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INLEDNING 

 

Under 1700-talet var reseskildringar mycket populära på de europeiska bokmarknaderna. De 

utvidgade horisonterna hos en ivrig publik och gav nyheter och beskrivningar av hur mer eller 

mindre avlägsna områden såg ut. Med upplysningens krav på sunt förnuft och ett kritiskt 

iakttagande öga som bagage gav sig många lärda resenärer iväg på jakt efter oupptäckta 

territorier och berömmelse.  

En av dessa resenärer från andra hälften av 1700-talet var ärkebiskopssonen Uno von 

Troil. Efter avslutade studier i Uppsala begav han sig på en studieresa i Europa för att utvidga 

sina perspektiv och få ett kontaktnätverk. I London blev han en del av den expedition som den 

engelske naturforskaren Joseph Banks hade planerat till Island år 1772. Med bra kunskaper i 

isländska språket och intresserad av den isländska kulturen hade han rollen som tolk. 

Återkommen till Sverige med färska nyheter från det fortfarande föga kända Island tog han 

chansen och vände sig till högt positionerade personer i det svenska samhället till vilka han 

skickade brev som beskrev olika isländska förhållanden. Snart kom hans uppsving i karriären: 

från enkel präst kom han så småningom att inneha tjänster som överhovpredikant, biskop i 

Linköping och slutligen ärkebiskop. Till detta snabba uppsving bidrog hans brev, som han år 

1777 publicerade i en bok under namnet Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII [1772].  

von Troils bok ansluter till det vanliga mönstret på 1700-talet att svenska författare 

skriver för att meritera sig i ämbetsmannakarriären, ett mönster som påvisats av 

litteratursociologen Bo Bennich-Björkman i sin avhandling Författaren i ämbetet (1970).1 von 

Troil är en ung man som visar upp sin kompetens för de rätta personerna. Boken blev den första 

svenska skildringen av Island och den, författad på en lättfattlig svenska som riktade sig till en 

bildad, men icke-specialiserad publik, fick sitt genomslag inte bara i Sverige, utan också 

utomlands, där den översattes till fyra språk. von Troils bok har en dubbel funktion: 

kunskapsförmedling och meritering. von Troil ger i sin bok en bild av Island i relation till 

Sverige och Europa. Denna bild av ön har gjort landet känt bland bildade eliter i Europa. 

                                                           
1 Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska 

hovet och kansliet 1550–1850 (Stockholm, 1970). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att studera Uno von Troils bok Bref rörande en resa til Island 

MDCCLXXII som ett led i kunskapsförmedlingen om Island till Sverige och Europa under senare 

delen av 1700-talet. Med utgångspunkt i diskussioner om reseskildringar och bilden av ’’den 

andre’’ kommer jag att argumentera för att von Troil med hjälp av de kunskaper som han redan 

hade tillgång till samt de kunskaper som han skaffade efter resan ger en mångfacetterad bild av 

Island. Samtidigt kommer jag att undersöka på vilket sätt von Troil förmedlar information om 

Island både till en svensk och en europeisk publik samt belysa hans nätverksrelationer och 

karriärsträvanden.   

 von Troils bok är skriven i brevform och av stor betydelse är att få reda på vilka som var 

brevens mottagare och varför han skickade brev just till dem, samt vilken roll dessa adressater 

spelade i hans framtida karriär. Genom sin bok förmedlar von Troil kunskaper om Island till en 

bred publik. Det är därför viktigt att få reda på hur han inhämtar sina kunskaper och hur han 

organiserar dem i boken. Med teoretiska utgångspunkter i nätverksrelationer och gåvoutbyten  

kommer jag att svara på frågor om hur von Troils nätverk bidrog till hans kunskapssamlande, om 

vilka kontakter han hade och om vilken roll dessa spelade i hans karriär. Boken i sig är också 

intressant och den kommer att belysas ur ett bokhistoriskt perspektiv. Sist är det viktigt att få 

reda på vilken bild av Island som von Troil ger sin publik. Bilden av ’’den andre’’ förekommer i 

hela boken och det är centralt att besvara frågor som: Hur definieras ’’det andra’’ i relation med 

’’det egna’’? Hur skiljer sig bilden av Island från samtida bilder som gavs i t.ex. 

resebeskrivningar från Afrika, Java och Japan? Hur ser von Troil själv på relationen ’’vi’’ 

(svenskar) / ’’de’’ (islänningar)? Hur ses islänningarna i von Troils ögon: var de ett avlägset folk 

med ’’ociviliserade’’ sedvänjor och ett primitivt livssätt eller var de som de övriga européerna?  

 

KÄLLMATERIAL, DISPOSITION OCH METOD 

Det primära källmaterialet i denna uppsats består av Uno von Troils bok Bref rörande en resa til 

Island MDCCLXXII utgiven av Magnus Swederus i Uppsala år 1777. Av praktiska skäl kommer 

jag att i fortsättningen referera till denna bok som Bref om Island och där kontexten tillåter bara 
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Bref.2 Flera sekundära källor har varit av stor betydelse för författandet av denna uppsats och de 

främsta kommer här att presenteras kort tillsammans med uppsatsens disposition.   

Föreliggande uppsats innehåller fyra kapitel som vart och ett behandlar en central fråga. 

Ett avsnitt om ’’Teoretiska utgångspunkter’’ behandlar tre grundläggande aspekter. För det första 

förklaras begreppen ’’det samma’’ och ’’det andra’’ som hämtats från Mathias Perssons 

avhandling Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792 (2009) 

och vilka också förekommer i titeln på denna uppsats. ’’Bilden av icke-européer’’ har hämtats 

från Global historia från periferin (red. Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss, 2010) samt 

från Marie-Christine Skunckes bok Carl Peter Thunberg. Botanist and Physician (2014). För det 

andra ges en övergripande bild av genren reseskildringar på 1700-talet och i syfte att bygga en 

uppfattning om denna genre samt om lärda brev på 1700-talet har jag använt Jakob Christenssons 

bok Konsten att resa: essäer om lärda svenska resenärer (2001) och hans avsnitt 

’’Studieresorna’’ i Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden (2005). Information om den 

naturalhistoriska resan har hämtats från Pär Eliassons avhandling Platsens blick. 

Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan (1999) samt från Marie-Christine 

Skunckes ovannämnda bok. Till god hjälp har också varit Jennifer Speakes encyklopedi 

Literature of Travel and Exploration (2003) angående vissa begrepp. Sist kommer ett avsnitt om 

nätverk och gåvoutbyten byggt på Ylva Hasselbergs, Leos Müllers och Niklas Stenlås artikel 

’’Åter till historiens nätverk’’ i Sociala nätverk och fält (2002), Skunckes ovannämnda bok om 

Thunberg samt den franske sociologen Marcel Mauss essä om gåvor ’’Essai sur le don’’ i 

l’Année Sociologique (1923–24).  

Uppsatsens första kapitel sätter von Troil, hans resa och hans bok i en europeisk kontext. 

Där beskrivs i stora drag situationen på Island under 1700-talet med fokus på relationen Island– 

Danmark, samt ges en övergripande bild om olika aspekter av ön. En kort biografi av von Troil 

är nödvändig och där betonas hans kontakter och vilken roll dessa har spelat i hans karriär. Ett 

avsnitt handlar om själva Islandsresan, hur den gick till och vilka kontakter som skaffades på ön. 

För en bättre förståelse av von Troils bakgrund med fokus på hans studieresa, Islandsresa och 

hans kontakter har jag använt hans på Uppsala universitetsbibliotek (UUB) bevarade 

’’Resejournal’’ (X 400) och ’’Själfbiografi’’ (X 302), Ejnar Fors Bergströms ’’Inledning’’ till 

                                                           
2 När jag i fortsättningen kommer att ge exempel tagna ur von Troils bok kommer jag att bara ange sida, utan bokens 

namn (om inte annat anges). 
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Brev om Island (1933) och Jakob Christenssons ovannämnda bok om svenska lärda resenärer. 

von Troils Islandicasamling bevarad på Linköpings stifts- och landsbibliotek har jag också tittat 

på för att bättre förstå hans sätt att samla kunskaper. Sist men inte minst har jag, för att belysa 

von Troils kunskapssamlande, använt tre otryckta brev daterade 1773–74 som han skickade till 

den lärde islänningen Hannes Finnsson vistandes då i Köpenhamn. Breven finns bevarade på 

Islands landsbibliotek – Universitetsbibliotek i Reykjavík. Avsnittet om Island har skrivits med 

Anna Agnarsdóttirs artikel ’’Iceland in the Eighteenth Century: An Island Outpost of Europe?’’ 

(2013) och Harald Gustafssons dissertation Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, 

beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island (1985) som bakgrund. 

 Det andra kapitlet fokuserar på hur Uno von Troil insamlade sina kunskaper. Kapitlet är 

indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet behandlar von Troils främsta källa, nämligen böckerna. 

Här läggs fokus på de böcker som finns i en bibliografi av von Troil i Bref om Island och på 

vilka sätt han använde sig av dessa böcker. Det andra avsnittet berör von Troils ’’självsyn’’, det 

som med en vetenskaplig term kallas för ’’autopsi’’, att se med egna ögon. En bra beskrivning av 

termen självsyn ges av historikern Kenneth Nyberg i sin artikel ’’Om ordnandet av global 

kunskap – Linné och hans apostlar’’ (2010): ’’Grunden för all sann kunskap var autopsi 

[författarens kursivering], självsyn, en term som hämtats från den så kallade apodemiken, en 

sedan länge etablerad lära om konsten att genomföra studieresor på effektivast tänkbara sätt.’’3 I 

det tredje avsnittet görs en kartläggning av von Troils nätverk i Sverige, på Island och i 

Köpenhamn. Fokus här ligger på att belysa hur viktiga dessa nätverk var både för von Troils 

anskaffande av kunskaper inför skrivandet och för hans karriär. I samma avsnitt kommer jag med 

ett konkret exempel på hur hans nätverk fungerade i verkligheten, ett exempel som baseras på 

min undersökning av de brev funna på Universitetsbiblioteket i Reykjavík och som tydligt 

exemplifierar kunskapsförmedlingen och tjänsteutbytena under andra hälften av 1700-talet.  

 Kapitel tre fokuserar på vad von Troil gör med informationen och i tre avsnitt tas upp 

bokhistoriska aspekter (publicering, pris, bokens utformning), bokens organisationsprinciper, 

dess olika mottagare och ämnen, brevens utformning, bokens språknivå samt dess översättningar. 

För en bättre förståelse av relationerna mellan svenska och övriga europeiska bokhandlare har 

                                                           
3 Kenneth Nyberg, ’’Om ordnandet av global kunskap – Linné och hans apostlar’’, i Global historia från periferin. 

Norden 1600–1850,  red. Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss (Lund, 2010), s. 218 f. För mer om självsyn, se 

också Pär Eliassons avhandling  Platsens blick . Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840 

(Umeå universitet, Institutionen för idéhistoria, 1999), s. 51 ff. 
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jag använt Anna-Maria Rimms artikel ’’Böckernas vägar: den svenska bokhandelns import av 

utländska böcker 1750–1800’’ (2013) samt Margareta Björkmans essä ’’Om lånbibliotekarier i 

allmänhet och Magnus Swederus i synnerhet’’ i Hand och penna (1996).  

I det fjärde kapitlet kommer jag att göra en analys av den bild av Island som framträder 

ur von Troils bok. Här behandlas olika aspekter, från naturen och kulturen, till folkdräkt, mat och 

handel. Detta kapitel baseras på en närläsning av breven samt mina egna kommentarer. Slutligen 

följer en sammanfattning av uppsatsen där jag redovisar huvudpunkterna och visar de slutsatser 

som framstår därav. En käll- och litteraturförteckning följer, samt tre bilagor.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

Det finns artiklar, essäer och kapitel i olika verk som behandlar Uno von Troil och hans 

Islandsresa, men ingen omfattande framställning av vare sig honom eller hans bok finns tryckt. 

Den befintliga litteraturen fokuserar mest på biografiska aspekter och den omfattar berömmande 

såväl som kritiska kommentarer.  

Äldre biografiska notiser finns tryckta i Upsala ärkestifts herdaminne (1842), Svenskt 

Biographiskt Lexikon öfver namnkunnige svenska män (1850) och Linköpings stifts herdaminne 

(1919) och ett nyare i Svenska män och kvinnor (1955), men det år 1917 påbörjade Svenskt 

biografiskt lexikon har inte hunnit till bokstaven T. Dessa uppslagsboksnotiser presenterar 

personen och ämbetsmannen von Troil med fokus på hans karriärbefordran, inte sällan 

berömmande genom uppräkningar av hans olika positioner och egenskaper. Utförligare artiklar 

är Knut B. Westmans ’’Uno von Troil’’ i Svea rikes ärkebiskopar från 1164 till nuvarande tid 

(1935), Jakob Christenssons essä i hans ovannämnda bok (2001), Irma Ridbäcks artikel 

’’Ärkebiskopssonen Uno von Troil’’ i Släkt och hävd (2001) och en modernare, men kort artikel 

i Ragnar Norrman, Biskopar i Uppsala 1594–2014. Porträtt och korta biografier (2014) som 

främst behandlar von Troils porträtt. Westmans artikel är också biografisk, men hans fokus 

ligger på kyrkomannen von Troil. Ridbäcks biografiska skiss presenterar von Troil i ett mer 

negativt ljus där författaren ägnar många sidor åt hans konflikter med olika lärda, konflikter 

födda av hans position som ärkebiskop och prokansler. Christenssons essä är det enda icke-

biografiska verk om von Troil där han presenteras i egenskap av författare och där hans Bref om 

Island också diskuteras.  
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Några sidor ägnas också av Sten Lindroth i Svensk lärdomshistoria 3 (1978) och av Ejnar 

Fors Bergström i inledningen till hans utgåva Brev om Island (1933) där han främst fokuserar på 

olika aspekter av Islandsresan och Joseph Banks betydelse däri. Ett biografiskt avsnitt om von 

Troil förekommer också samt två korta avsnitt om hans brev som behandlas allmänt (med 

kommentarer angående deras tillkomst, språknivå och mottagare). Islandsresan har också 

behandlats i en artikel av Anna Agnarsdóttir i Sir Joseph Banks: a global perspective (1994), 

men den är skriven med fokus på Joseph Banks och vad Islandsresan innebar för dennes karriär i 

England. Med samma fokus på Banks skriver Halldór Hermansson sin artikel ’’Sir Joseph Banks 

and Iceland’’ publicerad i tidskriften Islandica (1928) och även om mycket nytt har upptäckts 

sedan dess är artikeln fortfarande en viktig källa, med sina utförliga beskrivningar av 

Islandsresan och Banks kontakter.4  

  

RESOR OCH RESESKILDRINGAR 

Tanken med detta avsnitt är att ge en övergripande bild över resor och reseskildringar på 1700-

talet. Fokus ligger här på de apodemiska resorna, genren reseskildringar samt lärda resebrev. 

Först och främst ska vi ställa oss frågan: Vad är en resa? Idéhistorikern Pär Eliasson ger en 

definition i sin avhandling Platsens blick (1999): ’’en rörelse genom ett geografiskt rum under 

vilken resenären utifrån en plan passerar olika i förväg eller under resans gång defin[i]erade 

stationer eller ’delrum’ i ett större geografiskt rum.’’5 En resa genomförs i ett geografiskt rum 

under en viss tid, har en struktur och ett syfte och innehåller också ett socialt rum, nämligen de 

aktörer som deltar i resan. Själva resan måste dock ses i en bredare kontext, det som Eliasson 

kallar för ’’reseföretag’’: ’’Själva resan har alltid en förhistoria i form av ansökningar och förslag 

till reseprojekt och ett efterarbete som innebär bearbetning av samlingarna och publicerande av 

resultaten.’’6 Enligt den tyske geografihistorikern Hanno Beck finns det tre obligatoriska steg i 

                                                           
4 Förutom alla dessa källor finns det också en C-uppsats i historia författad av Herman Haglund i Reykjavík (1996) 

och avlagd vid Uppsala universitet, ’’På Upplysta Vägar? En idéhistorisk uppsats om 1700-talet, upplysningen och 

Island samt en analys av tre reseskildringar gjorda av utlänningar vid nämnda tid och plats’’, av vilka en var von 

Troil. Uppsatsen ger en tolkning av von Troil och Island sedda i 1700-talets upplysta kontext. Enligt Jakob 

Christensson finns det också en otryckt licentiatavhandling av Robert Murray på Kungliga Biblioteket, ’’Uno von 

Troil’’ (1938) som behandlar kyrkomannen von Troil, se Jakob Christensson, Konsten att resa: essäer om lärda 

svenska resenärer (Stockholm, 2001), not 62, s. 236 f. En annan källa är också Haraldur Sigurðssons inledning till 

den isländska översättningen av von Troils bok, Bréf frá Íslandi (Reykjavík, 1961). 
5 Eliasson, s. 27. 
6 Ibid., s. 33. 
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ett reseföretag: ’’Vorbereitung [förberedelse], Ausführung [utförande] und Auswertung 

[utvärdering].’’7  

Resor företogs av olika skäl: främst ekonomiska och kolonisatoriska (utvidga 

territorierna, skaffa kolonier, hitta nya resurser), men också religiösa (missionärer) och 

naturvetenskapliga (med syfte att undersöka andra territoriers naturalhistoria och där många 

Linnélärjungar också deltog). Studieresorna är också ett reseföretag och de byggde på en äldre 

tradition ända sedan medeltidens peregrinatio academica.8 De gjordes oftast av personer från 

samhällets högre klasser och kallades också för grands tours eller Kavaliersreisen. Svenska lärda 

gjorde sådana resor ofta som informatorer för unga adelsmän, med start på hemmaplan för att 

sedan fortsätta genom Tyskland, Nederländerna, Italien, Storbritannien, med höjdpunkt i 

Frankrike. Utländska lärosäten som Göttingen, Leiden eller Paris lockade studerande vilkas syfte 

var att skaffa sig kunskaper, språkfärdigheter och personliga kontakter.9  

Dessa studieresor var metodiserade och företogs som en del av en tradition, ars 

apodemica (’’konsten att resa’’ eller apodemiken).10 ’’Konsten att resa’’ innebar två aspekter: 

resandet och skrivandet. Det fanns instruktioner och konventioner för vad en resenärer borde 

iaktta under sin resa och hur denne skulle skriva sin reseskildring. Carl von Linné själv skriver 

en apodemisk avhandling, Instructio peregrinatoris (1759), vilken ’’till alla vinkar om resans 

rätta genomförande och goda råd om hur naturen skulle studeras även tjänade utresande 

naturforskare till handledning i att för fäderneslandets bästa samla sådan kunskap som 

’utlänningar under sträfsamt arbete uppfunnit’ ’’.11 Resorna skulle ha ’’en praktisk tillämpning’’ 

enligt Jakob Christensson och anteckningarna skulle beröra allt det nyttiga och det konkreta, med 

bevis, vilket gjorde att många resenärer samlade naturalier.12 De apodemiska verken måste ses 

som ett instrument i ett reseföretag, medan reseskildringarna är resultatet. Pär Eliasson uttrycker 

sig på följande sätt: ’’De apodemiska verken syftade till ett genomtänkt metodiserande av allt 

resande, med ett ständigt uttalat motiv: att göra resandet till något nyttigt och produktivt för 

                                                           
7 Hanno Beck, ’’Die Geographie Alexander von Humboldts’’, i Alexander von Humboldt: Leben und Werk, ed. 

Wolfgang-Hagen Hein (Frankfurt a. M., 1985), s. 227, citerat efter Eliasson, s. 33. Alla översättningar är gjorda av 

mig om inte annat anges.  
8 För en historisk överblick över studieresorna, se Jakob Christenssons artikel ’’Studieresorna’’ i Signums svenska 

kulturhistoria. Stormaktstiden, red. Jakob Christensson (Lund, 2005), s. 171–217. 
9 Christensson (2001), s. 21. 
10 För mer om den apodemiska traditionen, se Eliassons avhandling, speciellt kapitel II ’’Den apodemiska 

traditionen: Metodiserandet av resan som kunskapsform före år 1800’’, s. 38–59. 
11 Christensson (2005), s. 198. Se också Eliasson s. 55 ff. angående Linné och hans apodemiska avhandling. 
12 Christensson (2005), s. 197. 
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individen och för samhället’’ och ’’Resenären skulle skolas till en systematisk, medveten och 

därmed pålitlig betraktare.’’13 Men mellan slutet av 1500-talet och början på 1800-talet gick 

studieresorna ’’i inkörda hjulspår’’ med Christenssons ord, dvs. att resenärerna beskrev samma 

sorts sevärdheter, samt folkliga särdrag, sedvänjor, offentliga processioner eller ceremonier, 

vilka alla tilldrog sig resenärernas intresse ’’i jakten på att förstå värdlandets befolkning’’.14  

Under 1700-talet fanns det ett sug på reseskildringar på de europeiska bokmarknaderna 

och genren har av Roger Chartier kallats ’’l’un des genres les plus conquérants’’ [en av de mest 

framgångsrika (ordagrant: erövrande) genrerna].15 Reseskildringarna kan delas in i olika 

kategorier16: ’’filosofiska’’, reflekterande och granskande (Voltaires Lettres philosophiques, 

1734), samhällskritiska och satiriska (Montesquieus Lettres Persanes, 1721 eller Voltaires 

Candide, 1759), imaginära (Daniel Defoes Robinson Crusoe, 1719), komiska (Jacob 

Wallenbergs Min son på galejan, 1781) samt reseskildringar som resultat av naturvetenskapliga 

resor eller studieresor (i form av journaler eller resebrev). De sistnämnda var bland de 

populäraste och det som gjorde dem så populära var att de väckte nyfikenheten hos läsarna 

genom sina färska nyheter och intressanta fakta.  

De geografiska verken och världsbeskrivningarna på 1700-talet var bristfälliga och kartor 

var dyra föremål och deras funktion var snarare som konstföremål än som orienteringsmedel.17 

Reseskildringarnas dubbla funktion återges i Jennifer Speakes encyklopedi Literature of Travel 

and Exploration (2003): ’’even as the diary functions as an organizing structure for the writing 

traveler, it provides a source of pleasurable identification for the traveler’s reader.’’18 I samma 

encyklopedi tas också upp den nedtonade psykologiska aspekten i en reseskildring till förmån för 

dess handlingar: ’’One result of the travel diary’s public nature is that the psychological 

dimension so frequently emphasized in other kinds of diaries is less central, sometimes even 

                                                           
13 Eliasson, s. 38.  
14 Christensson (2005), s. 200. 
15 Roger Chartier, ’’Les livres de voyage’’, i Histoire de l’édition française, II. Le livre triomphant, 1660–1830, sous 

la direction de Henri-Jean Martin & Roger Chartier (Paris, 1984), s. 216 f., citerat efter Marie-Christine Skuncke, 

Carl Peter Thunberg. Botanist and Physician (Uppsala, 2014), s. 252 (se också not 60, s. 333).  
16 För mer om detta, se Christensson (2001), s. 17–24. För en övergripande bild av 1700-talets resor och resenärer, 

se Christensson (2001), kapitlet ’’Resor på modet’’, s. 17–47. 
17 Eliasson, s. 39. 
18 Rebecca Steinitz, ’’Diaries’’, i Literature of Travel and Exploration. An Encyclopedia, ed. Jennifer Speake, vol. 1 

(New York, 2003), s. 332. 
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absent, as the diarist focuses on outward circumstances and surroundings more easily shared with 

others.’’19  

Från 1770-talet blev svensken Carl Christoffer Gjörwell (1731–1811) en auktoritet i att 

publicera reseskildringar och resebrev i sina periodiska publikationer Svenska Rese-Beskrifvaren, 

Historiska Bibliotheket samt Almänna Tidningar. En av hans mest produktiva medarbetare var 

den sängliggande teologen och filologen Samuel Ödmann (1750–1829) som översatte till 

svenskan inte mindre än 40 resor.20 Till samme Gjörwell skickade såväl Uno von Troil som 

Jakob Jonas Björnståhl (1731–1779) material från sina resor i brevform som han tryckte i sina 

publikationer. Resebrev från olika platser som Björnståhl besökte trycktes i svenska såväl som 

utländska publikationer, inte minst i Gjörwells Tidningar om Lärda Saker 1769, Allmänna 

Tidningar och Samlaren. Björnståhl fann i Gjörwell ’’en god kanal till tryckpressarna’’ med 

Jakob Christenssons ord.21 Resebrevet var under gustaviansk tid ’’alltjämt flitigt använt av 

skriftställarna och populärt bland läsarna’’och Gjörwell tog sin roll som redaktör lite längre och 

inte bara publicerade resebrev, utan också granskade dem innan och ’’skolade Björnståhl i hur 

resebreven bäst utformades’’.22  

Uno von Troil skickar också sina resebrev, men breven har flera olika mottagare och vi 

vet att det var bara två stycken som hade publicerats innan bokens utgivning: det ena i Magnus 

Swederus Upsala Tidningar för År 1773 och det andra i Gjörwells Nya Allmänna Tidningar för 

År 1773. Avsikten med von Troils resebrev var densamma som hos Björnståhl: hans kunskaper 

och skicklighet blev uppmärksammade av hans patroner vilket bidrog till hans snabba befordran 

i karriären.   

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

’’Det andra’’, ’’det samma’’ och bilden av den andre                                                      

Möten mellan kulturer har funnits ända sedan deras början och historikern Peter Burke uttrycker 

sig på följande sätt angående dessa: ’’Det som attraherar folk från en kultur hos en annan är ofta 

en idé eller en praxis som är jämförbar med deras egna och därigenom på en gång välbekant och 

                                                           
19 Ibid., s. 333. 
20 Christensson (2001), s. 67.  
21 Ibid., s. 114. 
22 Ibid., s. 118 f. 
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obekant.’’23 Jämförbara eller innovativa aspekter hos en kultur kan bidra till en förbättring i den 

egna kulturen. Det har varit mycket forskning och diskussioner om kulturmöten och bilden av 

’’den andre’’ som framstått därav, inte minst inom postkolonial teori där européer och icke-

européer studeras ur et maktperspektiv.24  

Bland de internationella forskare som har diskuterat dessa möten mellan kulturer och 

bilden av ’’den andre’’ kan den palestinsk-amerikanska litteraturhistorikern Edward Said (1935–

2003) nämnas. I sin banbrytande bok Orientalism: Western Conceptions of the Orient (1978), 

som tycks vara postkolonialismens startpunkt, kom Said med ett nytt sätt att se på Orienten. 

Enligt honom var ’’Orienten’’ en konstruktion skapad av västerlänningar för att definiera sig 

själva i relation till ’’den andre’’.25 Denna dikotomi är byggd på stereotyper: ’’Orienten’’ ’’är 

irrationell, exotisk, erotisk och despotisk’’, medan det kristna västerlandet är ’’rationellt, välkänt, 

moraliskt och rättvist’’.26 Det är en eurocentrisk självbild där ’’Orienten’’ framstår som ’’en 

negativ spegelbild av västerlandet’’.27 Men samtidigt fanns det en ambivalens i föreställningen 

av ’’Orienten’’: den kunde vara samtidigt ’’en efterbliven motbild till Europa’’ och ett ideal.28 

Det osmanska riket t.ex., den främsta representanten av ’’Orienten’’, som även sträckte ut sig i 

Europa, uppfattades på 1700-talet samtidigt som ett land av barbarer och despoter och som ett 

land som representerade det exotiska, det lyxiga. 

Men det finns även diskussioner inom forskning om möten mellan kulturer inom Europa. 

En av dessa diskussioner finns i idéhistorikern Mathias Perssons avhandling Det nära 

främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792 (2009) där han tar upp 

intellektuella relationer mellan Sverige och Tyskland. Perssons avhandling är relevant för denna 

uppsats därför att den presenterar ’’den ambivalenta identifikationen’’ mellan ’’det samma’’ och 

’’det andra’’ som kan appliceras på von Troils bok också.29 Persson hävdar att ’’[i]nte bara 

geografiskt avlägsna, utan även fysiskt närliggande trakter kunde fungera som reflektionsytor för 

                                                           
23 Peter Burke, What is cultural history? (Oxford, 2004), övers.: Tore Winqvist, Vad är kulturhistoria? (Eslöv, 

2007), s. 47.  
24 Se Burke, avsnittet ’’Postkolonialism och feminism’’, s. 54 ff. 
25 Edward W. Said, Orientalism (New York, 1978). Se också Carolina Brown, Liksom en herdinna. Litterära teman 

i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet (Stockholm, 2012), s. 265. 
26 Tomas Björk, Bilden av ’’Orienten’’. Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur (Stockholm, 2011), s. 13.  
27 Ibid. 
28 Ibid., s. 14. För mer om Edward Said och postkolonialismen, se Burke s. 54 f., samt Björk s. 13–19.   
29 Mathias Persson, Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792 (Uppsala 

universitet, 2009), s. 11–15, samt 255–257. 
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olika projektioner’’.30 Samma författare skriver följande angående mötet mellan ’’det andra’’ och 

’’det samma’’: ’’Det utländska ’andra’ kunde även vara ’det samma’, ett nära främmande och 

avlägset välbekant med vaga och porösa gränser gentemot det inhemska ’egna’, en resurs, en 

regulativ idé och en spegel för ’självet’.’’31  

Utlandet inom Europa sågs och värderades på olika sätt. Först finns gemenskapen, de 

gemensamma punkterna mellan Sverige och utlandet: historia och språk (de övriga nordiska 

territorierna, Tyskland, England), kultur (Frankrike som man lånade mycket ifrån), geografi och 

religion (det kristna Europa gentemot den muslimska Orienten) och ibland hade man även 

modellstater som England och Schweiz.32 Detta är ’’det samma’’, det som ’’vi’’ har gemensamt 

med ’’de andra’’. ’’Det andra’’ ses inom områden som politik (Danmark-Norge är ’’de andra’’ 

även om ’’vi’’ har samma ursprung), religion (’’vi’’ är protestanter medan Västeuropa är 

katolskt), kultur, livsstil, ekonomi, politik osv. Ibland kan man dra klara konturer mellan ’’de’’ 

och ’’vi’’, men ofta går det inte, utan det handlar snarare om sammankopplingar. I detta 

sammanhang kan Island placeras. Ön var ett avlägset territorium, dock inte långt borta jämfört 

med Främre Orienten, Kapkolonin eller de amerikanska kolonierna, och politiskt sett var den en 

del av Europa genom att tillhöra Danmark. I Uno von Troils fall handlar det om en svensk som 

reser inom Europa och ser det som är gemensamt (’’det samma’’) och annorlunda (’’det andra’’).       

Tidigare forskning om ’’den andre’’ handlar mest om icke-européer och svenska bilder 

av ’’den andre’’ utanför Europa är intressant som bakgrund till mina analyser, inte minst för dem 

i kapitel 4. I en epok präglad av resor dyker bilden av den icke-europeiske upp: afrikanska folk, 

indiska folkslag, javaner, polynesier, kineser och japaner. Boken Global historia från periferin. 

Norden 1600–1850 (2010) sätter de nordiska länderna i en global kontext, från den atlantiska 

slavhandeln i Västafrika, de nordamerikanska plantagerna och det svenska Saint-Barthélemy till 

Ostindiska kompaniet och Linnés apostlar.33 Den svenska bilden av ’’den andre’’ under senare 

delen av 1700-talet påverkades sannolikt av Carl von Linnés människolära. Både hans apostlar 

och andra resenärer som hade vuxit med hans idéer gav en bild av avlägsna folk fylld av 

förutbestämda uppfattningar. Det var Linné som beskrev olika varieteter av Homo sapiens och 

räknade in ’’Hottentotterna’’ (Khoikhoi-folket) inom kategorin Monstrosus p.g.a. deras påstått 

                                                           
30 Ibid., s. 11. 
31 Ibid., s. 12. 
32 Ibid. 
33 Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss, red., Global historia från periferin. Norden 1600–1850 (Lund, 2010). 
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onormala könsorgan, beskrivningar som inte sällan var felaktiga.34 Anders Sparrman (1748–

1820), fastän linnélärjunge, ger oss i sin bok Resa till Goda Hopps-Udden, södra Polkretsen och 

omkring Jordklotet, samt till Hottentott- och Caffer-Landen, Åren 1772–1776 (1783) en mer 

positiv bild av hottentotterna och tillbakavisar fördomarna.35 Pehr Osbeck (1723–1805) kritiserar 

också européernas sedvänjor i Dagbok öfwer en ostindisk resa åren 1750. 1751. 1752 (1757) och 

ger goda råd angående det som ’’vi’’ kan lära oss av ’’dem’’, dvs. kineserna.36  

Vi ser att bilden av ’’de andra’’ är tvåsidig: både positiv och negativ. Ett bra exempel på 

en resenär som ger en sådan bild i sin reseskildring är Carl Peter Thunberg som hade rest till 

Kapkolonin, Java och Japan och hade olika uppfattningar om dessa folk. I sin bok om Thunberg 

presenterar litteraturvetaren Marie-Christine Skuncke dessa bilder. Icke-européer i Kapkolonin 

såg Thunberg som ’’objects of biological and ethnographical knowledge […], never as subjects. 

‘Hottentots’, ‘Caffers’, and slaves remained anonymous collective entities’’.37 Dessa hade inget 

värde, de var antingen slavar eller ociviliserade folk. Det japanska samhället däremot värderades 

på ett högre sätt: ’’He [Thunberg] praised their [japanernas] love of liberty, their ’national dress’, 

their cleanliness, their exemplary agricultural methods, the matchless quality of their sword 

blades and lacquerware.’’38 Däremot tyckte han att européerna, ’’vi’’, var överlägsna icke-

européerna, ’’dem’’, i vad gällde medicin och naturalhistoria: ’’[t]he pre-eminence of European 

science resided in its conformity to ‘reason’.’’39 I de flesta fallen är bilden av ’’den andre’’ 

negativ: ’’den andre’’ är underlägsen i många avseenden européerna, ’’oss’. Islänningarna var 

européer – hur ser von Troil på dem?  

 

Nätverk och gåvoutbyten 

Uno von Troil hade ett brett nätverk och hans utländska kontakter sträckte ut sig till Danmark, 

Island, Tyskland, Frankrike och England som vi kommer att se senare. Ett nätverksperspektiv är 

relevant för denna uppsats därför att det belyser von Troils insamlande av kunskaper inför 

skrivandet av Bref om Island samt främjandet av hans karriär. Jag kommer därför att sätta von 

                                                           
34 Se Gunnar Broberg, Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära (Stockholm, 

1975), kapitel 5 ’’Människans psykiska och fysiska variation’’, s. 206–253.  
35 Anders Sparrman, Resa till Goda Hopps-Udden, södra Polkretsen och omkring Jordklotet, samt till Hottentott- 

och Caffer-Landen, Åren 1772–1776, del I (Stockholm, 1783), s. 185–191. 
36 Pehr Osbeck, Dagbok öfwer en ostindisk resa åren 1750. 1751. 1752 (Stockholm, 1757), s. 201–209. 
37 Skuncke (2014), s. 91. 
38 Ibid., s. 143. 
39 Ibid. 
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Troils bok i de sociala sammanhang där den växte fram så uppsatsen har samtidigt en 

litteratursociologisk utgångspunkt. 

