


En resa i tiden 

En antikvarisk skildring av Karl XI :s eriksgata 

Johanna Widenberg 

Resan i ett nytt perspektiv 

År 1673 tillträdde Karl XI tronen efter flera års förmyndarstyre. Samma 
år företog kungen tillsammans med riksänkedrottningen en resa 
genom Sverige. Resan betraktades som en eriksgata men benämndes 
också "Hans Kongl May:tts [...] lyckeliga resa [...] till Skåne" eller 
"Skåniske och Öländske Resa".1 

Johan Hadorph, rikets ledande antikvarie, och Petrus Törnewall 
och Elias Brenner, några av rikets främsta tecknare, ingick i ressäll
skapet.2 Tillsammans skulle de bidra med antikvariska upplysningar 
om de orter som passerades på resan samt dokumentera den i ord 
och bild. Några år senare, närmare bestämt 1681, fick de i uppdrag 
att åstadkomma ett antikvarisk-topografiskt verk med resan som 
ledmotiv.3 Av detta blev dock intet. Törnewalls ritningar förkorn 

1 KB Ff:5, Beskrivning över Karl XI:s eriksgata 1673, Journalen. 
2 På grund av sjukdom deltog Hadorph inte under eriksgatans första etapper. Han anslöt 
sig till resesällskapet först i Västergötland. I Hadorphs frånvaro skötte ritarna de anti
kvariska göromålen. Enligt Schiick, som summariskt behandlat resan, fungerade Petrus 
Törnewall som ritare på resan. Vennberg, som skrivit Elias Brenners biografi, och Ecker-

bom, som skrivit en historisk roman om resan, menar emellertid att det var Brenner som 
fungerade som ritare. Förmodligen deltog både Törnewall och Brenner i resan. Henrik 
Schiick, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Dess Förhistoria och Historia II 
(Stockholm 1933), s. 387 f.; Erik Vennberg, "Elias Brenner", i Svenskt Biografiskt Lexi
kon band 6 (1925); Nils-Peter Eckerbom, Eriksgatan. Ritaren E. Brenners barocka rese
beskrivning sådan den förmedlats till en förstående, sentida forskare (Stockholm 1980). 
3 Schiick (1933), s. 395; Vennberg (1925), s. 206. 
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tidigt och Brenners skisser och Hadorphs skrift färdigställdes aldrig.4 

Två av Hadorphs manuskript finns emellertid bevarade. Det ena är 

ett slags journal över resans fortskridande. Det andra är en topograf

iskt disponerad beskrivning av de historiska platser och antikvariska 

märkvärdigheter som fanns att beskåda längs en del av resvägen.5 

Om dessa texter handlar föreliggande artikel. 

T externa kommer att diskuteras utifrån ett territoriellt integrations

perspektiv.6 Perspektivvalet går tillbaka på mitt pågående avhandlings

projekt, där den antikvariska verksamheten i Sverige under 1600-

talet studeras utifrån territorialpolitiska aspekter. Min övergripande 

tes är att kungamakten använde sig av antikviteter i sina territoriella 

integrationssträvanden. En viktig del i kungamaktens integrations

politik under denna tid var troligen att skapa föreställningar om att 

kungen och riket hörde samman och att de områden som kungen 

härskade över var delar i en territoriell gemenskap. Denna politik var 

en del av statsbygget och syftade ytterst till att skapa en stark stat. 

Antikviteterna - såväl skriftliga källor som stumma kvarlevor -

erbjöd härmed möjligheter. De hade stor identitetsskapande och 

gemenskapsformerande potential. Såsom historiska artefakter kunde 

de ju associeras med historiska platser, personer och grupper. Genom 

att tolka och skapa berättelser kring antikviteter i människors närhet 

kunde man påverka människornas uppfattning om sin historia, och 

därmed uppfattningen om sig själva. Min utgångspunkt är att den 
svenska kungamakten var införstådd i detta och att man använde sig 

4 Schiick (1933), s. 387 f. 
5 Manuskripten förvaras på Kungliga Biblioteket och har signum KB Ff:5. Journalen är 
13 sidor lång och den topografiska beskrivningen drygt 150. Den topografiska beskriv
ningen är paginerad. 
6 Med begreppet territoriell integration åsyftas - kort sagt - den process som innebar att 
de tidigmoderna europeiska staternas territorier avgränsades från varandra samtidigt som 
de olika områdena inom staterna integrerades med varandra. Med territoriella integra
tionssträvanden menas följaktligen försök att åstadkomma denna typ av avgränsning utåt 
och integration inåt. Om den territoriella integrationens karaktär och drivkrafterna bak
om, se Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States. AD 990—1992 (Cambridge, 
Mass. 1993), s. 29, 76 ff.; Harald Gustafsson, Gamla riken, nya stater. Statsbildning, 
politisk kultur och identitet under Kalmarunionens upplösningsskede 1512—1541 (Stock
holm 2000), s. 20-31. 
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av antikviteter för att konstruera och aktualisera historiska föreställ

ningar med integrativa budskap. Syftet med denna artikel är att 

presentera några exempel på hur föreställningar av detta slag kunde 

se ut och hur konstruktionen av dem kunde gå till. 

