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1. Inledning 

Det som driver historikern att ”försmå välbehag för slitsamma dagar” är 
glöden i hans egen vetgirighet efter det som verkligen hände för länge sedan i 
det hemlighetsfulla land som vi kallar det förflutna. Att kika in i den magiska 
spegeln och där varje dag få se nya varelser är ett brinnande begär som förtär 
och tillfredsställer honom hela hans liv, som bär honom varje morgon, ivrig 
som en älskare, till biblioteket och arkivet. Den förföljer honom med styrkan 
av den fruktansvärdaste lidelse, för den är poetisk. De döda fanns och är inte. 
Deras plats känner dem inte längre, den är idag vår. Dock var de en gång lika 
verkliga som vi, och i morgon skall vi likt dem bli till skuggor.1 

[…] ingen kan vara mer rotad i landskapet än jag, som ej trivs annorstädes. 
[…] i övrigt vill jag göra allt för vårt gamla ärliga landskap, det bästa som 
finns, världens 7de världsdel, anser jag!2 

I det intervall som bildas av dessa existentiella positioner, den förra uttryckt 
av den brittiske historikern G. M. Trevelyan och den senare av den 
västgötske läroverksadjunkten Rudolf Söderberg, har denna avhandling 
tillkommit och utspinner sig dess berättelse. Mången gång har jag, med den 
iver som Trevelyan beskrivit, begett mig till biblioteken och där, förgätande 
all rast, försjunkit i flydda tiders böcker och tidningslägg, eller till arkivens 
gömslen, och glömsk av tid och rum förlorat mig bland de kapslade buntarna 
av förflutenhetens spår och, medan dammet från papper av lump stilla lagt 
sig, avlyssnat röster som stelnade på papperet ändock, när blicken rör sig 
längs välpräntade eller slarvigt och hastigt nedslängda meningar, talar över 
seklen: 

                               
1  G. M. Trevelyan, extrakt från ”The Present Position of History” (1927), i Keith Thomas, 

The Oxford Book of Work, Oxford 1999, s. 499: ”That which compels the historian to 
‘scorn delights and live laborious days’ is the ardour of his own curiosity to know what 
really happened long ago in that land of mystery which we call the past. To peer into that 
magic mirror and see fresh figures there every day is a burning desire that consumes and 
satisfies him all his life, that carries him each morning, eager as a lover, to the library and 
the muniment room. It haunts him like a passion of terrible potency, because it is poetic. 
The dead were and are not. Their place knows them no more, and is ours today. Yet they 
were once as real as we, and we shall tomorrow be shadows like them.” 

2  Rudolf Söderberg, Brev till ”Bäste vän och Frände!” (Ernst Fischer), 12/8 1919 (VgM: 
VgFmf, E:4). Rudolf Söderberg, 1881-1958, född i Lidköping, fil.lic. i Lund 1920, 
adjunkt i geografi och biologi i Skara och Stockholm, ornitolog. Om Söderberg, se Per-
Olof Swanberg, ”Rudolf Söderberg”, (nekrolog) Skaradjäknen 1958:2, s. 3 
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– Västgötarna har kallat mig, hörs en nybliven biskop i ett sekel, och en 
annan i nästa… – oc þy war han saghðær faðþir at fostærlanði, talar 
krönikören ur 1200-talet… – Mina kära västgötar är alltid i mina tankar och 
går jag upp i domkyrkans torn kan jag vid klar väderlek se hem till 
Västergötland, säger en längtande röst i Linköping… – Vi vill inte slåss 
utanför landskapet, vi går bara till älven som våra förfäder, larmar en 
uppbådad men upprorisk bondehop i Vadsbo… – Popularis, Conterraneus, 
Sympatriota, hör jag studenter benämna varandra… – Till landskapets heder 
bör det beskrivas, säger en röst, och ett raspande ljud sprids från hundra 
kyrkoherdars gåspennor när de tecknar Korrt Beskrifning öfwer Giället… – 
borgmästaren prisar magisterns nyttiga förehafvande at til publici tienst vilja 
giöra beskrifning… – Salve, decus patrie,/ Martyr Deo grata,/ Ad laudem 
Westgocie/ Celitus donata, svingar sig Brynolfs lovsång upp under 
domkyrkovalvet… – Landskapen ger landsmanskap och skönast ser vi det 
vid akademierna, säger en röst från Vänersborg… – för nationens heder, 
förklarar nationskuratorn… – Västergötlands elva städer, läser prosten från 
sitt färdiga manuskript… – de blånande bergens landskap, hörs omväxlande 
på latin och svenska… – mina landsmän… – Jag hälsar dig, Västgötarike,/ i 
morgonens gyllene glans, ljuder körens barnaröster… – landskapet borde ha 
en akademi, föreslår lektorn i Skara… – Västgötakungen Rolf skall min 
avhandling handla om… – skönast är min födsloort… – nedteckna dialekten 
och berättelserna… – slott, säterier, borgarhus och sjuderier… – De laudibus 
Westrogothiae… – Här ligger paradiset, hörs skalden säga, och orden sprids i 
landskapet… – samla och bevara landskapets minnen, manar ett upprop… – 
Westergötland är det äldsta och säkert kända hemland för vår ätt, meddelar 
greven… – utplåna inte vårt språk, vädjar docenten… – här stod svenska 
folkets vagga, säger riksantikvarien och ett sus går genom publiken… – 
Vädjan till vestgötarne! förkunnar en bokrygg… – vårt gamla ärliga 
landskap, det bästa som finns, världens sjunde världsdel… 

