finns även forskning som påstår att nationell identitet kan skapas genom att 
medborgarna rör sig genom nationen och upplever den rent fysiskt och personligt.381

 I en längre uppsats om hembygdsrörelsens senare utveckling (1920–1950) drar 
historikern Ann Emilsson trådarna framåt i tiden. Hon knyter hembygdstanken 
till teorier om nationalism och ser hur hembygden togs i bruk för att mobilisera 
en nationell identitet. Hembygdsrörelsen var kritisk till samhällsutvecklingen med 
dess urbanisering och industrialisering. Genom inrättandet av bygdemuseer kom 
rörelsen att odla en nostalgisk historiesyn där landsbygdens lokala gemenskaper 
framställdes som mer urspungliga och sundare samhällsformer än det moderna 
stadssamhället. Intressant är dock att Emilsson också ser att hembygdsrörelsen 
i vissa avseenden var hoppfull inför framtiden: samhällsföreteelser som kunde 
anses vara välgrundade i traditionen, som demokratiseringen, var av godo. 
Rörel sen företrädde en kritisk men inte nödvändigtvis pessimistisk röst om 
samhällsutvecklingen.382 

 Etnologen Stefan Bohman har med en rad konkreta exempel pekat på hur historien 
användes just som en mytomotör, även om han själv inte använder ordet. Svensk 
historia blev särskilt under första och andra världskriget politiskt brännbar och 
visade sig kunna måla upp kraftfulla berättelser om det svenska folkets hävd-
vunna frihet och självständighet gentemot främmande folk och makter. Liksom i 
fallet med folkskolans hembygdskunskap togs de nyinrättade museerna i bruk för 
att uppfostra svenskarna genom att sprida kunskaper om deras kultur historia.383 
En annan etnolog, Orvar Löfgren, uppehåller sig likaså vid det nationella när 

378 Per Fransson, ”Välkommen till hembygden!”, i Ann-Katrin Hatje (red.), Sekelskiftets 
utmaningar, Stockholm 2001, s. 53.

379 Bo Sundin, ”Upptäckten av hembygden”, i Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red.), 
Den regionala särarten, Lund 1994.

380 Fransson, s. 67.
381 Niels Kayser Nielsen, ”Nationalismens rumsdimension i Norden, eller om att minnas med 

kroppen”, Historisk Tidskrift för Finland 2003:3.
382 Ann Emilsson, ”Hembygd och fosterlandskärlek”, i Ann Emilsson & Sven Lilja (red.), Lokala 

identiteter – historia, nutid, framtid, Gävle-Sandviken 1998.
383 Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism, Stockholm 1997.
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han resonerar om hur en dominerande identitet – svenskhet – har växt fram i 
1900-  talets Sverige. Han framhåller hur det lokala rummet gradvis har inkorporerats 
i ett nationellt och därmed blivit mindre framträdande. Han delar en pragmatisk syn 
på nationen som ett ”hem”, det vill säga hembygden projicerad på ett nationellt rum, 
snarare än något som kan definieras på teoretiska grunder, med Hylland Eriksen.384

 Den ovannämnda forskningen om hembygden som begrepp och politik från och 
med slutet av 1800-talet har visat på ett dynamiskt samspel mellan nationella och 
lokala identiteter. Hembygden som bild och symbol utnyttjades för att betona vikten 
av samhörighet och konsensus i det svenska samhället. Den användes under 
1900- talets första hälft som ett vapen mot en både hotfull samhällsutveckling som 
såg ut att kunna lösa upp traditionella gemenskapsband och leda till klasskonflikt. 
Hembygdsrörelsen var därmed aldrig en radikal rörelse, utan syftade till att kon serv-
era värden som kunde garantera samhällets kontinuitet. Hembygden blev därmed 
ett maktmedel som användes mot krafter som ansågs vara samhällsupplösande.385

 I svensk forskning har hembygden framför allt knutits till moderna nationalstatens 
framväxt. Hembygdskunskapens popularisering har gått hand i hand med sam-
hällets modernisering, och tycks ha haft en identitetsbekräftande funktion framför 
allt i tider av stark social förändring. Hembygden och föreställningen om den har för 
en del människor kunnat fungera som ett slags ankare i en turbulent och orolig tid. 