Territoriet - en historiografisk angelägenhet 

Innan analysen tar vid vore det kanske på sin plats att närmare 

granska begreppen territorium och territoriell gemenskap. Dessa har 

alltför länge intagit en undanskymd roll i den tidigmoderna statens 

historiografi. Av de många historiker som studerat den tidigmoderna 
svenska staten, är det ganska få som intresserat sig för dess rumsliga 

dimension. Kanske beror det på att territoriella resonemang ansetts 

ligga utanför historikerns arbetsfält; historievetenskapen handlar ju 

traditionellt sett om människan i tiden, inte rummet. Kanske beror 

det också på att territoriella förhållanden betraktats som relativt 
oproblematiska inom historievetenskapen. I historisk litteratur fram
ställs territoriet många gånger enbart som en rumslig avgränsning. 

Det utgör helt enkelt bara den scen på vilken historien - som 

historikerna egentligen studerar - utspelar sig. 

I de senaste decenniernas forskning inom spatialt inriktade hu

manvetenskaper, som kulturgeografi, antropologi och arkeologi, har 
man börjat undvika sådana förenklade framställningar, emedan man 

ansett dem positivistiska. I postmodernistisk anda behandlar man 

numera territorier som ett slags mänskliga produkter. Det är ju inte 

jordytan i sig som ger upphov till speciella områden eller gränsdrag

ningar, resonerar man. Det är människorna som med utgångspunkt 

i landskapets karaktär tillskriver jordytan mening av detta slag. 
Meningsskapandet utgår alltid från en social kontext. Territorier ska 

alltså därför i likhet med företeelser som kön, klass och etnicitet 

förstås som sociala konstruktioner. De är inte naturgivna kategorier, 

utan de existerar för att vi föreställer oss dem.7 

7 Christopher Tilley, A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments (Oxford 
& Providence, R.I. 1994), s. 7-14. 
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Enligt samma resonemang uppstår en territoriell gemenskap inte 

som en naturlig följd av att en grupp människor delar en bit av 

jordytan. Den uppstår först när människorna ifråga föreställer sig 

den. Det innebär att den tidigmoderna kungamakt som ville att 

invånarna i riket skulle uppfatta sig som medlemmar i en territoriell 

gemenskap, måste arbeta för att skapa sådana föreställningar. 

Det är först på senare år som den tidigmoderna statens territori

ella aspekter börjat uppmärksammas på allvar av historiker. Harald 

Gustafsson är en av dem som mest ihärdigt förfäktat det territoriella 

perspektivet för svensk forsknings vidkommande. I hans följd har ett 

antal studier företagits som på olika sätt belyst den svenska statens 

territoriella konstruktion under tidigmodern tid.8 Få forskare har 

dock sysslat med frågan om hur de territoriella föreställningarna 

konstruerades under perioden, och av dessa har inte någon - mig 

veterligt - studerat antikviteternas roll i sammanhanget. 

En författare i ämbetet 

Författaren till de texter som står i fokus i den här artikeln är Johan 

Hadorph.9 Hadorph var under slutet av 1600-talet en av rikets mest 

framstående antikvarier. Han var ledamot i Antikvitetskollegiet och 

hade vid sidan om detta andra uppdrag från kungen och rikskans
lern. Min utgångspunkt är att Hadorph var en "författare i ämbetet", 
det vill säga att författarskapet var en del av hans statstjänst och att 

han skrev för att behaga sina uppdragsgivare inom statsledningen. 

Jag räknar således med att manuskripten som här är föremål för 

granskning inte endast uttrycker Hadorphs personliga åsikt och vilja, 

8 Exempelvis Jonas Nordin, Ett fritt men fattigt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige 
från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Stockholm & Stehag 2000); Torbjörn Eng, 
Det svenska väldet. Ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte 
(Uppsala 2001). 
9 Eftersom Hadorph inte anslöt sig till resesällskapet förrän i Västergötland måste den 
första delen av resejournalen bygga på någon annans - troligen ritarnas - reseanteck
ningar. Inte desto mindre är Hadorph författare till just föreliggande manuskript. 
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utan även kungamaktens föreställningsvärld och strävanden, ehuru 
tolkade av Hadorph.10 

Så vad skriver då Hadorph? Vad i hans skrifter gör det motiverat 
att anta att de speglar kungamaktens territoriella integrationssträv
anden? För att besvara dessa frågor ska jag försöka visa hur Hadorph 
med hjälp av antikvariska spörsmål skapade föreställningar om 
historiska band mellan å ena sidan kungen och det territorium som 
skildras i manuskripten, å andra sidan de olika områdena inom detta 
territorium. 