Det finns en bred litteratur om sociala nätverk och större delen av den inriktar sig mot att 

beskriva nätverkens yttre former, en inriktning som växt fram i USA i slutet av 1960-talet: 

’’Centralitet, räckvidd och täthet är mätbara egenskaper hos nätverk.’’40 Inom svensk forskning 

talar Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås om nätverk i sin artikel ’’Åter till 

historiens nätverk’’ (2002). De fokuserar på en kvalitativ analys av nätverksbegreppet, av 

’’individuella aktörers tänkande och handlande och framför allt deras interna relationer, 

företrädesvis genom studier av korrespondens’’, med intresse för ’’det subjektiva [författarnas 

kursivering], för det personligas påverkan på samhällsutvecklingen’’.41 Ett nätverk definieras av 

de ovannämnda författarna som ’’en särskild typ av organisation av mellanmänskliga relationer’’ 

och deras forskning lägger fokus på relationer som är ’’varaktiga, frivilliga, icke-formaliserade 

och icke-hierarkiska’’.42 En nätverksrelation definieras av samma författare som ’’en horisontell 

relation byggd på ömsesidigt personligt förtroende’’.43 Nätverksrelationerna är ’’mer eller 

mindre jämbördiga’’ och relationerna mellan aktörerna är ’’ömsesidigt beroende’’.44 Aktörerna 

har olika positioner inom nätverket och deras band kan förstärkas eller försvagas med tiden. 

Ömsesidighet och frivillighet är viktiga drag av nätverksrelationerna. Dessa relationer fyller tre 

funktioner: ’’utbyte (distribution), utestängning (exklusion) och sammanhållning (inklusion).’’45 

Men det är också viktigt att tala om hierarkiska relationer, patron–klient. Dessa relationer 

är ojämlikt ömsesidiga och i många fall ofrivilliga. Uno von Troil, liksom Carl Peter Thunberg, 

är en ung resenär som siktar på att få högre positioner i det svenska samhället och hierarkiska 

relationer är viktiga i hans fall. En patron är en person som ofta befinner sig högre upp i 

hierarkin och beskyddar en annan person kallad klient. Om olika sätt att gynna en klient inom 

naturvetenskapen talar Marie-Christine Skuncke i sin bok om Thunberg: ’’The patron supported 

his client in one or more of three fields: financial aid, scientific advice, and help in career-

                                                           
40 Ylva Hasselberg, Leos Müller, Niklas Stenlås, ’’Åter till historiens nätverk’’, i Sociala nätverk och fält, red. 

Håkan Gunneriusson (Uppsala universitet, 2002), s. 10. I not 2 på samma sida ger författarna några exempel på verk 

som behandlar sociala nätverk samt en kritik mot den ovannämnda inriktningen.   
41 Ibid., s. 13 samt s. 11. 
42 Ibid., s. 14 samt s. 9. 
43 Ibid., s. 18. 
44 Ibid., s. 15. 
45 Ibid., s. 18. 
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building.’’46 En klient (skyddsling) behöver hjälp i olika anseenden och en patron som hjälper 

sin klient gynnar på det sättet klientens verksamhet. Patron–klientrelationerna innebär ett system 

av ömsesidiga förpliktelser. Finansiellt stöd kan fås från förmögna patroner som vill gynna stora 

initiativtaganden, som t.ex. en resa. Vetenskapligt stöd får klienten från vetenskapsmän, 

professorer, personer tillhörande den akademiska världen och detta stöd är ofta det som vi idag 

skulle kalla för ’’feedback’’, dvs. en respons på klientens egna iakttagelser vilket också kan leda 

vidare till stöd i karriärbyggandet genom t.ex. att hjälpa till med klientens publicering av lärda 

nyheter eller vetenskapliga artiklar, tillträde till en högre position eller även dennes inval i lärda 

sällskap.47 Ärkebiskopssonen von Troil behöver inget finansiellt stöd, utan stöd i karriären vilket 

han kommer att få som vi kommer att se senare.  

Grundläggande för nätverksrelationerna är utbytena som ger dem mening. Hasselberg 

m.fl. hävdar att nätverksutbytet är ’’den viktigaste funktionen i ett socialt nätverk’’ och 

kännetecknas av ’’långvariga relationer mellan aktörer, av djup personlig kännedom av de 

involverade och följaktligen av ömsesidig tillit’’.48 Den franske sociologen Marcel Mauss 

analyserar gåvoutbytena i sin artikel ’’Essai sur le don’’ (1923–24). Även om hans analys 

förknippas mest med ’’primitiva’’ samhällen kan denna tillämpas på det moderna samhället 

också. Mauss talar om tre aspekter av utbytena som han kallar skyldigheter (’’obligations’’): 

’’l’obligation de donner’’ (skyldigheten att ge), ’’l’obligation de recevoir’’ (skyldigheten att 

emottaga)  och ’’l’obligation de rendre les cadeaux reçus’’ (skyldigheten att ge tillbaka de 

emottagna gåvorna: gengåvor).49 Gåvoutbytet baseras på ömsesidiga skyldigheter: gåvan och 

gengåvan är jämbördiga. Genom att ge en gåva försäkrar en klient sin patron om sin lojalitet och 

samtidigt hedrar klienten sin patron med en gåva som skulle intressera honom eller som ligger 

inom dennes område (t.ex. växter, stenarter, böcker osv.). Gåvoutbytena skapar och stärker 

relationerna och deltagarnas position inom nätverket. Det som byts kan vara information eller 

materiella resurser. Till nätverk och utbyten återkommer jag i kapitel 2 där jag talar om von 

Troils nätverk och gåvoutbyten.        

                                                           
46 Skuncke (2014), s. 26. 
47 Ibid. 
48 Hasselberg m.fl., s. 19. 
49 Marcel Mauss, ’’Essai sur le don’’, i l’Année Sociologique, seconde série, 1923–24, s. 22, citerad efter Skuncke 

(2014), s. 25 (se också not 31, s. 294). Jag har använt en online version av Mauss essä: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.pdf 

(artikel hämtad 2015-02-18). Se också Marcel Mauss, Gåvan, övers.: Marianne Ahrne (Lund, 1997). För mer om 

nätverk och gåvoutbyten inom naturalhistoria, se Skuncke (2014), kapitlet ’’Thunberg’s Networks’’, s. 25–30. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.pdf
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KAPITEL 1: HISTORISK BAKGRUND 

 

ISLAND – SAMHÄLLE, POLITIK OCH KULTUR 

Island fram till 1700-talet 

Islands historia börjar med landtagningen (isl. landnámsöld). Enligt den medeltida historiska 

skriften Landnámabók blev ön koloniserad av norrmän år 874. De första islänningarna brukade 

hålla ting vid Þingvellir där lagar nedskrevs och rättvisa skipades. Det var ett system utan något 

centraliserat styre, ett system som kom att kallas þjóðveldi (sv. folkvälde eller ’’fristaten’’).50 

Kristendomen infördes på Island år 1000 och snart efter inrättades två biskopssäten där man fick 

lära sig latin liksom i övriga Europa: ett i Skálholt i sydvästra Island och ett i Hólar i norr vilket 

även hade ett eget tryckeri.51 Mellan 1100- och 1300-talen nedskrevs islänningasagorna, 

kungasagorna och historiska arbeten på fornisländska. Snorri Sturluson (1179–1241) med sitt 

verk Edda (1220) är den mest kände medeltida isländske författaren. Fristatens tid tog slut år 

1262 då islänningarna blev en del av kungariket Norge. År 1380 gick Norge in i en union med 

Danmark (som upplöstes år 1814) och Island blev då automatiskt en del av det danska riket. 

Lutheranismens införande var en lång process som omfattade hela landet först år 1551. År 1602 

infördes det danska handelsmonopolet som varade ända fram till 1788 och som innehades av en 

mäktig intressegrupp i Köpenhamn, Det almindelige Handelskompagni. Detta betydde att 

islänningarna endast fick driva handel med danskarna.52 År 1661 infördes det danska enväldet 

och islänningarna svor kungen trohet året därpå.53  

 

Island på 1700-talet 

’’16- och 1700-talen har ofta ansetts utgöra botten i landets nedåtgående kurva’’ påpekar den 

isländske historikern Gunnar Karlsson. Enligt samme författare gick 1700-talets Island genom 

’’en riktig nödens tid’’.54 Ett svårt århundrade präglat av både sociala och naturliga katastrofer 

                                                           
50 Gunnar Karlsson, Islands historia i korta drag (Reykjavík, 2000), övers.: Ylva Hellerud (2010), s. 4 ff. 
51 Sigurður Pétursson, ’’Iceland’’, i A History of Neo-Latin Literature, ed. Minna Skafte Jensen (Odense University, 

1995), s. 96. 
52 Harald Gustafsson, Political Interaction in the Old Regime. Central Power and Local Society in the Eighteenth-

Century Nordic States, övers.: Alan Crozier (Lund, 1994), s. 120. 
53 Harald Gustafsson, Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island 

(Stockholm, 1985), s. 28 ff.  
54 Karlsson, s. 34 f. 
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hade satt spår i det isländska samhället. Politiskt sett var Island en del av det absolutistiska 

kungariket Danmark–Norge. Men landet hade inget försvar därför att det tycktes vara onödigt 

och ingen polis fanns heller på ön. Under detta sekel gjordes fyra folkräkningar som gav olika 

resultat: 1703 års folkräkning var ’’en av de första i världen där alla individer förtecknats med 

namn’’ och antalet islänningar som bodde på ön var 50 358.55 Den sista folkräkningen visar en 

folkminskning: bara 38 400 bodde på Island år 1786.56 Denna folkminskning berodde på tre stora 

katastrofer: smittkoppsepidemin (isl. stórabóla) år 1707–170957, hungersnöden 1751–1758 

orsakad av kalla vintrar, och vulkanen Lakis utbrott sommaren 1783 (Skaftáreldar) vars 

lavaström och gasmoln blev mycket farliga för både boskap och människor. Sydlandet skakades 

sommaren 1784 av kraftiga jordskalv som förstörde gårdar och orsakade svält.58    

Det isländska samhället bestod mestadels av bönder och en liten markägande och 

skattefri elit som innehade de viktigaste ämbetena. Den här eliten var den enda länken mellan 

bönder och centralmakten i Köpenhamn.59 Det fanns ingen adel som på kontinenten och ingen 

medelklass heller. Island var ett bondesamhälle. De som inte ägde eller hyrde en gård var tjänare 

(isl. vinnuhjú) registrerade på en sådan. Alla bönder var tvungna att tillhöra en gård och deras 

kontrakt gällde i ett år. Efteråt kunde bonden byta gård om han var missnöjd. De flesta familjerna 

var fattiga. Man brukade gifta sig sent och många gifte sig aldrig, utan förblev vinnuhjú hela sitt 

liv. Den främsta sysselsättningen var djurhållning: får var vanligast, men kor och hästar fanns 

också. Vete importerades därför att klimatet var för kallt. Fisket var också en viktig 

sysselsättning och fiskprodukterna representerade en stor del av exportvarorna.  

Handeln var monopoliserad av Danmark. All inkomst skickades till Köpenhamn och inte 

så mycket investering gjordes på ön. Island var ett land med få resurser så islänningarna var 

beroende av denna handel. Island spelade en viktig roll i den danska ekonomin och danskarna 

tjänade på detta monopol. Ekonomiskt sett ser man förbättringar från och med mitten av 1700-

talet. År 1751 grundade landsfogden Skúli Magnússon (1711–1794) och andra ämbetsmän 

Innréttingarnar (sv. Inrättningarna), ett andelsbolag för Islands ekonomiska utveckling som 

                                                           
55 Karlsson, s. 35. 
56 Siffrorna återfinns i Gustafsson (1985), s. 25 f. 
57 Karlsson, s. 35. Historikern Anna Agnarsdóttir anger åren 1701–1709 i sin artikel ’’Iceland in the Eighteenth 

Century: An Island Outpost of Europe?’’, i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth Century Studies, vol. 

10 (Uppsala, 2013), s. 12. 
58 För mer om dessa katastrofer, se Agnarsdóttir (2013), s. 12, Gustafsson (1994), s. 38 samt Karlsson, s. 35. 
59 Agnarsdóttir anger följande siffror: 95% bönder och 5% eliten (Agnarsdóttir 2013, s. 12). För mer om denna elit, 

se Gustafsson (1994), s. 39 ff. och 76. 
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’’propagerade för en friare handel’’.60 Även den danske kungen började intressera sig för Island, 

speciellt under andra hälften av 1700-talet, då mer pengar i form av statsbidrag skänktes för 

utvecklingen av den isländska ekonomin. År 1788 avskaffades handelsmonopolet. Men med 

detta ska inte förstås en fri handel med alla länder: endast ’’individual independent Danish 

merchants throughout the kingdom, with the exception of the inhabitants of the Faroes and 

Greenland, could participate in the Iceland trade […] There was, however, a strict ban in force 

against commercial dealings with ‘foreigners’ (i.e. those not subjects of the King of 

Denmark)’’.61  

Jämfört med andra europeiska länder var utbildningsnivån på Island relativt hög. Det 

fanns inga grundskolor, utan föräldrarna ansvarade för att utbilda sina barn, fast under den lokale 

prästens kontroll. Latinskolor hade funnits vid de två biskopssätena Skálholt och Hólar ända 

sedan 1552. Här utbildades präster och studenter (oftast från eliten) som fortsatte vidare i 

Köpenhamn för att sedan komma hem och inneha tjänster som ämbetsmän eller präster.62 

Latinisten Sigurður Pétursson påpekar att ’’the role of the University of Copenhagen in the 

spiritual life of the learned classes of Iceland was significant’’.63 Samme Pétursson uttrycker sig 

på detta sätt angående relationen mellan det isländska språket och latinet på Island: ’’Although 

Latin was now the second language of learned Icelanders and the main subject in the curriculum 

of the cathedral schools, strong literary traditions in the vernacular always remained unbroken in 

Iceland among the educated and uneducated alike.’’64  

Varken byar eller städer fanns på Island vid den tiden, utan bara isolerade gårdar. Mest 

befolkade var biskopssätena.65 På 1790-talet blev sex handelshamnar städer (isl. kaupstaðir, sv. 

köpingar). Reykjavík blev inte huvudstad förrän 1801 och då bodde bara 311 invånare där.66 

Förvaltningen på Island indelades i två nivåer: en regional och en lokal.67 På den regionala nivån 

fanns det tre ämbeten. Stiftamtmannen (isl. stiftamtmaður) var den högste ämbetsmannen ända 

                                                           
60 Gustafsson (1985), s. 30. 
61 Agnarsdóttir (2013), s. 14 f. Se också Gustafsson (1994), s. 43. 
62 Agnarsdóttir (2013), s. 15. 
63 Pétursson, s. 97. 
64 Ibid. 
65 Agnarsdóttir anger 93 personer i Hólar och 85 i Skálholt (Agnarsdóttir, 2013, s. 13). 
66 Agnarsdóttir (2013), s. 15. Karlsson anger ett invånarantal på 307 år 1801 (Karlsson, s. 37). Man räknar den 18 

augusti 1786 som stadens födelsedatum  (’’den enda av dessa orter [de sex köpingarna] som utan avbrott behöll sin 

position som köping’’, Karlsson, s. 36). 
67 För mer om förvaltningen på Island och hur den isländska administrativa apparaten fungerade, se Gustafsson 

(1985). 
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sedan 1683 och ämbetet innehades av en dansk eller norsk adelsman som bodde i Köpenhamn. 

’’De [stiftamtmännen] fick instruktioner av kungen’’ och skulle ’’på alla sätt värna om kungens 

rättigheter på Island och vara högste ämbetsman i alla frågor [...] det världsliga såväl som det 

kyrkliga.’’68 Men det var svårt att administrera landet från Köpenhamn så från 1770 flyttade 

stiftamtmannen till ön. Den förste som bosatte sig på Island var norrmannen Lauritz Andreas 

Thodal (stiftamtman 1770–1785) vars residens var i Bessastaðir, utanför nuvarande Reykjavík, 

Snorri Sturlusons gamla boställe. Amtmannen (isl. amtmaður) var islänning och hade ’’formellt 

stiftamtmannens arbetsuppgifter’’ och landsfogden hade hand om ’’kronans alla inkomster och 

utgifter på Island’’.69  På den lokala nivån fanns det två ämbeten: sysslomannen (isl. sýslumaður) 

som ofta hade en lagsägare (isl. lögsagnari) som hjälp och reppstyraren (isl. hreppstjóri) som 

hade hand om fattigvården och fårbetet. Beträffande kyrkans organisation fanns det två stift 

styrda av två biskopar vilkas representanter i varje prosteri var prosten (isl. prófastur). De lägsta 

kyrkliga ämbetena innehades av församlingsprästen (isl. sóknaprestur).  

Rättsväsendet delades också in i två nivåer: en kring världsliga frågor och en kring 

kyrkliga frågor.70 Först måste nämnas att Alltinget slutade fungera som lagstiftande makt år 1718 

med införandet av den norska lagens rättegångsordning. Även om Alltinget avskaffades fortsatte 

mötena ända in på 1800-talet eftersom dessa ’’gav landets ämbetsmän en möjlighet att utbyta 

åsikter och ta ställning till aktuella frågor’’.71 Överrätten (isl. yfirréttur) var den högsta rätten på 

Island och højesteret i Köpenhamn var Islands högsta domstol som ansvarade både för de 

världsliga och de kyrkliga frågorna. Kungen spelade en viktig roll i ärendenas utförande och 

Sigurður Pétursson hävdar i sin artikel ’’Iceland’’ (1995) att ’’no important decisions concerning 

Iceland were made without the consent of the Danish king’’.72  

Island blev isolerat under vintern och det enda kommunikationssättet med Danmark var 

de skepp som drev handel. Handeln var påverkad av vädret och vintertid var den nedlagd. 

Handelsskeppen lämnade Danmark på våren för att nå fram på sommaren och utbyta varor för att 

sedan segla tillbaka på hösten. Nyhetsutbytet blev också påverkat av årstiderna: nyheter som 

skickades från Köpenhamn på våren fick svar under vintern då skeppen återkom hem. Här måste 

det tilläggas att alla isländska ämbetsmän hade en ganska stark social och ekonomisk position i 

                                                           
68 Gustafsson (1985), s. 48. 
69 Ibid., s. 48 ff. 
70 För mer om rättsväsendet på Island, se Gustafsson (1985), s. 59. 
71 Gustafsson (1985), s. 60 f. 
72 Pétursson, s. 97. 
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det isländska samhället vilken berodde på detta avstånd mellan Köpenhamn och Island. Enligt 

Harald Gustafsson hade dessa ämbetsmän ett nästan totalt monopol över informationsflödet 

mellan lokalsamhället och centralmakten i Köpenhamn: ’’an oligarchy who knew very well how 

to protect their interests, and who dominated communication between local Icelandic society and 

the central power in Copenhagen.’’ Gustafsson nämner också att ämbetsmännen själva valde 

vilka förordningar som skulle läsas upp för folket och vilka inte och i de flesta fallen lästes de 

upp på danska som de flesta inte förstod.73 Kommunikationsmöjligheterna på Island var inte så 

utvecklade eller saknades helt. Postbudet inrättades först på 1780-talet och innan dess skickades 

brev genom resande. Vägar fanns inte och inte heller broar så det var svårt att resa runt. Hade 

man inte en bra finansiell situation och ägde hästar var man tvungen att gå till fots.74 

Det finns både likheter och skillnader mellan 1700-talets Island och kontinenten. Island 

hade en stark administrativ apparat som fungerade väl. Ekonomin var styrd av Danmark som var 

centralmakten. De som tillhörde eliten fick en god utbildning och fortsatte vidare vid 

universitetet. Det fanns kyrkor och biskopssäten. De stora skillnaderna var att det inte fanns 

städer och adel och att naturen med sina vulkaner, glaciärer och väder mer satte sin prägel på 

islänningarnas liv än på de övriga européernas. Islänningarnas sysselsättningar var mer 

djurhållning och fiske istället för jordbruk. Genom att vara en del av det danska riket var Island 

en del av Skandinavien och implicit Europa ur ett politiskt och administrativt perspektiv. Både 

islänningar och danskar hade samma förfäder, de talade språk som hade utvecklats från ett och 

samma språk, de hade liknande kultur så Island tillhörde Skandinavien också genom sin historia, 

kultur och sitt språk. Många islänningar studerade vid Köpenhamns universitet och kunde danska 

och kunskap utbyttes på detta sätt. Kontinentala idéer fördes tillbaka till Island och isländsk 

mentalitet togs med ner till Danmark. Genom att äga handelsmonopol tjänade Danmark mycket 

på Island, men också islänningarna tillhandahölls kontinentala varor. Anna Agnarsdóttir har 

ägnat ett avsnitt i sin artikel ’’Iceland in the Eighteenth century: An Island Outpost of Europe?’’ 

(2013) just åt att besvara frågan ’’The Icelanders of the Eighteenth Century – Members of the 

European Community?’’.75 Här skriver hon om hur islänningarna på olika sätt integrerades i den 

europeiska kulturen: genom pietismen, studenterna, ämbetsmännen, resenärerna, allmänna 

                                                           
73 Gustafsson (1994), s. 94 ff., 114 samt 139. 
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75 Agnarsdóttir (2013), s. 25 ff. 
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nyheter, det senaste modet och köket hos eliten för att bara nämna några. Island var inte bara 

’’det andra’’, utan också ’’det samma’’. 

Under 1700-talet blev alltfler européer intresserade av Island, speciellt ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv och många vetenskapliga expeditioner skickades till ön. Detta kan 

också ses i en kontext då Upplysningen började sprida sig på kontinenten och intresset för det 

exotiska, det okända blev allt starkare. Harald Gustafsson skriver i sin avhandling att ’’tiden från 

1770 kallas också upplysningstiden i isländsk kulturhistoria; det var en upplysning som framför 

allt tog sej [sic!] uttryck i praktisk, materiell reformiver’’, samt att ’’[d]et är just studenterna och 

de utbildade ämbetsmännen som är initiativtagare till utgivningsverksamhet, som författar och 

läser upplysande skrifter, diskuterar ’Islands opkomst’ och bildar sällskap för utveckling och 

upplysning’’.76 År 1794 grundades Hið íslenska Landsuppfræðingarfélag (Icelandic Society for 

National Enlightenment) som ägde den enda tryckpressen och gav ut den första tidningen – 

Minnisverð Tíðindi.77 Det Island som Uno von Troil besökte år 1772 var ett förändringens Island.  

 

UNO VON TROIL – ’’EN RESENÄR I KARRIÄREN’’78 

Uno von Troil föddes den 24 februari 1746 i Stockholm. Hans fader var Samuel Troilius (1706– 

1764) som då var överhovpredikant och kyrkoherde på Riddarholmen och som senare blev 

biskop i Västerås (1751–1760) och ärkebiskop i Uppsala (1758–1764). Anna Elisabeth 

Angerstein (1716–1750) var Troilius första fru och de hade tillsammans fem barn som blev 

adlade med namnet von Troil år 1756. Som hattpolitiker var Troilius i ständig opposition mot 

kungahuset och stod för ’’politisk frihetsanda och konfessionell renlärighet’’.79 Han hade hållit 

ett strafftal till drottning Lovisa Ulrika (1751–1771) efter det misslyckade rojalistiska 

kuppförsöket 1756.80  

Med en så högt placerad fader fick Uno von Troil en bra utbildning. I enlighet med tidens 

sed inskrevs han redan som 11-åring vid Uppsala universitet där han ägnade sina studier åt 

teologi, latin, grekiska och hebreiska. Han brukade ofta lyssna på professorerna Johan Ihres och 

                                                           
76 Gustafsson (1985), s. 31 samt 101. 
77 Agnarsdóttir (2013), s. 26. 
78 Uttrycket kommer från Christensson (2001), s. 139.    
79 Christensson (2001), s. 140.   
80 Marie-Christine Skuncke, Gustaf III – Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran (Stockholm, 

1993), s. 183.    



24 
 

Petrus Ekermans föreläsningar.81 Förutom dessa två kan nämnas andra universitetslärare som 

Carl Fredrik Georgii (1715–1795), Carl Aurivillius (1717–1786), Torbern Bergman och även 

Carl von Linné (1707–1778).82 Vid en disputation år 1767 anordnad för den kungliga familjen 

försvarade von Troil några teser på temat Om Menniskorne kunnat vara lycklige utan Konster 

och Vetenskaper, med professor Georgii som praeses (ordförande). Denna fråga var livligt 

debatterad i Europa sedan Jean-Jacques Rousseaus (1712–1778) Discours sur les sciences et les 

arts (1750).83 Det var vid detta högtidliga tillfälle som von Troil mötte kronprins Gustav för 

första gången och man kan säga att deras långvariga band tog sin början nu. Gustav var von 

Troils jämnårige, född den 24 januari 1746, bara en månad före honom, ett faktum som 

kronprinsen lade märke till redan vid disputationen.84  Vi kan lätt säga att fröet till von Troils 

lysande bana hade såtts vid denna festlighet i Uppsala: den unge von Troil tillhörde adeln, var 

intelligent och talangfull och såg bra ut, vilket också kan ha varit en fördel i hans rekordsnabba 

karriäruppstigande.85  

År 1769 disputerade von Troil med Ihre som praeses över avhandlingen De runarum in 

Suecia antiquitate som bestämde åldern på runorna tillbaka till 500-talet.86 År 1770 blev han 

magister och började sin konventionella studieresa med hjälp av det Helmfeldtska stipendiet, en 

studieresa som med Jakob Christenssons ord blev till ett äventyr: ’’det kostsamma men i nya 

kunskaper och kontakter potentiellt givande äventyret.’’87 Under denna resa stannade han länge i 

Göttingen som vid den tiden hade ett uppskattat universitet som innehade ’’ett föredömligt 

bibliotek med mer än 70 000 volymer samtidigt som det hyste tidens främsta forskare och lärare 

inom en rad områden’’.88 Att universitetet var självständigt gentemot kyrkan och dess 

undervisningssätt lockade dit såväl studenter som vetenskapsmän. von Troil blev inskriven 

studerande och ’’åhörde föreläsningar i filologi, kyrkohistoria, moralteologi och statistik samt 

                                                           
81 Petrus Ekerman (1696–1783) var eloquentiae et poëseos professor (professor i vältalighet och poetik) vid Uppsala 

universitet under åren 1737–1779.  Om Johan Ihre, se nedan s. 49. 
82 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, i Henrik Schück, Svenska memoarer och bref, vol. 1 (Stockholm, 1900), s. 164. 

Om Torbern Bergman, se nedan s. 49. 
83 Christensson (2001), s. 140 f. 
84 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, s. 164. 
85 För de rykten som cirkulerade om att kung Gustav III var homosexuell, se Annie Mattsson, Komediant och 

riksförrädare: handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III (Uppsala universitet, 2010), speciellt avsnittet 

’’Manliga mätresser – Anklagelser om samkönade sexuella handlingar’’.  
86 I UUB finns bevarad en Opposition på Uno von Troils avhandling De runarum in Svecia antiquitate (Pres. J. 

Ihre), Upps. 1769 (X 303ao). 
87 Christensson (2001), s. 145. För mer om denna studieresa, se von Troils ’’Resejournal’’, X 400, UUB. Ett utdrag 

ur denna återges också i Schück (1900). För mer om studieresor, se ovan, s. 10 f. 
88 Christensson (2005), s. 197. 
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åtnjöt privatundervisning i arabiska och litteraturhistoria’’.89 Han åhörde också professorn och 

hovrådet Johann David Michaelis (1717–1791) filologiska föreläsningar som han uppskattade: 

’’för hvilkens föreläsningar jag i synnerhet valt detta lärosäte’’, skriver von Troil i sin 

självbiografi.90 

Från Tyskland fortsatte han vidare till Paris som blev resans höjdpunkt och där han 

besökte bibliotek, teatrar och ’’stiftade bekantskap med den tidens lärda män’’ under fem 

månader, med stöd från ambassadören greven Gustav Philip Creutz (1731–1785) som gjorde 

dessa förbindelser möjliga.91 Bland de lärda som von Troil besökte måste Diderot, d’Alembert 

och Rousseau, den franska upplysningens stora representanter, nämnas.92 von Troil lämnade 

Paris den 9 april 1772 och den 21 samma månad var han i London där han träffade den svenske 

botanikern och upptäcksresanden Daniel Solander (1733–1782), en av Linnés lärjungar. Denne 

introducerade honom hos Joseph Banks (1743–1820) i vilkens sällskap han tillbringade mest tid. 

Under perioden juli–oktober 1772 företogs Islandsresan som jag kommer att berätta mer om i 

nästa avsnitt. En viktig sak att lägga märke till här är att von Troil inte bara fick bekantskap med 

infödda lärda vart än han åkte, utan också med sina egna landsmän, dem som Christensson kallar 

för ’’kolonin av utlandssvenskar’’.93 Dessa hjälpte honom att skaffa kontakter i de besökta 

orterna, som t.ex. ovannämnde greve Creutz eller Solander, kontakter som ’’visade att man var 

en del av ’de lärdas republik’, det internationella vetenskapssamhället’’.94 Kontakter och tillträde 

till personligheter gjordes ofta med hjälp av rekommendationsbrev eller med ett minnesalbum 

(kallat också för stambok eller album amicorum) där resenären låtit olika personer (rangordnade) 

skriva in någon ’’tänkvärd sentens’’, ibland tillsammans med teckningar.95 Ett sådant album hade 

von Troil också och detta är bevarat på UUB under namnet ’’Album 1770–1771’’ (Y 141). 

                                                           
89 Ejnar Fors Bergström, ’’Inledning’’ till Uno von Troils Brev om Island (Stockholm, 1933), s. 10. von Troil själv 

nämner sina lärare i sin ’’Själfbiografi’’, s. 165.  
90 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, s. 165 f. 
91 Knut B. Westman, ’’Uno von Troil’’, i utg. Gustav Åsbrink, Svea rikes ärkebiskopar från 1164 till nuvarande tid 

(Stockholm, 1935), s. 361. 
92 För mer om von Troils möten med de franska filosoferna, se hans ’’Själfbiografi’’, s. 212–224. En intressant 

episod i hans parisvistelse var mötet med Jean-Jacques Rousseau som verkade ointresserad av von Troils monolog 

förrän han fick höra om Linné vilket väckte hans uppmärksamhet: ’’Que je serois heureux, si je pouvais être à 

Uppsala pour voir ce grande homme lá [sic]’’ [Vad glad jag skulle vara om jag kunde vara i Uppsala för att se denna 

store man], s. 215 ff. 
93 Christensson (2001), s. 149. Se också Christensson (2005), s. 208. 
94 Nyberg, s. 221. För mer om ’’vetenskapens republik’’, se Bo Lindberg, ’’Den lärda kulturen’’, i Signums svenska 

kulturhistoria. Frihetstiden, red. Jakob Christensson (Lund, 2006), s. 139 ff.  
95 Christensson (2005), s. 207. 
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Återkommen till England tillbringade von Troil en och en halv månad i London där han 

fick finansiellt stöd av Banks för att den 8 januari 1773 lämna London för Sverige. På sin 

hemfärd passerade han Amsterdam, Leyden, Utrecht och återigen Göttingen där han fick 

återträffa sina lärare och vänner för att sedan fortsätta genom Hannover vidare till Köpenhamn 

och slutligen till Helsingborg dit han ankom den 24 februari.96 Vid sin ankomst till Sverige, 

’’med ökad allmän bildning, vidgad synkrets och världserfarenhet’’, märkte han på en rojalistisk 

ton hur mycket omständigheterna hade förändrats:97 ’’Regementsförändringen 1772 [Gustav III:s 

statsvälvning] hade omskapat ställningen i Sverige. Jag kände ingen, på hvars [vilkens] 

bevågenhet jag kunde räkna.’’98 Till Uppsala ankom han i april 1773. 

Snart efter sin hemkomst reser von Troil till Stockholm för att besöka greven Carl Fredrik 

Scheffer (1715–1786) med ett ärende från Paris. Scheffer var en viktig figur i den svenska 

statspolitiken. Han hade varit prins Gustavs guvernör och var då kungens närmaste rådgivare och 

vän. Det var just Scheffer som skaffade von Troil företräde hos monarken för vilken han 

berättade om sin resa och samma greve som senare kom att uppmuntra von Troil att skriva Bref 

om Island.99 I och med denna träff börjar befordran i hans karriär. Ejnar Fors Bergström påpekar 

i inledningen till sin utgåva av von Troils Brev om Island att ’’[s]ålunda blev, som Troil själv 

skriver, den isländska resan en orsak till den lycka han sedan gjorde: hans framgångsrika bana 

vid hovet och i kyrkan tog nu sin början’’.100  

Redan efter en månad, i maj 1773, vigs han till präst i Västerås för att i december bli 

regementspastor vid hovet. Denna hovtjänst får honom att umgås i de kungliga kretsarna där han 

träffar överhovpredikanten Carl Magnus Wrangel (1727–1786) och hovkanslern Fredrik Sparre 

(1731–1803) och vi ska inte glömma Gustav III som älskar von Troils sällskap. Bergström 

antyder att ’’[h]ans [von Troils] snabba befordran hade otvivelaktigt sammanhang, dels med det 

behag den med honom jämnårige Gustaf III fann i hans person, dels med konungens kända 

förkärlek för upplysta, helst adliga prelater av lärd disposition’’ samt att ’’Troil var av naturen 

                                                           
96 I sina Bref om Island anger von Troil följande: ’’Efter at hafva sedt Holland [författarens kursivering], tager jag i 

Tyskland [författarens kursivering] en liten afväg för at besöka MICHAELIS [...]’’, s. 28. 
97 Westman, s. 362. 
98 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, s. 169. För mer om Gustav III och statsomvälvningen, se Beth Hennings, Gustav 

III. En biografi, 2. uppl. (Stockholm, 1957), främst kapitel V ’’I styrelsens centrum’’, s. 67–89.  
99 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, s. 171. För mer om Scheffer, se nedan, s. 52. 
100 Bergström, s. 26. Se också avsnittet ’’Karriären’’ i Irma Ridbäcks artikel ’’Ärkebiskopen Uno von Troil. En 

biografisk skiss’’, i Släkt och hävd, red. Jonas Kuschner, nr. 2-3 (Stockholm, 2001), s. 270 ff. 
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vetenskapligt anlagd’’ vilket möjliggjorde att han blev omtyckt av kungen.101 Knut B. Westman 

hävdar i sin artikel ’’Uno von Troil’’ att ’’Gustav III fattade intresse för den belevade, fint 

bildade unge mannen, som vid en audiens fått berätta om sina upplevelser under den isländska 

resan. Konungen hade förkärlek för upplysta prelater med modern bildning och gynnade adliga 

vid befordringar inom kyrkan’’.102 

I maj 1775 befordras von Troil till kunglig hovpredikant, samtidigt som han får behålla 

sin tjänst som regementspastor. Under dessa omständigheter kan han gifta sig den 4 juni 1776 

med den kvinna som han länge hade varit kär i, Magdalena Elisabet Tersmeden (1753–1794), 

dotter till assessorn och brukspatronen Jakob Tersmeden d.y. (1712–1762). Tillsammans fick de 

tio barn. Den 28 april 1777, efter publiceringen av sina Bref om Island, övertar von Troil 

Wrangels tjänst som överhovpredikant (samtidigt som han blev kungens biktfader) för att i 

januari 1778 också få tjänsten som pastor i Storkyrkan i Stockholm på Gustav III:s begäran som 

ville ha honom i sitt sällskap. von Troil inser själv hur lycklig han måste ha varit för att ha stigit 

så högt upp i karriären på en så snabb tid: ’’Såsom pastor i Storkyrkan ansåg jag mig med skäl 

lycklig. Jag ägde konungens nåd och trodde mig kunna räkna uppå att den bibehålla.’’103 Hösten 

1779 blir han också serafimersordens predikant, en tjänst som han behåller fram till 1783. Vad 

kan man önska sig mer än att ha alla dessa förmåner i hans ålder? Han trivdes så bra i Stockholm 

att han inte ville få tjänsten som biskop i Linköping, en tjänst som han fick överta i april 1782.104 

Kungen blev alltmer nöjd med von Troil och hur han skötte sin tjänst och ofta träffade kungen 

honom för att diskutera och få råd. När ärkebiskop Carl Fredrik Mennander (1712–1786) dog 

utnämnde kungen von Troil till dennes efterträdare. I sin ’’Själfbiografi’’ anger von Troil en 

diskussion som han hade haft med kungen angående sin utnämning och i vilken han framställer 

sig själv som en blygsam man som försöker övertala kungen att han inte förtjänar denna position 

som snarare skulle erbjudas äldre män som har tjänat kungen bättre.105 Detta är vad som 

Christensson kallar för en ’’viss klädsam tvekan’’.106 von Troil var intelligent nog för att se 

möjligheterna till sin befordran och på ett retoriskt sätt visste han hur han skulle vinna sin kungs 

nåd.  