Ut ur böcker och arkivalier tränger dessa röster, vittnande om människor 
som kände sig som västgötar, som förbundna med Västergötland, och som 
gav uttryck för det vi kallar regional identitet. Hur uppstod denna identitet? 
Vilka artikulerade den? Vilka uttryck tog den sig? Hur fördes den vidare? 
Förändrades den? Vad är identitet? Vad menar jag med västgötsk identitet? 
Dessa frågor skall efter hand besvaras i denna avhandling, men ett första 
svar på den sista frågan lyder: 

Västgötsk identitet är den självbeskrivning som människor ger när de 
talar om sig som tillhöriga ett kollektiv av viss beskaffenhet, västgötar, vilka 
bebor eller härstammar från ett geografiskt rum av en viss beskaffenhet, 
Västergötland, med vilket de känner sig förbundna och vars beskrivning de 
inkorporerar i berättelsen om sig själva. 

Denna västgötska identitet återfinns i medeltida handskrifter, inkunabler, 
riksarkivalier, orationer, dissertationer och ortsbeskrivningar, i 
studentnationer, fornminnesföreningar och hembygdsrörelse. Jag avser inte 
att här täcka in hela denna nästan tusenåriga historia. Mitt syfte är att skildra 
den västgötska identitetens idéhistoriska utveckling från 1646, då två 
latinska orationer prisade Västergötland i Åbo och Uppsala, till 1771, då en 
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gymnasist i Skara, inför resan till akademien i Uppsala, höll avskedstal på 
alexandrinsk vers över sitt landskap. En tillbakablick på tiden före 1646 
kommer dock att göras för att beskriva de sammanhang ur vilka identiteten 
och dess konkreta uttrycksformer växte fram. 

1. Syfte 

Avhandlingens syften är flera. 1.) Jag skall först beskriva och analysera 
regional identitet under tidigmodern tid, med materialet hämtat från 
västgötars utsagor 1646-1771. Någon egentlig forskning om tidigmoderna 
regionala identiteter i Sverige finns inte. Jag företar därför, i likhet med vad 
Jonas Nordin gjorde i sin avhandling om nationell självbild, En fattigt men 
fritt folk, en kartläggning av identitetens "utseende och innehåll",3 för att på 
basis av detta formulera en teori om identitetens utseende och utveckling. En 
regional identitet inkluderar därtill det rum i vilket man befinner sig, den 
handlar alltid om "vi i vår värld". Därför ingår det i detta syfte också att 
undersöka hur detta rum (Västergötland) beskrivs i dessa identitetsutsagor.4 
2.) Jag skall också undersöka hur aktörerna praktiskt gick tillväga när de 
satte samman sina utsagor (orationer, dissertationer, beskrivningsprojekt), 
vilka kontakter de tog, vilket material de använde, osv. En idéhistoria som 
ignorerar denna mer hantverksmässiga nivå löper risken att blott skrapa på 
idéernas yta. 3.) Slutligen vill jag utreda förutsättningarna för det nutida 
bruket av identitetstermen och dess användning på förflutna tider. Detta sista 
syfte försöker jag huvudsakligen lösa i denna inledning, medan de två förra 
syftena utreds genom hela avhandlingen. 