En nygammal eriksgata? 

I Hadorphs journal kan vi följa kungens resa dag för dag. Resan 
började den 30 juni 1673 och avslutades den 1 december samma år. 
Den medeltida eriksgatan hade utgått från Mora sten i Uppland, 
fortsatt söderut genom Södermanland, Östergötland och Småland 
och sedan norrut genom Västergötland, Närke, Västmanland och 
tillbaka till Uppland.11 Karl XI:s resa däremot, utgick enligt rese
journalen från Stockholm och fortsatte genom Södermanland, Närke, 
Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Småland, Oland, 
Östergötland, Södermanland och vidare hem till Stockholm. Karl 
XI:s färdväg var således en annan än de gamla medeltida kungarnas. 
Färdriktningen var inte bara den omvända, utan resan gick genom 
helt andra landskap än den medeltida eriksgatan. Sverige hade ju 
under århundradenas lopp blivit en stormakt och kommit att inne
fatta en mängd nya områden på båda sidor om Östersjön. Men alla 
dessa nya landsdelar berördes inte av eriksgatan. Det intressanta med 
Karl XI:s resa är att den förutom de gamla landskapen i Svea- och 
Götaland endast omfattade Skånelandskapen och Bohuslän.12 

10 Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av för-
fattarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550—1850 (Stockholm 1970). 
11 Gustaf Holmgren, "Eriksgata - S:t Eriksgata", i Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 
43 (1933), s. 275. 
12 KB Ff:5, Journalen. Enligt Holmblad skulle resan ha gått även till Norrland och 
Finland, om inte kungen insjuknat i mässlingen på återvägen till Stockholm. Holmblad 
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I journalen redogörs inte bara för vilka orter som passerades och i 
vilken ordning. Där beskrivs också hur mottagandet av kungen gick 
till, vilka människor han träffade, vilka gudstjänster han närvarade 
vid, vilka regementen han inspekterade, var han åt middag och - sist 
men inte minst - vilka jaktmarker han osäkrade på sin resa. 

Tydligen ville kungen låta skildra sin resa som ett slags medeltida 
eriksgata. Ett återkommande tema i Hadorphs resebeskrivning är 
nämligen hur kungen mottogs av den lokala allmogen på sin färd 
genom riket. Det berättas bland annat att städernas borgerskap upp
förde tjusiga äreportar och att de ofta ackompanjerade kungens intåg 
i städerna med sång och musik. Mottagningsmotivet i Hadorphs 
berättelse hade troligen stor symbolisk betydelse. Motivet gick till
baka på den medeltida eriksgatan, så som den omtalades i de medel

tida landskapslagarna. Där stadgades det att kungen, sedan han valts 
vid Mora sten, skulle företa en eriksgata. På sin väg genom riket 
skulle han mottagas och erkännas av undersåtarna i de svenska land
skapen. Först sedan detta skett var han formellt att betrakta som en 
legitim kung i riket. 

Mottagningsceremonierna hade inte längre någon konstitutionell 
betydelse när Karl XI genomförde sin resa, men de ansågs kanske vikt
iga för att manifestera kungens legitimitet och territoriellt förank
rade makt. 

Ett annat återkommande tema i Hadorphs reseberättelse är av
lösningen vid länsgränserna. Tydligen mötte landshövdingarna upp 
vid länsgränserna, varvid landshövdingen för det län som kungen 
lämnade, avlöstes av landshövdingen för det län som kungen var i 
färd med att beträda. Till skillnad från de medeltida eriksgatorna var 
det alltså landshövdingarna och inte representanterna för lagsagorna 
som följde kungen på resan, och det var reseskorten och inte gisslan 
som utbyttes vid gränserna. 

Nymodigheter av detta slag störde dock inte skildringen av resan 
som ett historiskt företag, tvärtom. Berättelserna om eskorterna och 

(1993), s. 38. Detta påpekande är dock av mindre betydelse för min undersökning. Jag 
undersöker framförallt bilden av resan, såsom den utmålades av Hadorph flera år senare, 
inte resplanerna eller resan i sig. 
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gränsutväxlingarna bidrog snarare till resans historisering, eftersom 
de liknade de medeltida landskapslagarnas redogörelser för eriks
gatan. De stärkte helt enkelt bilden av att kungen gjorde en tradi
tionell eriksgata och färdades i sina föregångares fotspår.13 

Den antikvarisk-topografiska beskrivningen 

Det topografiskt disponerade manuskriptet följer ungefär Karl XI:s 
färdväg, men är dessvärre ofullständigt. Berättelsen börjar i Stockholm 
och slutar vid Höjentorp i Västergötland. Det innebär att antikvariska 
skildringar av alla andra orter än de som befinner sig längs denna 
vägsträcka saknas i manuskriptet. Kanske hann Hadorph aldrig så 
långt i sitt skrivande, kanske har denna del av manuskriptet förkom
mit? Det finns hur som helst all anledning att anta att redogörelsen 
en gång i tiden tänktes omfatta hela resvägen. Mitt fortsatta resone
mang utgår från det antagandet. 