                                                           
101 Bergström, s. 8. 
102 Westman, s. 362. 
103 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, s. 176. 
104 För mer om Linköpingsåren, se Ridbäck, s. 274. 
105 Uno von Troil, ’’Själfbiografi’’, s. 183 ff. 
106 Christensson (2001), s. 144. 
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Kungen ser i von Troil den bäste att inneha positionen som ärkebiskop över riket, en 

position som han tillträder den 30 augusti 1786 för att slutligen flytta till Uppsala våren 1787. 

Samma år 1786 blir han också prokansler för Uppsala universitet och hedersledamot av 

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, samt ledamot av Vetenskapssocieteten i Uppsala, 

dock inte i Svenska akademien där han bara håller några tal. Christensson beskriver von Troil 

som ’’måttfull, taktfull i ord, diskret i handling’’, men ’’[n]ågot viljelöst kungens kreatur blev 

han emellertid aldrig’’.107 Så småningom börjar han ställa sig i opposition mot kungen som var 

fallet vid riksdagen 1789 vad gällde införandet av förenings- och säkerhetsakten, ’’vilken i ett 

slag berövade oppositionen alla möjligheter att politiskt påverka kungens styre av riket’’.108 Han 

anmälde sig sjuk och vägrade på detta sätt att skriva under denna akt. Stegvis börjar han förlora 

Gustav III:s förtroende i och med att han opponerar sig mot dennes inblanding i teologiska och 

ecklesiastiska frågor, som t.ex. skapandet av Jehovaorden och pastoratshandeln.109   

von Troils tid som ärkebiskop var präglad av förändringar och förbättringar och som 

Bergström hävdar hade han präglats av ’’upplysningstidens åskådningar’’.110 Hans reformer 

inom kyrkoväsendet formades i enlighet med de upplysningsidéer som han hade kommit i 

kontakt med under sin studieresa i Europa. Under hans tid märktes en förbättring av 

skolundervisningen och fattigvården i hans stift, samt ett antal reparationer av några 

kyrkobyggnader och Uppsala domkyrka. I egenskap av upplysningsman var han för en 

modernisering av de traditionella liturgiska formerna och hans neologiska initiativ inkluderade 

t.ex. att hebreiska och grekiska uttryck i Bibeln ersattes med svenska termer.111 Han kom med ett 

förslag till en ny kyrkohandbok ’’som skonade mera av den liturgiska traditionen’’ och som blev 

grundläggande för 1811 års kyrkohandbok.112 Han reviderade psalmboken, tog hand om 

teologiska fakulteten i Uppsala, samt forskade om kyrkohistorien och publicerade Skrifter och 

handlingar til uplysning i svenska kyrko- och reformations historien.113  

                                                           
107 Ibid., s. 138 och 144. 
108 Ibid., s. 140. 
109 Ibid., s. 144. 
110 Bergström, s. 8 f. För mer om ärkebiskopsåren, se Ridbäck, s. 277 ff. 
111 Erik Berggrens artikel i Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, band 8, red. Torsten Dahl och Nils 

Bohman (Stockholm, 1955), s. 37. 
112 Bergström, s. 9. 
113 En lista över von Troils publikationer finns i C.W. Skarstedts artikel i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige 

svenska män, 18. uppl. (Upsala, 1850), s. 340 f. 
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Uno von Troil avled den 27 juli 1803 vid Sätra hälsobrunn i Kila socken, Västmanland, 

bara 57 år gammal, möjligen av en hjärtinfarkt.114 Hans kista flyttades i februari 1804 till hans 

makas grav på Uppsala gamla kyrkogård där han vilar än idag. Uno von Troil hade en 

framstående karriär och visste hur han skulle dra nytta av allt som kom i hans väg. Som en av de 

mest lärda under sin tid bidrog han till vetenskapens utvidgning. I detta avsnitt har jag försökt att 

återskapa hans bana och belysa hans relationer med några av tidens högt placerade personer och 

inte minst kung Gustav III.  

 

ISLANDSRESAN 

Tidigare litteratur om Island  

På 1700-talet var denna ö ’’på många vis ännu okänd i européernas medvetande’’, ett land som 

mest hade väckt fantasi med sin isolerade position mitt i Atlanten och med sina märkliga 

naturliga förhållanden.115 Ända in på 1500-talet tycktes ön vara ett mystiskt och 

häpnadsväckande land och fantasifulla berättelser skrevs som t.ex. Sebastian Münsters 

Cosmographia (1544).116 Som en reaktion mot dessa otrovärdiga  skrifter skrev islänningen 

Arngrímur Jónsson på begäran av biskop Guðbrandur Þorláksson (1542–1627) i Hólar Brevis 

Commentarius de Islandia (’’En kort kommentar om Island’’, 1593) där han med polemiska 

bevis försökte vederlägga fantasierna och tillbakavisa skrönorna i ett lyckat försök att försvara 

islänningarnas egna förflutna.117  

Johann Anderson (1674–1743), borgmästare i Hamburg, samlade all tillgänglig litteratur 

om Island och Grönland kombinerad med information från sjömän och handelsmän och 

bearbetade allt detta i en bok som gavs ut postumt 1746 med namnet Nachrichten von Island, 

Grönland und der Strasse Davis.118 Boken innehåller etnografiska beskrivningar av 

lokalbefolkningen på Island och Grönland, samt naturvetenskapliga, språkliga och religiösa 

aspekter. Trots att Anderson aldrig hade varit på Island och att boken innehöll felaktiga uppgifter 

blev den populär och översattes till danska, holländska och franska. J.P.G. Möller, utgivaren av 

den tyska översättningen av von Troils Bref (1779), skriver följande angående Andersons bok: 

                                                           
114 Ibid., s. 339 samt Westman, s. 372. 
115 Christensson (2001), s. 150. 
116 Bergström nämner i sin ’’Inledning’’ några tidiga författare som har skrivit om eller nämnt Island i sina 

anteckningar: den irländske munken Dicuilius notiser från 800-talet, Adam av Bremen på 1000-talet, dansken Saxo 

Grammaticus i slutet av 1100-talet samt svenskarna Johannes och Olaus Magnus på 1500-talet (s. 32 ff.). 
117 För mer om Arngrímur Jónsson, se Pétursson, s. 102 ff. samt nedan, s. 37.  
118 Agnarsdóttir (2013), s. 17. 
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’’Les relations d’Anderson [författarens kursivering] sont souvent fausses & incertaines’’ 

[Andersons rapporter är ofta falska och osäkra] samt ’’Anderson [författarens kursivering] a fait 

un trop mauvais tableau de l’Islande’’ [Anderson har gjort en alltför dålig bild av Island].119  

Mot mitten av 1700-talet började fler européer intressera sig för Island. Upplysningstiden 

och dess törst för kunskap bidrog till att vetenskapliga expeditioner skickades till ön, med tanke 

på att undersöka den, främst ur ett naturvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Snart ersattes 

fantasierna av en exakt vetenskap. En annan faktor som bidrog till denna plötsliga önskan att 

besöka Island var ’’den fornnordiska renässansen’’. Med detta menas att områden som 

sagodiktning och den nordiska forntiden i kombination med ’’ett sökande efter ursprunglighet 

och exotism’’ kom att omfattas med ’’verklig värme av såväl nationellt sinnade forskare som 

diktare trötta på franskklassicismens tvång’’ under 1700-talet.120  

Den förste som besökte Island och skrev en pålitlig bok om ön var dansken Niels 

Horrebow (1712–1760), en jurist med kunskaper i astronomi och matematik som hade besökt ön 

mellan 1749 och 1751 och gav ut Tilforladelige Efterretninger om Island år 1752. Den danske 

kungen Frederik V (1746–1766), ’’being particularly anxious to acquire a proper knowledge of 

Iceland, one of the most interesting parts of his dominions, lately directed the Academy of 

Sciences to employ proper persons to travel over that Island, relative to which only vague and 

imperfect ideas had hitherto prevailed’’.121 Detta växande intresse från Danmarks sida hade med 

ekonomiska vinster att göra eftersom det danska riket ville utnyttja öns resurser till sin egen 

fördel, speciellt efter införandet av handelsmonopolet. Två av dessa personer som skickades till 

Island var naturvetaren och poeten Eggert Ólafsson (1726–1768) och läkaren och naturvetaren 

Bjarni Pálsson (1719–1779), båda islänningar. Sponsrade av Det Danske Selskab åkte de till 

Island år 1752 och stannade där ända fram till 1757 medan de reste runt och gjorde noggranna 

anteckningar som de publicerade år 1772 med titeln Reise igiennem Island.122 Det handlade om 

                                                           
119 Utdrag ur Möllers förord i von Troils Lettres sur l’Islande, övers.: Gabriel Axelsson Lindblom (Paris, 1781). 
120 Christensson (2001), s. 150. Se också Bengt Hildebrands avhandling C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i 

Sverige 1816–1837. Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, del 1 ’’Tiden till 1826’’ 

(Stockholm, 1937), s. 13–146. För mer om ’’den fornnordiska renässansen’’, se nedan, s. 39 f.    
121 Niels Horrebow, The Natural History of Iceland [engelsk översättning] (London, 1758), förordet, citerat efter 

Agnarsdóttir (2013), s. 18 (se också not 42, s. 34). 
122 Den fullständiga titeln lyder Vice-lavmand Eggert Olafsens og Land-physici Biarne Povelsens reise igiennem 

Island, foranstaltet af videnskabernes sælskab i Kiøbenhavn, og beskreven af forbemeldte Eggert Olafsen, med dertil 

hørende 51 kobberstøffer og et nyt forfærdiget kart over Island. 
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två volymer innefattande 1100 sidor, 51 gravyrer och en karta, en omfattande och 

väldokumenterad bok som riktades mera till en vetenskaplig publik.123  

Fransmännen var också intresserade av Island. Diderots och d’Alemberts Encyclopédie 

innehåller en artikel av en okänd författare vars främsta källa var Horrebow. Frankrike blev 

intresserat av Island ur en ekonomisk synvinkel – fisket. Kulturella kontakter fanns mellan Island 

och Storbritannien också. En brevväxling mellan Royal Society of London och lärda islänningar 

existerade redan på 1600-talet, men den första engelska expeditionen till Island var den ledd av 

Joseph Banks år 1772. 

 

Joseph Banks och Islandsexpeditionen 1772 

År 1772 gjordes ’’the first scientific expedition undertaken by foreign naturalists’’ till Island.124 

Den organiserades och leddes av den brittiske upptäcktsresanden och naturforskaren Joseph 

Banks. Banks föddes den 13 februari 1743 i London som sonson till Jacob Banks, köpmansson 

född i Stockholm år 1662.125 Med studier vid Eton College och Oxford blev han naturforskare 

och deltog i olika expeditioner, bl.a. i Stilla havet (1768–1771) tillsammans med James Cook 

(1728–1779). En annan känd besättningsmedlem i Stillahavsexpeditionen var Linnélärjungen 

Daniel Solander, naturforskare, botaniker och upptäcktsresande. Denna Stillahavsexpedition blev 

en stor succé vilket gjorde att en andra resa planerades för 1772.126 Banks åtog sig åter uppgiften 

att organisera resan och samla in en besättning. Men han blev snart missnöjd med skeppets 

anordningar och drog sig tillbaka tillsammans med sina män.127 Eftersom Banks redan hade 

anställt en besättning bestämde han sig för att ändå göra en resa och valde istället Island.128 Han 

                                                           
123 Agnarsdóttir (2013), s. 18. 
124 Anna Agnarsdóttir, ’’Sir Joseph Banks and the exploration of Iceland’’, i Sir Joseph Banks: a global perspective, 

ed. R.E.R. Banks and Royal Botanic Gardens (Kew, England, 1994), s. 31. 
125 För mer om Banks biografi, se Harold B. Carter, Sir Joseph Banks, 1743–1820 (London, 1988). Om 

problematiken som har uppstått kring Banks svenska härkomst, se också Bergström, s. 2 f. Om Jacob Banks talar 

också Uno von Troil i sitt första brev till Torbern Bergman (Bref om Island, s. 2 ff., noten). 
126 Agnarsdóttir (1994), s. 31. Se också Halldór Hermannsson, ’’Sir Joseph Banks and Iceland’’, i Islandica 18 

(Ithaca, N.Y., 1928), s. 3.  
127 För mer om detta, se Bergström, s. 8. 
128 För mer om Islandsresan, se följande verk: Agnarsdóttir (1994) som i sin tur har Banks  ’’Journal’’ som källa, 

publicerad av R.A. Rauschenberg med titeln ’’The Journals of Joseph Banks’ Voyage up Great Britain’s West Coast 

to Iceland and to the Orkney Isles July to October 1772’’, i Proceedings of the American Philosophical Society, 117 

(3) (Philadelphia, 1973); Banks ’’Journal’’; Hermannsson (1928) samt Bergströms ’’Inledning’’ till von Troils Brev 

om Island (1933). Både Agnarsdóttir och Hermannsson anger som sekundärkälla Þorvaldur Thoroddsen, 

Landfræðissaga Íslands, vol. 3 (den upplaga som jag har konsulterat är publicerad i Reykjavík, 1902). Bergström 

skriver också om Hermannsson: ’’en värdefull källa för denna inledande framställning [i Brev om Island]’’ 

(Bergström, s. 27).  
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anger i sin journal varför han hade fattat detta beslut: ’’Iceland, a countrey which ... has been 

visited but seldom & never at all by any good naturalist to my Knowledge the whole face of the 

countrey new to the Botanist & Zoologist as well as the many Volcanoes with which it is said to 

abound made it very desirable to Explore it…’’129 Enligt Banks hade Island inte varit mycket 

utforskat. Detta, samt att Island inte låg så långt borta från Storbrittanien och att det hade mycket 

att visa en naturforskare, var också fördelar för Banks att välja just denna destination.  

Målet med expeditionen sattes att undersöka vulkanen Hekla. Det var sent i juni och 

Banks hade inte mycket tid på sig. En besättning fanns redan och i sista minuten blev Uno von 

Troil en del av den. Han hade kommit i kontakt med Banks genom Daniel Solander.130 von 

Troils främsta funktion på resan var att vara tolk eftersom han behärskade isländska, samt danska 

och latin. Han skulle t.ex. hjälpa resenärerna med lokalbefolkningen som bara kunde isländska 

och ibland också danska. Expeditionen bestod då av 40 medlemmar enligt von Troil själv, bland 

vilka kan nämnas Banks, Solander, den skotske läkaren och amatörastronomen James Lind 

(1716–1794), de botaniska illustratörerna John Frederick Miller (1759–1796) och hans bror 

James Miller samt målaren John Cleveley jr. (1747–1786).131 

Fartyget hette Sir Lawrence och de började segla från Gravesend (nordvästra Kent, på 

Themsens södra bank) den 12 juli 1772, samma datum som Cook påbörjade sin andra resa!132 De 

seglade runt Englands södra kust (de stannade på Isle of Wight två dagar), sedan norrut genom 

Irlands hav passerandes Isle of Man, Skottlands kust (där de utforskade ön Staffa) och Yttre 

Hebriderna (kallade Western Isles) tills de nådde sydvästra Island den 28 augusti. Resan tog 48 

dagar. Fartygets ankomst orsakade mycket panik och alla fiskebåtar som var ute på havet 

försökte fly undan dem.133  En av tre islänningar som var ute och fiskade och som övertalades att 

klättra in i fartyget hjälpte dem in i Hafnarfjörður som var ’’at that time one of the best harbors 

in the south of Iceland and an important trading place’’.134 De välkomnades vänligt av 

stiftamtmannen Lauritz Andreas Thodal, fick bo i tomma varumagasin och fick även en lokal 

guide, vid namn Þorsteinn Jónsson, bonde i Hvaleyri.135 

                                                           
129 Banks ’’Journal’’, ’’Introduction’’, citerad efter Agnarsdóttir (1994), s. 31, not 6. 
130 Bergström, s. 8.  
131 Agnarsdóttir (1994) anger bara 20 personer (s. 32)!   
132 Agnarsdóttir (1994), s. 32. 
133 Agnarsdóttir (1994) anger som möjliga orsaker till fiskarnas försök till undanflykt tidigare räder av 

nordafrikanska sjörövare men också någon möjlig engelsk ockupationsflotta (s. 32 ff.). Se Bergström också, s. 14. 
134 Hermannsson, s. 9. 
135 Agnarsdóttir (1994), s. 37, samt Hermannsson, s. 10 ff. och 20. 
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De första tre veckorna spenderades runt Hafnarfjörður där lavaformationerna hade 

mycket att erbjuda, liksom några varma källor vid Reykjavík. Den 18 september började de sin 

resa mot Hekla, genom Heiðarbæl, Þingvellir, de varma källorna i Laugarvatn, Múli, den stora 

geysirn i Haukadal och Skálholt där de träffade biskop Finnur Jónsson samt Bjarni Jónsson, 

rektor i katedralskolan, som hade skrivit ’’an ode in Latin and Icelandic in honor of Banks’’.136 

De fortsatte sedan mot Þiórsárholt, Skarð och slutligen Gráfell där de började sin klättring på 

Hekla. De såg många nya saker, de gjorde undersökningar och omhändertogs på ett mycket 

vänligt sätt på alla ställen, men de fick också stå ut med kallt och ovänligt väder, kraftiga vindar, 

dåliga vägar och dålig mat. Den 28 september återkom de till Hafnarfjörður längs Langafell, 

genom Næfurholt, Skarð, Laugardælur och Reykir för att lämna ön den 9 oktober (se bilaga 1). 

På sin hemresa stannade de i Skottland på Skotska högländerna samt på öarna runtomkring för 

att den 13 november anlända i Leith, utanför Edinburgh. Den 19 november lämnade Banks 

Edinburgh för London tillsammans med Solander och Lind, medan von Troil dröjde kvar.137 

Återkommen till England fick Banks mycket beröm. År 1778 blev han ordförande i 

Royal Society och fortsatte att intressera sig för vetenskaperna samt att få besök från många 

vetenskapsmän: ’’from all quarters poured in letters to him asking for support or advice in 

promoting scientific matters, and few remained unanswered, if the subject was worthy of any 

consideration at all.’’138 von Troil ger en uppskattande bild av Banks i en lång not i sitt första 

brev (Bref, s. 2 ff.). Han presenterar honom som en mycket förmögen man: ’’[...] han äfven har 

betydande ägendomar om flera 1000 punds Revenue, och där han ibland annat äger en af de 

finaste blyarts grufvor i England’’ samt ’’[...] han [har] så hederligen kunnat soutenera sig, utan 

at draga Kronans lön.’’ Banks presenteras också som en lärd med stort intresse i naturvetenskap: 

’’Natural-historien har i dess ställe intagit honom’’ (Bref, s. 3; se också s. 27).  

När nu resan var avslutad finns det kvar en viktig fråga: vad hade den för konsekvenser? 

Blev den en lyckad resa? Anna Agnarsdóttir försöker få svar på denna fråga i sin artikel ’’Sir 

Joseph Banks and the exploration of Iceland’’ (1994).139 Banks tyckte att resan hade varit en 

besvikelse ur flera synpunkter: de såg inga vulkanutbrott under sin vistelse där (Hekla hade haft 

utbrott år 1766) och det fanns för få växter att undersökas eftersom vädret var för kallt. Ólafsson 

                                                           
136 Hermannsson, s. 11. 
137 Hermannsson, s. 13, samt Bergström, s. 25. 
138 Hermannsson, s. 22. 
139 Agnarsdóttir (1994), se kapitlet ’’Assessment of the Expedition’’, s. 37–42. 
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och Pálsson hade redan klättrat på Hekla och tillbringat fem år på ön medan Banks bara hade 

tillbringat sex veckor där och endast i sydvästra delen. Men om vi tänker på hur kort deras tid på 

Island hade varit kan vi säga att de hade lyckats samla in mycket relaterat till öns naturalhistoria. 

Resan hade också mer positiva följder. Å ena sidan öppnade den vägen för andra brittiska 

forskare som följde i Banks spår (sir John Thomas Stanley, William Jackson Hooker och sir 

George Steuart Mackenzie).140 Å andra sidan finns den enda publicerade bok om Islandsresan 

som väckte den bildade publikens intresse för denna ö, nämligen Uno von Troils Bref rörande en 

resa till Island MDCCLXXII (1777).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Banks ’’Journal’’, 3 september, citerat efter Agnarsdóttir (1994), s. 39. Se också Hermannsson, s. 87–93. 
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KAPITEL 2: UNO VON TROILS KUNSKAPSSAMLANDE 

 

Boken Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII är skriven i brevform. I det här kapitlet 

kommer jag att med konkreta exempel besvara frågan varifrån Uno von Troil inhämtar sina 

kunskaper som han senare använder i författandet av breven. Information har von Troil tillgång 

till från olika håll. En stor del av sin information inhämtar von Troil direkt på Island, antingen 

genom observationer (’’självsyn’’) eller tack vare sina kontakter med lärda där respektive i 

Köpenhamn, och inte minst genom utbyten av böcker och gåvor. Men den största delen 

information kommer från böcker (översättningar eller referat från von Troils sida). Han hade 

redan tillgång till böcker i Sverige och efter sin Islandsresa började han samla Islandica. En 

förteckning i början av von Troils Bref på litteratur om Island och på de litterära källor som han 

använder sig av är ett exempel på att han hade en bred tillgång till litteratur och att han var 

beläst. Hans källor är diversifierade och hans bild om Island omfattar olika områden. Ett exempel 

på hur von Troil inhämtar sina kunskaper kan ses i Brev XVIII till Torbern Bergman där han ger 

uppgifter om de isländska vulkanerna, uppgifter ’’som jag dels af Isländske handlingar hämtat, 

dels af landets invånare fådt höra, så väl som hvad jag genom egen upmärksamhet närvarande 

ansedt värdigt’’ (Bref, s. 227). 

   

KUNSKAPSSAMLANDE GENOM BÖCKER 

I detta avsnitt kommer jag att fokusera på vilka böcker som von Troil hade tillgång till samt på 

hur han använde sina källor. I slutet på sitt förord Til Läsaren placerar von Troil en förteckning 

på skrifter rörande Island på 105 titlar av vilka ’’[m]ånge torde för de fläste Läsare vara 

obekante, och större delen äro så sällsynte, at jag, oagtadt ospard flit, ej fådt se dem’’ (Bref, s. 

11). Under sin tid på Island hade han sett många böcker. Vi vet att både Banks och von Troil 

skaffade sig böcker på Island, böcker som de tog med sig hem: ’’Han [von Troil] köper vad han 

kan komma över på Island år 1772 och kompletterar sedan samlingen med arbeten om ön 

varhelst han kan.’’141 Vi vet inte hur många böcker som von Troil hade läst innan Islandsresan, 

det som sannolikt hände var att han läste om Island efter resan för att kunna skriva väl 

underbyggda resebrev. Syftet med denna förteckning ’’på skrifter rörande Island, som kommit til 

                                                           
141 [Anon]., ’’Uno von Troils samling Islandica’’, i Linköpings Bibliotheks Handlingar, Ny Serie 3 (Linköping, 

1922), s. 82. 
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min kundskap’’ (Bref, s. 11) var att ge en övergripande bild på den isländska litteratur som fanns 

tillgänglig under hans tid.  

På UUB finns en handskriven förteckning över tryckta isländska böcker gjord av von 

Troil själv. Anteckningarna är noggranna, de innehåller boktitlar med kortare eller längre 

beskrivningar, samt tryckåren, och står i alfabetisk ordning. Denna förteckning bevaras i 

manuskript U 142 och det är möjligt att den har stått som bas för hans bibliografi i boken. von 

Troil samlade också systematiskt på Islandica som han år 1784 skänkte till Linköpings 

stiftsbibliotek. Tillsammans med samlingen finns också en förteckning av von Troil över 121 

nummer som han själv skrev in i en donationsbok (nr. 2) för samma bibliotek och som år 1922 

trycktes i ’’Linköpinks Bibliotheks Handlingar’’. Av alla dessa titlar är 52 böcker tryckta på 

Island, medan andra hade införskaffats i Sverige och hade haft olika ägare. Nuvarande 

boksamlingen innehåller bl.a. andaktsböcker (vilka är dominerande), katekeser, en Jónsbók från 

1709, historieskrivning, ekonomiska böcker, en barnmorskelära, en abc-bok, men också 

isländska sagor. von Troils brev till Gjörwell i boken vittnar om Islandicasamlingens ursprung: 

’’Jag har gjordt så stor samling af Isländska böcker som kunnat ske; rarast bland dem är Bibeln, 

tryckt i Hoolum [Hólar] 1584 in folio, och hoppas jag äfven 15 obekanta sagor blifva välkomna’’ 

(Bref, s. 27).  

Den bibliografi som finns i von Troils Bref är arrangerad efter olika teman, inte efter 

författare eller i kronologisk ordning. Det mest förekommande språket är latin med omkring 50 

titlar av de totala 105. Efter latin förekommer mest danska titlar, isländska, tyska, svenska, 

franska men bara en på engelska. Vad gäller böckernas tryckort förekommer med en 

överväldigande frekvens Köpenhamn, den ort man styrde riket ifrån och dit lärda män kom för 

att studera. Förutom Köpenhamn finns det två titlar från det danska Sorø också. Många isländska 

lärda skrev på danska under sin vistelse i Köpenhamn och publicerade också där med tanke på att 

nå en bredare publik. Böcker tryckta på Island finns åtta i antal, fyra från Hólar, två från Skálholt 

och två från Hrappsey (Västisland). Andra tryckorter är Hamburg, Amsterdam, Leipzig, 

Stockholm och Uppsala med flera titlar, samt Rostock, Oxford, Paris, Frankfurt, Wittenberg, 

Lund och London med endast en titel. Den äldsta titeln är från 1575 och de nyaste titlarna är från 

1776. Det finns bara fyra verk från 1500-talet, medan resten är från 1600- och 1700-talet. Allt 

detta bevisar att von Troil hade ett livligt intresse för allt det som hade tryckts om Island från 

äldre tider fram till hans egen tid. Bibliografin täcker ett brett spektrum av titlar, från olika 
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århundraden, på olika språk, tryckta på olika ställen och behandlandes olika ämnen. von Troil 

anger i Brev XV att han skulle ha velat ge en fullständig förteckning på alla isländska böckerna, 

men eftersom han inte var ’’i stånd at lämna den fullständig, har [han] icke trodt förtjena at 

öfversända upsatsen, på mera än 300 som äro [honom] bekante, och något öfver 100 Voll. som 

[han] sjelf äger’’ (s. 189). Vilka de 300 böcker som var von Troil bekanta är blir svårt att säga: 

hans bibliografi täcker bara 105 böcker och en annan lista på 499 tryckta isländska sagor återges 

i Brev XIV. Men de lite över 100 böckerna som han äger kan vara de 105 som anges i 

bibliografin. 

Den författare som förekommer mest i bibliografin (med sju titlar) är Arngrímur 

Jónsson (1568–1648). Arngrímur var en isländsk lärd som hade gett ut Brevis Commentarius de 

Islandia, men hans främsta verk förblir Crymogaea sive Rerum Islandicarum Libri III (1609) 

vilket är ’’the first systematic historical presentation of Iceland on a larger scale’’ och i vilket 

han också försvarar sitt land.142 Bland de titlar som von Troil anger i sin bibliografi återfinns 

Brevis... (två utgåvor från 1592 och 1593, bägge utgivna på Island) och Crymogaea (sex utgåvor 

utgivna i Hamburg mellan år 1609 och 1630). Anmärkningsvärt här är att von Troil gör ett 

omfattande bibliografiskt arbete vilket i sig är en form av kunskapsförmedling. Stannar vi kvar 

bland de verk som försvarade Island och försökte få bort lögner och fantasier hittar vi två titlar 

som jag redan talat om: Tilförladelige efterretninger om Island av Niels Horrebow och Reise 

igiennem Island av Eggert Ólafsson och Bjarni Pálsson.143 Horrebow anges som källa på flera 

ställen i von Troils bok: när denne anger orten Bessastaðirs breddgrader med ’’Stockholms 

Horizont [von Troils kursivering]’’ som referenspunkt gör han det enligt Horrebows bok (’’enligt 

Horebows upgift i dess beskrivning om Island [von Troils kursivering]’’ skriver von Troil på 

sidan 30 i sina Bref). Han använder Horrebow igen när han i samma brev talar om klimatet på 

Island och skriver att denne var den förste att utföra meteorologiska observationer på ön.144 Jag 

återkommer strax till Ólafssons och Pálssons bok.145 

En annan viktig källa i von Troils bibliografi är Ludvig Harboe (1709–1783), dansk 

biskop som också hade bott på Island. Han var intresserad av en historia över den isländska 

                                                           
142 Pétursson, s. 105. Se också ovan, s. 29. 
143 Se ovan, s. 30 f. 
144 För mer om Horrebow, se Niels Horrebow, Dansk biografisk Lexikon (art av Kr. Kaalund), hämtad 2015-04-26: 

http://runeberg.org/dbl/8/0109.html. 
145 För mer om Eggert Ólafsson, se Eggert Ólafsson, Dansk biografisk Lexikon (art av Kr. Kaalund), hämtad 2015-

04-26: http://runeberg.org/dbl/12/0383.html. För mer om Bjarni Pálsson, se Bjarni Pálsson, Dansk biografisk 

Lexikon (art av Kr. Kaalund), hämtad 2015-04-26: http://runeberg.org/dbl/12/0526.html. 

http://runeberg.org/dbl/8/0109.html
http://runeberg.org/dbl/12/0383.html
http://runeberg.org/dbl/12/0526.html
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kyrkan och det var han som uppmuntrade Finnur Jónsson (1704–1789) att skriva den isländska 

kyrkans historia som denne publicerade 1772–78 under namnet Historia Ecclesiastica Islandiæ. 

Det var ett svårt och kostsamt arbete och Finnur fick stöd av lärda från Island och Danmark utan 

vilkas hjälp ’’the work would hardly have reached its final shape’’.146 Det var ett väl underbyggt 

arbete, ’’the first history of Iceland based on scientific principles and the use of original 

documents of different kinds’’.147 Harboes verk som anges av von Troil handlar om 

reformationen på Island. Finnur Jónsson förekommer med två verk, Historia... och Tentamen 

historico-philologicum circa Norvegiæ jus ecclesiasticum.  

von Troils huvudkälla förblir dock Reise igiennem Island. Halldór Hermansson uttrycker 

sig på följande sätt angående von Troils bok: ’’This [von Troils Bref] is, however, a very 

unsatisfactory account of the trip, since it is principally a collection of all kinds of information 

about Iceland gathered from various sources, chiefly from Eggert Ólafsson’s Reise igiennem 

Island [författarens kursivering], which appeared in 1772.’’148 von Troil själv anger i ett brev till 

Gabriel Axelsson Lindblom, daterat Stockholm, den 14 november 1780 och publicerat i dennes 

översättning av von Troils Bref om Island (1781), att ’’[j]’ai eu pour guide les voyages 

d’EGGERT OLAFSEN & de BJORNE PAULSEN’’ [jag hade som vägledare Eggert Olafsens & 

Bjorne Paulsens resor] (se Lindbloms förord i Lettres sur l’Islande).  