Detta är en akademisk avhandling. Det innebär inte att den är riktad 
enbart till akademiker. Det har varit min strävan att det följande skall vara 
tillgängligt också för en läsande allmänhet som inte skyr mödan. Resten av 
denna inledning ägnas dock en utförlig akademisk redogörelse för mina 
teoretiska och metodiska överväganden kring avhandlingsarbetet, för 
tidigare forskning och för det använda materialet. 

Detta inledningskapitel är strukturerat på följande sätt. Först (avsnitt 2) 
granskas innebörden i de ord som ringar in avhandlingsämnet: identitet, 
regional, Västergötland. Därefter (avsnitt 3) framställer jag min uppfattning 
av de teoretiska frågor identiteten och studiet av denna reser. Det är här jag 
ger min syn på förutsättningen för vårt nutida bruk av identitetstermen. 

                               
3  Jfr Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från 

sen stormaktstid till slutet av frihetstiden, (diss.) Stockholm 2000, s. 15. 
4  Rumsdimensionen har i forskningen om nationella och andra kollektiva identiteter varit 

nedvärderad till förmån för tidsdimensionen, vilket som på senare tid har börjat 
uppmärksammas. Se Niels Kayser Nielsen, Steder i Europa – omstridde byer, grænser 
og regioner, Aarhus 2005, s. 198-218. 
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I detta avsnitt argumenterar jag också för att man måste skilja på identitet 
och stereotyp, samt redogör för varför jag avstår från föreställningen om den 
andre som konstituerande för regional identitet i tidigmodern tid, liksom från 
föreställningen om regionala identiteter som moderna skapelser. Därnäst 
(avsnitt 4) diskuterar jag mina metodiska val, i termer av tilltro och kontext, 
bekräftelse och vederläggning. Sedan tar jag upp ”typer och perioder” 
(avsnitt 5). Här ger jag det allmänna resultatet av min forskning i regionalt 
material från 1600-tal till nutid och introducerar de termer varmed jag valt 
att kategorisera olika slag av regional identitet. De sista avsnitten (6-8) tar 
upp tidigare forskning, avgränsningar och material, samt avhandlingens 
fortsatta disposition. 

2. Ord och betydelser 

Inledningsvis skall jag granska bruket och innebörden av de ord som 
tillsammans beskriver denna studies objekt: identitet, regional, 
Västergötland. Vi börjar med substantivet (identitet), för att sedan ta dess 
adjektiviska bestämning (regional), och slutligen benämningen för den 
tidsligt-rumsliga placeringen (Västergötland) av studieobjektet (regional 
identitet). 

1. Identitet 

Ordet identitet har sitt ursprung i det latinska substantivet identitas. Ordet 
har troligen tillkommit för att man känt ett behov av att utifrån pronomenet 
idem, samma, kunna uttrycka ”samhet”, på liknande vis som man från 
räkneordet unus och adjektivet similis, en och lik, kunde uttrycka ”enhet” 
och ”likhet” (unitas och similitas).5 Det latinska identitas förekommer hos 
Martianus Capella på 400-talet,6 en av medeltidens mest lästa författare, 
liksom hos Dante Alighieri i början av 1300-talet.7 I Sverige förekommer 

                               
5  Thesaurus lingvae latinae, bd vii:1, Lipsiae 1934-64, art. identitas; Alain Rey (red.), 

Dictionnaire historique de la langue française, Paris 1993, art. identité; The Oxford 
English Dictionary, 2.ed., Oxford 1989, art. identity. Det finns olika förklaringar till 
ordets uppkomst. Det går inte att av idem forma sammansättningar som *idemitas eller 
*idemtas, så enligt en förklaring har man gått till identidem (alltjämt, ideligen, ”om och 
om igen”), och lagt detta ord till grund för sammansättningar och avledningar (för detta 
talar att identidem troligen kommer av idem et idem). Den andra förklaringen är att man 
associerat från idem till id ens, ”det tinget”, ”det varat”, och lagt det till grund. 