De topografiska beskrivningarna inleds vanligtvis med konstate
randet att en viss företeelse i landskapet där kungen passerade var 
gammal - alltifrån uråldrig till fortfarande i mannaminne. Vägar, 
byggnader, gravhögar, stenar och monument, men även hela gårdar, 
byar och städer, är föremål för betydelsetillskrivning av detta slag. 
Tillvägagångssättet var både metodiskt och retoriskt motiverat. Var 
något gammalt? Hur gammalt? Hur visste man det? Vad berättade 
historierna? Påståendet att något var gammalt var intresseväckande 
och öppnade upp för långa utläggningar om ortens, platsens eller 
områdets historia. 

Framställningarna följer sedan ett visst mönster. Om orten har ett 
anmärkningsvärt namn kommenteras ortnamnet. Hadorph förklarar 
exempelvis att "Göthers ås" i Västergötland fått sitt namn efter en 
kung vid namn Götrik, som färdats över åsen.14 Sedan utreds 
vanligtvis om orten ifråga är känd för något, vilket ofta resulterar i 
en utläggning om ortens roll i rikshistorien. Såhär kommenteras 

13 KB Ff:5, Journalen. Jämför landskapslagarnas beskrivning i Holmblad (1993), s. 9-13. 
14 KB Ff:5, Topografiska beskrivningen (hädanefter förkortad "Top. beskr."), s. 101. 
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exempelvis Husaby kungsgård: "Husaby By hafwer warit en Konungs
gård i hedendomen, hwarest Konung Oluf Skottkonung sidst bodde, 
som af historierne befinnes."15 Därefter kommenteras eventuella 

märkvärdigheter i ortens närhet, främst men inte nödvändigtvis av 
antikvarisk karaktär. Här ett exempel hämtat från berättelsen om 
Glanshammar i Närke: 

En fierdings wäg fram om Glanshammars Krogh, är en by Nawestad 
benämd, hwarest en Runesteen af långan ålder hafwer legat widh 
allmänna wägen. På denne steen hafwa enfaldigt folk ifrån heden-
höös, offrat emot Tandawärk och andra krankheter.16 

Ofta styrks de historiska påståendena med diverse citat ur den etabler
ade historieskrivningen. I brist på skriftliga omdömen om orten åter
ges även muntliga utsagor. Sist men inte minst redogörs även för 
empiriska iakttagelser som Hadorph gjort på sina tidigare inventer
ingsresor i landet.17 

De historiska och antikvariska utläggningarna uppvisar en stor 
bredd och omspänner allt från forntid till samtid, men det är ändå 
skildringen av vad vi nutida historiker skulle kalla medeltiden som 
står i centrum. Hadorph själv använder sig dock inte av begreppet 
medeltid. För honom hade perioden ifråga ännu inget namn. 

Rena rama medeltiden? 

En anledning till att medeltiden är den period som skildras mest 
ingående i manuskripten är nog att källäget framstod som relativt 
gott för 1600-talets antikvarier. Till skillnad från den föregående 
perioden — forntiden — fanns det för medeltiden många inhemska 
historieverk att tillgå. Rimkrönikorna och Ericus Olai och Johannes 
Magnus skrifter framstår som de mest citerade verken. Men 
referenser förekommer även till andra kända historieskrivare, som 

^ KB Ff:5, Top. beskr. s. 107. 
16 KB Ff:5, Top. beskr. s. 81. 
17 KB Ff:5, Top. beskr. s. 101. 
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Adam av Bremen, Olaus Petri och Johannes Messenius, samt olika 
lokala hävdatecknare.18 

I många av de historieverk som refereras förekommer explicita 
hänvisningar till de landområden, orter och platser, som ingår i 
Hadorphs reseskildring. I sådana fall återger Hadorph ortsbeskriv
ningarna ifråga utan närmare kommentar, som här om gården Hund-
hamra vid Mälaren: 

Bägge hertigarne hertig Erick och hertig Waldemar åtte denna gård 
då dhe lefde. Till Hunhammar thera gård (ridu the) som ligger långt 
Östen Kålmård, ther låta the there hästa staa, och togo ther skip som 
the kunde få, och rodde till Konung Byrger sin broder i Håtuna, och 
honom der fångade.19 

Denna berättelse är hämtad ur rimkrönikorna. Hadorph använder 
dock inte bara litterära källor för att illustrera resmålen. Alla tänkbara 
källmaterial anlitas för att belysa platsernas historia, såväl lagmaterial, 
brev och recesser av olika slag och dokument rörande jordegendomar. 
Av dessa härrör de flesta från medeltiden, även om en inte oansenlig 
del är från senare tider. 