Den fråga som uppstår här är på vilket sätt von Troil hade använt sig av denna bok. Ett 

problem är till exempel vilka som var först att klättra på vulkanen Hekla? Ólafsson och Pálsson 

anger i sin bok att det var de som först besteg berget, medan von Troil påstår i sin bok att det var 

Banks (och hans medresenärer). Om von Troil fick veta under vistelsen på Island (sannolikt när 

han träffade Bjarni Pálsson) att Hekla hade blivit bestiget och undersökt före Banks expedition 

och även läst Reise igiennem Island efter sin hemkomst och därför innan hans egen bok 

publicerades, vad hade han då för anledning att ange felaktiga uppgifter? Det finns dock en 

ledtråd i von Troils formulering, nämligen att de hade bestigit Heklas högsta topp och att de 

föregående bestigarna av Hekla inte hade varit lika lyckliga som de. I inledningen till Brev om 

Island skriver Ejnar Fors Bergström följande: ’’[m]åhända kan dock denna motsägelse förklaras 

                                                           
146 Pétursson, s. 122. För mer om Harboe och Finnur Jónsson, se Pétursson, s. 121 ff. För mer om Harboe, se också 

Ludvig Harboe, Dansk biografisk Lexikon (art av A. Jantzen), hämtad 2015-04-26: 

http://runeberg.org/dbl/7/0089.html.  
147 Pétursson, s. 122. 
148 Hermannsson, s 8. Denna Hermannssons mindre positiva åsikt kring von Troils användande av denna källa 

bekräftas också av Bergström i hans ’’Inledning’’, s. 27. 

http://runeberg.org/dbl/7/0089.html
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därmed, att Troil, med ledning av de uppgifter han inhämtat i orten, trott sig kunna konstatera, att 

de båda islänningarna [Ólafsson och Pálsson] aldrig beträtt den allra högsta toppen.’’149 von 

Troil ger oss en förklaring till varför ingen annan före dem hade vågat sig dit: ’’Orsaken at ingen 

varit där förut, är dels vidskeppelse, dels at vägen upp för den sista eldsprutningen varit oändligt 

besvärlig’’ (Bref, s. 6). Båda anledningarna verkar trovärdiga. Ólafsson och Pálsson besökte 

Island mellan 1752 och 1757, men Hekla hade haft utbrott igen mellan 1766–68, vilket gjort 

bestigningen svårare och skapat nya lavaformationer. Det är också möjligt att de två isländska 

resenärerna inte hade kunnat se högsta toppen på grund av mycket rök och ånga som förhindrade 

seendet såsom von Troil senare berättar: ’’och voro vi äfven däruti lycklige, at skyarne som 

täckta större delen däraf, vid nedgången voro så skingrade, at vi därifrån hade en den 

vidlyftigaste utsigt som kunde önskas’’ (Bref, s. 7; se också s. 251).  

von Troil hänvisar för första gången till Reise igiennem Island i sitt tredje brev då han 

räknar upp olika optiska fenomen och speciellt ett fenomen kallat vädersolar (hjá-solar) där man 

kan se flera solar. I denna reseskildring anges en till nio solar som lär ha observerats på Island i 

anknytning till detta fenomen. En annan hänvisning till denna reseskildring görs i brev VI där 

von Troil talar om att de isländska männen inte längre brukar ha skägg vilket inte stämmer med 

de teckningar som finns i Ólafssons och Pálssons bok: ’’hvilken teckning väl träffar in med en 

Söndmoersbo i Norrige [författarens kursivering], men aldeles icke med en Isländare’’ (Bref, s. 

66). Ett annat exempel är hämtat ur det åttonde brevet, där von Troil återger en ritning av ett hus 

som Ólafsson och Pálsson hade publicerat i sin egen bok. Ritningen efterföljs av en detaljerad 

beskrivning. Här handlar det om hur von Troil hanterar sina källor: han noterar ändringar eller 

skillnader beträffande skägg samt återger korrekt beskrivningen och ritningen av ett hus. Jag har 

slagit upp en del av von Troils hänvisningar i ett exemplar av Reise igiennem Island på UUB och 

konstaterat att dessa stämmer. Det är en tydlig överföring av kunskaper. 

von Troil har också andra källor förutom dem som han anger i bibliografin. De 

förekommer antingen i noterna eller i brevens text. När de passerar de skotska öarna och han 

beskriver deras vackra natur hänvisar han till James Macpherson (1736–1796) som han hade 

inhämtat information ifrån. Macpherson var en samtida författare som var mest känd för sitt verk 

Ossians sånger utgivet 1765 och översatt till många europeiska språk. I detta verk påstår sig 

författaren ha insamlat folksånger som hade skapats av en keltisk skald Ossian på 200-talet e.Kr. 

                                                           
149 Bergström, s. 22. 
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och bevarats sedan dess. Macpherson hade inhämtat sitt material från äldre keltiska och iriska 

sånger och det är inte omöjligt att Ossian och Fingal bara är påhittade namn på skotska hjältar 

från forna dagar.150 von Troil är fascinerad av dessa sånger och dikter: ’’torde jag dock vid 

hemkomsten kunna lämna prof, at de skrifva vackert och ömt’’ (Bref, s. 19). På UUB finns ett 

manuskript av von Troil (X 400, sammanbundet med hans ’’Reseanteckningar’’) med titeln 

’’Fragment af Ossian – öfversättning’’ på tre handskrivna kvartblad med ’’Erse Proverbs’’ 

översatta från erse-språket (gaeliska) till engelskan. Intresset för det nordiska och det keltiska går 

ihop hos von Troil.151 Detta intresse för det fornnordiska och det gemensamma mellan de 

nordiska folken byggde på en äldre tradition som hade sin början i den nordiska göticismen.152 

von Troil tillhörde denna anda liksom andra lärda på kontinenten såsom den schweiziske 

historikern Paul-Henri Mallet (1730–1807) påverkad av ’’Montesquieus klimatlära och 

förfäktande tesen om Norden som frihetens källa’’.153 von Troil hänvisar till ’’Edda på Fransyska 

af Mallet 1755’’ i sin bibliografi. En annan representant för denna anda var den engelske 

biskopen och poeten Thomas Percy (1729–1811) som samlade engelska folkvisor och vars Five 

pieces of Runic Poetry (1763) väckte stort intresse (von Troil hänvisar till denna bok också).154  

En grundläggande källa för Islands äldre historia är Landnámabók. Med utgångspunkt i 

detta medeltida verk skissar von Troil upp en bild om Islands tillstånd före norrmännens 

ankomst. Här är det viktigt att påpeka igen hur von Troil hanterar sina källor: han har distans till 

dem och ser på dem med ett kritiskt öga. Landnámabók är en berättelse skriven 400 år efter den 

historiska händelsen och von Troil är medveten om det. Den är inte helt trovärdig, men den är 

den enda litteratur som berättar om landtagningen. Islands första invånare lär ha kommit till ön 

på 400-talet enligt en viss Hornius Or. Amer. som von Troil anger som källa, men han är 

medveten om källans osäkerhet: ’’men det torde vara tryggast, at ej utlåta sig i en sak, som i så 

mycket mörker ligger inveklad’’ (Bref, s. 44). Vad som hade hänt med dessa invånare vet man 

inte heller och von Troil säger sig inte ha läst någonting om detta i de isländska sagorna: ’’icke 

                                                           
150 För mer om Ossian och Macphersons ’’litteraturhistoriska ställning’’, se Anton Blanck, Den nordiska 

renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (Stockholm, 1911), s. 104–117, samt 194 ff. Se också Mats Malm, 

Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism (Stockholm; Stehag, 1996), s. 210 ff. 
151 Se nedan, s. 72–77. 
152 För mer om detta, se Malm, s. 12 ff. Se också ovan, s. 30. 
153 Christensson (2001), s. 150. Mallet är utnämnd av Anton Blanck till den ’’nordiska renässansens’’ grundare 

(enligt Malm, s. 203). För mer om Mallet, se Malm, s. 203–210. 
154 Anton Blanck talar om Mallet, om förhållandet till Montesquieu samt om Thomas Percy i kapitel 1 ’’Norden i 

historien’’ i sin bok, s. 39–61. 
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eller kan jag påminna mig at i någon Isländsk saga därom hafva funnit ringaste spår’’ (Bref, s. 

44), vilket är ett bevis på att han också har läst de isländska sagorna (bl.a. under Ihres ledning) 

och kan med säkerhet hänvisa till dem. Han anger också en annan källa beträffande dessa 

folkslag som hade bott på Island, nämligen den anglosaxiske munken Beda Venerabilis (c. 672–

735) som levde samtida med Islands första invånare och som tycks vara pålitligare. Men von 

Troil hänvisar inte direkt till Beda, utan via en isländsk översättning som finns i Olof 

Tryggvassons saga och som han återger i sin not på latin (Bref, s. 45).  

Jag har tittat på det exemplar av Landnámabók som finns på UUB och kontrollerat en del 

av von Troils hänvisningar och kan säga att de också stämmer. von Troil granskar denna källa 

och ger oss bara vissa episoder som han tycker relevanta för processens förståelse. En av dessa 

episoder berör t.ex. enstaka vikingar som enligt Landnámabók lär ha seglat till ön utan att veta 

vilken ö det var fråga om. Två av dessa var svenskar och den ene, Floke, har gett namnet Island 

till ön efter att ha funnit mycket drivis på norra sidan. Det finns en strategi bakom denna 

berättelse: von Troil är stolt över idén att en av hans landsmän har gjort något så viktigt som att 

döpa landet. Han fortsätter genom att ge oss en lista på svenskar ur Landnámabók som lär ha 

varit med i koloniseringen och detta är igen en direkt överföring av information (von Troil 

hänvisar till sidorna i Landnámabók för varje svensk!). Denna lista är inte slumpmässig, utan von 

Troil understryker svenskarnas härkomst: många är söner till svenska jarlar eller lagmän, högt 

uppsatta personer i de svenska rikena, speciellt i Uppland. Vi får här en känsla av patriotism, av 

von Troils stolthet över vilken stor roll hans hemtrakter kan ha spelat i Islands kolonisering. Med 

detta vill han också bevisa att islänningarna och svenskarna är besläktade och att de samtida 

islänningarna var i viss mån ’’svenskarnas’’ avkommor. Detta ligger i ’’den fornnordiska 

renässansens’’ kontext, med början i 1600-talet, då ’’[d]en svenska vetenskapen utvecklas i nära 

kontakt och kamp med den danska [...]’’.155 Den fornnordiska litteraturen upptäcktes och ’’[d]en 

sagolika forntiden blev en naturlig del av svensk nationalkänsla’’ redan på 1600-talet.156 Det 

handlar om en kamp mellan svenska och danska författare och vetenskapsmän som konkurrerar 

med varandra om att placera ursprungsbefolkningen och urspråket i det ena eller det andra 

landet. Det som de egentligen gör är att placera sitt eget land i centrum.  

                                                           
155 Malm, s. 13 f. 
156 Ibid., s. 13. 
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För kapitlen om kyrkan på Island och den isländska ’’litteraturen’’ är biskop Finnur 

Jónssons Historia Ecclesiastica Islandiæ den främsta källan. I samma brev till Gabriel Axelsson 

Lindblom som nämnts ovan skriver von Troil följande: ’’J’ai encore consulté l’Histoire 

Ecclésiastique d’Islande du savant FINSEN, évêque de Skallholt’’ [Jag har också använt Historia 

Ecclesiastica Islandiæ av den lärde Finsen, biskop i Skallholt]. Här hämtar von Troil information 

angående kristendomens tillstånd vid landtagningen och efter denna, samt uppgifter om biskop 

Þorlákur Þórhallsson (1133–1193) som dyrkades som helgon i Västeuropa och Skandinavien och 

enligt Finnur även i Sverige, fast det inte hade funnits några bevis på detta i de gamla 

kalendrarna. von Troil berättar om dennes reliker, men kan inte låta bli att anmärka att det stycke 

från hans huvud som då visades bara var en kokosnöt! Att han själv såg den när han besökte 

Finnur och kyrkan i Skálholt verkar möjligt, men för att läsarna inte ska bestrida hans auktoritet 

som vittne hänvisar han till Finnurs Historia... samt till Reise igiennem Island. von Troil lånar 

också biskopens jämförelse mellan ’’vettenskapernas tillstånd’’ på Island och människans åldrar 

och använder den i Brev XIV i sin bok: barndomen fram til år 1056, ungdomen till 1100, 

mandomen till mitten av 1300-talet, ålderdomen till slutet av 1300-talet samt vanmakten. Han 

förklarar på detta sätt hur Island hade förlorat sin position som ett av de främmande 

kulturländerna i Europa under medeltiden. 

von Troil refererar till och citerar sina källor korrekt som vi sett ovan. Han samlar på en 

bred litteratur som han läser med ett kritiskt öga och ser skillnaderna som uppstår mellan 

litteraturen och hans egna observationer. Det han gör med sina källor är att granska dem och 

välja ut de uppgifter som passar hans syften. Ibland kommenterar han detaljer som inte längre 

stämmer, som det var fallet med islänningarnas bruk av skägg. Vi minns att Halldór 

Hermannsson gav en negativ bild av von Troils bok i sin artikel, att den skulle vara ett kompilat 

av olika källor, framför allt Ólafssons bok (se ovan, s. 38). Jag tycker inte att detta stämmer. Att 

von Troil samlar kunskaper från olika källor är rätt, men Hermannsson har bortsett från vad han 

gör med källorna. Han kopierar inte bara uppgifterna, han granskar dem kritiskt. 

Avslutningsvis kan vi säga att von Troil inte är blyg med sina källor. Han hänvisar hela 

tiden till andra lärda och genom detta överför han äldre eller kanske svårare och även 

otillgängliga kunskaper till en bredare publik. Han använder sig av olika källor för att på ett 

enkelt sätt ge upplysningar om olika isländska förhållanden. Låt oss ta som exempel Reise 

igiennem Island vars målgrupp var vetenskapsmän eller t.o.m. det vetenskapliga på latin skrivna 
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verket Historia Ecclesiastica Islandiæ. von Troil inhämtar information ur dessa verk tack vare 

sina kunskaper i danska och latin och återger den i en annan form, mer lättförståelig. Han sätter 

dem i en nyare kontext, utan att de förlorar av sin betydelse. På det sättet når han dessutom en 

bredare publik. Ejnar Fors Bergström hävdar också följande: ’’Troil söker dock aldrig fördölja 

sina källor utan citerar ideligen föregående auktorer. Hans syfte var tydligen att av de 

svårtillgängliga källornas data och de egna iakttagelserna sammanställa ett verk, som med smak 

kunde läsas av hela tidens bildade allmänhet.’’157   

 

’’SJÄLVSYN’’ 

Uno von Troil tillsammans med de andra som deltog i Banks expedition ankom till ön den 28 

augusti 1772, ganska sent eftersom somrarna på Island är korta. Vädret började bli kallt vilket 

förvärrade deras chanser att göra naturalhistoriska observationer (t.ex. samla växter). 

Expeditionen rör sig mellan ankomstpunkten (Hafnarfjörður) och resmålet (vulkanen Hekla). Det 

gäller alltså sydvästra Island, ett begränsat område jämfört med andra expeditioner. Tiden var 

också kort, de vistades på Island bara sex veckor. Under resan till Hekla gör de många uppehåll 

där de antingen övernattar och rastar eller gör observationer. Tre av dessa uppehåll är viktiga ur 

olika perspektiv: Geysirn och hela området med ’’vattusprång’’ erbjuder unika 

naturförhållanden, Alltinget är viktigt ur ett politiskt perspektiv och i biskopssätet Skálholt där de 

träffar biskop Finnur Jónsson får de en bild av religionen och kulturen på Island. De platser de 

besöker är varken okända eller obekanta, utan det handlar om Islands själva centrum: 

Hafnarfjörður var den viktigaste hamnen på Island där handeln med Danmark skedde och 

utbyten gjordes, Bessastaðir var så att säga Islands maktcentrum (Reykjavík blev huvustad under 

1800-talet) eftersom stiftamtmannen residerade där, Alltinget har varit Islands centrum där lagar 

utfördes och rättvisa skipades och Skálholt var ett av de två religiösa centra på ön.    

 På alla de ställen som de besöker inhämtar von Troil information genom det som kallas 

för ’’självsyn’’, att se med egna ögon. Som Eliasson uttrycker det: ’’Självsyn är den enda 

pålitliga vägen till kunskaper, det man ser med egna ögon är alltid mer pålitligt än vad andra 

berättar.’’158 Självsynen är en process som leder till reflektioner och iakttagelser säger samme 

Eliasson: ’’Den egna blicken gör egna observationer som leder till egna reflektioner över det 

                                                           
157 Bergström, s. 35. 
158 Eliasson, s. 52. 
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sedda. Genom reflekterandet tränas resenärens iakttagelseförmåga eller hans förmåga till 

uppmärksamhet.’’159 Självsynen har ett pedagogiskt syfte därför att den uppmanar iakttagaren att 

lära sig genom att reflektera. von Troil hade sannolikt läst om de platser som han besökte innan 

själva resan, men en del av informationen inhämtas direkt från källan, i verkligheten. Detta var 

ett sätt att hitta nya kunskaper. Tidens anda, präglad av upplysta idéer, förespråkade sunt förnuft 

och nytta, att undersöka med egna ögon, att lägga fokus på det praktiska och att alltid hitta det 

nyttiga i undersökningarna. Den information som von Troil inhämtar med hjälp av självsynen 

görs på två sätt: direkta observationer gjorda av honom själv såsom naturen, människorna, 

matvanorna, och observationer gjorda av andra i hans närvaro, men nedtecknade av honom som 

t.ex. de mätningar som görs vid Geysirn och på Hekla. von Troils uppmärksamhet väcktes redan 

vid ankomsten då han hade framför sina ögon ett vilt och nytt landskap som väntade på att bli 

undersökt. Det är en vetenskapsmans glädje att få se framför sig ett nytt forskningsobjekt som 

han kan dra nytta av.  

Den typ av observationer som är mest förekommande berör naturen. Noggranna 

observationer görs exempelvis vid Hekla. von Troil tillsammans med de andra 

expeditionsmedlemmarna tillbringar tretton timmar på berget (från klockan ett på natten till två 

på dagen) för att undersöka det. I början av hans beskrivning förekommer först vanliga 

observationer såsom det som inte behöver mätas utan som kan ses med blotta ögat: bergets höjd 

approximeras till över 4000 fot (över 5000 fot i Brev XX!), det påstås ha tre toppar varav den i 

mitten är högst, det består av lava, aska och övriga stenar som de samlar in. Sedan följer 

noggrannare observationer: de fokuserar på vulkanens öppningar av vilka fyra är intressanta och 

bevisar vulkanens inre aktivitet trots att den hade haft utbrott fyra år innan: ’’[...] men vi hade 

dock tilräcklige spår at det brinner invärtes’’ (Bref, s. 8). De gör också mätningar angående 

snötäcket som räknar 4–5 tum och lufttemperaturen i jämförelse med temperaturen i marken och 

i några små hål (24ºF i luften motsvarande 153ºF i marken; temperaturen i de små hålen var svår 

att mäta eftersom det ’’var så hett, at vi svårligen med en liten hand-thermometer kunde 

observera värman’’, Bref, s. 8). Vi ser att de är utrustade med vetenskapliga instrument som i det 

här fallet termometrar och att de använde som skala Fahrenheits (24 F motsvarar -4 C och 153 F 

motsvarar 67 C). Det är en ambition att vara så vetenskapliga som möjligt. Trots besvikelsen 

över att de inte får se Hekla i sin fullaste aktivitet är de medvetna om att vulkanen skulle ha 

                                                           
159 Ibid. Se också ovan, s. 7. 
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utbrott inom kort och deras vetenskapliga bevis förstärks av den lokala befolkningens 

uppfattning grundad på tidigare iakttagelser av naturfenomenet: ’’och tror man i granskapet, at 

det åter igen, innan kort skal begynna at spruta, då man anmärkt at strömmarne i negden torka ut, 

som tros härröra däraf at berget drager vatnet til sig, och hvilket altid varit et säkert märke til 

förestående eldsprutning’’ (Bref, s. 8 f.). Trots deras förhoppningar och folkets tolkningar utbröt 

Hekla först 1845! 

Ett annat naturfenomen som observeras är ’’vattusprången’’ som också orsakas av 

jordens inre värme. Självsynen förekommer här som det mest pålitliga för beskrivningen av 

dessa källor: ’’Långt ifrån at bygga på hvad andra om desse naturens under anföra, räknar jag för 

en lycka, at hafva sedt de förnämsta af dessa språng’’ (Brev XXI, s. 254). I första brevet finns 

identifierade två typer av sådana källor beroende på deras värme: laugar och huerer (se också s. 

254 ff. för utförligare beskrivningar av huerer). Laugar finns också på andra europeiska ställen 

och de brukas där liksom på Island som bad. Vid Laugarvatn som tycks enligt von Troil vara den 

största mätte de vattenkolumnens bredd och höjd och vattens värme. Vattnet var så hett att de 

kunde koka fårkött och laxöringar i det på bara sex minuter.  

Geysirn förblir det märkvärdigaste ’’vattusprånget’’ enligt von Troil. Dess beskrivning 

förekommer först allmänt i Brev I och mer detaljerat i Brev XXI (s. 264–269). I första brevet 

försäkrar von Troil brevens mottagare Torbern Bergman att ’’[...] beskrifningen torde 

förekomma M. H. [Min Herre] äfven så otrolig, som den förekommit mig; men jag kan försäkra 

om sanningen däraf, då jag ej säger mera än jag sett’’ (Bref, s. 11). Han varnar för att 

beskrivningen kan låta otrolig och inte alls sann, men han ger sitt ord att allt det han gör är att 

göra direkta observationer och att återberätta dessa, utan fantasier eller lögn. von Troil är vittne, 

han har en vetenskapsmans kritiska öga, han ljuger inte, utan försöker förhålla sig till det han ser 

och koppla allt detta till det vetenskapliga. Denna Geysir är ’’et det största vattusprång som 

existerar’’ (Bref, s. 11) och inga andra kända geysrar vid den tiden kan liknas vid detta mäktiga 

område ’’innom en half mils omkrets, 40 a 50 kokande källor’’ (Bref, s. 11 f.). De spenderar 

tretton timmar för att göra observationer i trakten: vattnets kvalitet, ’’vattusprångets’’ höjd och 

diameter, hur många gånger geysirn hade sprutat, på vilket sätt och med vilken kraft. Också nu 

har de med sig ett vetenskapligt instrument, denna gång en kvadrant vilken tillhör medföljaren 

dr. Lind som mäter vattukolumens höjd till 92 fot. Hur viktig självsynen (’’ögon-måttet’’) är för 

vetenskapen framkommer i Brev XXI där höjden på geysirns olika sprutningar anges som en 
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summa av alla i resesällskapets egna iakttagelser: ’’[...] hvar och en af sällskapet, vid hvarje 

sprutning, antecknade hvad ögonmåttet honom sade, hvaraf sedan et medium antogs’’ (s. 266). 

En enda person kan komma med felaktiga uppgifter medan flera personers iakttagelser är 

pålitligare. I brev I beskriver von Troil i fina detaljer hur geysirn hade sprutat, från den exakta 

tiden till de ljud från underjorden de hörde och kolumnens kraft, samt de stenar som de hade 

kastat i och som medföljde ut med vattukolumnen. Flera tabeller med olika sprutningars höjd, tid 

och längd som resultat av de ovannämnda gemensamma iakttagelserna återges på s. 266 ff. i 

Brev XXI.  

Liksom vid andra tillfällen nämner von Troil vid sidan om den vetenskapliga 

beskrivningen också en lokal vidskeplig historia. Nu berättas det att islänningarna ’’tror här vara 

en öpning til helfvetet, hvadan de äfven sällan gå förbi en sådan öpning, utan at spotta i den 

samma, som de säga: uti fandens mund [författarens kursivering]’’ (Bref, s. 14). Vi får en 

tvåsidig bild av samma fenomen som försöker förklaras med vetenskapliga ögon, men också med 

folkets vidskepliga ögon. Vanligt folk vet inte att det egentligen är jordens inre värme som 

skapar dessa ’’vattusprång’’ och de kopplar detta fenomen till det som ligger närmast deras 

kunskaper, nämligen religionen. Ett naturfenomen uppfattat som vidskepligt av 

lokalbefolkningen blir ett vetenskapligt objekt i von Troils beskrivning. Utförligare 

beskrivningar av ’’vattusprången’’, även de på Ólafssons och Pálssons baserade topografiska 

beskrivningarna, finns i Brev XXI. 

Ett av de bästa exemplen på von Troils självsyn är hans beskrivning av surturbrandur 

(sv. lignit), enligt honom det klaraste beviset på att det funnits skog på Island. Bland lignitens 

egenskaper som beskrivs här är dess ursprung, värmepotential, lukt, bruk (förutom eld, också för 

’’at bevara kläder för mal’’ samt ’’emot colique’’, Bref, s. 33) och placering. Intresserad av hur 

träd i gamla dagar hade förkolnats av lavan gör von Troil direkta observationer på lavafloden 

som skulle ha omkullkastat dessa träd (dess höjd, längd och sluttning). Hur det gick till i gångna 

tider vet von Troil inte med säkerhet, utan han gissar sig fram. Men hans gissning är inte rena 

fantasier, utan baserad på verkligheten, på de bevis han ser. Av allt detta drar han en möjlig 

slutsats som en riktig vetenskapsman, med hjälp av nyttiga bevis och sunt förnuft. Hans förslag 

är exempelvis att träden hade brunnit p.g.a. av en så sträng eld, att ’’et träd straxt skulle bringas 

til aska, ehuru motsatsen torde vara möjelig, då det i et ögnablick omkullkastas, öfverhöljes och 
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qväfves’’ (Bref, s. 34). Bevisen är så klara ’’at vacker skog således varit på Island kan ej nekas’’ 

(Bref, s. 34).  

Observationer görs inte endast på Island utan också på vägen dit eller tillbaka. Så är t.ex. 

fallet i slutet på första brevet när von Troil beskriver pelarna på ön Staffa i Skottlands västra 

skärgård: det material de är gjorda av samt deras form, utseende och höjd. Fingals grotta i 

närheten ska ha undersökts av von Troil och hans medresenärer och i fortsättningen följer en 

detaljrik beskrivning av denna: ’’[...] 367 fot lång, 53,7 bred, samt 177,6 hög, och är uti holan 3 

famnars djupt vatn, så at man lätt seglar in med en båt’’ (Bref, s. 15). Hur basaltpelarna hade 

skapats är svårt att veta, men i egenskap av vetenskapsman ger von Troil sin gissning igen: ’’[...] 

jag tör nästan påstå, att de äro lämningar af en gammal vulcan, hvaraf man på flere ställen i 

Scotland har ovedersägeliga prof’’ (Bref, s. 15). Han låter inte ett naturligt fenomen passera 

oobserverat, utan försöker notera allt som kommer i hans väg och samtidigt förstå fenomenet och 

förklara det på ett vetenskapligt sätt.  

Han försöker också att förklara för mottagaren av första brevet, Torbern Bergman, att det 

är lätt att göra fel och att ’’man inbillar sig ofta finna det man mäst tänker på eller skulle önska’’ 

(Bref, s. 15). Även om man är vetenskapsman och är på jakt efter bevis med ett kritiskt öga kan 

man göra fel och komma till felaktiga slutsatser. Som bakgrund till detta påstående återberättar 

han en historia tillskriven den franske upplysningsmannen Claude Adrien Helvétius (1715–1771) 

om en munk och en flicka som ser olika saker när de ser på månfläckarna, beroende på det de 

önskar se mest. Så kan det hända med vetenskapsmännen också, de kan se i ett och samma arbete 

olika saker, beroende på sina bakgrunder. Men von Troil försäkrar sin mottagare Bergman att 

han ’’ej utan stora skäl talar om eldsprutning här’’ (Bref, s. 15). Han inbillar inte sig saker, utan 

återger exakt det han ser och för med sig prov som han skulle visa Bergman hemma i Sverige. 

Detta ligger inom ’’det autopiska idealet’’ där resenären skulle vara ’’som en objektiv och 

pålitlig faktasamlare’’.160 Alla dessa observationer var toppmoderna för sin tid, de var så att säga 

’’vid forskningsfronten’’. Men det är inte endast observationer om naturen som görs, utan också 

angående andra områden, såsom islänningarnas livsstil och sysselsättningar, deras dräkter, hus 

och matvanor, sällsynta böcker och fornlämningar. Till dessa återkommer jag i kapitel 4. 

 

                                                           
160 Eliasson, s. 52. 
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UNO VON TROILS NÄTVERK – ETT EUROPEISKT NÄTVERK 

Uno von Troil var en socialt gynnad person redan från sin födelse. Hans fader hade varit 

ärkebiskop och han blev adlad när han bara var 10 år gammal och fick en bra utbildning. Som 

student vid Uppsala universitet fick han umgås i lärda kretsar och hade som professorer många 

av tidens lärda som han beundrade och fick lära sig mycket av. Med vissa av dem höll han 

kontakten även senare i livet. von Troil hade ett brett nätverk såväl i Sverige som utanför dess 

gränser. Aktörerna i hans nätverk är individuella personer, men också lärda kretsar och även en 

institution. Relationerna mellan von Troil och de andra aktörerna är både hierarkiska (med hans 

lärare eller personer vid hovet) och icke-hierarkiska (med kolleger, vänner, bekanta). 

Kommunikationssättet med dessa aktörer är antingen ansikte-mot-ansikte (de lärda som han 

träffar på Island, hans gamla lärare och vänner) eller brevledes (brevens mottagare). Viktigt i 

detta sammanhang är de roller som von Troils patroner har spelat. Patron–klientrelationerna var 

reciproka och medan von Troil skickade information och färska nyheter ’’vid forskningsfronten’’ 

till sina beskyddare, fick han i gengäld stöd på olika sätt. Om vi tänker på de tre områden där en 

klient kunde få stöd av sin patron och som Marie-Christine Skuncke nämner i sin bok Carl Peter 

Thunberg. Botanist and Physician (2014) handlar det inte så mycket om finansiellt stöd i von 

Troils fall, utan mer om vetenskapligt stöd (’’feedback’’ med en modern term, som t.ex. de tre 

brev från von Troils beskyddare som han publicerar i slutet av sin bok) och helst om hjälp i 

karriärbyggandet (publicering av breven, hjälp med att få högre positioner).161 von Troils 

kontakter var par excellence maskulina och vi kan tala här om homosociala nätverk. 

Gåvoutbytena är en komplicerad verksamhet som kan illustreras med ett exempel från 

von Troils brev.162 Banks med sina närmsta blev bjudna hos de isländska ämbetsmännen som 

alltid visade sin gästfrihet och på väg till Hekla bodde de hos olika lärda personer vilka alla i sin 

tur fick fina gåvor av Banks. Vissa av dem svarade genom att ge honom och de andra vackra 

isländska presenter som stenar och örter eller hjälpte dem att skaffa böcker. Böcker, antingen i 

kopia eller mer sällan i original, var det främsta utbytet. Gåvoutbyten bidrog också till att skaffa 

goda relationer och samlingar och var ett måste i varje resenärs agenda. Jag kommer i 

fortsättningen att presentera von Troils nätverk och hur dessa egentligen fungerade. Jag har valt 

att dela in dem efter deras lokalisering: Sverige, Island och Köpenhamn. 

                                                           
161 Om de tre områdena nämnda i Skuncke (2014), se ovan, s. 16. 
162 Om gåvoutbyten, se ovan, s. 17. 
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Svenska nätverk 

De svenska kontakterna kan delas in i kontakter i Uppsala och Stockholm. Uppsala var von 

Troils universitetsstad. Det var här som han knöt vänskap med sina kamrater och lärare. Vi 

minns från första kapitlet att han brukade åhöra professorerna Ihres och Bergmans föreläsningar 

och det var just dessa två framstående universitetspersonligheter som von Troil hade starka 

förbindelser med. Johan Ihre (1707–1780) var professor skytteanus (i vältalighet och 

statskunskap) vid Uppsala universitet samt ’’Sveriges mest betydande språkforskare under 1700-

talet’’.163 Ihre bevisade att svenskan härstammar från ett äldre språk som är besläktat med andra 

grannspråk. Han undersökte de svenska ordens härkomst och släktskap med andra germanska 

ord med hjälp av fornsvenska former i jämförelse med isländska, gotiska och gammal tyska, men 

också med andra indoeuropeiska språk. Hans forskning täckte också fornnordiska studier. Han 

forskade om Snorris Edda och var intresserad av det isländska språket.164 Johan Ihre var, som 

redan nämnts, von Troils praeses vid dennes disputation och det lär ha varit just Ihre som hade 

intierat von Troil i ’’humaniora’’, i allt från modern och äldre svenska, till äldre språk och 

isländska. Som en lärd auktoritet på olika områden kunde Ihre hjälpa von Troil på många sätt, 

inte minst när denne valde att skicka en stor del av sina resebrev som handlade om den isländska 

litteraturen och kulturen till just sin gamle professor.   

 Förutom Johan Ihre håller von Troil kontakt med en annan av sina lärare, naturforskaren 

Torbern Olof Bergman (1735–1784). Bergman var professor i kemi och farmakologi, men 

också fysiker och matematiker. Han intresserade sig för mineraler samt det som hade med 

elektricitet och värme att göra. Om Ihre var en framstående person inom humaniora så var 

Bergman den främsta auktoriteten i Uppsala inom naturvetenskapen, vid sidan av Linné.165 En 

relation patron–klient hade Bergman och von Troil också. Denne skickade några brev som 

handlade om lava, vulkaner och mineraler till Bergman och denne gav sin vetenskapliga respons 

som von Troil senare publicerade i sin bok. von Troil har skänkt Bergman hela sin samling på 

Staffa och Island, tydligen av mineraler: ’’[...] denna åstundan, som M. H. [Min Herre] tillika 

                                                           
163 Harry Lenhammar, Sveriges kyrkohistoria, [huvudred. Lennart Tegborg], band 5, ’’Individualismens och 

upplysningens tid’’ (Stockholm, 2000), s. 96. 
164 Information om Ihre har jag hämtat från Johan Ihre, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14084, Svenskt 

biografiskt lexikon (art av Gösta Holm), hämtad 2015-04-27. 
165 Information om Bergman har jag hämtat från Torbern Olof Bergman, urn:sbl:18647, Svenskt biografiskt lexikon 

(art av The Svedberg med bidrag av B. Boethius och A.G. Högbom.), hämtad 2015-04-27. 
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skänkt mig hela sin, på dessa ställen gjorda, samling, för at chemice kunna undersöka hvar arts 

väsentliga beskaffenhet’’ (Brev XXIV, s. 327).     

 En lika viktig kontaktperson i Uppsala var Magnus Swederus (1748–1836). Margareta 

Björkman presenterar Swederus verksamhet i sin essä ’’Om lånbibliotekarier i allmänhet och 

Magnus Swederus i synnerhet’’ (1996): han var bokhandlare och förläggare men också 

lånbibliotekarie och översättare.166 Swederus hade många kontakter utomlands, speciellt i 

Leipzig som under den tiden var känt för sin bokmässa dit bokhandlare och förlag från många 

håll i Europa kom för att sälja böcker och handla med de nyaste titlarna. I Leipzig fick han 

kännedom om utländska böcker samt utbytte lärda nyheter. I sin artikel ’’Böckernas vägar’’ 

(2013) hävdar Anna-Maria Rimm att Swederus, i egenskap av utrikeskorrespondent för Carl 

Christoffer Gjörwell (1731–1811), ’’medförde rimligen ett utländskt kontaktnät till nytta för de 

egna verksamheter han snart kom att öppna: först en akademisk boklåda i Uppsala och sedermera 

även bokhandlar i Stockholm och Åbo’’.167 I Leipzig säger Rimm att Swederus ’’höll lager i 

syfte att byta och sälja svenska böcker till en internationell publik’’.168  Han var också 

tidningsredaktör och förläggare för Tidningar utgifne i Upsala 1773–1779. Swederus är viktig 

för von Troil ur två perspektiv. Först var det i Swederus ovannämnda tidning som von Troils 

första brev till Torbern Bergman publicerades såsom han själv anger i en fotnot. von Troil kom 

med en lärd nyhet från Island, i detta fall ännu intressantare eftersom han beskriver i brevet 

lavaformationerna, vulkanen Hekla och ’’vattusprången’’, platser och utsikter som är sällsynta 

på kontinenten. Sedan var det just Swederus som blev förläggare för von Troils bok Bref rörande 

en resa til Island MDCCLXXII. På bokens titelblad står det att breven är ’’Uplagde af Magnus 

Swederus, Bokhandl: i Upsala, 1777’’. Det var Swederus själv som åtog sig ansvaret att 

publicera boken och han behövde inte ångra sig eftersom boken fick en snabb succé. 