Provinsbeskrivningen som landskapsrepresentation

Forskning har visat att landskapsdiskursen förändrades betydligt under 1700-talet. 
En kapitalistisk och individualistisk social ordning tog gradvis form och visade sig 
även i seendet.386 Visuell representation i form av måleri och kartor387 är de material 
som har använts flitigast i forskningen. I mycket liten utsträckning har dock verbala 
representationer studerats, och då har det nästan uteslutande rört sig om prosa 
(särskilt poesi) eller reselitteratur. Att studera provinsbeskrivningar leder naturligtvis 
till andra slutsatser än studier av måleri, poesi eller kartografi skulle göra, men 
blir inte mindre relevanta av den anledningen. Beskrivningarna framställdes i en 
specifik kontext och av maktägande grupper. De är helt konkreta exempel på hur 
man försökte utöva makt över landskapet genom att beskriva det och framställa 
specifika typer av kunskap om det. 

 Beskrivningarna var oftast formellt hållna och uppdelade efter den administrativa 
indelningen av landet, de flesta författade av präster, ämbetsmän eller studenter. 
Dessa hade sina lojaliteter hos staten och kyrkan, de maktägande institutionerna. 
Frågan är hur dessa beskrivningar representerade landskapet. Jag påstår att detta 
seende inte bara representerade en syn omfattad av män i statens tjänst utan också 

384 Orvar Löfgren, ”Nationella arenor”, i Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren, 
Försvenskningen av Sverige, Stockholm 1993, s. 86–95. 

385 Kerstin Arcadius, Museum på svenska, Stockholm 199; Agneta Lilja, Föreställningen om 
den ideala uppteckningen, Uppsala 1996; Mattias Legnér, ”En lantmätare begripliggör sin 
hembygd. Jonas Allvin och 1800-talets amatörforskning”, Folkets historia vol. 29 (2001).

386 Seymour, ”Historical”, s 193.
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bidrog till framväxten av ett klassamhälle baserat på enskilda medborgare (snarare 
än stånd och korporationer) och där egendom ägs och arbete utförs individuellt. I 
sina respektive arbeten om staters administration av sina befolkningar i övergången 
mellan tidigmodern och modern tid har Michel Foucault och Theodore Porter pekat 
på hur de nya tekniker för att kartlägga och kontrollera befolkningar utgick från en 
syn på undersåten som en enskild individ (medborgare) direkt underordnad staten 
istället för att främst se honom som en integrerad del av en familj eller ett hushåll.388 
Det handlade om ett gemensamt kunskapsparadigm som undergrävde det korpor-
ativa samhället och uppmuntrade en social ordning baserad på individuellt ägande 
och arbete. 

 Ortsbeskrivningar som t ex Petter Åhstrands Ölandsbeskrivning från 1768, kunde 
vara djupt kritiska till landskapets användning, befolkning och utformning, men 
vad syftade kritiken till? Bestod den av ett nostalgiskt seende som ville åter-
ställa en förlorad ordning, eller var det ett visionärt seende som förespråkade 
genomgripande reformer och förändring? Ideologiskt sett påminner innehållet i 
dessa beskrivningar om materialet i konsthistorikern John Barrells studie The dark 
side of the landscape. Han har analyserat hur konsten förhöll sig till egendom 
och arbete i 1700-talets och det tidiga 1800-talets England. Han märker en 
växande osäkerhet inför ett växande och allt mer läskunnigt proletariat som ut-
sattes för jordbruksarbetets mekanisering. För att lösa den här konflikten för byttes 
under senare delen av 1700-talet den tidigare pastorala traditionen – som hade 
framställt naturen som en givmild moder – i den georgianska: naturen blev nu ett 
vilt och otämjt väsen som måste betvingas för att kunna bli nyttigt för människan. 
Landskapets skönhet likställdes med en ordnad produktivitet som förespråkade 
agrara förbättringar, kommersiell kapitalism och ekonomisk individu alism. Allmänn-
ingar och kunglig skog framställdes allt oftare som övergivna och oför bättrade 
(och samtidigt som tillgängliga resurser) för att ge kraft åt stora jordägares krav på 
skiften, utdikning, inhägning och individuellt ägd jord.389 