Alla källor som Hadorph använder sig av innehåller inte explicita 
topografiska referenser. I sådana fall söker Hadorph göra egna 
ortbestämningar. I beskrivningen av "Göthers ås", som tidigare om
nämndes, hävdar Hadorph att den ättestupa som omtalas i den 
isländska Götrikssagan, var belägen i Västergötland, inte långt från 
åsen. Till saken hör att Götrikssagan utgivits på svenska år 1664 av 
Olof Verelius, en kollega till Hadorph. I sina noter till sagan hade 
Verelius lyft fram ättestupan såsom varande en historisk märkvärd
ighet, dock utan att våga sig på någon närmare platsangivelse.20 Men 
där Verelius slutade tog alltså Hadorph vid några år senare. I den 
topografiska reseskildringen argumenterar han för att den namn-

18 Exempelvis Strängnäspastorn Josephus Matthiae Fougdonius skrift Ethica Christiana 
från 1651, KB Ff:5, Top. beskr. s. 60. 

KB Ff:5, Top. beskr. s. 49. 
20 Olof Verelius, "Olai Verelii Notae in Hist. Gotrici & Relvonis", i Gothrici & Rolfi 
Westrogothm regum historia (Uppsala 1664), s. 15—17. 
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kunniga ättestupan legat i Vättlösa socken utanför Götene och att den 

där ännu fanns att beskåda.21 

C lätta* EM><it 

Hadorphs ortbestämning av Götrikssagans ättestupa blev sedermera allmänt 
vedertagen. År 1691 besökte Erik Dahlbergh platsen och när västgötadelen av 
praktverket Suecia Antiqua et Hodierna trycktes, utgjorde ättestupan i Vätt
lösa socken ett av motiven. Ur Suecia Antiqua et Hodierna (Paris & Stockholm 
1667—1716). Foto: Uppsala universitetsbibliotek. 

Många av Hadorphs ortsbeskrivningar utmynnar således i historiska 

och antikvariska utläggningar. Det verkar som om de topografiska 

21 KBFf:5, Top. beskr. s. 101. 
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skildringarna helt enkelt syftar till att framställa orternas höga ålder 
och viktiga roll i historien. Och likaledes verkar de historiska och 
antikvariska diskussionerna syfta till att bestämma var en viss historisk 

händelse utspelat sig. 
Men är Hadorphs texter representativa i det här avseendet? Det är 

de. Den antikvarisk-topografiska genren var på modet vid den här 
tiden, och att beskriva orter på det här sättet var en del av genren.22 

De flesta av periodens tongivande historiker och antikvarier ägnade 
sig åt ortsbestämningar av olika slag. De definierade urhem, 
historiskt viktiga platser och mytiska landområden. Olof Rudbecks 
Atlantica är ett tydligt exempel på vad det hela handlade om, 
nämligen att skildra historien utifrån territoriella aspekter eller — 
beroende på hur man ser det - territoriet utifrån historiska aspekter. 

Det är enligt min mening inte tillräckligt att betrakta denna histo
riografiska företeelse som en vetenskaplig nyck, ett litterärt mode 
eller ett estetiskt utslag av patriotism, som så ofta tidigare gjorts.23 

Företeelsen ifråga måste betraktas i ett maktperspektiv och sättas in i 
en samhällelig kontext för att kunna förstås och förklaras på ett 
tillfredsställande sätt. De flesta landvinningar inom det historisk
antikvariska värvet skedde ju i kungamaktens regi och många 
antikvarisk-topografiska verk handlade om platser och områden inom 
riket. Här är emellertid inte rätta platsen för att gå vidare i detta 
resonemang, det skulle ta alltför stort utrymme. Jag nöjer mig här 
med att påstå att Hadorphs topografiska skildringar inte på något 
sätt är unika, utan goda representanter för en allmän trend under 
den här perioden. 

Det speciella med Hadorphs manuskript är alltså inte att de skildrar 
orter, platser och landområden utifrån historiska aspekter, utan att 
de i så hög grad skildrar dem utifrån den svenska medeltidshistoriens 

22 Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill år 1800 (Stockholm 1959), s. 94 f. 
23 Lindroth menar exempelvis att Rudbecks Atlantica skall förstås som ett vetenskapligt 
arbete "i all sin orimlighet" och som "ett stort fosterländskt diktverk, där barockens och 
det karolinska enväldets anda tagit sig det renaste uttryck". Sten Lindroth, Svensk lär

domshistoria. Stormaktstiden (Stockholm 1975, andra uppl. 1997), s. 296. 
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horisont. Frågan är hur medeltidsfokuseringen påverkar den territori
ella konstruktionen? 