I Stockholm hade von Troil ett bredare nätverk. Jag har nämnt ovan att Swederus 

samarbetade med Carl Christoffer Gjörwell som var publicist och kunglig bibliotekarie. Bland 

de tidskrifter som han gav ut kan nämnas Den swenska Mercurius (1755–61, 1763–65) samt 

många senare tidskrifter där han lät publicera artiklar om den nyaste vetenskapliga litteraturen 

och lärda nyheter med fokus på historiska och teologiska ämnen. Gjörwell inhämtade sina 

                                                           
166 Margareta Björkman, ’’Om lånbibliotekarier i allmänhet och Magnus Swederus i synnerhet’’, i Hand och penna. 

Sju essäer om yrken på 1700-talet, red. Carin Bergström (Stockholm, 1996), s. 183–234. 
167 Anna-Maria Rimm, ’’Böckernas vägar: den svenska bokhandelns import av utländska böcker 1750–1800’’, i 

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth Century Studies, vol. 10 (Uppsala, 2013), s. 143. 
168 Ibid. 
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nyheter från utländska tidskrifter och hade särskilt Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 

bland sina förebilder. På det sättet fick den svenska publiken en bredare kontakt med de 

humanistiska lärda nyheterna i Europa.169 Det är Gjörwell som publicerar von Troils andra brev i 

sina Nya Allmänna Tidningar, ett brev som är adresserat till honom och som behandlar ämnet 

’’Om Island i allmänhet’’. En person med anknytning till hovet var Abraham Bäck (1713–

1795), arkiater (rikets förste läkare, hovmedicus) och praeses i Collegium Medicum med 

inseende över den medicinska sektorn i hela det svenska riket. God vän till Linné med vilken han 

brevväxlade ivrigt hade han också ett stort intresse för botanik.170 Bäck rörde sig i hovets lärda 

kretsar, han var kunglig läkare så det är inte förundransvärt att von Troil valde just Bäck för att 

skicka sitt brev ’’Om de i landet gängse sjukdomar’’ till. Bäck fungerade också som von Troils 

patron: han tog emot dennes lärda brev, uppskattade hans begåvning och fick vidare ordet i de 

kungliga kretsarna medan von Troil i sin tur publicerade Bäcks respons i sin bok.  

Två namn på personer som arbetade på Antikvitetsarkivet är också viktiga som von 

Troils kontakter. Dessa två personer har ingen direkt anknytning till själva breven, men spelar en 

indirekt roll som informationsförmedlare och de är en viktig källa för von Troil angående 

inhämtning av information om Island.171 Carl Reinhold Berch (1706–1777) var kansliråd och 

sekreterare i Antikvitetsarkivet i Stockholm. Antikvitetsarkivet är viktigt i detta sammanhang 

eftersom det innehade ’’huvudparten av våra medeltidshandlingar, fornsvenska och isländska 

handskrifter, även en samling tryckta böcker, runstavar, avskrifter av runinskrifter, mynt och 

medaljer [...]’’.172 Dess innehåll stämmer med Johan Ihres intressen, men von Troil fick sannolikt 

också nytta av det speciellt efter Islandsresan då han i behov av litteratur för författandet av sina 

brev vände sig till Berch och en av hans anställda vid namn Johan Adolf Stechau. Det handlar 

om tjänsteutbyten. Berch hade även kontakt med Gjörwell i vilkens tidskrifter han hade 

publicerat forna kulturbilder. Johan Adolf Stechau var kanslist vid samma arkiv och blev också 

Gjörwells sekreterare. Han var styvbror till Nils Reinhold Brocman (1731–1770) som i sin tur 

                                                           
169 Information om Gjörwell har jag hämtat från Carl Christoffer Gjörwell, urn:sbl:13087, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av Lars Lindholm), hämtad 2015-04-27, samt från Ingemar Oscarsson i Den svenska pressens historia, 

vol. 1,  red. Karl Erik Gustafsson, Per Rydén (Stockholm, 2000), s. 112 ff. 
170 Information om Bäck har jag hämtat från Abraham Bäck, urn:sbl:16256, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. 

Boëthius.), hämtad 2015-04-27. 
171 Se nedan, ’’Uno von Troils nätverk i praktiken’’, samt bilaga 2. 
172 Carl Reinhold Berch, urn:sbl:18516, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Schück.), hämtad 2014-09-23. För 

mer information om Berch, se Hildebrand, s. 102–106. 
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var god vän med den danske arkivforskaren och samlaren Jakob Langebek som jag kommer att 

tala om senare.173  

Sist måste nämnas ett annat viktigt kontaktnät i huvudstaden, denna gång en krets som 

har det kungliga hovet som gemensam nämnare. Återkommen hem efter Islandsresan, får von 

Troil tillträde hos kungen med hjälp av greven Carl Fredrik Scheffer.174 Greven var en av kung 

Gustavs närmaste rådsgivare och von Troil vänder sig på ett strategiskt sätt till just honom för att 

få hjälp. Greven skaffar honom tillträde hos kungen för vilken von Troil berättar det han hade 

sett på Island och lockar dennes uppmärksamhet. När von Troil publicerar sina Bref, uppmuntrad 

av samme greve, som han nämner i inledningen Til Läsaren i sin bok, dedicerar han dem till 

kungaparet där han på ett retoriskt sätt lyfter fram deras egenskaper av upplysta monarker.175 

Under sin tjänstgöring som hovpredikant och överhovpredikant umgås von Troil i de kungliga 

kretsarna och får även här många kontakter, som dåvarande överhovpredikanten Carl Magnus 

Wrangel vars tjänst han kom att överta, hovkanslern Fredrik Sparre och lantmarskalken Axel 

Gabriel Leyonhuvud  (1717–1789) till vilken von Troil adresserar ett av sina brev.176  

 

Kontakter på Island 

von Troil skaffar sig ett nätverk på Island och här handlar det om både lärda och ämbetsmän. 

Under sin vistelse i Hafnarfjörður blir de ofta bjudna hos stiftamtmannen Lauritz Andreas 

Thodal.177 von Troil beskriver honom i sitt fjärde brev som ’’en utmärkt skicklig man, och af 

Island [författarens kursivering] ganska förtjent, i anseende til den outtrötteliga flit, hvarmed han 

arbetar på dess uphielpande’’ (Bref, s. 52). De hade varit middagsgäster hos honom och njutit av 

hans lärda sällskap. I sin tur vill de göra gott intryck också och visar upp sig i sina bästa kläder, 

som deltagande i gudstjänsten samt med europeiska matvanor. Andra besök görs i samma trakt 

hos amtmannen Ólafur Stephensen vid Sviðholt som låter samla böcker åt dem samt hjälper 

dem med färden till Hekla, landsfogden Skúli Magnússon i Viðey, prästen Jón Steingrímsson 

och inte minst Bjarni Pálsson, en av författarna till Reise igiennem Island, som då bodde i 

                                                           
173 Nils Reinhold Brocman, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16980, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. 

Donell.), hämtad 2014-09-23. 
174 Se ovan, s. 26. 
175 För mer om dedikationen, se nedan, s. 64. 
176 Se nedan, s. 67 och 86. 
177 Se ovan, s. 21 och 32. För mer information om Thodal, se Magnús Ketilsson, Þorkell Jóhannesson (medarb.), 

Stiftamtmenn og amtmenn á Íslandi 1750 til 1800 (Reykjavík, 1948), s. 21–32.  

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16980
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Nes.178 Bjarni Pálsson hade bosatt sig på Island och innehade tjänsten som landphysicus. Besöket 

hos honom beskrivs i von Troils nionde brev som imponerande. Bjarni Pálsson vill göra ett gott 

intryck på dem, men efterrätten är dock inte alls lovande: ’’hvalfiskkött och hafkall [författarens 

kursivering]. Det kokas, saltas el. vindtorkas, ser nästan ut som härskt fläsk, och smakar så fränt, 

at en liten bit däraf körde oss från bordet innan vi sjefve tänckt’’ (Bref, s. 85 f.). På sin resa mot 

Hekla gör de uppehåll i Skálholt där de träffar biskop Finnur Jónsson som hade avslutat sin 

Historia Ecclesiastica Islandiæ, samt katedralskolans rektor Bjarni Jónsson som hade 

välkomnat dem med ett ode.179 von Troil själv skriver i Brev XIV följande angående träffen med 

Finnur: ’’Jag hade den lyckan at med denne heders mannen gjöra närmare bekantskap under min 

varelse på Skallholt [författarens kursivering]’’ (s. 176). En brevväxling mellan von Troil och 

lärda islänningar var också den gynnsam för hans kunskapssamlande samt för hans 

införskaffande av böcker som vi kommer att se senare. Förutom Hannes Finnsson brevväxlade 

von Troil med Gunnar Pálsson, dåvarande prost i Hjarðarholt (deras brev har inte bevarats180) 

samt med Hálfdan Einarsson, rektor i Hólar.181 Vi ska dock inte glömma att von Troil umgicks 

mest med engelsmän under sin resa, nämligen med dem som var medlemmar i expeditionen.  

 

Kontakter i Köpenhamn 

På sin väg tillbaka till Sverige stannar von Troil i Köpenhamn där han träffar Hannes Finnsson 

(1739–1796), son till biskop Finnur Jónsson, och sannolikt herrarna Peter Frederik Suhm 

(1728–1798), dansk historiker med intresse i Nordens gamla historia och isländska sagor, Jakob 

Langebek (1710–1775) som med hjälp av Suhm hade gett ut en samling medeltida källskrifter 

och Jon Erichsen (1728–1787), isländsk-dansk bibliotekarie som tillsammans med Gerhard 

Schøning hade gett ut en karta över Island som tryckts i Pálssons och Ólafssons reseskildring 

samt senare i von Troils Bref.182 Att von Troil hade träffat Hannes och sannolikt de tre andra 

männen framgår tydligt ur ett brev som von Troil skickar till Hannes Finnsson den 3 juni 1773 

                                                           
178 Om Ólafur Stephensen, se Bergström, s. 27. Om honom talar också von Troil i en not i sitt fjärde brev (s. 52). 
179 Se ovan, s. 33.  
180 Se Gunnar Sveinsson, Bréf Gunnars Pálssonar, II. Athugasemdir og skýringar (Reykjavík, 1997), s. 24 ff. 
181 Bergström, s. 33. 
182 För mer om Hannes Finnsson, se Jón Helgason, Hannes Finnsson. Biskup í Skálholti (Reykjavík, 1936). För mer 

om skandinavisk fornforskning och historieskrivning, se Hildebrand, s. 27–36. För mer om Langebek, Schøning och 

Suhm i ’’den fornnordiska renässansens’’ kontext, se Blanck, s. 236 ff.  
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och som jag har funnit på Universitetsbiblioteket i Reykjavík.183 I detta brev tackar von Troil 

Hannes för all den gästfrihet och vänskap som denne visat honom under hans vistelse i 

Köpenhamn, samt ber Hannes om att hälsa de andra tre herrarna: ’’Kunna de [dessa rader] ej 

betyga min erkäntsla för all den möda och vänskap Min Herre för mig under mitt vistande i 

Köpenhamn haft ospard, torde de likväl vittna huru högt värde jag sätter på Min Herres vänskap 

och minne’’ samt ’’Var gunstig och anmäl min vördnad hos Herrar Suhm Langebäck, Erichson 

etc och låt mig vid något tillfälle blifva ihugkommen med någon skrifvelse.’’184  

Det som alla dessa fyra män hade gemensamt var att de var medlemmar i Den 

Arnamagnæanske Kommission som grundats år 1772 som den administrativa delen av Det 

Arnamagnæanske Legat (lat. Legati Arnæ-Magnæani). Detta samfund förvaltade en stor 

boksamling skänkt av den isländske lärde och samlaren Árni Magnússon (1663–1730) som också 

hade lämnat en summa pengar för deras underhåll. Hannes Finnsson blir Den Arnamagnæanske 

Kommissionens sekreterare och i dess kommitté finns bl.a. Suhm och Langebek. Árni 

Magnússon, Suhm, Langebek och Erichsen nämns också av von Troil i en not i Brev XVI (s. 

205). Dessa lärda män såg till att bl.a. översätta isländska verk till latin (många editioner gavs ut 

med texter både på isländska och latin), kopiera manuskript, ge ut de översatta verken, förse dem 

med teckningar och bevara de gamla manuskripten.185 Kommissionen höll alltså på att ge ut 

fornnordiska texter i nya utgåvor: översättningar av islänningasagor och eddadikter, samt 

Landnámabók som von Troil senare införskaffar med hjälp av Hannes Finnsson, enligt von 

Troils brev till honom daterat Stockholm, den 5 juli 1774.186 Om detta samfund skriver von Troil 

också i Brev XIV och XVI. I det förra brevet nämns den Arnamagnæanska Kommissionen som 

’’lofvat at fortfara med de interessante register, hvarmed redan Kristniss och Gunlaug 

Ormstungu sagor [författarens kursivering] blifvit försedde’’ (s. 183). Det som förväntas av 

denna kommission är att dess medlemmar ska ge ut ett Lexikon Islandicum, förutom isländska 

sagor och andra verk som vi såg ovan.  

                                                           
183 Brev från Uno von Troil till Hannes Finnsson, daterat Stockholm, den 3 juni 1773, bevarat på Islands 

landsbibliotek – Universitetsbiblioteket (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn), Reykjavík (se bilaga 2). 
184 Se bilaga 2. 
185 Ragnheiður Mósesdóttir, ’’‘Good white paper, with a new, clear and elegant typeface’: Early Arnamagnæan 

Editions’’, i The Book as Artefact, Text and Border, red. Anne Mette Hansen (Amsterdam; Rodopi, 2005), s. 57–76. 
186 Brev från Uno von Troil till Hannes Finnsson, daterat Stockholm, den 5 juli 1774, bevarat på Islands 

landsbibliotek – Universitetsbiblioteket (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn), Reykjavík (se bilaga 2). De 

utgåvor av isländska sagor och Landnámabók som jag har tittat på i von Troils Islandicasamling bär inskriften ’’Ex 

Manuscriptis Legati Magnæani’’ på titelbladet. 
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Hannes Finnsson hade varit i Stockholm hösten 1772 för att undersöka gamla danska 

lagpapper och vistades i Antikvitetsarkivet där han också fick studera fornisländska handskrifter. 

Han besökte även Linné i Hammarby samt Johan Ihre med vilken han förde en lärorik diskussion 

angående Eddan. Andra lärda som Hannes träffade i Stockholm var Gjörwell, Stechau och 

Berch. Med Berch och Stechau förde han en ivrig brevväxling som handlade om isländska 

böcker som Berch var intresserad av att äga.187 Hannes brevväxlade också med von Troil som 

kontaktade honom efter sin återkomst från Island och troligtvis hälsade från Finnur Jónsson 

också.188 Hannes Finnsson kan ses som förbindelselänk mellan lärda kretsar i Sverige och 

Danmark som vi kommer att se strax. 

 

Uno von Troils nätverk i praktiken 

Under min vistelse på Island där jag vid Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (Islands 

landsbibliotek – Universitetsbilbioteket) i Reykjavík undersökte von Troils isländska kontakter 

hittade jag tre brev från honom till Hannes Finnsson som bevisar hur tjänsteutbytena under andra 

hälften av 1700-talet gick till. Första brevet är daterat Stockholm den 3 juni 1773 (B1), det andra 

Uppsala den 20 juni 1774 (B2) och det tredje Stockholm den 5 juli 1774 (B3).189 von Troil 

skriver B1 nästan två veckor efter det att han blivit prästvigd i Västerås och de andra två i 

egenskap av regementspastor, alltså precis i början på sin karriär och mitt i författandet av sina 

Bref.  

I början av B1 framstår von Troil som en slags ’’sambandscentral’’: Hannes Finnsson 

hade gett von Troil (med stor sannolikhet när de träffades i Köpenhamn) några brev till Stechau 

och Berch i Stockholm (’’Secreteraren Stechau så väl som Cancellie Rådet Berch hafva bägge 

undfått sina bref’’) och han meddelar Hannes att det var ’’bägge oändligen fägnesamt få höra 

Min Herres välmåga’’, samtidigt som han ber Hannes om mer tid för att kunna skriva av Lexikon 

Islandicum (ett isländskt-latinskt lexikon utgivet 1683) som Hannes hade lånat ut till Johan Ihre i 

Uppsala: ’’Hvad min Herres [Hannes] Lexicon Islandicum beträffar, som hos CancellieRådet 

Ihre var oändligen välkommit, får jag begära om någon dilation [uppskov] med dess tillbaka 

lämnade.’’ Efter denna inledning nämner von Troil att han önskar köpa flera böcker och frågar 

Hannes om deras pris samt ber honom att införskaffa dem för honom: ’’då min Herre torde tillåta 

                                                           
187 Helgason, s. 63. 
188 Ibid., s. 66. 
189 Se bilaga 2. 
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mig at jämte penningars öfversändande, besvära honom med deras [böckernas] upköpande.’’ 

Böckerna är Finnur Jónssons Historia ecclesiastica Islandiæ, Landnámabók, Christni saga samt 

andra sagor utan namn som alla utom Finnurs verk höll på att ges ut av Den Arnamagnæanske 

Kommissionen som vi såg ovan. Historia Ecclesiastica förmedlar kyrkliga kunskaper och kyrkan 

på Island var en stark myndighet med en lång tradition. Vi ska inte glömma de två biskopssätena 

som de förnämsta kulturförmedlarna på Island. Biskoparna hade bra relationer med Danmark och 

kultur- och idéutbyten var någonting produktivt. Detta kunde von Troil läsa om också i Christnis 

saga som handlar om de första biskoparna, samt om kristendomens införande.  

Här ser vi tydligt von Troil ’’vid forskningsfronten’’: han håller på att samla in 

information för författandet av sina brev och den ovannämnda kommissionen är en viktig länk i 

hans kunskapssamlande. Han nämner Landnámabók i boken bland sina källor och många av hans 

brev baseras just på detta verk, medan brevet ’’Om Kyrkans tillstånd i Island’’ är skrivet med 

Historia ecclesiastica som bakgrund. Alla dessa titlar finns med i von Troils Islandicasamling. 

Om denna hjälp med införskaffandet av böcker skriver von Troil också i en not i Brev XVI: ’’Vi 

hafva redan därifrån [kommissionen] fådt Kristnis och Gundlaugs Ormstungu Sagor [författarens 

kursivering]’’ (s. 205). I sitt redan nämnda brev till Gabriel Axelsson Lindblom anger von Troil 

följande: ’’Je me suis procuré aussi, & j’ai fait venir de Copenhague tout ce qui est relatif à 

l’Islande, & tout ce qui en a été publié dans les temps modernes ayant quelque rapport à cette 

île’’ [Jag har också skaffat mig, & har beställt från Köpenhamn allt det som berör Island, & allt 

det som publicerats kring detta i modern tid i relation till denna ö]. I brevet till Hannes vill von 

Troil också veta om Grettis saga hade tryckts (sagan är en av de äldsta isländska sagorna och 

trycktes först i Hólar år 1756). von Troil ber i fortsättningen Hannes att sända sin respekt till 

Suhm, Langebek och Erichsen. De hade sannolikt träffats i Köpenhamn och vi ska inte glömma 

att von Troil publicerar i slutet av sin bok en karta utgiven tidigare av Erichsen och Schøning (se 

nedan, s. 63). Avslutningsvis ber von Troil Hannes att hålla honom à jour med nyheter från 

Island: ’’Då torde Min Herre äfven kunna gifva mig några nyheter ifrån vårt älskade Island.’’  

I B2 förstår vi hur kulturförmedlingen fungerade genom Magnus Swederus roll som 

förmedlare mellan von Troil och Hannes. Swederus, som hade bokhandelsaffärer nere i 

Köpenhamn, fick med sig svar från Hannes på von Troils första brev som han lämnade till denne 

samtidigt som von Troil lämnade Swederus Lexicon Islandicum som han behållit länge, samt ett 

nytt brev där han bad om ursäkt för detta: ’’Med öfverbringaren af detta [brev], Herr 
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Bokhandlaren Svederus ifrån Upsala, får jag ändteligen tillbaka lämna det handskrefne Islänske 

Lexicon som jag emot förmodan så länge behållit, i brist på bud till Köpenhamn.’’ Swederus är 

här en riktig sambandscentral. Som tack för Swederus hjälp ber von Troil Hannes att hjälpa 

denne med alla de ärenden som han har i Köpenhamn vilket i sin tur kommer att öka von Troils 

högaktning hos och vänskap med Swederus: ’’Jag gjör mig äfven försäkrad at Min Herre [...] 

hedrar Herr Svederus med sin vänskap och biträde, i de saker som Han i Köpenhamn önskar 

uträtta.’’ Det är en relationskedja som skapas här, relationer som är nyttiga för alla parterna.  

B3 är skrivet ungefär tre veckor efter B2 och först tackar von Troil Hannes återigen för 

lånet av lexikonet, ett lexikon som Swederus redan borde ha lämnat tillbaka till Hannes i 

Köpenhamn. von Troil förblir tacksam för denna hjälp och ser fram emot att kunna visa tillbaka 

sin ’’tjenstberedvillighet’’. Swederus befinner sig då i Köpenhamn och återupptar sin roll som 

förmedlare då von Troil har en lista på några böcker som han vill att Hannes ska köpa åt honom, 

böcker som Swederus ska lämna till von Troil när han återvänder till Uppsala: ’’Jag gjör mig 

äfven försäkrad at min Herre ej ogunstigt uptager [inte misstycker], at jag nu besvärar med några 

böckers’ upköpande, för hvilka Bokhandlaren Svederus clarerar [betalar] och om hvars’ 

öfverstyrande han sedan lofvat at draga försorg.’’ von Troil vill införskaffa nyutkomna böcker 

såväl på danska som på isländska om Islands ekonomi och handel. Han vill hålla sig à jour med 

allt nytt rörande Island inte minst för att kunna skriva sitt brev ’’Om Isländske handeln’’. I detta 

brev talas också om Kompagniets ”oförrätter”. von Troil avser här Det almindelige 

Handelskompagni som hade handelsmonopol på de isländska varorna.190 Från användandet av 

ordet ’’oförrätter’’ förstår vi att von Troil inte tycker om Kompagniets metoder och är emot det 

danska monopolet.  

Vi har nu sett vilka tjänster som von Troil ber Hannes om. Hannes är en viktig person i 

detta nätverk. Han är islänning med kontakter både på Island där hans far Finnur Jónsson är 

biskop i Skálholt och i Köpenhamn där han är verksam i Den Arnamagnæanske Kommission och 

samtidigt håller på att ge ut sin fars stora verk, men också med kontaker i Stockholm och 

Uppsala. Hannes befinner sig i en position som tillåter honom att skaffa böcker åt von Troil. Han 

är en nyckelperson till von Troils kunskapsinsamlande. En uppgift i von Troils redan nämnda 

brev till Gabriel Axelsson Lindblom får oss att tänka att Hannes Finnsson var en nyckelperson 

inte bara för kunskapsinsamlandet: ’’Enfin, je ne dois pas non plus passer sous silence, que mes 

                                                           
190 Se ovan, s. 18, samt nedan, s. 81 f.  
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Lettres, avant d’être publiées, ont été revues par un Islandois très-instruit, qui a même bien voulu 

les enrichir de différens détails très-intéressans’’ [Slutligen bör jag inte underlåta att nämna att 

mina Brev, innan de publicerades, granskats av en mycket lärd islänning, som även har behagat 

berika dem med olika högintressanta detaljer].191 Det finns en lärd islänning som hade granskat 

von Troils brev och bidragit med nyttiga detaljer innan deras publicering. Med stor sannolikhet 

syftar von Troil på Hannes Finnsson: han befann sig i Köpenhamn där han var med i 

Arnamagnæanska Kommissionen, han hade besökt Sverige och hade starka förbindelser med 

Antikvitetsarkivet i Stockholm och han kunde läsa svenska (von Troils ovannämnda brev till 

Hannes är författade på svenska!). Magnus Swederus kunde igen ha spelat sin roll som 

förmedlare och tagit med sig något manuskript av Bref om Island ner till Köpenhamn för att 

’’korrekturläsas’’ av Hannes.  

Tanken med detta avsnitt har varit att kartlägga von Troils nätverk och vissa hur dessa 

fungerade och vilken roll von Troils kontakter hade spelat för hans karriärbefordran samt för 

hans insamling av information inför boken. von Troil rörde sig i lärda kretsar. Han var son till en 

ärkebiskop, han var adlad och deltog i en resa som vidgade hans kunskaper, perspektiv och 

nätverk. Hans nätverk var breda och bland hans kontakter fanns professorer, publicister, 

hovpersoner, ämbetsmän, myndigheter och en institution och sträckte ut sig över Sverige, 

Danmark-Norge med Island, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, England och Skottland. Ur 

breven B1–B3 framgår tydligt von Troils roll som sambandscentral och hans 

kunskapsinsamlande. Nedan följer en teckning som visar von Troils relationer på ett schematiskt 

sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Svensk översättning: Marie-Christine Skuncke. 
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Figur 1: Uno von Troils nätverk (författare: Alexandru Lefter) 

 

 

 

 

 

 

 Uno von Troil 

Uppsala: 

1. Johan Ihre: professor i retorik 

och statskunskap 

2. Torbern Bergman: professor i 

kemi med intresse för mineralogi 

3. Magnus Swederus: 

tidningsredaktör, bokhandlare och 

förläggare      

Stockholm:                    

1. Carl Christoffer Gjörwell: publicist 

och kunglig bibliotekarie 

2. Abraham Bäck: arkiater, kunglig 

läkare  

3. Carl Reinhold Berch: 

Antikvitetsarkivets sekreterare   

4. Johan Adolf Stechau: kanslist vid 

Antikvitetsarkivet 

               1. kung Gustav III 

2. C. F. Scheffer 

3. hovet 
 

Bildningsresa: 

1. Michaelis 

2. D. Solander 

3. J. Banks  

Island: 

1. L.A. Thodal 

2. Bjarni Pálsson 

3. Finnur Jónsson 

4. andra lärda och 

ämbetsmän 

Köpenhamn: 

1. Hannes Finnsson 

2. Suhm 

3. Langebek 

4. Erichsen 

         

Arnamagneanska 

kommissionen 
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KAPITEL 3: BOKEN OCH MOTTAGARNA 

 

Bref om Island består av författarens dedikation till kungaparet, ett förord till läsaren, en 

förteckning över trycka isländska böcker, 25 brev av vilka 22 författade av von Troil själv och 

tre som har honom som mottagare, 12 gravyrer, ett utdrag ur den isländska Jordabók för år 1695 

samt en karta över Island som alla kommer att undersökas närmare i detta kapitel. Det exemplar 

av von Troils Bref som jag har undersökt finns bevarat på UUB och har tillhört professorn i kemi 

och mineralogi Torbern Bergman.192 I detta kapitel kommer jag också att titta på vilka som var 

brevens adressater och varför von Troil skickade brev till just dem, samt att göra en kartläggning 

av bokens översättningar.  

 

BOKPRODUKTEN 

I detta avsnitt kommer jag att ge en övergripande bild av von Troils bok som materiell produkt: 

dess publicering, pris samt innehåll och samtidigt kommer jag att titta på bokens tillkomst ur ett 

bokhistoriskt perspektiv.  

Såsom det framgår av titelsidan blev boken förlagd av Magnus Swederus som var 

bokhandlare i Uppsala och som vi redan har mött som kontaktperson och kunskapsförmedlare i 

Köpenhamn.193 Boken kom ut den 28 april 1777, men den trycktes inte i Uppsala eftersom 

Swederus inte ägde något tryckeri, utan hos Anders Jac. Nordström i Stockholm, enligt en 

uppgift i slutet av boken (Bref, s. 376).194 Anders Jacobsson Nordström (1742–1821) hade eget 

boktryckeri i Stockholm.195 En recension, eller hellre en ’’anmälan’’, kommer redan innan boken 

utges och i von Troils fall handlar det om en ’’anmälan’’ i Swederus Tidningar utgifvne i Upsala 

1777 från mars där denne gör en uppskattande sammanfattning av bokens innehåll. Normalt 

kommer en recension efter publicering, men här handlar det om förhandsreklam. 

                                                           
192 Sammanbundet med von Troils bok finns ett brev från Johan Ihre tryckt år 1772 i Uppsala och vars titel lyder 

Bref till Herr Cancellie-Rådet Sven Lagerbring, rörande then Isländska Edda, och egenteligen then handskrift 

theraf, som på Kongl. Bibliotheket i Upsala förvaras. Det var sannolikt Torbern Bergman som lät binda samman 

Ihres brev och von Troils bok eftersom brevet har anknytning till von Troils Brev XVI och XXIII. Brevet är inte av 

intresse i denna uppsats och det kommer inte att undersökas här. 
193 Se ovan, s. 50 samt 56 ff.  
194 Han fick privilegium på bokhandel i Uppsala den 18 maj 1773, men ägde inget boktryckeri. Se Björkman, s. 203 

–211 samt 216 ff. 
195 Anders J Nordström, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8323, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten G 

Lindberg), hämtad 2015-04-07. 
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Tidningsredaktören Swederus gör reklam för en produkt från sitt eget förlag. Utomlands fick 

boken beröm genom annonser i Nouvelles critiques de Greifswald (nr. 30, 1778) och Gazette 

littéraire de Gottingue [Göttingische Gelehrte Anzeigen] (nr. 32, 1778) enligt uppgifter i en not 

av J.P.G. Möller i hans franska översättning av von Troils bok. 

Boken som materiell produkt är vacker med papper av hög kvalitet, gravyrer och en 

vikbar karta, i format stor octavo. I en annons i Tidningar ifrån Upsala 1777 (nr. 41–44, 

november) står det att von Troils bok, ’’med många koppst. [kopparstick]’’, fanns att köpa i 

Swederus boklåda för ’’1 R:d’’ [riksdaler, rdr]. Detta var ganska dyrt, men ett rätt normalt pris 

på en bok om man t.ex. jämför detta med att en årsprenumeration till Stockholms Posten kostade 

2 rdr år 1780.196 Enligt några uppgifter i Den svenska historien, del 10, hade en hovrättsassessor 

400 rdr i årslön år 1777 (vilka betalades i huvudsak kontant), medan är arbetskarl hade bara 20 

rdr i årslön (vilka betalades i ’’naturaförmåner, kost och logi’’).197 Vi ser tydligt här vilka som 

hade råd att köpa boken: det är klart att arbetskarlen varken hade råd eller nödvändiga kunskaper 

för att läsa boken och den var relativt dyr även i förhållande till assessorns lön. Den slutsats som 

vi kan dra här är att bokens målgrupp var begränsad till en välbärgad läsekrets först och främst 

av ekonomiska skäl. Varför var boken så dyr? Vi ska inte glömma att boken innehöll många 

gravyrer, en stor och detaljerad karta samt hade tryckts på papper av bra kvalitet.  

I slutet av von Troils bok finns ett utdrag ur den isländska Jordabók, tolv gravyrer och en 

karta över Island bifogade. På sidan 377 finns det en ’’Rättelse [instruktioner] för Bokbindaren’’ 

där författaren ger anvisningar om var i boken bilderna (’’tabeller’’) skulle bifogas (’’häftas’’). I 

slutet av 1700-talet köpte man ofta inte en färdig bok, utan lösa ark som man senare gick med till 

bokbindaren och fick slutligen en färdig produkt. Trots att det finns klara anvisningar om på 

vilka sidor gravyrarken skulle häftas väljer sannolikt detta exemplars ägare, Torbern Bergman, 

att inte häfta dem vid de angivna sidorna, utan att bifoga dem i slutet av boken. ’’Utdrag af 

Islands Jord-Bok för 1695’’ anknyter till Brev III (s. 31), där von Troil skriver att ’’[A]lla gårdar 

höra antingen Konungen, Kyrkan eller bonden til’’. För att bevisa detta låter han trycka detta 

utdrag: ’’[F]ör at visa den proportion, i hvilken gårdarne dem emellan äro delte, följer et utdrag 

                                                           
196 Lars O. Lagerqvist, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar, 6. uppl. [rev.] (Lund, 2011), 

s. 131.  
197 Jan Cornell, m. fl., Den svenska historien, [huvudred. Gunvor Grenholm], del 10, Gustav III, en upplyst 

envåldshärskare (Stockholm, 1968), s. 41. En digitaliserad databas finns här: http://www.historia.se/, fliken ’’Priser 

och inflation’’. Stort tack till Anna-Maria Rimm som gav mig tips om denna källa. Jämförande prisuppgifter finns 

också i Bo Bennich-Björkmans avhandling (1970). 

http://www.historia.se/
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af Islands [författarens kursivering] Jordabok för år 1695, som fallit mig i händer.’’ I detta utdrag 

ser vi hur många gårdar som ägdes av den danske kungen, de två biskoparna, ’’kyrkojord’’, 

’’prästebol’’, ’’emerite präster’’, ’’de fattige tilslagne’’, ’’hospital’’ och bönder.  