 Det går enligt Barrell att urskilja särskilt två teman som speglar makt i land skaps-
representationer. Det ena är egendom och det andra är arbete. Nyckel elementet i de 
pittoreska beskrivningarna och målningarna var enligt Barrell panoramalandskapet, 
inramat av träd eller stenrösen, organiserat genom altern erande ljusa och mörka 
partier och indelat i för- mitt- och bakgrund. Iakttagaren kunde bese landskapet 
ur ett perspektiv som ingav en känsla av obe hindrad fram fart, och tilltalade den 
borgerlighet som blev en allt större konsument av landskaps konst.390 John Brewer 
har pekat på hur det i det sena 1700-talets Eng land samtidigt förekom flera stilar 
för att representera landsbygden: ”The countryside could be a place of arcadian 
rest, even indolence, the home of social harmony and virtous self-sufficient work, a 
site of aesthetic pleasure, or a place in which to realise oneself through confronting 
’nature’.”391 Landskapet användes med andra ord för att förstärka och bekräfta 

388 Theodore M Porter, The Rise of Statistical Thinking 1820–1900, Princeton 1986, kap 1.
389 John Barrell, The Dark Side of the Landscape, Cambridge 1980, s 13–16.
390 John Barrell, “Being is perceiving”, i Poetry, Language and Politics (John Barrell red), 

Manchester 1988.
391 J Brewer, The Pleasures of the Imagination, London 1997, s 619.
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olika identiteter. Lantadelns och den framväxande medelklassens relation till lands-
bygd, politik och en pauperiserad landsbygdsbefolkning kom till uttryck i dessa 
beställningsarbeten som utfördes åt lantadeln.

 Det måste dock också sägas att forskningen om hur representationer av landskap 
är omstridd, och att en mångfald av sätt att återge landskap har fungerat parallellt. 
Vilka alternativa sätt till ortsbeskrivningen för att verbalt gestalta landskapet kan 
det då ha funnits i Sverige runt mitten av 1700-talet? Frågan är inte minst viktig för 
att den kan hjälpa oss att uppskatta hur betydelsefulla provinsbeskrivningarna var 
som ett medium för landskapsrepresentation. Den är omöjlig att besvara på ett mer 
exakt sätt eftersom svensk forskning på området ännu saknas nästan helt. Utan 
tvekan fanns det några alternativ: exempelvis beskrivningar av icke administrativa 
orter (som brunnsorter, även om sådana beskrivningar inte var särskilt vanliga), 
reseskildringar, rent antikvariska beskrivningar av platser, poesi. Reseskildringen 
(med dess kopplingar till den moderna romanens framväxt) var sannolikt det 
viktigaste alternativet, även om svenskspråkiga sådana ännu var mycket få och 
dåligt kända. Under senare delen av 1700-talet skulle upplevelsen av det pittoreska 
och sublima bli central för reseskildringarnas landskapsrepresentation.392 I 
Hülphers författarskap korsades och blandades de två genrerna reseskildring och 
ortsbeskrivning på ett sätt som var ovanligt för 1700-talets topografiska författare.

392 Carl Fehrman, Ruinernas romantik, Stockholm 1956, s 113–130, där bl a Linnerhjelms 
resor i det sena 1700-talets Sverige behandlas. Jmf Jakob Christensson, Konsten att resa, 
Stockholm 2001, s 28–30. Se även Sörlin, ”Scientific Travel – The Linnean Tradition”, i 
Science in Sweden, s 118. 
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