Ett medeltida landskap - städer, gårdar, kyrkor och kloster 

Kyrko- och klosterbeskrivningarna är mycket utförliga i den topo
grafiska redogörelsen.24 Enskilda kyrkor beskrivs ofta i relation till 
andra religiösa centra, både tidsmässigt och rumsligt. Ofta påpekas 
att en viss kyrka inte är den första i socknen utan att den byggts 
ovanpå en äldre kyrkas fundament eller i en hednisk kultplats när
het. Beskrivningen av Mosjö kyrka och by lyder exempelvis såhär: 
"Widh Mosiö på åsen norr om byen, seer man gambla Tingstenar i 
Ring satte, och der man och fordom hafwer afgudom offrat."25 Det 
påpekas ofta att kyrkorna rumsligt hänger samman med andra 
kyrkor, lokalt och regionalt men också kors och tvärs över riket. I 

berättelsen om Husaby kyrka i Västergötland resonerar Hadorphs 
om dess likhet med kyrkan i Gamla Uppsala: 

Om nu Olof Skottkonung som hafwer denna Kyrkia grundat, haf
wer och gamle Upsala först upbygdt, efter Konungasätet i Upland 
var vid gamla Upsala i samma tijdh, och samma Byggmästare brukat, 
kan man icke weta: Men anledning att tänkia sådant gifwer lijk-
heten af deras byggnat och inre påseende.26 

Kyrkorna i Husaby och Gamla Uppsala knyts i detta resonemang 
samman, både i tiden och rummet. De påstås inte bara vara upp
förda under samma tid utan också av samma byggherre, den väl
kände Olof Skötkonung. 

De medeltida städerna åtnjuter också ett relativt stort intresse i 
Hadorphs resebeskrivning. Även här förekommer rumsliga och krono
logiska komparationer. På ett ställe jämförs det medeltida beståndet 

24 Exempelvis KB Ff:5, Top. beskr. s. 60 och s. 53. 
25 KB Ff:5, Top. beskr. s. 92. 
26 KB Ff:5, Top. beskr. s. 108. 
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av köpstäder kring Mälaren, såsom det beskrivs i rimkrönikorna, 

med det samtida beståndet: 

Köpstäder äre icke allena siu som tå woro, nembl. som han förstår 
Stockholm, Strängnäs, Tällie, Torsillia, Västerårs, Sigtuna, Upsala, 
uthan och Arboga och Kiöping, räknas nu här till, fast dhe inom 
Quickesund liggia, och hafwa ett stycke nidertill åminnet, innan 
dhe till sielwa siön nidkomma, sammaledes är och Eneköping och 
Gripsholm uthi samma siö belägne.27 

Även gods och gårdar är föremål för denna typ av resonemang. Såväl 

adelsgods som biskopsgårdar skildras.28 Särskild uppmärksamhet rikt
as mot de kungliga slotten och kungsgårdarna i riket. Ofta påpekas 
gårdarnas medeltida anor. Mälargodsen Hundhamra och Asknäs 

beskrivs exempelvis som "gamla folkunga Nästen" och Årnäs som 

"then gamle namnkunnige konungsgården i Wästergötland, som ett 

Upsala öde gods varit, der många konungar bodt hafwa".29 

Ett medeltida persongalleri - kungar, adelsmän och präster 

Vilka människor figurerar då i de historiska berättelserna och vilka 

människor anses antikviteterna representera? 

Människorna inom den gemenskap som Hadorph beskriver be

nämns kollektivt svenskar. Benämningen fungerade alltså som en 
sammanhållande beteckning både för människorna inom den sam

tida gemenskap, över vilken Karl XI var kung, och den historiska 

gemenskap som reseberättelsen refererar till. Det är tydligt att ordet 

svensk var mycket positivt värdeladdat. Engelbrekt, som låg begravd 

i stadskyrkan i Örebro, omnämns exempelvis som "en redelig Swensk 

herreman" och "den berömlige Swenske Mannen".30 Några negativa 
personskildringar med ordet svensk står inte att finna. 

27 KB Ff:5, Top. beskr. s. 47. 
28 Exempelvis KB Ff:5, Top. beskr. s. 64 och s. 65. 
29 KB Ff:5, Top. beskr. s. 48 och s. 102. 
30 KB Ff:5, Top. beskr. s. 86. 
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Under den här tiden förekom ibland begreppen götisk och göter 

parallellt med begreppen svensk och svenskar i skildringar av Sveriges 

historiska invånare. Så är dock inte fallet i Hadorphs texter. Ordet 

götisk används knappt alls och göterna intar en förhållandevis undan

skymd plats i Hadorphs historia. Hadorph gör således ingen stor sak 

av den samtida uppfattningen att svenskarna var arvtagare till de 

ryktbara göterna. Men att han är anhängare av tanken framgår inte 

minst av citatet nedan, i vilken han kommenterar en runsten i Eks 

socken i Västergötland, vars motiv förutom runslingan utgörs av ett 

stort rytande lejon: 