 De tolv gravyrerna är kopparstick. Av de tolv representerar nio olika naturaspekter som 

Banksexpeditionen såg under resan. Bara tre handlar om den isländska naturen (ett landskap med 

Hekla i bakgrunden, den sprutande Geysirn och en genomskärning av trakten vid Geysirn), 

medan de andra sex har med de skotska öarna att göra (alla föreställer olika basaltpelare på eller i 

närheten av ön Staffa). Varför finns det så många gravyrer föreställande den skotska naturen i en 

bok om Island? Detta måste ses i ’’den fornnordiska renässansens’’ kontext och von Troils 

intresse för den keltiska världen. Det är en kombination av fantasi, poesi och vacker natur som 

lockar honom och genom att visa teckningar av den skotska naturen vill han väcka läsarnas 

intresse, som Anton Blanck uttrycker det: ’’Den onekligen talangfullt gjorda skildringen [Bref 

om Island] väckte livligt intresse, och framför allt var beskrivningen och bilden av Fingals grotta 

– nästan den första framkomna – i hög grad eggande för fantasien.’’198 Resterande tre gravyrer 

föreställer en kvinna med hennes dotter iklädda den isländska folkdräkten, tre stenarter och en 

karta över trakten vid Geysirn. Nästan alla gravyrer täcker det naturalhistoriska området, bara en 

ger ett etnografiskt perspektiv. Varför återges just dessa aspekter i von Troils bok? Det är bilder 

som väcker läsarnas intresse, bilder som visar någonting nytt, det som är sällsynt eller inte finns 

nere på kontinenten, det som de flesta läsare aldrig förut har sett. De flesta teckningarna är gjorda 

av bröderna Miller som följde med under expeditionen.199 Den svenske gravören är Fredrik 

Akrel (1748–1804), Vetenskapsakademiens kopparstickare.200 

Halldór Hermannsson hävdar följande angående gravyrerna: ’’The plates in the Swedish 

edition partly represent the drawings made by the artists of the expedition, partly are taken from 

Eggert Ólafsson’s Reise [författarens kursivering]; they are to be found in all translations except 

the German one of 1789, which has no plates, and the English editions which have only one, that 

representing Geysir.’’201 På titelsidan samt på sidan med första brevet finns klistrad en gravyr 

signerad Akrel som egentligen kombinerar det mest representativa för Islands naturalhistoria: en 

eldsprutande vulkan, ett hett ’’vattusprång’’ och basaltpelare (lavaformationer). Gravyrerna är ett 

                                                           
198 Blanck, s. 293. För mer om von Troils bild av den skotska naturen, se nedan, s. 72–77. 
199 Se ovan, s. 32. I teckningarnas vänstra hörn, längst ner, kan man läsa ’’Miller del.’’.  
200 Fredrik Akrel, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5639, Svenskt biografiskt lexikon (art av Wettergren.), hämtad 

2015-04-11. 
201 Hermannsson, s. 8, not 1. 
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viktigt led i kunskapsförmedlingen. Textbeskrivningarna illustreras med grafiska exempel av 

första klass: de är gjorda av kända engelska tecknare direkt på plats. Vi kan föreställa oss 

vetenskapsmännen vid forskningsfronten, mätande Geysirn, medan bröderna Miller höll på att 

göra noggranna teckningar. Som medlem i expeditionen fick von Troil nytta av dessa teckningar 

och vissa lät han publicera i sin bok såsom det framgår av Brev XXII: ’’[...] ritningarne, som af 

Herr BANKS blifvit mig tilsände, innan den [Thomas Pennants Tour in Scotland, and voyage to 

the Hebrides, 1772, Chester 1774, där det också finns teckningar från Banks expedition 

publicerade] utkom voro graverade, ty har jag ansedt ej vara utur vägen, at äfven här låta införa 

dem’’ (not g, s. 276). 

 Slutligen bör nämnas den vikbara kartan över Island. Den är gjord av Jon Erichsen, redan 

nämnd bland von Troils kontakter i Köpenhamn (se ovan, s. 53), och Gerhard Schøning (1722–

1780) år 1771 för Ólafssons och Pálssons reseskildring där den publicerades år 1772. Schøning 

var en norsk historiker, intresserad av geografi, resor och fornnordiska studier.202 Kartan var ny 

när den publicerades enligt en uppgift i Reise igiennem Island: ’’Nyt Carte over Island forfattet 

ved Professor Erichsen og Professor Schönning Aar 1771.’’ Om detta skriver också von Troil i 

sitt tredje brev (s. 29) och även om han ser positivt på denna karta (’’Bland flere däröfver 

författade chartor, är den brukbarast som af Herrar ERICHSEN och SCHÖNNING 1771 blifvit 

förfärdigad’’) tycker han ändå att den har vissa brister (’’[...] ännu i några afseenden torde kunna 

förbättras’’). von Troil publicerar samma karta, men med en titel anpassad till sin bok 

(’’Erichsens och Schönnings Charta öfwer Island, Sammandragen för Troils Bref, rörande en 

Resa til sama Ö 1772, af Frid: Ekmansson’’203) och med vissa ändringar som han själv hade gjort 

i det exemplar av Ólafssons och Pálssons bok som fanns i hans Islandicasamling i Linköping. 

Det handlar sannolikt om rättelser enligt de uppgifter han hade fått på Island och detta kan ses 

som en del av von Troils syfte med breven, att rätta felaktigheterna (se nedan, s. 64). En 

intressant rättelse är att han byter ut namnet Hólar mot ’’Hoolum’’ i dativ, vilket inte är korrekt, 

och kartan i hans Bref publiceras med denna form, alltså med en felaktighet! Han lägger också 

till en liten bild av en kyrka vid de båda stiften Skálholt och Hólar, vilket stämmer med en egen 

not antecknad längst ner på hans exemplar av kartan i Reise igiennem Island: ’’vid Skallholt och 

                                                           
202 Rolf Grankvist, Gerhard Schøning. Skolemann og Historiker i Norsk biografisk leksikon, 

https://nbl.snl.no/Gerhard_Sch%C3%B8ning, hämtad 2015-04-10. 
203 Fredrik Ekmansson (1750–1820) var lantmätare, enligt Viktor Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900, i 

Biografisk förteckning, nr. 1388, artikel hämtad 2015-04-10: 

http://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F101011440&type=2&s=TARKIS08_Balder. 

https://nbl.snl.no/Gerhard_Sch%C3%B8ning
http://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F101011440&type=2&s=TARKIS08_Balder
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Hoolum ritas en kyrka och torde deras namn skrifvas med grövre bokstäfver’’ (se bilaga 3). 

Många platser har uteslutits eftersom kartan i Bref om Island är i mindre skala.   

 

ORGANISATIONSPRINCIPER OCH MOTTAGARE 

Som så många av tidens lärda inleder von Troil sin bok med en dedikation till kungen, men det 

som gör den intressantare är att det är en dubbel dedikation, i parallelltryck, som riktar sig till 

både Gustav III och hans maka, drottning Sofia Magdalena. I dedikationen till kungen förstärker 

von Troil idén att de skandinaviska folken har ett gemensamt ursprung: ’’säkrare underrättelser, 

om våra förfäders språk, tänckesätt och seder, kunna ej inhämtas, än hos dem, som ännu därav 

bibehålla det mästa i sin helgd’’. Här ser vi ’’det andra’’ som egentligen är ’’det samma’’, 

’’vårt’’. von Troil var en ung man som ville stiga i karriären. För detta behövde han en 

beskyddare och vilken bättre beskyddare kunde han få om inte själva kungen? Det är just den typ 

av relation klient–patron som vi redan sett. Ur ett retoriskt perspektiv tillhör denna dedikation 

genus demonstrativum: dess syfte är att lovprisa. von Troil skriver sitt verk och dedicerar det till 

kungen som han lovprisar för att få en bättre position. Men varför finns det en dedikation till 

drottningen också? Om von Troil i dedikationen till kungen vill förstärka idén om ’’den andre’’ 

som är som ’’vi’’ och visa likheterna mellan islänningar och svenskar så är han realistisk och 

glömmer inte att Island är en del av det danska riket. Sofia Magdalena var danska, dotter till den 

danske kungen Fredrik V, så på en gång har von Troil riktat sig inte bara till den svenske kungen, 

utan till den danske också. Sveriges kung är gift med en dansk prinsessa vars fader är kung i 

Danmark som innehar Island som en del av sitt rike.  

Efter dedikationen till kungaparet följer ett förord riktat Til Läsaren. I första delen 

presenterar von Troil syftet med sina brev, samt deras tillkomst. Syftet är ’’at gifva en och annan 

åstundade efterrättelser om et land, som oagtadt i så många afseenden märkvärdigt, dock föga 

eller intet hos oss var kändt’’. (Vi minns att det hade författats många fantasifulla böcker om 

Island.) I detta sammanhang använder von Troil sig av modestia, ett retoriskt grepp, för att visa 

att hans verk inte är perfekt, att det kan finnas uppgifter som saknas eller som kan läggas till, 

men det som egentligen lyfts fram är författarens försök till att ge en verklig bild av Island. 

Dessa eventuella ’’andre felaktigheter’’ skulle kompenseras av de tre brev som von Troil emottar 

från Ihre, Bäck och Bergman och som publiceras i slutet av boken (här använder han modestia 
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igen). Genom sina brev ’’som säkert blifva en angenäm skänk för det allmenna’’ hoppas von 

Troil att den allmänna bild om Island som existerade då skulle ändras och förbättras.  

Vad är det för slags resebrev som trycks i boken? Det handlar om brev som författats 

under von Troils utlandsresa eller efter hans hemkomst och som blivit adresserade till olika 

personer hemma i Sverige. De brev som författats i utlandet hade skrivits på vägen tillbaka från 

London, men inga brev är skrivna under själva Islandsresan. Hemma i Sverige omarbetades de 

och ställdes i ordning ’’efter fleras begäran’’ enligt von Troil själv, men ingen tanke på att ge ut 

dem fanns vid den tiden. Breven ’’händelse-vis föllo uti En viss Hög Herres händer, lika kjänd 

för sit ömma och välgjörande hjerta [...]’’ som uppmuntrade von Troil att ge ut dem. Den person 

som här åsyftas är enligt utgivaren Ejnar Fors Bergström greven Carl Fredrik Scheffer.204 Även 

Gabriel Axelsson Lindblom, utgivaren av den franska översättningen Lettres sur l’Islande (1781) 

skriver i en not till von Troils förord att ’’[l]e Traducteur étant persuadé qu’on reconnoîtra par-

tout dans ce portrait M. le Comte Charles-Frédéric DE SCHEFFER [författarens kursivering], 

Sénateur de Suède, il ose prendre la liberté de le nommer ici par honneur pour le présent 

ouvrage’’ [Översättaren, övertygad om att man överallt i detta porträtt kommer att igenkänna 

Herr Riksrådet och Greven Carl Fredrik Scheffer, vågar ta sig friheten att här nämna hans namn 

till heder för föreliggande arbete].205  

Det är bara två brev som tryckts i tidningar innan de hade publicerats i boken: brev I 

trycktes först i Swederus Tidningar utgifvne i Upsala år 1773 och brev II i Gjörwells Nya 

Allmänna Tidningar samma år.206 Tyvärr finns inte dessa brev bevarade i pappersform (såvitt vi 

vet), utan bara tryckta i boken. Breven följer vissa konventioner: alla inleds med adressatens 

namn föregångna av deras position (t.ex. i brev I: ’’Til Herr Professoren och Riddaren 

Bergman’’) och alla har specificerade plats och datum. Breven är författade mellan 1 december 

1772 (Brev I) och 1 oktober 1776 (Brev XI): tretton stycken är från 1774, sex från 1773 och ett 

vardera från 1772, 1775 och 1776. Ett brev är daterat London, ett Utrecht och ett Göteborg, 

medan resten är daterade Stockholm. Vi märker att alla brev förutom ett saknar en konventionell 

adresseringsfras (det är bara första brevet som har en sådan där von Troil adresserar sig till 

Bergman med ’’Min Herre!’’). Alla brev saknar avskedsfraser och avsändarens namn. Vi ska 

komma ihåg att dessa är lärda resebrev, omarbetade inför publiceringen och vi kan utgå ifrån att 

                                                           
204 Bergström, s 26.  
205 Svensk översättning: Marie-Christine Skuncke. 
206 Tidningarna kan beställas fram på UUB.  
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de följde dessa konventioner när de först skickades. Det längsta brevet innehåller nästan 50 sidor 

(brev XIV om den isländska litteraturen) och det kortaste nästan fyra sidor (brev VIII om 

islänningarnas byggnader).  

Om vi tittar på innehållsförteckningen ser vi att breven är organiserade i viss mån efter 

ämne, men varken efter mottagare eller kronologiskt, och ämnena är valda efter mottagare. 

Breven kan delas in i brev som behandlar naturalhistoriska aspekter (vulkanerna, Hekla, 

’’vattusprången’’, basaltpelarna), etnografiska aspekter (islänningarnas levnadssätt, dräkt, 

byggnader, matvanor, sysslor) och kulturhistoriska aspekter (Islands historia, lagar, religion, 

böcker, poesi och ’’litteratur’’ som på 1700-talet betydde inte bara det som vi idag kallar för 

skönlitteratur, utan även vetenskapliga verk, facklitteratur). Breven är adresserade till personer 

som är centrala inom varsitt område. von Troil väljer sina mottagare på ett strategiskt sätt 

eftersom han skriver för att skaffa sig meriter i karriären och vill på detta sätt fånga upp 

personernas intresse. Genom att skriva sina brev visar han för myndigheterna att han är 

kompetent och kvalificerad och genom att skicka breven till olika prestigefyllda personer av rang 

samlar han så att säga poäng (jfr. Bo Bennich-Björkman, s. 4).  

Bokens mottagare kan delas in på två nivåer: brevens direkta mottagare (adressater) och 

den bredare publik som läste boken. Bland von Troils adressater är det Johan Ihre som får det 

högsta antalet brev, tolv stycken. Breven till Ihre har gemensamt det etnografiska och det 

kulturhistoriska. Det handlar om brev III–VIII, X, XII–XVI vilka alla behandlar aspekter som 

Islands äldre historia, islänningarnas regeringssätt och lagar, levnadssätt, klädedräkt, matvanor, 

byggnader, sysselsättningar, tideräkning, kykans tillstånd, ’’litteraturen’’, boktryckerierna, 

fornlämningar samt handeln. Ihre var von Troils patron och i det tredje brevet skriver denne att 

han är skyldig att hålla Ihre à jour med all information angående Island: ’’At efterfölja Herr 

Cancellie-Rådets och Riddarens befallning, och om Island [författarens kursivering], dess 

antiquiteter m. m. lämna underrättelser, räknar jag för en angenäm skyldighet’’ (s. 29). Han 

fokuserar på att ’’besvara de frågor, Herr Cancellie Rådet och Riddaren behagat gjöra’’ (s. 29). 

Ämnena ’’litteratur’’, historia och ålderdomslämningar är Ihres främsta specialitet, men också de 

’’politiska’’ och juridiska ämnena intresserar honom. von Troil visar upp sina kunskaper i ett 

brett spektrum av olika ämnen och hyllar samtidigt Ihre som patron, inte minst genom att 

publicera dennes respons som brev XXIII ’’Ifrån H. C. o. R. Ihre om Edda’’.  
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En annan adressat är Torbern Bergman som får sex brev (I, XVIII–XXII) vilka alla 

handlar om naturalhistoria: lavaformationer, mineraler, stenarter, ’’vattusprång’’, vulkaner (med 

Hekla som den framstående), elektriska och optiska fenomen, samt basaltpelarna på de skotska 

öarna. Bergman är professor i kemi och mineralogi, en av tidens främsta auktoriteter i 

naturalhistoria. I inledningen till sitt första brev motiverar von Troil varför han hade valt att 

skicka brevet till sin gamle professor: ’’men som det skulle blifva för vidlöftigt at nämna alt, 

väljer jag det hufvudsakligaste af eldens värkningar i Island [författarens kursivering], såsom et 

ämne, hvilket jag vet mäst interesserar M. H. [Min Herre]’’ (s. 3). Samma förpliktelser som med 

Ihre finns också med Bergman: von Troil visar upp sina kunskaper i naturalhistorien (även om 

han inte var vetenskapsman!) genom att skicka dessa brev och på detta sätt hyllar han sin gamle 

lärare som i sin tur skickar sin respons vilken publiceras som brev XXV ’’Ifrån H. P. o. R. 

Bergman, om eldens värkningar, så vid eldsprutande bergen som de heta källorne, samt om 

Basalten’’. 

De andra fyra adressaterna får vardera ett brev: Carl Christoffer Gjörwell får brev II ’’Om 

Island i allmänhet’’, Abraham Bäck brev XI ’’Om de i landet gängse sjukdomar’’, Axel Gabriel 

Leyonhuvud brev XVII ’’Om Isländska Poesien’’ och en viss ’’Fru S.Carls.-n i Göteborg’’ brev 

IX ’’Om deras [islänningarnas] föda’’. Gjörwell var kunglig bibliotekarie och publicist och hade 

kontakt med många av tidens lärda män. De nyaste lärda nyheterna, vid ’’forskningsfronten’’, 

publicerade han och von Troils brev innehåller den senaste informationen om Island (samtidigt 

var von Troil den första svenska skildraren av Island!). Bäck är landets främsta medicinska 

auktoritet. von Troil visar sina iakttagelser angående de isländska sjukdomarna och publicerar 

Bäcks respons som brev XXIV ’’Ifrån H. A. o. R. Bäck om Isl. Skjörbjugen’’. Leyonhuvud, 

’’[d]en litterärt och vetenskapligt intresserade hovmannen och presidenten i Åbo hovrätt’’, hade 

förbindelser med hovet och kunde sprida vidare ordet om von Troils kunnighet.207 Den 

göteborgska frun har visat sig att vara Sophia Lamberg, gift Carlsson, enligt en uppgift i Ann 

Öhrbergs bok Samtalets retorik (2014).208 Hon var medlem i Göteborgs K. Vetenskaps- och 

Vitterhets-Samhälle, en lärd kvinna som von Troil sannolikt hade träffat på vägen tillbaka från 

Helsingborg efter Islandsresan. Enligt brevets inledning hade han varit bjuden hos denna dam där 

                                                           
207 Bergström, s. 35. För mer om Leyonhuvud, se Axel Gabriel Leyonhuvud, urn:sbl:11160, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av Olof Jägerskiöld), hämtad 2015-04-28. 
208 Ann Öhrberg, Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal (Höör, 2014), 

s. 215, not 219. Stort tack till Marie-Christine Skuncke för detta tips. 
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han ’’förtärt de läckraste kräsligheter, som de fyra verldenes delar framalstra’’ (s. 78) och hade 

lovat att berätta mer om islänningarnas matvanor i gengäld. von Troil umgicks i manliga lärda 

kretsar, det var en maskulin värld, dock fanns det också en kvinna som von Troil hade bland sina 

korrespondenter! Det är inte mycket som fru Carlsson kunde göra för von Troils befordran från 

Göteborg, men han blev säkert känd i de lokala lärda kretsarna. 

Vi har nu sett vilka som var brevens adressater. Men vad kan vi säga om bokens publik? 

Som vi såg i början av detta kapitel var de som hade råd att köpa boken de välbärgade. Det 

handlar om en bildad publik. Men vilka förkunskaper krävs det hos läsaren? von Troil skriver 

’’rättframt och levande, icke utan en viss medryckande entusiasm. Hans mångsidiga 

universitetsutbildning ger honom möjlighet att med egna meningar beskriva både litterära, 

språkliga, historiska, ekonomiska, botaniska och geologiska företeelser’’.209 För det mesta 

skriver von Troil på ett lättförståeligt språk, men ibland använder han naturvetenskapliga termer 

för att förklara t.ex. de arter han såg på Island, växter i synnerhet. Jakob Christensson skriver att 

boken blev en succé tack vare dess ’’lättillgängliga litterära form och tilltalande typografi’’: 

boken ’’andas alltigenom smak, ja något så ovanligt för en svensk reseskildring från gustaviansk 

tid som en air av lyx’’ och den är ’’något av en ögonfröjd och ett prov på vad svensk 

boktryckerikonst kunde förmå.’’210 Den vackra typografin och de breda marginalerna ger läsaren 

’’ro och god överblick med sina rena, spatiöst satta sidor’’.211 Typsnittet är antikva och 

’’skrivsättet är okonstlat samt svenskt’’, med inte så många franska formuleringer eller svåra 

tyska meningsbyggnader.212 Antikva var en klassmarkör: i en tid då frakturstil var vanligast 

krävdes det en viss bildning för att läsa antikva. von Troil har ägnat mycket tid åt att ’’slipa 

ojämnheter i språket’’ och inte snabbat på med skrivandet, han behövde inte pengar, ett av hans 

mål var karriären.213 Språket är humoristiskt också (berättelsen med kokosnöten och Helvétius 

anekdot är bra exempel bland många andra) och von Troil är ibland poetisk i sitt språk som vi 

kommer att se i nästa kapitel.   

 

                                                           
209 Bergström, s. 35. 
210 Christensson (2001), s. 155. 
211 Ibid. 
212 Ibid., s. 157. 
213 Ibid. 
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BOKENS ÖVERSÄTTNINGAR214 

von Troil förde vidare sin kännedom om Island till en bredare publik, både skandinavisk och 

västeuropeisk. Boken Bref om Island  har blivit översatt till fem språk. Först översattes boken till 

tyskan av hovrådet J.G.P. Möller.215 Den hette Briefe welche eine von Herrn Dr. Uno von Troil 

im Jahr 1772 nach Island angestellte Reise betreffen och gavs ut av Magnus Swederus i Uppsala 

och Leipzig år 1779. Vi kommer ihåg att Swederus hade goda kontakter i Leipzig där det hölls 

en bokmässa varje vår. På detta sätt blev boken tillgänglig för en bred publik som kom till 

Leipzig just för att skaffa sig böcker. Denna översättning var dock full av tryckfel och den 

innehöll noter och tillägg gjorda delvis av von Troil och Torbern Bergman.216 År 1789 gavs en 

annan upplaga ut i Nürnberg med titeln Reise nach Island, denna gång en kortfattad version av 

den förra. På den första tyska översättningen baserades den franska översättningen gjord av den 

kungliga sekreteraren Gabriel Axelsson Lindblom (1750–1827) och publicerad i Paris år 1781 

med titeln Lettres sur l’Islande, samt den holländska versionen utgiven i Leyden år 1784 med 

titeln Briefen och igen med förändrad titel år 1802, denna gång i Amsterdam (Nieuwe Reize naar 

Ysland, Staffa, en andere onderhoorige Eilanden). Den franska översättningen blev också den 

rättad av von Troil själv.217 Den engelska översättningen gjordes från den tyska (1779) av en viss 

Miss Forster och gavs ut i två upplagor i London år 1780 med titeln Letters on Iceland, samt i en 

tredje upplaga i Dublin samma år.218 En reviderad och korrigerad fjärde engelsk upplaga gavs ut 

av E. Mendez da Costa i London år 1783 och sista upplagan publicerades i Pinkertons 

samlingsverk Voyages, vol 1, 1808, s 621–734. En ny svensk upplaga kom år 1933 och innehöll 

en inledning författad av Ejnar Fors Bergström, en inledning som jag ofta har citerat i denna 

uppsats. En isländsk översättning gavs ut först av bokförlaget Menningarsjóður hösten 1961, i 

översättning av bibliotekarien Haraldur Sigurðsson. 

Som vi har sett ovan blev boken populär på en rekordsnabb tid. von Troil gjorde Island 

känt också för en icke-skandinavisk publik. Förordet till den tredje engelska upplagan från 1783 

presenterar von Troils reseskildring i kontrast med andra tidigare resenärer vilkas skildringar var 

                                                           
214 En sammanfattning av bokens översättningar ges i Hermannsson, s. 8, not 1. 
215 Det handlar om den tyske historikern och litteraturkritikern Johann Georg Peter Möller (1729–1807), enligt 

Nordisk familjebok (1913), s. 309 f., http://runeberg.org/nfbs/0189.html, hämtad 2015-04-10. 
216 Skarstedts artikel i Biographiskt lexicon, s. 340, samt Bergström, s. 36. Se också förorden till von Troils tyska 

upplaga från 1779, samt till den engelska upplagan (1780). 
217 Bergström, s. 36. 
218 Miss Forster identifieras vagt av von Troil i dennes brev till Gabriel Axelsson Lindblom som ’’fille du célèbre 

Forster de Hall’’ [dotter till den berömde Forster de Hall]. 

http://runeberg.org/nfbs/0189.html
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felaktiga (Anderson, Horrebow) eller tunga (Ólafsson och Pálsson). von Troils bok är en 

’’performance, which is replete with variety of matter, treated on in an instructive and 

satisfactory manner’’ och stor vikt läggs på det som det engelska folket har gemensamt med det 

skandinaviska och implicit isländska: språket och historien (danskarna hade styrt England), 

speciellt de isländska sagorna, vilka ’’would be of very important service in the investigation of 

the origin of the language, manners, and laws of England’’.219 Förutom litteraturen 

uppmärksammas beskrivningarna av vulkaner och stenarter, samt av Geysirn och stor 

uppskattning får Torbern Bergman som bidrog till att analysera isländska och skotska prover i 

sin respons till von Troil. Förordets författare har lovprisande ord för boken och säger att ’’there 

is scarcely a class of readers who will not find instruction and entertainment in the ingenious 

performance of Dr. Uno Von Troil […]’’. von Troils befordran blir inte utelämnad och 

författaren uppskattar von Troil så mycket att han skriver att denne ’’may now be considered as 

the first man in Sweden in point of eminence in the ecclesiastical line, and in point of learning 

inferior to none’’.  

Den franska översättningen, utgiven av Lindblom år 1781, innehåller von Troils förord 

Til Läsaren, samt ett utdrag ur förordet till den tyska översättningen av Möller (1779) och ett ur 

den engelska översättningen (1780). Möller prisar von Troils bok och ger en positiv bild av hans 

verksamhet i jämförelse med äldre skrifter om Island, inklusive den utgiven av hans egen 

landsman, Johan Anderson! Han betonar bokens mångsidighet och lyfter fram von Troils 

initiativ att ge läsarna en fullständig lista på isländska sagor. Det som är anmärkningsvärt här är 

att såväl Möller som Lindblom hade använt en naturalhistoriker som hjälp för översättningen av 

Torbern Bergmans brev (nr. XXV). Lindblom hade som hjälp den franske kemisten och 

mineralogen Balthazar Georges le Sage (1740–1824), ledamot i l’Académie Royale des Sciences 

i Paris.  

 

 

 

 

 

                                                           
219 Den källa jag har använt här är Letters on Iceland, den reviderade upplagan av Mendes da Costa (London, 1783). 

Den finns tillgänglig på UUB:s digitala bibliotek (Udig), placering ECCO (tillgänglig för användare inom UU). 
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KAPITEL 4 – BILDEN AV ISLAND 

 

Som vi redan sett i kapitel 2 inhämtar von Troil sina kunskaper genom böcker, självsyn och ett 

brett nätverk. Mellan sin återkomst och bokens publicering på våren 1777 bearbetar han den 

information han samlat på Island med hjälp av en bred litteratur. De kunskaper som boken 

framför är inte nya, utan det som är nytt är boken som helhet, hans sätt att skriva, att framföra 

kunskaperna. Under Islandsresan är von Troil det mänskliga subjektet som tillägnar sig den nya 

objektiva verkligheten (Island) genom rörelse i tid (juli–september 1772) och rum (sydvästra 

Island) och allt detta blir en process fylld med kunskaper och känslor. Resan blir en 

’’intellektuell aktivitet’’ vars grundläggande förutsättning är ’’[s]killnaderna mellan de 

civilisatoriska och kulturella tillstånd som kännetecknar utgångspunkten och resmålet – mellan 

resenärens egen ’plats’ och det nya avsnittet av den objektiva värld som bereses, ’den 

främmande platsen’ ’’.220 I von Troils fall representeras denna intellektuella aktivitet av 

skillnaden mellan hans egna Sverige och Island, mellan ’’det egna’’ och ’’det andra’’.  

I detta kapitel kommer jag att närmare presentera den bild av Island som von Troil ger i 

sin bok och som på många håll jämförs med hans eget Sverige. Det som är nytt hos von Troil är 

hans förmåga att se skillnaderna både mellan å ena sidan Sverige/Europa och Island och å andra 

sidan mellan tidigare litteratur om Island och det han själv sett på ön. Ejnar Fors Bergström 

uttrycker sig på detta sätt angående bokens kunskapsförmedling: ’’För vidgandet av kännedomen 

om Island var han dock en pioniär, och det rykte han njöt hos samtiden var väl grundat.’’221 Det 

är just von Troils förmåga att se skillnaderna som gör att boken lyckas och översätts till många 

språk. Att han beskrev triviala saker gjorde det lättare för läsarna att identifiera sig med von Troil 

och att sympatisera med honom. Islandsresan är en egen kunskapsform för von Troil. Målet med 

brevsamlingen är att ge en så heltäckande och aktuell bild som möjligt. Hans lärda brev har både 

naturvetenskapligt, etnografiskt och kulturhistoriskt innehåll och jag har valt att dela in min 

analys i fyra områden: naturalhistoria, etnografi, ekonomi och kulturhistoria. 

 

                                                           
220 Eliasson, s. 29. 
221 Bergström, s. 38. 
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’’NATUREN’’ – MELLAN DET ISLÄNDSKA OCH DET KELTISKA 

Det finns nio brev som behandlar naturalhistoriska aspekter: sju av dem har detta som 

huvudämne, medan två innehåller kortare eller längre avsnitt. De sju breven är Brev I ’’Om 

eldens värkningar i Island’’, XVIII och XIX ’’Om Eldsprutande bergen’’, XX ’’Om Heckla’’, 

XXI ’’Om Islands heta vattusprång’’, XXII ’’Om Basalt-pelare’’ vilka alla skickas av von Troil 

till Torbern Bergman, samt Brev XXV ’’Ifrån H. P. o. R. Bergman, om eldens värkningar, så vid 

eldsprutande bergen som de heta källorne, samt om Basalten’’ vilket är en respons från Bergman 

på von Troils skickade brev till honom. De andra två breven är Brev II ’’Om Island i allmänhet’’ 

till Carl Christoffer Gjörwell och III ’’Om Landets beskaffenhet’’ till Johan Ihre.  

 En distinktion måste göras här mellan två innebörder av termen ’’natur’’. Vad avser von 

Troil med ’’natur’’? Å ena sidan handlar det om naturalhistoria som är ett vetenskapligt område 

och å den andra handlar det om landskapet som hör till ett estetiskt område, präglat av känslor. 

von Troil är samtidigt vetenskapsman och poet. En viktig sak att poängtera här är att natur och 

religion står nära varandra och att prästen von Troil inte sällan förknippar olika naturfenomen 

med religionen som vi kommer att se. En annan distinktion som behöver göras här är mellan två 

skildringar av olika landskap: det isländska landskapet och det skotska. Varför skildras den 

skotska naturen parallellt med den isländska i en bok som handlar om Island? Den keltiska 

världen förknippas med det fornnordiska och verk skrivna av påstådda keltiska skalder som 

Ossian var utbredda i Europa. Att se och skriva om den natur som den påstådda Ossian beskrivit 

i sitt verk skulle locka mer läsarnas intresse. Det finns både likheter och skillnader mellan de två 

landskapen som jag kommer att diskutera nedan.          

I de brev som von Troil skickade till Torbern Bergman introduceras läsaren i Islands 

natur. När von Troil ankommer till Island blir han överraskad av ett vilt och ovanligt landskap 

som han aldrig förut sett, ett landskap som skapats av eldens verkningar: ’’nu ej funno annat än 

lämningar af en, Gud vet huru gammal, eld’’ (s. 3). Det är lämningar efter äldre eller nyare 

vulkanutbrott, lavaformationer, och med dessa som bevis ’’vågar’’ han påstå att Island 

’’tilkommit genom eldsprutning’’ (s. 229) och med mera poetiska ord att Island är ’’såsom et 

eldens foster’’ (s. 232). Intressant är hur han förknippar alla bergs skapelse (och implicit de 

isländska) som sägs ha ägt rum genom samarbetet vatten–eld med den bibliska skapelsen i Ps. 

90:2 där det står att ’’för än bergen födde vordo, och jorden hade smärta af at föda, så äst du Gud 

af evighet til evighet’’ (s. 229). Islands skapelse, ett vetenskapligt fenomen, legitimeras med 
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hjälp av en religiös världsbild. Det är fråga om en tid då den Heliga Skriften hade obestridliga 

bevis på forna dagars händelser och Guds skapelse, en bok som hade alla svar. Kyrkomannen 

von Troil anger Bibeln som källa, fast dess tolkning är omdiskuterad av vetenskapsmannen von 

Troil: ’’Hvilken vet, om ej MOSES, här under poetisk drägt, vill framföra en physicalisk 

sanning?’’ (s. 229). Han ifrågasätter inte den heliga skriften, utan på vilken nivå den är skriven: 

handlar det om en fysisk eller estetisk beskrivning av skapelsen? Det är en fråga om 

bibeltolkning som sannolikt hade varit inspirerad av Michaelis i Göttingen som arbetade med 

frågor om bibeltolkning och som von Troil hade träffat många gånger under sin studieresa.  

Vad är von Troils normer för en ’’vacker’’ natur? Berg och ängar, skog, träd och gräs, åar 

och djur är det som skulle anses som vackert för honom, dvs. det som han är mest van vid från 

Sverige och även Skottland. Island förekommer som ’’det andra’’ i detta fall, som en ödemark, 

ett ogästvänligt land: ’’förskräckliga lämningar’’, ’’kala berg, hvilkas toppar äro täckte med evig 

snö’’, ’’glasade klippor’’ med ’’höga och hvassa kanter’’, ’’obehagliga murar’’, ’’man ser ej et 

enda träd, som kan lämna skygd åt vänskap och oskuld’’ (s. 20 f.). Naturen föreställs som en 

ovän, som död, utan möjlighet att upprätthålla liv: ’’[...] vid första ögnasigtet af et sådant land, 

skulle man ej tro någon dödlig dväljas där, om man ej såg dess strander fylde med båtar’’ (s. 21). 

Det är det som Jakob Christensson kallar för ’’en generationstypiskt skräckblandad och mot det 

sublima syftande förundran’’.222  

Men naturalhistoria blandas med estetiska skildringar av naturen: ’’Det är visst, at det 

vackra roar både sinne och ögon, men den råa, den hiskliga naturen gör ofta de starkaste 

intryck’’ (s. 4). Det är en blandning mellan vackert och rått, mellan någonting trevligt att se och 

samtidigt vilt, ovanligt. von Troil analyserar det han ser på ett kritiskt och samtidigt 

känslomässigt sätt i egenskap av både vetenskapsman som ser resterna efter vulkanutbrott och 

den råa naturen och den vanliga människan som har ett poetiskt öga: de kala och skogslösa 

lavafälten ’’å ena sidan ej roa ögat, eller på något sätt kunna nyttjas, men å den andra, sätta en 

upmärksam åskådare i största förundran’’ (s. 30). I första brevet ger författaren en annan estetisk 

beskrivning, denna gång av de varma källorna, där han, med hjälp av epiteter, betonar 

’’vattusprångets’’ egendomliga karaktär: ’’[...] en annan eldens värkning, många gångor 

vackrare, men lika underlig som den förra, och så mycket märkvärdigare, som man på intet annat 

ställe i den bekanta verlden, finner något som därmed kan jämnföras’’ (s. 9; se också s. 253 f.). 

                                                           
222 Christensson (2001), s. 157. 
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Med hjälp av dessa epiteter vill von Troil lyfta fram detta naturens unders säregenhet vilket är 

lika underligt som lavan, men ännu märkvärdigare. Samma blandning mellan det vackra och det 

förskräckliga förekommer i Brev XXI: ’’Här skulle poeten finna ämne, at på en gång måla både 

det vackraste och förskräckligaste, äfven som ovanligaste i naturen’’ (s. 263). Poeten är 

naturligtvis von Troil som ger en beskrivning av ’’vattusprången’’ med vetenskapsmannens 

blotta öga som ser det råa och med poetens känslor som ser det vackra (se också tabell 4 ’’Charta 

öfwer tragten vid Geyser’’, 5 ’’Geyser’’ samt 6 ’’Genomskärning av tragten vid Geyser’’).   

Den estetiska skildringen i Brev I följs av beskrivningen av en lokal sed som är ett sätt 

för von Troil att skilja mellan ’’det egna’’ och ’’det andra’’. Sådana berättelser förekommer på 

flera ställen i boken och kan ses som ett kritiskt tecken från författaren som har i uppgift att se 

och beskriva allting med ett kritiskt öga. Berättelserna är som en barriär mellan ’’våra’’ seder 

och ’’deras’’ seder vilka är annorlunda, även konstiga, ibland värda att skratta åt. Beskrivningen 

av den lokala seden handlar om hur man brukar laugar, små varma bad, på Island: ’’Fattigdomen 

hindrar en älskling at gifva sin sköna skänker, och naturen lämnar ej de blommor, hvaraf krantsar 

på andra ställen [i Europa] bindas, de bruka därföre at rensa et sådant bad väl, som sedan hedras 

med fästemöens besök’’ (s. 9 f.). Ett avståndstagande ses här angående isländska älskare som 

inte har råd med presenter eller på grund av en natur som inte tillåter blommor att växa för att de 

ska vara lika romantiska som andra på kontinenten. Det är er ’’galanterie’’ (s. 9) emot vår. 

Den estetiska skildringen når sin kulmen med beskrivningen av en liten sjö vid namn 

Laugarvatn som lockar von Troil med sin skönhet. Han fastnar vid detta naturens sköna fenomen 

som han finner ’’den vackraste syn som någonsin blifvit sedd’’ (s. 10). von Troil uppstår här som 

en skicklig beskrivare: ’’Det var en den klaraste morgon; solen hade redan begynt förgylla de 

näst-gräntsande fjällen; vädret var så lungt [sic!], at sjön, som pryddes af några simmande 

svanor, stod som en spegel, och rundt i kring den samma, såg man på 8 särskilta ställen, den ifrån 

varma källorne uppstigande imman, som omsider förlorade sig högt upp i luften’’ (s. 10). Det är 

inte en beskrivning gjord av en vetenskapsman, utan av en poet. Religionen förekommer också 

på detta ställe där von Troil indirekt lovprisar Gud som skapat alla dessa naturskönheter vilka i 

sin tur lovprisar sin skapare: ’’Visst är åtminstone, at naturen aldrig för dess Mästare framlockat 

et mera otvungit lof än jag lämnade Honom här’’ (s. 10 f.). Han visar Guds allmakt genom att 

beskriva hans skapelse för att vi som läsare också ska få njuta av det. Han finner Skaparen i 
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denna stelnade natur. I detta fall legitimeras naturalhistorien ’’inom ramarna för en traditionell, 

lutheranskt ortodox världsbild, där utforskandet av naturen var ett sätt att förhärliga Gud’’.223  

Men det är inte bara den isländska naturen som beskrivs i von Troils bok, utan också den 

skotska. De öar som de passerar i den skotska skärgården beskrivs på ett estetiskt sätt: 

’’Seglingen emellan dem, är den vackraste man vil önska’’ (s. 18). Den skotska naturen 

förekommer som en blandning av det vilda och det vackra, precis som på Island vid deras 

ankomst: ’’det råa och förtjusande af naturen, som på et intagande sätt här äro förenade’’ (s. 18). 

Denna unika blandning har enligt von Troil inspirerat lokala ’’skalder’’ som Ossian till att 

skildra naturens skönhet, ’’skalder’’ vilkas existens är otvivelaktig för von Troil som beundrar 

dem och liknar dem vid hjältar: ’’hjeltar fram-alstras emellan bergen’’ (s. 18). Vi minns från 

kapitel 2 att Ossian och Fingal var namn på äldre keltiska figurer som enligt James Macpherson 

lär ha existerat.224  I brev XXII där von Troil beskriver Fingals grotta på ön Staffa förutsätter han 

Fingals existens som ’’en af forntidens tappraste hjeltar i Ireland och Scotland [författarens 

kursivering]’’ vars bragder besjöngs av hans son Ossian som von Troil liknar vid Homeros, 

Vergilius, Tasso och Voltaire (s. 280)! Anton Blanck uttrycker sig på detta sätt angående von 

Troils inställning till Ossian: ’’Ossians stora betydelse för det nordiska intressets 

vidmakthållande och förnyande framstår sålunda klart redan hos Troil.’’225 Jakob Christensson 

hävdar att ’’författaren [von Troil] med sina förtjusta förmuleringar om det råa och bergiga land 

som framfött en Fingal och en Ossian på sina håll syntes ta ställning i den brännande frågan om 

Ossiansångernas äkthet’’.226 Vi kommer ihåg att von Troil hade läst om forntiden och dess språk 

under Ihres beskydd och hade redan ett bagage av kunskaper om det fornnordiska från sin lärare 

vilket blev stimulerat ännu mer av naturen, litteraturen och kulturen i Skottland.  

En blandning mellan naturalhistoria och estetiska beskrivningar förekommer också i Brev 

XXII ’’Om Basalt-pelare’’, som handlar om pelarna på ön Staffa. Naturen framstår här som en 

konstnär som skapat landskapet enligt strikta regler. Den bild av basaltpelarna som ges är av 

perfektion (’’huru naturen här fölgt och i agt tagit en regularité, som får företrädet för alt hvad 

konsten i denna väg kan upvisa’’, s. 278), en perfektion som bara kan ses i naturen och som 

människan försöker att imitera (’’tro vi den [fullkomligheten] dock kunna mästras genom de 

                                                           
223 Nyberg, s. 218. 
224 För mer om Ossian, Macpherson och ’’den fornnordiska renässansen’’, se s. 30 samt s. 39 f.  
225 Blanck, s. 294. 
226 Christensson (2001), s. 155.  
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reglor byggnings-konsten föreskrifver’’, s. 278), fast förgäves (’’huru långt människan blifver 

efter, då hon vill imitera naturen’’, s. 278). von Troil ger oss ett brett komparativt perspektiv när 

han jämför dessa av naturen skapade ’’kolonnader’’ med dem skapade av människan (dem vid 

Louvren i Paris, vid Peterskyrkan i Rom, vid Palmyra i nuvarande Syrien samt vid Pæstum i 

södra Italien). Naturalhistoriska uppgifter om de isländska och skotska pelarna ges i samma brev, 

men von Troil hade aldrig sett de isländska pelarna, han återberättar bara det som Ólafsson och 

Pálsson hade skrivit i sin reseskildring, medan han såg själv pelarna på Staffa. Det är självsynen 

som gör skillnaden. Att ha sett pelarna med sina egna ögon är en upplevelse som är värd att 

beskriva. Beskrivningen av de isländska pelarna är objektiv, känslolös, den lockar inte, medan 

den av de skotska pelarna känns mer subjektiv, rytmen är mer alert, det finns klara bevis och 

beskrivningar, färska nyheter, vilka lockar fram läsarnas uppmärksamhet.  

Förutom naturalhistoriska observationer gör von Troil observationer angående vädret 

också. I brev III presenteras vädrets negativa påverkan som varken tillåter skog att växa eller 

jordbruk att införas. Trots frosten som kan förbli kvar ända till maj-juni, grova snöfall och 

grönländska isar som är farliga för sjöfarten är klimatet i det stora hela milt: ’’ty vanliga värman 

är ej besynnerligt stark, eller kölden ovanligt sträng’’ (s. 39).  Ur von Troils sätt att berätta 

framgår det att islänningarna inte är så gynnade angående klimatet, det känns nästan som om han 

tycker synd om dem och samtidigt sympatiserar han med dem.  

Efter att ha lämnat uppgifter angående naturförhållandena på Island lämnar von Troil 

ordet vidare till Torbern Bergman. von Troil var inte själv professionell vetenskapsman så hans 

gamle professor får äran att rätta uppgifterna och att ge en respons på dessa, en respons som 

publiceras som brev XXV vilket egentligen är det längsta brevet i hela boken (inte mindre än 50 

sidor!). I detta brev ser vi naturalhistorikern Bergman som med en vetenskapsmans skarpa ögon 

ger svar på von Troils frågor och gissningar med säkra bevis och tillbakavisar på detta sätt 

’’blotta gissningar, ja icke en gång troliga anledningar, för oemotsägeliga bevis’’ (s. 328). Han 

avvisar på många ställen von Troils påståenden och gissningar, även om han uppskattar hans 

’’fältarbete’’: ’’Om Island helt och hållit bör räknas för eldens foster [författarens kursivering] 

är en sak, som förmodeligen ännu i flere år torde blifva oafgjord [...] Alt detta [von Troils 

underrättelser om eldens verkningar] bevisar dock ingen ting med full visshet, än at elden på 

Island varit både ymnig och förfärlig’’ (s. 339 f.). von Troils bok får en dialogisk karaktär genom 

denna relation mellan skickade brev och publicerade responser. Mottagarna får brev som 
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behandlar olika ämnen och tre av dem (Bergman, Bäck och Ihre) ger sin vetenskapliga respons 

där de rättar eventuella felaktigheter samt lägger till viktiga saker som von Troil kan ha bortsett 

eller förbigått. Det handlar om en vetenskaplig dialog vars kanal är just dessa lärda resebrev.   

Det är intressant att se hur stor uppmärksamhet von Troil lägger på olika aspekter 

angående Skottland. Han skriver en bok om Island, dock han kan inte bortse från det som kan 

locka publikens intresse med de skotska basaltpelarna och den vackra naturens upplevelse färgad 

av det han läst om Ossian. Naturen och naturalhistoriska aspekter på Island framstår som ’’det 

andra’’, fast inte ett ’’det andra’’ som orsakats av själva islänningarnas livstil, utan ett påtvunget 

’’det andra’’: de kan inte ändra naturen.  

 

ETNOGRAFISKA ASPEKTER: MÄNNISKORNA OCH DERAS LIVSTIL 

Etnografiska aspekter förekommer först i Brev II ’’Om Island i allmänhet’’ till Carl Christoffer 

Gjörwell samt i brev IV–XIII varav ett vardera skickades till Abraham Bäck och fru Sophia 

Carlsson i Göteborg, samt övriga åtta till Johan Ihre. Dessa brev har en deskriptiv karaktär. von 

Troil förmedlar kunskaper som han mest läst om i Ólafssons och Pálssons bok. I hans 

beskrivningar är subjektet borta, det handlar om starkt visuella och sakliga beskrivningar. 

Avsikten med dessa är att ge en verklig bild av islänningarnas livstil jämförbar med den 

svenska/europeiska och von Troil kommer på detta sätt med bevis att islänningarna inte är det 

avlägsna och ’’ociviliserade’’ folk som man länge trott. Fokus i detta avsnitt ligger på att få reda 

på vad som är främmande och vad som är ’’vi’’.   

I Brev VI ’’Om Isländarnes lynne och lefnadssätt’’ beskrivs det isländska folket. von 

Troil följer här en tradition som beskriver andra folk genom att räkna upp karaktärsdragen (oftast 

värderande), förutom en beskrivning av fysiska drag.227 Islänningarna har en fin kroppsbyggnad 

(’’Isländarne äro af medelmåttig växt och väl skapade’’, s. 65) och enligt sina egna observationer 

hade von Troil inte sett ’’någon puckelryggig eller annars ofärdig [handikappad]’’ (s. 65). Deras 

främsta folkliga drag är enligt honom gästfriheten, deras laster är egentligen mindre än på andra 

ställen där man lever i överflöd: ’’De gifva af godt hjerta det lilla de förmå’’ (s. 67). De är ett 

glatt och gott folk, så glatt att man ’’kysser [...] vid ankomsten på mun, både man och qvinfolk, 

mor och dotter’’ (s. 67), samt tjänstaktiga och de lyder alltid lagarna (dock mindre på nordlandet 

där de är ’’mera styfsinte, och ej så aldeles laglydige’’, s. 67). Vi får en positiv bild av 

                                                           
227 Se s. 11 där jag hänvisar till Christensson (2005), s. 200.   
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islänningarna vilka trots de vidriga naturförhållandena och handelsmonopolet fortsätter att leva 

sina liv.  

Islänningarnas säregna drag förekommer också när von Troil försöker att förklara varför 

de inte trivs på andra ställen: han menar att det är Gud som sår en stark kärlek för ens födelseort 

på de platser där naturen är mindre gynnsam för att dessa platser inte ska bli övergivna. 

Islänningarna är bundna till sin födelseort (vilket man säger än idag) och trivs inte på andra 

ställen och von Troils argument har mer med estetiska skäl än med patriotismen att göra: ’’Visst 

tror jag åtminstone vara, at kärleken til födelse orten, tiltager i samma mohn, som stället är 

mindre gynnat af naturen än andra’’ (s. 68). Skälet här är att människor är stora naturälskare och 

lockelsen till hemorten skulle ligga i det naturen lokalt har att erbjuda. Det är ett omvänt 

perspektiv: islänningarna ses från sitt eget perspektiv, det är de som är ’’det samma’’, de längtar 

efter sitt land, de trivs bäst på ön, vi får en känsla av stark tillhörighet. Denna känsla delar också 

schweizare, ’’Elfvedals bo’’ och ’’Särna bo’’, de förhåller sig till ’’det samma’’, medan 

fransmän, övriga svenskar och skåningar aldrig eller nästan aldrig är hemsjuka, de blandar lätt 

’’det samma’’ med ’’det andra’’. von Troil går ännu längre och jämför islänningarna, vilka alla 

är hemsjuka, med Homeros hjälte, Odysseus, som också är hemsjuk och strävar efter at 

återkomma till sitt älskade Ithaka.       

Att islänningarna är ett glatt folk och tycker om gemenskapen framkommer ur deras 

sysselsättningar också. När de samlas och umgås brukar de läsa och lyssna på sagor och vissa 

kan även sagorna utantill. von Troils konstatering angående deras sångförmåga får oss att skratta: 

’’Härmed [vid vissjungande] gjöra de likväl icke en främmande mycket nöje, ty i allmänhet 

sjunga Isländare ganska illa, utan någon tackt eller behaglighet, i synnerhet, som de, af 

musiquens nyare behagligheter, ej äga den ringaste kännedom’’ (s. 70). Islänningarna är inte 

musikaliska och har inga känslor för denna konst i europeisk mening, utan brukar musiken på sitt 

eget sätt. De roar sig mest genom att spela olika spel och von Troil betonar att de gör det av rent 

nöje, utan några alls vinster och detta eftersom det hade varit förbjudet av lagen ända sedan 

gamla tider. 

Islänningarnas kunskapsnivå prisas av von Troil: ’’Det är för 5 a 600 år sedan, som 

Isländarena voro namnkunnige för vitterhet och historisk lärdom’’ (s. 25). De intresserade sig 

redan under medeltiden för historieskrivning och det gemensamma mellan dem och de övriga 

nordiska folken. Det är islänningarna som skrivit mycket om Nordens historia och deras verk är 
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viktiga källmaterial för dåvarande (och nuvarande) undersökning av äldre tider i Skandinavien. 

Här nämner von Troil Snorri Sturluson som vi ska tacka ’’för det första ljus i vår Svenska 

Historia’’ (s. 25). Det var dessa lärda islänningar som letade efter det gemensamma mellan dem 

och de övriga nordborna, efter ’’det samma’’. Gemenskapen mellan det svenska och det 

isländska i synnerhet betonas av von Troil med hjälp av lingvistiska argument: ’’In uti landet, är 

vårt gamla språk nästan aldels rent bibehållit’’ (s. 25).  

En blandning av ’’det samma’’ och ’’det andra’’ är islänningarnas tideräkning som inte 

är inrättad efter solen, utan efter deras arbetsgång. Sysslorna är tudelade: sommarsysslor och 

vintersysslor. De har samma årsindelning i 12 månader (fast med olika namn i sagorna), men 

dygnen är inte indelade i timmar, utan i åtta delar beroende på vilken tid på dagen eller natten 

man talar om (s. 90).  

I Brev VII beskriver von Troil den isländska dräkten. Den bild som framstår här är av 

primitiva människor som fortfarande lever i ett arkaiskt samhälle, med enkla kläder vars främsta 

funktion är att hålla in värmen och skydda dem mot det kalla vädret, samt handsydda skor vilkas 

funktion är att underlätta islänningarnas vandring i det bergiga, lavaformade isländska 

landskapet. Avsikten med denna beskrivning är att återge klädernas starka funktion: att praktiskt 

skydda dem mot de hårda omständigheterna på ön (se tabell II ’’En hustru med dess dotter’’). 

Det finns nästan inga spår av smakfullhet eller elegans i vardagen, bara det att kvinnorna har 

vissa fingersmycken såsom ’’ringar af guld, silfver eller mässing’’ (s. 73). Mer smak har 

islänningarna när de gifter sig. Då har kvinnorna en speciell huvudbonad med ’’en förgyld silfver 

krona’’ (s. 74) och ett litet hjärta hängandes runt halsen där de förvarar välluktande balsam.  

Brev VIII ägnas just åt att beskriva islänningarnas byggnader med hjälp av självsynen. 

von Troil börjar med att jämföra de hus han hade sett på sydvästra Island som värderas negativt 

med dem i norra delen av landet (fast han aldrig har varit där!). Sättet att bygga hus är i övrigt 

primitivt, med material som lava, torv och även ’’refben af hvalfiskar’’ (s. 76), alltså det som 

naturen har att erbjuda. Detta liknar ett förhistoriskt samhälle och vi märker von Troils 

medkänsla när han ser i dem ’’närmast en sorts okonstlade naturbarn’’.228 I beskrivningen av ett 

hus lägger von Troil vikt på att det bara är husbondens och dennes frus rum som har tak, golv 

och fönster, med andra ord som är beboeligt. Varken köket eller tjänstefolkets rum har sådana. 

Istället för glas i fönstren brukas här ’’de hinnor, som uti moderlifvet omgifva fostret’’. Denna 

                                                           
228 Christensson (2001), s. 11. 
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känsla av primitivism, av förhistoria förstärks även av bristen på eldspis. Islänningarna lagar mat 

direkt på marken där de lägger bränsle och stenar och röken försvinner genom ett hål i taket. von 

Troil sympatiserar här med islänningarna som hela tiden för en kamp mot naturen.  

I Brev IX beskriver von Troil islänningarnas matvanor (vilka inte är så goda och ’’man 

ej kan hafva stor vällust af at tänka på Isländarenas mat-tilredning’’, s. 78) för fru Sophia 

Carlsson i Göteborg (se ovan, s. 67 f.). Efter att ha varnat sin läsare om att ’’[j]ag tycker mig se 

Eder stundom vämjas vid deras rätter’’ (s. 78) ställer han sig i försvar mot islänningarnas 

matvanor: ’’De äro nögde med hvad naturen lemnat dem’’ (s. 78). Deras matvanor är ’’det 

andra’’, det finns ingenting gemensamt med ’’de läckraste kräsligheter’’ som von Troil hade ätit 

hos fru Carlsson, men han är inte negativ, utan betonar islänningarnas direkta beroende av 

naturen och att de inte kan använda sig av det naturen har att erbjuda på andra ställen. Författaren 

drar en parallell här mellan de enkla isländska matvanorna och de kontinentala som egentligen 

skämmer bort ätarna: ’’då vi, under åtnjutandet af våra kräseligheter, bortskämma vår maga, och 

äckla vid den sundaste spis.’’ (s. 78 f.). Islänningarnas mat är ’’det andra’’, men det betyder inte 

att ’’vår’’ mat är bättre. ’’Vi’’ är inte överlägsna dem bara därför att ’’vi’’ äter annorlunda. von 

Troil hade smakat den lokala maten och de lokala dryckerna både av nyfikenhet och av sin 

apodemiska plikt, men det var inte till hans smak. Han rörde sig i de lärdas värld vilket gör det 

nästan omöjligt att han kan ha träffat eller även ätit med de fattiga.     

von Troil beskriver inte bara sina samtida islänningars livstil, utan också de första 

islänningarnas levnadssätt såsom det framgår ur sagorna. Den tidens lärda hade ett högre 

historisk medvetenhet än sina samtida på kontinenten och ville nedteckna det de sett eller hört 

och von Troils argument är denna gång politiskt: ’’För at vara säkra för mägtiga grannar 

nödgades de [islänningarna] således småningom skaffa sig historiska kunskaper’’ (s. 64). Han ser 

på denna befolkning på ett uppskattande sätt: han lyfter fram deras kunskapsnivå jämfört med 

den europeiska vid samma tid. Han drar här en parallell mellan ett folk med höga kunskaper 

inom historia, litteratur och även juridik innan kristendomens införande (’’kunde dock Island 

[författarens kursivering] framvisa en mängd historie skrifvare, äfven som et vackert antal 

poeter, och fants där vid Christendomens införande större myckenhet af lagkloke, än man i 

afseende på landets vidd och folkets mängd kunde förmoda’’, s. 64 f.) och det ignoranta övriga 

Europa (’’[...] då okunnighet och mörker regerade öfver den öfrige delen af Europa [författarens 

kursivering]’’, s. 64).  
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Om den isländska naturen hade framstått som ’’det andra’’ är de etnografiska aspekterna 

en blandning mellan ’’det andra’’ och ’’det samma’’. Folket med sin historia och sitt språk är 

’’det samma’’, men de har säregna drag som gör dem till just ett eget folk: de har andra 

sysselsättningar som är anpassade efter de lokala förhållandena, inte minst efter naturen, de 

räknar tiden på ett annat sätt som också beror på naturen, de har en annan folkdräkt, ett primitivt 

sätt att bygga hus och andra matvanor. Men von Troil kritiserar inte islänningarna, utan tar 

hänsyn till naturomständigheterna. Deras liv rör sig i enlighet med naturen. Anton Blanck skriver 

i sin bok att ’’Troil var framför allt etnograf, människohistoriker. Han gick den vanliga vägen 

från det antropologiska studiet fram emot den romantiska, naiva människotypen’’.229 von Troil 

kritiserar dem ibland och skrattar åt deras seder, men han beundrar deras enkla livstil. 

 

EKONOMISKA ASPEKTER 

Som vi redan sett innehade Danmark en monopolhandel med Island som sköttes av det Danska 

Handelskompagniet. von Troils syn på detta monopol är negativ som vi redan minns från hans 

brev till Hannes Finnsson (se ovan, s. 57) och han beskriver det som förtryckande: ’’[...] 

Compagniet [...] har et landet tryckande monopoliskt privilegium’’ (s. 24). Här betonas 

islänningarnas totala beroende av handelsmonopolet med Kompagniet vilket förser landet med 

kontinentala produkter, såsom bröd och ’’något kött, äderdun och falkar, som i landet säljas til 

15, 10 och 7 riksdaler’’ (s. 24). Dessa produkter, liksom brödet, är inte tillräckliga: ’’bröd få de 

så litet af Danska Compagniet, at säkerligen ingen bonde har det öfver 3 a 4 månader om året’’ 

(s. 23). Produkter räcker inte för hela vintern och är dyra också. Handel sker mest via utbyten 

eftersom pengar inte brukas så ofta: ’’all handel sker per fiskar och alnar vadmal’’ (s. 24; se 

också s. 133 f.).  

Island hade varit ett känt ställe för sitt fiske och detta skriver von Troil om i Brev XIII 

’’Om Isländske handeln’’ där han tar upp islänningarnas första kontakter och handelsutbyten 

med Norge, England och Tyskland (speciellt Hansastäderna). Det finns flera orsaker till att 

Islands rykte som fiskenation har börjat försvinna, som det illegala fiske som andra nationer 

drivit i de isländska vattnen samt brist på fiskare, men den orsak som ligger bakom allt detta är 

återigen ’’at landet prässas genom Handels Compagniets monopolier’’ (s. 104). De isländska 

fiskarna är tvungna att sälja sin fångst för låga priser, en fångst som senare säljs av Kompagniet i 

                                                           
229 Blanck, s. 293. 
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Hamburg för höga priser. Det är orättvisst och von Troil ser negativt på ’’denna oreda’’ som 

torde då ’’blifva afhulpen, sedan Konungen tagit handeln ifrån compagniet’’ (s. 104). Kampen 

mellan det danska och det svenska förekommer här också: genom att presentera 

Handelskompagniet i ett dåligt ljus vänder von Troil sig mot ’’det andra’’ representerat av 

danskarna. Detta kompagni utför inte en handel för islänningarnas bästa: ’’Huru vida compagniet 

på denna handel kan vinna eller ej, är svårt at säga, men at Isländaren förlorar är 

ovedersägeligit’’ (s. 132).  

Han tar ställning till detta problem och ställer sig vid islänningarnas sida, han är ’’den 

samme’’. Men det är en fråga som dyker upp här: tar von Troil ställning emot Kompagniet 

eftersom han tycker synd om islänningarna eller bara för att ställa sig emot danskarna i en evig 

konkurrens som vi redan sett angående andra isländska aspekter? Och ställer han verkligen upp 

vid deras sida? Vi kan inte veta med säkerhet, men det som är sannolikt är att det handlar om att 

ställa sig emot danskarna för att på detta sätt bevisa att ’’vi svenskar’’ inte är lika dåliga som 

’’de’’, att vi inte utsätter ’’vårt folk’’ för sådana hemska saker (trots att den karibiska ön Saint-

Barthélemy senare bevisade motsatsen230). Det handlar snarare om en kamp mellan danskar och 

svenskar än om von Troils godhet.  

 

KULTURHISTORISKA ASPEKTER 

Historiska aspekter: landtagningen och de första islänningarnas regeringssätt 

von Troil ser norrmännens ankomst till Island och deras kolonisering på ett negativt sätt: ’’desse 

inkräcktares ditkomst’’ (s. 45). Om von Troil var emot kolonisering vet vi inte, men han tar 

ställning i denna kontext: svenskar konkurrerade med danskar angående i vilket av de två 

länderna som den skandinaviska urbefolkningen samt fornnordiskan föddes. Vilka som 

koloniserade Island var redan på den tiden känt, men att norrmännen numera tillhörde det danska 

riket gav upphov till ett avståndstagande: norrmännen är ’’de andra’’, inkräktare, hade det varit 

’’vi’’, hade vi (troligen) inte varit sådana (se också ovan, s. 40 f., för mer om von Troils ställning 

mot ’’svenskarnas’’ roll i landtagningen).  

von Troil försöker att definiera de första islänningarnas regeringsform och kommer till 

slutsatsen att det var fråga om ’’en blandning af aristocratie och democratie’’ (s. 50). Demokrati i 

                                                           
230 Se Fredrik Thomasson, ’’32 piskrapp vid quatre piquets: Svensk rättvisa och slavlagar på Saint Barthélemy’’, i 

Historielärarnas förenings årsskrift, huvudred. Bengt Nilson (2013). 
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modernt sammanhang gällde dessa fria möten då de samlade bestämde över landets bästa. Med 

termen ’’aristocratie’’ menar von Troil den lilla grupp lokala hövdingar som hade blivit starkare 

och innehade makten på Island: ’’Flere svagare höfdingar måste då gifva sviga för en starkare, 

och magten kom at hvila hos få personer, som merendels missbrukade den samma, til sina 

landsmäns förtryck och mänsklighetens fasa’’ (s. 51). Här framstår han som en motståndare till 

denna förtryckande aristokrati som trycker ner resten av befolkningen och innehar makten. I 

fortsättningen ansluter von Troil sig till Gustav III:s historieskrivning där kungen presenterade 

sin statsvälvning som att han återställt friheten, som urartat i självsvåld p.g.a. ett aristokratiskt 

styre som var frihetstidens statsskick231: ’’Men den [den isländska republiken i synnerhet och 

republiken som regeringsform i allmänhet] måste omsider vidkännas det ödet, som är vanligt, ja 

nästan oundgängeligt, när frihet blifvit förvandlad i sjelfsvåld, och patriotisme i egennytta, at 

nemligen samfäldt kufvas under et hufvud’’ (s. 51).  

 

Kyrkans tillstånd: mellan religion och vidskepelse 

Brev V handlar om Islands religiösa aspekter. von Troil betonar i början av detta brev de 

svårigheter som uppstod vid kristendomens införande på Island och han ser på hedendomen som 

tillhörande mörkret, men han ser inte de hedniska själarna som helt förlorade, utan som levande i 

ett tillstånd av ’’ovett’’ vilka kan komma ut i ljuset. I fortsättningen lyfter von Troil fram de 

kristna islänningarnas ställning i den religiösa europeiska debatten under medeltiden: 

islänningarna var inte helt isolerade på sin ö långt borta i Atlanten, utan de deltog aktivt i 

samtidens kyrkliga debatter och råd, som t.ex. i Lyon år 1274, och också i pilgrimsfärder till 

Heliga landet: ’’och at de i sin ifver ej gifvit sina religions bröder efter, vittnar utom annat, deras 

beredvillighet, at åtskilliga gångor, så väl med penningar, som folk, deltaga i de den tiden 

påbudna härfärder til det heliga landet’’ (s. 57). von Troil betonar här att också islänningarna var 

en del av den religiösa europeiska gemenskapen. Slutligen ger han en tendentiös skildring av 

lutheranismens införande som förde med sig en lugnande period efter en tveksam början: ’’de 

oenighets frön, en och annan stundom sökt utlägga, altid blifvit qvafde i sin början’’ (s. 61). De 

religiösa aspekter som von Troil tar upp i sitt brev har mest att göra med kyrkans historia. Det 

förekommer bara ett kort stycke om kyrkans indelning på Island, men ingenting om religionen i 

praktiken (synd eftersom von Troil hade deltagit i minst en söndagsmässa!).  

                                                           
231 Se Hennings, s. 67–89 (se ovan, not 98). 
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På flera ställen i boken framstår islänningarna som ett vidskepligt folk, redan i Brev I där 

han skriver om dem som ’’en til vidskeppelse så fallen Nation, som Isländare’’ (s. 13 f.), detta 

med tanke på att lokalbefolkningen tror att ’’vattusprången’’ är ’’fandens mun’’ och de är rädda 

och spottar i dem när de går förbi (se ovan, s. 46). Att de är vidskepliga nämns också i Brev VI: 

’’ifrige i sin Gudstjenst, men ej aldeles frie från vidskeppelser’’ (s. 67 f.). För att förstärka detta 

påstående berättar von Troil i en not att folket aldrig åker över älvar eller farliga platser förrän de 

tar av sig hatten och ber om Guds skydd samt tackar för det när de åkt eller gått över. Om 

basaltpelarna tror folk att dessa hade blivit uppstapplade av jättar: ’’Gemene man tror där, at de 

af forntidens Jättar blifvit upstapplade, hvilka därtil nyttjat öfvernaturliga krafter, hvadan de 

äfven på flere ställen fådt namn af Trolla-hlaud, Trollkonu-gardur med dylikt’’ (s. 274).   

  

’’Litteraturen’’ 

I början av Brev XIV ’’Om Isländske litteraturen’’ prisar von Troil islänningarnas törst för 

kunskap och ordning: ’’[d]eras Guda-lära, ehuru upblandad med fabler, var dock bragt i någon 

ordning; och deras moral, fast ej den lyckligaste och bästa, dock bindande til flere dygder, som 

saknades hos de mera uplyste Greker och Romare’’, ’’[d]eras kundskap i naturkunnigheten, var 

efter den tidens uptäckter ej at föragta’’, deras ’’vidsträkta sjöresor, utan at då känna compassens 

nytta’’ samt ’’läkare konsten och i synnerhet Chirurgien’’ (s. 134 f.). Att de hade ett skriftsystem 

även innan franker och tyskar hade ett är bevisat enligt von Troil av runorna vilka kan ha kommit 

till tack vare Oden (som sågs av 1700-talsförfattare som en människa): ’’Om man icke med full 

säkerhet kan bevisa at ODEN fört runor med sig til Norden, är dock nästan ingen fråga 

underkastadt, huru vida de i 5 a 6 seculo voro bekante’’ (s. 135 f.). Detta påstående bygger på 

den göticistiska traditionen som bland annat hävdade att runorna införts till Skandinavien av 

Oden och det är intressant att konstatera att von Troil inte helt avvisar denna idé. 

Det isländska språket är länken mellan ’’det samma’’ och ’’det andra’’. Island är en del 

av det danska riket och det finns skillnader mellan islänningar och svenskar, men språket och 

historien är det gemensamma. von Troil sätter i kontrast det danska språket som bara talas vid 

stränderna (och mest av de som utför handel) och av lärda (’’ty uppe i landet förstå de icke et 

Danskt ord’’, s. 180) mot det isländska: även om islänningarna hade varit en del av det norska 

och var en del av det danska riket hade de behållit sitt språk och inte antagit de andra språken, 
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mest tack vare ’’deras flit och smak för de gamla sagornes läsning’’ (s. 180). von Troil beundrar 

islänningarna som har stått emot ett danskt ’’monopol’’ över kulturen och språket.  

Den bild av den isländska ’’litteraturen’’ som vi får är den av en omfattande litteratur 

som författats under olika tidsepoker med en kulmen under medeltiden då Island var bland de 

mest ’’upplysta’’ länderna i Europa. Indirekt får vi en bild av ett folk och speciellt lärda som 

intresserar sig för kunskapernas tillstånd, för att nedteckna sin egen och andras historia. Pålitliga 

som de historiska verken eller opålitliga som de isländska sagorna vittnar all ’’litteratur’’ om ett 

livligt intresse för att bli ihågkomna, för att vara en källa för kommande generationer. Anton 

Blanck skriver följande om von Troil: ’’Hans synpunkt på den isländska litteraturen är framför 

allt den lärde forskarens och sist estetikerns.’’ 232 von Troil ser på denna ’’litteratur’’ med ett 

vetenskapsmans öga, ur ett nyttoperspektiv. Vad tjänar de isländska sagorna till? När han ger 

läsaren titlarna på tryckta sagor gör han inte det ur ett estetiskt perspektiv utan för att läsarna 

kanske skulle använda dem i sin vetenskapliga verksamhet. Samme Anton Blanck uttrycker sig 

på detta sätt: ’’Samtiden fick i stället här i elegant prosa en lätt och angenäm framställning av ett 

ämne, som annars låg begravt i bortglömda och utskrattade pedanters foliovolymer, vilket måste 

höja det till förnyad aktualitet.’’233 Den tid som von Troil författar sina brev under blir enligt 

honom en vändpunkt i Islands kulturella historia då vetenskaperna prisas igen, skolor utbildar 

sina elever på ett bättre sätt och i flera ämnen, studenter besöker utländska lärosäten återigen, 

präster kan latin och även bönder har kunskaper om religion och även historia tack vare sagorna 

som de kan läsa (vi minns att läskunnigheten var högre på Island än i övriga Europa vid den 

tiden; jfr. avsnittet ’’Island på 1700-talet’’).  

Svenskar får också en plats i kunskapsspridningen på Island. I Brev XV ’’Om Isländske 

boktryckerierne’’ får vi veta att det boktryckeri som ankom till Hólar, på norra Island, ditfördes 

år 1531 av en Jon Mathieson, som var svensk! Samma person tryckte också ’’den första bok på 

Island [författarens kursivering], Breviarium Nidarosiense’’ (s. 185). Samma känsla av stolthet 

som finns i kampen mellan svenskar och danskar gäller i detta fall också då det var svenskarna 

(och inte danskarna till vilka Island tillhörde) som hade spelat en viss roll i islänningarnas 

historia, en roll som inte alls var liten: enligt von Troil var det svenskarna som spred kunskap på 

                                                           
232 Citerad efter Bergström, s. 38. 
233 Ibid. 
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Island genom införandet av Gutenbergs konst och det är tack vare dem (och inte danskarna) som 

isländska böcker kunde tryckas.  