Leyonet hafwa Götherna fördt af hedna werld, till ett Tekn af deras 
manligheet. Af dem hafwer mång stoltz man och Giöte, fördt på sin 
skiöld leyonet, såsom folkungarna giorde, hwilka af Götharijket äre, 
och welat förlijknas medh sin tapperheet närmast in till ett leyon, 
när dhe något märkeligit hafwa bedrifwit. En sådan tapper och 
manligh Wästgöte är denne steen till ähra uprest.31 

En anledning till att den götiska historien är så sparsamt företrädd i 

reseberättelsen är troligen att denna var inriktad på medeltida förhåll

anden. Den götiska storhetstiden ansågs ha utspelat sig under den 

hedniska tiden, det vill säga perioden före medeltiden. En rese

berättelse med medeltiden som tema kunde därför inte gärna an

vända göterna som lojalitets- eller identifikationsobjekt, utan måste 
engagera andra grupper ur det gemensamma persongalleriet. 

De människor som omnämns i Hadorphs texter är framförallt 

kungar och medlemmar ur adels- och prästeståndet. I resedagboken 

figurerar förvisso även borgerskapet; det var ju borgarna som utförde 

mottagningsceremonierna i städerna. Men i den topografiska rese

berättelsen förekommer nästan enbart kungar, adelsmän och präster. 

Prästerna ifråga är i regel biskopar eller innehavare av andra högre 

klerikala ämbeten. 
Ofta utgör berättelserna om kungarna, adelsmännen och präst

erna en del av gods- och gårdsbeskrivningarna. Jordagodsens snåriga 

31 KB Ff:5, Top. beskr. s. 101. 
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ägandeförhållanden är något som i hög grad upptog Hadorphs in
tresse. För vissa gods återges hela ägarlängder med diverse person
historiska kommentarer.32 Kyrko- och klosterbeskrivningarna innehåller 
dock flest personhistoriska skildringar. De inkluderar nämligen be
rättelser om gravar och gravmonument, och i dessa utgör biografierna 
förstås en viktig del. Sturarna nämns således i beskrivningen av grav
koren i Strängnäs domkyrka, Sparreätten i skildringen av gravmonu
menten i Ängsö kyrka och så vidare.33 

De medeltida kungagravsskildringarna är inte särskilt många. Det 
är kanske inte så konstigt. Den antikvarisk-topografiska redogörelsen 
täcker bara en liten del av eriksgatan, och på den korta vägsträcka 
som skildras fanns ju inte särskilt många medeltida kungagravar att 

beskriva. Om den topografiska reseskildringen varit fullständig och 
exempelvis omfattat Värnhems kloster, som kungen enligt resejour
nalen passerade på resan, hade bilden kanske varit en annan. 

Kungagravar från andra perioder är desto bättre representerade. 
Karl IX:s gravmonument i Strängnäs beskrivs exempelvis ingående.34 

Men Hadorph skildrar även gravar och gravmonument över äldre 
och för oss nutida historiker tämligen okända kungar. På Hadorphs 
tid hade man nämligen en annan uppfattning om vilka namn som 
ingick i den svenska regentlängden. Många kungar som vi idag upp
fattar som påhittade eller i bästa fall mytiska uppfattades på Hadorphs 
tid som historiska, lika historiska som exempelvis Olof Skötkonung. 

Mot denna bakgrund blir Hadorphs berättelse om kung Bröt-
Anund - eller "Brautemunder" som han skriver - begriplig. Berättel
sen härrörde från den isländska sagotraditionen, men Hadorph hade 
enligt egen utsago hämtat den ur Ericus Olai och Johannes Magnus 
historier. Bröt-Anund var farfar till den för oss något mer bekante 
Olof Trätälja. Kungen skulle ha gett namn åt skogen "Bröten" utanför 
Örebro, där av historiens relevans för Hadorphs topografiska skild
ring. Han ansågs också ligga begravd ett stycke därifrån, nämligen 

32 Exempelvis KB Ff:5, Top. beskr. s. 67-69. 
33 KB Ff:5, Top. beskr. s. 58 och s. 65. 
34 KB Ff:5, Top. beskr. s. 54. 
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"under den höga stenen widh Landsvägen". Uppgiften om gravplats

en hade Hadorph emellertid inte hämtat ur den etablerade historie

skrivningen, utan enligt egen utsago ur "folks gamla sägn [...] om 

Konungagrifterna i Rijket".35 

Hadorph pekar ut många kungagravar av detta slag i sin rese

skildring. Ibland namnges emellertid inte kungen ifråga. Hadorph 

konstaterar ofta bara att folk i bygden uppgivit att en "Konung 

ligger begrafwen" samt pekat ut platsen.36 Kanske var det inte alltid 

viktigt att avgöra exakt vilken kung som låg begravd på platsen ifråga? 