Sist förekommer Brev XVII ’’Om Isländska Poesien’’ som skickades till Axel Gabriel 

Leyonhuvud, intresserad av vetenskap och litteratur, som hade begärt detta. Redan från början 

gör von Troil anmärkningen att poesin är ett ämne ’’som i så mycket mörker ligger inveckladt’’. 

Mats Malm uttrycker sig på följande sätt angående detta brev: ’’Ett kapitel om den isländska 

poesin bidrar till kännedomen om denna, men har inga nya infallsvinklar.’’234 von Troil, som 

baserar sina argument på Ihres brev rörande Eddan som är tryckt som Brev XXIII, tycker att den 

isländska poesin är svårbegriplig, otydlig och egentligen ’’är äfven intet skalde-stycke ibland 

dem, hvilket såsom mönster för snille och smak skulle kunna framsättas’’ (s. 213). Det är kanske 

språket med sin svåra syntax som inte tillåter känslouttryck, men språket i sig är rikt på ord och 

uttryck: ’’[...] intet språk tillåter poëten så mycken frihet som det Isländska’’ (s. 214). von Troil 

ger också exempel ur isländska dikter och kommenterar bruket av alliteration (se för 

exemplifiering s. 217 f.). Den isländska principen för rim är att man i stället för att lägga rim i 

slutet av versraderna binder samman ord genom att de börjar med samma ljud, enligt ett visst 

mönster i strofen: ’’Hann feck gagn at gunne,/ Gunnhörda slög mörgum,/ Slydurtungur let 

slingra/ Sverd leiks reigenn ferdar,/ Sende Gramur at grundu,/ Gullvarpathi snarpann’’ (s. 218).  

Det brev från Johan Ihre som von Troil publicerar som Brev XXIII är ingen direkt 

respons på von Troils skickade brev utan en respons på den kritik som den tyske historikern och 

professorn August Ludwig von Schlözer (1735–1809) förde angående det brev som Ihre hade 

skickat till den svenske historikern och professorn Sven Lagerbring ’’rörande then Isländska 

Edda, och egenteligen then handskrift theraf, som på Kongl. Bibliotheket i Upsala förvaras’’. 

Schlözer var professor i historia och statistik i Göttingen och hade också studerat i Uppsala under 

Johan Ihre. Han angrep Ihres analys av Uppsalaeddans ursprung samt ifrågasatte sin gamle 

lärares resonemang därom.235 Ihre ger en respons på detta angrepp i ett brev till von Troil där han 

försvarar sina argument. Vi ser här von Troils bok i mitten av europeiska lärda nätverk: Ihre 

skriver till von Troil för att försvara sina teser om Uppsalaeddan emot Schlötzers kritik på ett 

                                                           
234 Malm, s. 118. 
235 Se ’’August Ludwig Schlötzer’’, i Nordisk familjebok (1916, s. 1107 f.), http://runeberg.org/nfcd/0580.html, 

artikel hämtad 2015-05-08. För mer om Lagerbring, se Sven LagerBring, urn:sbl:10853, Svenskt biografiskt lexikon 

(art av Krister Gierow), hämtad 2015-05-08. 

http://runeberg.org/nfcd/0580.html


87 
 

brev skickat av Ihre till Lagerbring och både Ihre och Lagerbring korresponderar med Hannes 

Finnsson! Boken Bref om Island är ett resultat av informationsutbytet mellan dessa lärda nätverk.  

Avslutningsvis kan vi säga att den bild av Island som von Troil ger i sin bok är 

mångsidig. Landet och dess invånare förekommer som både ’’det andra’’ och ’’det samma’’.  

Jämfört med de naturalhistoriska aspekterna som mest är ’’det andra’’ och med de etnografiska 

som har en blandning mellan ’’det samma’’ och ’’det andra’’ tillhör de kulturhistoriska 

aspekterna mer ’’det samma’’. Islänningarnas historia, ’’litteratur’’ och språk vittnar om ett 

gemensamt förlutet, om en tid då det inte existerade skillnader mellan de nordiska folken och 

språken. von Troil är ibland objektiv, ibland subjektiv: vetenskapsmannen ser allt med ett kritiskt 

öga, medan poeten ser världen genom sina känslor.  

Hur skiljer sig bilden av Island från samtida bilder av icke-européer som till exempel har 

presenterats i inledningskapitlet? Islänningarna är en del av det danska riket, men de ses inte på 

samma nedtryckande sätt som afrikanerna, hottentotterna, javanerna och japanerna. 

Islänningarna är först och främst européer, de har samma rötter som de övriga skandinaviska 

folken. Deras historia är nära sammanbunden med kontinentens historia, deras kultur är en del av 

den nordiska kulturen, deras språk är besläktat med andra europeiska språk.  

Vi minns att Carl Peter Thunberg värderade japanerna högre än andra folk, men det som 

gjorde dem underlägsna européerna var deras sätt att behandla vetenskaperna. Enligt Thunberg 

var den europeiska vetenskapen överlägsen alla andra. Islänningarnas lärdom är en del av denna 

vetenskap: deras sagor, historiska och religiösa verk, kunskapnivån överhuvudtaget har bidragit 

till den europeiska lärdomen. Islänningarna har varit en aktiv del av Europa. Sett ur ett globalt 

perspektiv är de ’’de samma’’ som européerna, oavsett sina säregna drag. Deras primitiva sätt att 

bygga hus, klä sig och äta har ingenting att göra med deras grad av civilisering. Detta berodde på 

de svåra naturförhållandena och i viss mån på det danska monopolet, till skillnad från icke-

européerna vilkas primitiva sätt att leva tycktes bero på deras ovilja att utvecklas och även 

tycktes av européerna oförmögna redan från födelsen att nå en högre grad av civilisering. Det är 

en bild av européer som skildras av en europé som vi får från Bref rörande en resa til Island 

MDCCLXXII. 
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SLUTSATSER 

 

Syftet med denna uppsats har varit att studera Uno von Troils bok Bref rörande en resa til Island 

MDCCLXXII som ett led i kunskapsförmedlingen om Island under andra hälften av 1700-talet.  

Genom min framställning av hur von Troil inhämtar kunskaper för författandet av sina brev har 

jag visat hans breda urval av källor samt hur han använder dem. Han har haft chansen att 

undersöka många skrivna källor om Island och ibland bland de bästa som fanns vid den tiden. 

von Troils talang ligger i hans förmåga att komparera detta breda spektrum av källor med sin 

egen erfarenhet baserad på självsyn. Det är hans egenskap av vittne som står för bokens 

framgång. Att själv ha sett och beskrivit naturalhistoriska och etnografiska aspekter gör hans 

berättelse pålitlig. Han rapporterar från ”forskningsfronten”. 

 von Troil ger en mångfacetterad bild av Island och min analys av brevens innehåll, med 

utgångspunkt i diskussioner om bilden av ’’den andre’’ såväl i global som i europeisk kontext, 

har visat bildens olikartade karaktär. Analysen har också visat von Troils ställning i ’’den 

fornnordiska renässansens’’ kontext mellan det isländska och det keltiska samt hans sätt att 

framställa Island och islänningarna som en kombination mellan ’’det samma’’ och ’’det andra’’. 

Vi har sett hur von Troil ser på islänningarna i relation till sitt eget Sverige, men också till 

Europa. ’’De’’ är européer lika mycket som ’’vi’’ är. I ett globalt perspektiv ingår bilden av 

islänningarna i ett ’’vi’’ som skiljer sig från icke-européer. Bokens olikartade karaktär gör att 

alla typer av läsare kan hitta ett nöje i den: naturalhistorikern, kemisten, mineralogen, etnografen, 

läkaren, den litteraturintresserade och historikern. Breven innehåller nästan ’’tout ce qui peut 

intéresser la curiosité du Lecteur relativement à l’Islande’’ [allt det som kan locka läsarens 

nyfikenhet gällande Island] som von Troil själv skriver i sitt brev till Gabriel Axelsson 

Lindblom, redan nämnt flera gånger i denna uppsats.  

Från en litteratursociologisk utgångspunkt har jag visat hur von Troils nätverksrelationer 

bidrog till hans kunskapssamlande och karriärbefordran. Han ansluter sig till mönstret av 

författare som skriver för att meritera sig i karriären och han vänder sig på ett strategiskt sätt till 

de rätta personerna i det svenska samhället, personer som på olika sätt främjade hans karriär. De 

hierarkiska relationerna (patron–klient) och gåvoutbytena hade en stor betydelse såväl för bokens 

framväxt som för von Troils karriärbygge.  
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Uppsatsen bidrar även med ny kunskap om de lärda förbindelserna mellan Sverige, 

Danmark och Island på 1700-talet. Trots konkurrensen mellan Sverige och Danmark på 1700-

talet visar min analys av brev funna i Reykjavík på samarbete mellan lärda från de båda rikena. 

Det handlar om ett skandinaviskt samarbete som visar nätverkens betydelse samt en lärd 

gemenskap trots politiska och ekonomiska spänningar. von Troil fick och gav tillbaka i sin tur 

för att kunna författa sitt verk och stiga i karriären. Uppsatsen har visat hur boken Bref rörande 

en resa til Island MDCCLXXII bidrog både till von Troils yrkesframgångar och till 

kunskapsförmedlingen om Island. 

 

 

* 

 

 

Jag vill här framföra mitt tack till min handledare Marie-Christine Skuncke som har föreslagit 

detta intressanta ämne som behandlas i uppsatsen samt initierat mig i 1700-talsstudier och i 

vetenskapligt skrivande med sina viktiga och lärorika kommentarer. Stort tack till professor 

Sigurður Pétursson från Háskóli Íslands som har hjälpt mig med införskaffandet av material 

angående isländska lärda nätverk samt bidragit med viktiga kommentarer och tillsammans med 

vilken jag har kunnat resa i von Troils spår på Island. Jag tackar också noden ’’1700-tal: Sverige 

i världen – världen i Sverige’’ vid Litteraturvetenskapliga institutionen för resebidrag till min 

Islandsresa samt idéhistorikern Jakob Christensson för att ha granskat min uppsats under ett 

skrivarseminarium organiserat av ovannämnda nod. Sist tackar jag Mathias von Wachenfeldt 

från Linköpings stifts- och landsbibliotek för hjälpen med von Troils Islandicasamling.  

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Reykjavík: Islands landsbibliotek – Universitetsbiblioteket (Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókasafn) 

Brev från Uno von Troil till Hannes Finnsson, daterade Stockholm den 3 juni 1773, Upsala den 

20 juni 1774 och Stockholm den 5 juli 1774  

 

Uppsala: Universitetsbiblioteket (UUB) 

U 142: Uno von Troil, Förteckning öfver tryckta isländska böcker 

X 240: Boupptecknings-handlingar efter Ärkebiskopen och Prokanslern Uno von Troil  

X 240: Personalier öfver Uno von Troil upplästa i Stora Svenska Frimurar Logen 26/3 1804 

X 302: Uno von Troil, Sjelfbiografi 

X 303 ao: Opposition på Uno von Troils avhandling De runarum in Svecia antiquitate (Pres. J. 

Ihre), Upps. 1769 

X 400: Uno von Troil, Fragment af Ossian-öfversättning 

X 400: Uno von Troil, Reseanteckningar i Tyskland, Frankrike, Storbrittannien, ankomst till 

Island 1770–72 

Y 141: Uno von Troil, Album 1770–1771  

 

TRYCKT MATERIAL 

Agnarsdóttir, Anna, ’’Iceland in the Eighteenth Century: An Island Outpost of Europe?’’, i 

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth Century Studies, vol. 10 (Uppsala: 

Sällskapet för 1700-talsstudier, 2013) 

Agnarsdóttir, Anna, ’’Sir Joseph Banks and the exploration of Iceland’’, i Sir Joseph Banks: a 

global perspective, ed. R.E.R. Banks and Royal Botanic Gardens (Kew, England, 1994) 

[Anon.], Islands Landnamabok. Hoc est: liber originum Islandiae. Versione latina, lecionibus 

variantibus, et rerum, personarum, locorum, nec non vocum rarissimarum, indicibus 

illustratus, utg. Den Arnamagnæanske Kommission (Havniæ [Köpenhamn], 1774), 

exemplaret i Uno von Troils Islandicasamling, Linköpings stifts- och landsbibliotek, samt 

exemplaret i UUB 



91 
 

[Anon.], ’’Uno von Troils samling Islandica’’, i Linköpings Bibliotheks Handlingar, Ny Serie 3 

(Linköping: Billstens boktryckeri, 1922) 

Beck, Hanno, ’’Die Geographie Alexander von Humboldts’’, i Alexander von Humboldt: Leben 

und Werk, ed. Wolfgang-Hagen Hein (Frankfurt am Main: Weisbecker, cop., 1985) 

Bennich-Björkman, Bo, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av 

författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850, Studia litterarum Upsaliensia 

5 (Stockholm: Svenska bokförl., 1970) 

Berggren, Erik, ’’Uno von Troil’’, i Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, band 8, 

red. Torsten Dahl och Nils Bohman (Stockholm: Bonnier, 1955) 

Björk, Tomas, Bilden av ’’Orienten’’. Exotism i 1800-talets svenska visuella kultur (Stockholm: 

Atlantis, 2011) 

Björkman, Margareta, ’’Om lånbibliotekarier i allmänhet och Magnus Swederus i synnerhet’’, i 

Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet, red. Carin Bergström (Stockholm:

 Atlantis, 1996) 

Blanck, Anton, Den nordiska renässansen i sjuttonhundratalets litteratur (Stockholm: Bonnier, 

1911) 

Broberg, Gunnar, Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och 

människolära, Lychnos-bibliotek 28 (Stockholm: Almqvist & Wiksell [distr.], 1975) 

Brown, Carolina, Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet 

(Stockholm: Carlsson, 2012) 

Burke, Peter, What is cultural history? (Oxford: Polity, 2004), övers.: Tore Winqvist, Vad är 

kulturhistoria? (Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 2007) 

Carter, Harold B., Sir Joseph Banks, 1743–1820 (London: British Museum [Natural History], 

1988) 

Chartier, Roger, ’’Les livres de voyage’’, i Histoire de l’édition française, II. Le livre 

triomphant, 1660–1830, sous la direction de Henri-Jean Martin & Roger Chartier (Paris: 

Promodis, 1984) 

Christensson, Jakob, Konsten att resa: essäer om lärda svenska resenärer (Stockholm: 

Atlantis, 2001)   

Christensson, Jakob, ’’Studieresorna’’, i Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden, red. 

Jakob Christensson (Lund: Signum, 2005) 



92 
 

Cornell, Jan, red. m. fl., Den svenska historien, [huvudred. Gunvor Grenholm], del 10, Gustav 

III, en upplyst envåldshärskare (Stockholm: Bonnier, 1968) 

Eliasson, Pär, Platsens blick. Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840, 

Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå: Univ., Institutionen för idéhistoria, 1999) 

Fant, Johan Eric, Låstbom, August Theodor, Upsala ärkestifts herdaminne, vol. 1 (Upsala: 

Wahlström & Låstbom, 1842) 

Gustafsson, Harald, Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 

1700-talets Island, Stockholm studies in history 33 (Stockholm: Almqvist & Wiksell 

international, 1985) 

Gustafsson, Harald, Political Interaction in the Old Regime. Central Power and Local Society in 

the Eighteenth-Century Nordic States, övers.: Alan Crozier, Det nordiska 

forskningsprojektet Centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet 6 

(Lund: Studentlitteratur; Bromley: Chartwell-Bratt, 1994) 

Haglund, Herman, ’’På Upplysta Vägar? En idéhistorisk uppsats om 1700-talet, upplysningen 

och Island samt en analys av tre reseskildringar gjorda av utlänningar vid nämnda tid och 

plats’’, C-uppsats i Historia (Historiska Institutionen, Uppsala Universitet via Háskóli 

Íslands, Reykjavík, VT 1996) 

Hasselberg, Ylva, Müller, Leos, Stenlås, Niklas, ’’Åter till historiens nätverk’’, i Sociala nätverk 

och fält, red. Håkan Gunneriusson, Opuscula historica Upsaliensia 28 (Uppsala: 

Historiska institutionen, Univ.: Swedish Science Press [distributör], 2002) 

Helgason, Jón, Hannes Finnsson. Biskup í Skálholti (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 

1936) 

Hennings, Beth, Gustav III. En biografi, 2. uppl. (Stockholm: P.A. Norstedt & söners 

förlag, 1957) 

Hermannsson, Halldór, ’’Sir Joseph Banks and Iceland’’, i Islandica 18 (Ithaca, N.Y.: Cornell 

Univ. Library, 1928)   

Hildebrand, Bengt, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837. Bidrag till 

den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, del 1 ’’Tiden till 1826’’, Kungl. 

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar 44:1 (Stockholm: Wahlström 

& Widstrand [i kommission], 1937) 

Horrebow, Niels, The Natural History of Iceland [engelsk översättning] (London, 1758) 



93 
 

Karlsson, Gunnar, Islands historia i korta drag (Reykjavík: Mál og mening, 2000), övers.: Ylva 

Hellerud (2010) 

Ketilsson, Magnús, Jóhannesson, Þorkell (medarb.), Stiftamtmenn og amtmenn á Íslandi 1750 til 

1800 (Reykjavík: Sögufélag, 1948) 

Lagerqvist, Lars O., Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar, 6. uppl. 

[rev.] (Lund: Historiska media i samarbete med Kungl. Myntkabinettet, 2011)  

Lenhammar, Harry, Sveriges kyrkohistoria, [huvudred. Lennart Tegborg], band 5, 

’’Individualismens och upplysningens tid’’ (Stockholm: Verbum i samarbete med 

Svenska kyrkans forskningsråd, 2000) 

Lindberg, Bo, ’’Den lärda kulturen’’, i Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden, red. Jakob 

Christensson (Lund: Signum, 2006) 

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria, del 3 ’’Frihetstiden’’ (Stockholm: Norstedt, 1978) 

Malm, Mats, Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism 

(Stockholm; Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion, 1996) 

Mattsson, Annie, Komediant och riksförrädare: handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf 

III, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 45 

(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala University Library [distributör], 2010) 

Mauss, Marcel, Gåvan, övers.: Marianne Ahrne (Lund: Argos, 1997) 

Mósesdóttir, Ragnheiður, ’’‘Good white paper, with a new, clear and elegant typeface’: Early 

Arnamagnæan Editions’’, i The Book as Artefact, Text and Border, red. Anne Mette 

Hansen, Variants 4 (Amsterdam; Rodopi, 2005) 

Müller, Leos, Rydén, Göran, Weiss, Holger (red.), Global historia från periferin. Norden 1600– 

1850  (Lund: Studentlitteratur, 2010) 

Norrman, Ragnar, Biskopar i Uppsala 1594–2014. Porträtt och korta biografier, Uppsala stifts 

herdaminne, Serie II, Band II:1 (Uppsala: Stiftshistoriska kommittén i Uppsala, 2014) 

Nya Almänna Tidningar, [ed. Carl Christoffer Gjörwell], nr. 55, 59, 61 (Stockholm, 1773) 

Nyberg, Kenneth, ’’Om ordnandet av global kunskap – Linné och hans apostlar’’, i Global 

historia från periferin. Norden 1600–1850, red. Leos Müller, Göran Rydén, Holger 

Weiss (Lund: Studentlitteratur, 2010) 

Ólafsson, Eggert, Pálsson, Bjarni, Vice-lavmand Eggert Olafsens og Land-physici Biarne 

Povelsens reise igiennem Island, foranstaltet af videnskabernes sælskab i Kiøbenhavn, 



94 
 

og beskreven af forbemeldte Eggert Olafsen, med dertil hørende 51 kobberstøffer og et 

nyt forfærdiget kart over Island (Sorøe [Sorø], 1772), exemplaret i Uno von Troils 

Islandicasamling, Linköpings stifts- och landsbibliotek, samt exemplaret i UUB 

Osbeck, Pehr, Dagbok öfwer en ostindisk resa åren 1750. 1751. 1752 (Stockholm, 1757) 

Oscarsson, Ingemar, i Den svenska pressens historia, vol. 1, red. Karl Erik Gustafsson, Per 

Rydén (Stockholm: Ekerlid, 2000) 

Persson, Mathias, Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792, 

Uppsala studies in history of ideas 40 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala 

University Library [distributör], 2009) 

Pétursson, Sigurður, ’’Iceland’’, i A History of Nordic Neo-Latin Literature, ed. Minna Skafte 

Jensen, Odense university studies in Scandinavian languages and literatures 32 (Odense: 

Odense University Press, cop., 1995) 

Rauschenberg, R.A., ’’The Journals of Joseph Banks’ Voyage up Great Britain’s West Coast to 

Iceland and to the Orkney Isles July to October 1772’’, i Proceedings of the American 

Philosophical Society, 117 (3) (Philadelphia, 1973) 

Ridbäck, Irma, Ärkebiskopen Uno von Troil. En biografisk skiss, i Släkt och hävd, red. Jonas 

Kuschner, nr. 2-3 (Stockholm: Genealogiska föreningen, 2001)  

Rimm, Anna-Maria, ’’Böckernas vägar: den svenska bokhandelns import av utländska böcker 

1750–1800’’, i Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth Century Studies, vol. 

10 (Uppsala: Sällskapet för 1700-talsstudier, 2013) 

Said, Edward W., Orientalism, 1. ed. (New York: Pantheon Books, 1978) 

Schück, Henrik, ’’Uno von Troils själfbiografi och reseanteckningar’’, i Svenska memoarer och 

bref, vol. 1 (Stockholm: Bonnier, 1900) 

Skarstedt, C.W.,  ’’Uno von Troil’’, i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, 18. 

uppl. (Upsala: Wahlström & C.., 1850) 

Skuncke, Marie-Christine, Carl Peter Thunberg. Botanist and Physician (Uppsala: Swedish 

Collegium for Advanced Study, 2014) 

Skuncke, Marie-Christine, Gustaf III – Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska 

fostran (Stockholm: Atlantis, 1993) 

Sparrman, Anders, Resa till Goda Hopps-Udden, södra Polkretsen och omkring Jordklotet, samt 

till Hottentott- och Caffer-Landen, Åren 1772–1776, del I (Stockholm, 1783) 



95 
 

Speake, Jennifer, ed., Literature of Travel and Exploration. An Encyclopedia, vol. 1–2 (New 

York: Fitzroy Dearborn, 2003), speciellt Rebecca Steinitz artikel ’’Diaries’’  

Sveinsson, Gunnar, Bréf Gunnars Pálssonar, II. Athugasemdir og skýringar (Reykjavík: Stofnun 

Árna Magnússonar, 1997) 

Tidningar utgifne i Uppsala, [ed. Magnus Swederus], nr. 3, 4, 6, 7, 8 (Upsala, 1773) 

Thomasson, Fredrik, ’’32 piskrapp vid quatre piquets: Svensk rättvisa och slavlagar på Saint 

Barthélemy’’, i Historielärarnas förenings årsskrift, huvudred. Bengt Nilson (2013) 

Thoroddsen, Þorvaldur, Landfræðissaga Íslands. Hugmyndir manna um Ísland, náttúruskoðun 

og rannsóknir fyrr og siðar, vol. 3 (Reykjavík, 1902) 

Troil, Uno von, Bréf frá Íslandi, med inledning av Haraldur Sigurðsson (Reykjavík: 

Menningarsjóður, 1961) 

Troil, Uno von, Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII (Stockholm, 1777) 

Troil, Uno von, Brev om Island, med inledning av Ejnar Fors Bergström, Skrifter utgivna av 

Samfundet Sverige–Island 3 (Stockholm: Hökerberg, 1933) 

Troil, Uno von, Lettres sur l’Islande, övers.: Gabriel Axelsson Lindblom (Paris, 1781) 

Westerlund, Johan Alfred, Setterdahl, Johan Axel, Linköpings stifts herdaminne, vol. 1 

(Linköping, 1919) 

Westman, Knut B., ’’Uno von Troil’’, i utg. Gustav Åsbrink, Svea rikes ärkebiskopar från 1164 

till nuvarande tid (Stockholm: Natur o. kultur, 1935) 

Öhrberg, Ann, Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700 

tal, Studia Rhetorica Upsaliensia 4 (Höör: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2014) 

 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 

[Anon.], ’’August Ludwig Schlötzer’’, i Nordisk familjebok (1916, s. 1107 f.), 

http://runeberg.org/nfcd/0580.html, artikel hämtad 2015-05-08 

[Anon.], ’’Johann Georg Peter Möller’’, i Nordisk familjebok (1913), 

http://runeberg.org/nfbs/0189.html, hämtad 2015-04-10 

Boëthius, B., Abraham Bäck, urn:sbl:16256, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2015-04-27 

Donell, G., Nils Reinhold Brocman, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16980, Svenskt 

biografiskt lexikon, hämtad 2014-09-23 

Ekstrand, Viktor, Svenska landtmätare 1628–1900, i Biografisk förteckning, nr. 1388, 

http://runeberg.org/nfcd/0580.html
http://runeberg.org/nfbs/0189.html
http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16980


96 
 

http://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F101011440&type=2&s=TAR

KIS08_Balder, hämtad 2015-04-10 

Gierow, Krister, Sven LagerBring, urn:sbl:10853, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2015-05-  

08 

Grankvist, Rolf, Gerhard Schøning. Skolemann og Historiker, i Norsk biografisk leksikon, 

https://nbl.snl.no/Gerhard_Sch%C3%B8ning, hämtad 2015-04-10 

Holm, Gösta, Johan Ihre, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14084, Svenskt biografiskt lexikon, 

hämtad 2015-04-27 

http://www.historia.se/ 

Jantzen, A., ’’Ludvig Harboe’’, Dansk biografisk Lexikon, hämtad 2015-04-26: 

http://runeberg.org/dbl/7/0089.html 

Jägerskiöld, Olof, Axel Gabriel Leyonhuvud, urn:sbl:11160, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 

2015-04-28 

Kaalund, Kr., ’’Bjarni Pálsson’’, Dansk biografisk Lexikon, hämtad 2015-04-26: 

http://runeberg.org/dbl/12/0526.html 

Kaalund, Kr., ’’Eggert Ólafsson’’, Dansk biografisk Lexikon, hämtad 2015-04-26: 

http://runeberg.org/dbl/12/0383.html 

Kaalund, Kr., ’’Niels Horrebow’’, Dansk biografisk Lexikon, hämtad 2015-04-26: 

http://runeberg.org/dbl/8/0109.html 

Lindberg, Sten G, Anders J Nordström, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8323, Svenskt 

biografiskt lexikon, hämtad 2015-04-07 

Lindholm, Lars, Carl Christoffer Gjörwell, urn:sbl:13087, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 

2015-04-27 

Mauss, Marcel, ’’Essai sur le don’’, i l’Année Sociologique, seconde série, 1923–24, hämtad 

2015-02-18: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don

/essai_sur_le_don.pdf 

Schück, H., Carl Reinhold Berch, urn:sbl:18516, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2014-09 

23 

Svedberg, The, med bidrag av B. Boethius och A.G. Högbom, Torbern Olof Bergman, 

urn:sbl:18647, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2015-04-27 

http://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F101011440&type=2&s=TARKIS08_Balder
http://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FRA%2F101011440&type=2&s=TARKIS08_Balder
https://nbl.snl.no/Gerhard_Sch%C3%B8ning
http://www.historia.se/
http://runeberg.org/dbl/7/0089.html
http://runeberg.org/dbl/12/0526.html
http://runeberg.org/dbl/12/0383.html
http://runeberg.org/dbl/8/0109.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/2_essai_sur_le_don/essai_sur_le_don.pdf


97 
 

Troil, Uno von, Letters on Iceland, [eng. övers. rev. av E. Mendes da Costa], 3. uppl. (London, 

1783), tillgänglig på UUB:s digitala bibliotek (Udig), placering ECCO (tillgänglig för 

användare inom UU) 

Wettergren, [?], Fredrik Akrel, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5639, Svenskt biografiskt 

lexikon, hämtad 2015-04-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 
 

BILAGOR 

 

BILAGA 1: Banksexpeditionens resa till Hekla  

Kartan visar Banksexpeditionens resa till Hekla, 18–28 september 1772. Källa: Anna 

Agnarsdóttir, ’’Sir Joseph Banks and the exploration of Iceland’’, i Sir Joseph Banks: a global 

perspective, ed. R.E.R. Banks and Royal Botanic Gardens (Kew, England, 1994), s. 38.  

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

BILAGA 2: Tre handskrivna brev från Uno von Troil till Hannes Finnsson (i original och 

med transkriptioner)   

Brev från Uno von Troil till Hannes Finnsson, Islands landsbibliotek – Universitetsbiblioteket 

(Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn), Reykjavík. Foto: Alexandru Lefter. Transkribering: 

Alexandru Lefter. 

[Brev 1, daterat Stockholm den 3 juni 1773, i original] 

 



100 
 

 

 

 

 



101 
 

[Brev 1 transkribering] 

 

Högtärade Herre. 

Det är mig besynnerligen angenämt, at, ehuru efter 

längre tidens utdrögt [utdröjt] än jag sjelf velat, ifrån min 

hemort få skicka min Herre några rader. Kunna de 

ej betyga min erkäntsla för all den möda och vänskap 

Min Herre för mig under mitt vistande i Köpenhamn haft 

ospard [osparad], torde de likväl vittna huru högt värde jag sätter 

på Min Herres vänskap och minne. 

Secreteraren Stechau så väl som Cancellie Rådet Berch 

hafva bägge undfått sina bref, och var dem bägge oändli- 

gen fägnesamt [glädjande] få höra Min Herres välmåga. 

Hvad min Herres Lexicon Islandicum beträffar, som  

hos CancellieRådet Ihre var oändligen välkommit, får 

jag begära om någon dilation [uppskov] med dess tillbaka lämna- 

de, ty det hinner omöjligen at för än i höst blifva afskri- 

fvit, och skall sedan ej draga på tiden med dess öfversän- 

dande. 

Hvad lider med andra delen af Biskopens Hist. Ecles. och 

med Landnama samt Christnis och andra sagor. Jag skulle ön- 

ska at få underrättelse huru snart de blifva färdiga samt 

för hvad pris, då min Herre torde tillåta mig at jämte pen- 

ningars öfversändande, besvära honom med deras upköpande. 
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Vet min Herre väl om Grettis saga någonsin är tryckt, utom 

bland dem som utgåfvos af Lagman Marcus Björnson? 

Var gunstig och anmäl min vördnad hos Herrar Suhm 

Langebäck, Erichson etc och låt mig vid något tillfälle 

blifva ihugkommen med någon skrifvelse. Då torde  

Min Herre äfven kunna gifva mig några nyheter 

ifrån vårt älskade Island 

Må väl Min Egen gynnare och glöm ej den [von Troil] som  

med beständig högagtning och vänskap lefver, 

Min Högtärade Herres, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm d. 3 Junii                                 ödmjuke tjenare 

1773.                                                          Uno von Troil. 
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[Brev 2, daterat Upsala den 20 juni 1774, i original] 

 



104 
 

[Brev 2 transkribering] 

                                                                    Upsala d. 20 Junii 1774 

 

Högtärade Herre. 

 

Med öfverbringaren af detta, Herr Bokhand- 

laren Svederus [Magnus Swederus] ifrån Upsala, får jag ändteligen 

tillbaka lämna det handskrefne Islänske Lexicon 

som jag emot förmodan så länge behållit, i brist 

på bud till Köpenhamn. Jag hoppas Min Herre, på 

hvars vänskap jag fullkomligen räknar, ej illa uttyder 

et sådant drögsmål [dröjsmål], och försäkrar at intet utom till- 

fälle för mig felas, at visa Min Herre all möjelig er- 

käntsla. 

Jag gjör mig äfven försäkrad at Min Herre, som 

vän af Svenskar och älskare af bokliga konster, hedrar 

Herr Svederus med sin vänskap och biträde, i de saker 

som Han i Köpenhamn önskar uträtta. Han torde på 

något sätt sjelf kunna visa sin erkäntsla, och ökar alt det 

biträde [hjälp] Min Herre behagar lämna Honom, den högagtning  

och vänskap hvarmed jag framhävdar, 

Min Herres, 

                                           ödmjuke vän och tjänare 

                                             Uno von Troil   
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[Brev 3, daterat Stockholm den 5 juli 1774, i original]  
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[Brev 3 transkribering] 

 

Högtärade Herre. 

 

Nu hoppas jag at redan Herr Bokhandla- 

ren Svederus öfverlämnat Min Herres Islän- 

ske Lexicon, hvilket jag emot min tanke nog 

länge behållit. Jag är min Herre oändeligen  

förbunden för att han så länge tillåtit mig 

at nyttja detʃama [lexikonet], och önskar ingen ting 

högre, än at på något sätt tillbakars kunna 

visa min tjenstberedvillighet. 

Jag gjör mig äfven försäkrad at min Her- 

re ej ogunstigt uptager, at jag nu besvä- 

rar med några böckers’ upköpande, för hvil- 

ka Bokhandlaren Svederus clarerar [betalar] och 

om hvars’ öfverstyrande han sedan lofvat 

at draga försorg. Jag hade väl en större för- 

                                                            teck- 
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teckning, i anseende därtill, at jag gärna 

ville hafva alt som uti Danmark så- 

väl på Islanska som Danska rörande Is- 

lands oeconomiske författning utkomit, 

men som jag förlagt denne upteckning 

så får jag hos min Herre anhålla det han  

utom [förutom] de saker jag nämner, äfven är gunstig 

och utsöker det förnämste som kan fås och i dette 

ämne är skrifvit, i synnerhet, om några skrif- 

ter skulle vara, som gifva ideer om Islands han- 

del, samt alla de oförrätter som Compagniet 

gjordt det sama. 

Nu får jag nämna 

1 Andra Tomen af Hist. Eccles. Islandiae  

2 Christnis saga på bäste papper 

3 Landnama do. [dito] do. 

4 Ett trädshnitt öfver sista sprutningen på Heckla, 

hvaraf jag äfven under min varelse i Kjöpen- 

                                                              hamn 

 

 

 



110 
 

 

   hamn i ʃällʃkap med Min Herre köpte et exempl. 

Var gunstig och tjena mig härutinnan [detta], samt 

blifver jag dästo mera förbunden om antalet 

ökas af de öfversände saker. 

Med et inneliggande bref till Island får 

jag äfven besvära. 

Haf beständigt i sin vänskap den inne- 

sluten, som med beständig tillgifvenhet 

framhävdar, 

Min Högtärade Herres’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockh. d.5 Julii                                        ödmjuke tjenare 

                 1774.                                         Uno von Troil.  
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BILAGA 3: Karta över Island i Reise igiennem Island   

Jon Erichsens och Gerhard Schønings ’’Nyt Carte over Island’’, i Eggert Ólafssons och Bjarni 

Pálssons Reise igiennem Island, 1772. Uno von Troils exemplar bevarat i hans Islandicasamling, 

Linköpings stifts- och landsbibliotek. Foto: Alexandru Lefter 
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