Huvudsaken var kanske att folket uppfattade att det fanns kunga

gravar lite varstans i riket och att det på något sätt fanns ett samband 

mellan dessa och den samtida kungamakten? 

Reseskildringens budskap - sammanfattande diskussion 

Den nytillträdde kung Karl XI ville låta skildra sin resa som en 

traditionell eriksgata. Eriksgatan var en medeltida tradition och hade 

under slutet av 1600-talet inte längre någon formell konstitutionell 

betydelse. Den hade däremot stor symbolisk betydelse. 

Eriksgatemotivet i Hadorphs texter framkommer på olika sätt. 

Resejournalen parafraserar exempelvis de medeltida lagarnas fram

ställningar om mottagningar och gisslan med liknande berättelser 

om äreportar och eskortavlösningar. Motivet är närvarande även i 
den topografiska resebeskrivningen. Där framträder det på framför

allt ett sätt, nämligen i fokuseringen på den svenska medeltids

historien och dess antikvariska lämningar. 

Hadorph beskriver det område som kungen passerade på sin resa 

som ett land märkt av kungars, adelsmäns och biskopars framfart. 

Det är således frågan om ett aristokratiskt kulturlandskap. Spåren av 

kungarna och deras män finns överallt: i de många städerna som de 
grundade, i de stora jordagodsen som de ägde och i kyrkorna och 

klostren där de låg begravda. Det är en medeltida kristen miljö som 

35 KB Ff:5, Top. beskr. s. 90-91. 
36 KB Ff:5, Top. beskr. s. 110. 
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skildras, om än med vissa undantag. Kungagravarna utgör ett sådant 
undantag. De uppmärksammas inte bara när de ligger i anslutning 
till kyrkorna, utan även på andra platser i kulturlandskapet. Genom 
att beskriva kungens och hans mäns närvaro i landet utifrån historiska 
aspekter skapar Hadorph således föreställningar om att den svenska 
kungamakten har historiska band till det territorium som skildras. 

Vad är det då för territorium som skildras? Eftersom det genom
gående temat är eriksgatan och medeltiden, borde det ju vara den 
medeltida eriksgatans landsdelar som behandlas i resebeskrivningen, 
det vill säga de gamla svea- och götalandskapen. Men resebeskriv
ningen omfattar ju förutom dessa områden även de nyerövrade 
landskapen Bohuslän, Skåne, Halland och Blekinge.37 I en nutida 
historikers ögon framstår Bohuslän och Skånelandskapen tvivelsutan 
som anomalier i den medeltidsfokuserade reseskildringen. 

Men uppfattades det så av 1600-talets historiker? Möjligtvis upp
fattade man Bohuslän så,38 men inte nödvändigtvis Skånelandskapen. 
Här finns viktiga historiografiska aspekter att beakta. Skåne, Halland 
och Blekinge ansågs under den här tiden utgöra gamla svenska lands
delar. De framställdes ofta som återerövrade landskap. Man ansåg att 
Skånelandskapen sedan urminnes tider tillhört Sverige, men att den 
svenska kung Emund den gamle (även kallad Slemme) på ett oriktigt 
sätt avhänt sig Skånelandskapen till Danmark under medeltiden. 
Eftersom transaktionen var orättfärdig var Skånelandskapens tillhörig
het till Danmark bara en parentes i historien; egentligen hade Skåne
landskapen alltid varit svenska.39 

Mot denna bakgrund framstår skildringen av Karl XI:s eriksgata 
som ett medvetet försök att sent omsider korrigera den svenska medel-

37 Av Hadorphs två manuskript är det endast resejournalen som behandlar Bohuslän och 
Skånelandskapen, men det finns all anledning att tro att den topografiska redogörelsen 
också skulle ha gjort det om den färdigställts. 
38 Bohuslän var ett före detta norskt landskap och betraktades också som sådant i 1600-
talets Sverige. Landskapet var inte föremål för återerövringsretorik under denna tid. Först 
några årtionden in på 1700-talet började Bohuslän beskrivas som ett återerövrat land
skap. Gustafsson (2000), s. 100; Eng (2001), s. 200. 
39 Hadorph nämner kung "Amunder Slemme" och denna händelse i KB Ff:5, Top. beskr. 
s. 91. Även Gustafsson (2000), s. 85-87; Nordin (2000), s. 56 ff. 
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tidshistorien. I Hadorphs resebeskrivning knyts Skånelandskapen 

samman med svea- och götalandskapen och skildras utifrån en histo

risk kontext. Med eriksgatan som ledmotiv framställs Skånelandskap

en som en självklar del av de medeltida kungarnas territorium. Att 

Skånelandskapen var en del av det gamla svenska riket, är enligt min 

mening det mest framträdande av alla territoriellt integrativa bud

skap i Hadorphs manuskript. 
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