6  The Oxford English Dictionary, 2.ed., Oxford 1989, art. identity. 
7  Nicholas Ostler, Ad infinitum. A Biography of Latin, New York 2007, s. 346, 348. 
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den latinska formen i medeltida texter (åren 1408 och 1419).8 Ordet började 
tas in i folkspråken redan under medeltiden; i franskan som ydemtite på 
1300-talet.9 På engelska kommer det som idemptitie 1570,10 på svenska som 
identitet 1642.11 

Substantivet identitet har i svenskan grundbetydelsen ”egenskap(en) eller 
förhållande(t) att två (eller också flera) personer, ting eller begrepp osv. 
egentligen äro ett och samma, att något är absolut detsamma som något 
annat”.12 Det är i denna mening ordet uppträder under de första seklen i 
svenskan. I slutet av 1700-talet (första belägg i SAOB 1796) tas ordet in i 
filosofiskt språkbruk och betecknar där det faktum att ett och samma något är 
detsamma vid olika tillfällen och omständigheter. Under 1800-talet (belägg 
från 1846) börjar ordet uppträda i juridiska sammanhang, där det betecknar 
att någon (eller något) konstateras vara vem (eller vad) denne (eller detta) 
uppges vara. Ännu en betydelse, jag vill kalla den karakteriserande, 
uppträder under 1800-talet (belägg 1868); det faktum att något är likformigt, 
homogent, genomgående detsamma, av samma halt.13 

Substantivet identitet gav under 1800-talet en mängd sammansättningar 
av främst filosofiskt slag, som identitetsprincipen (1806), och mot slutet av 
seklet och under 1900-talet sammansättningar av juridisk art, som 
identitetsbok (1892).14 Adjektivet identisk uppträder kring 1800 (första 
belägg 1797). Ordet betecknar det som utgör en och samma sak, är totalt 
sammanfallande, men också enstaka instanser av samma art eller slag. Det 
uppträder från början i sin filosofiska betydelse, och från 1893 i sin 
juridiska. I sin karakteriserande betydelse uppträder det redan 1830.15 

Det förefaller emellertid som att substantivet identitet under första hälften 
av 1900-talet framför allt användes i sina sammansättningsformer. SAOB 
anger 1933 det självständiga substantivet identitet som ”föga brukligt”. 

                               
8  Ulla Westerbergh & Eva Odelman, Glossarium till medeltidslatinet i Sverige, 2 bd, 

Stockholm 1968-2002, bd 1, s. 514 (identitas). 
9  Alain Rey (red.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris 1993, art. identité. 
10  The Oxford English Dictionary, 2.ed., Oxford 1989, art. identity. 
11  Andreas Sparman (nob. Palmchron), Sundhetzens Speghel […], Stockholm 1642, 

företalet, sign. Bvii v. Sparman säger att han ”för materiens Identitetz skull offta hafwer 
most förebringa, thet som aff androm på annat Tungomål skrifwit är”. 

12  Svenska Akademiens Ordbok, art. identitet (tr. 1933). 
13  Ibid. Belägget för den sista betydelsen är: ”Myntet borde bestå af ett ämne som … skulle 

hafva i sin natur största möjliga likformighet eller identitet.” Det är hämtat från Ambroise 
Clément, Den politiska ekonomien i sin närvarande utveckling. Övers. [av Carl Fredric 
Bergstedt], Stockholm 1868. 

14  Andra filosofiska sammansättningar var: identitetssystem (cirka 1809), identitetslära 
(1820), identitetssatsen (1835), identitetsfilosofi (1842), identitetslagen (1882). Andra 
juridiska sammansättningar: identitetskort (1909), identitetsbevis (1911), 
identitetshandling (1921), identitetscertifikat (1924), identitetsbricka (1929); Svenska 
Akademiens Ordbok, art. identitet (tr. 1933). 

15  Ibid. Det senare belägget är: [Den grå hjärnsubstansen] ”finner man mera lös, mjuk, 
identisk och formlös, så att den är lika danad hvar den träffas”. Arvid Henrik Florman, 
Anatomisk handbok. 1-2. Lund 1823-30, bd 2. 
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Tillgängliga databaser bekräftar detta.16 I Svenska dagbladets årsbok, åren 
1923-1958, förekommer identitet tre gånger, åren 1933-34. I två av fallen 
gäller det personers identitet (juridiskt), i ett av fallen handlar det om tings 
identitet (att askorbinsyra är C-vitamin). 

Från 1950-talet började man i psykologiska sammanhang tala om en 
persons identitet, som det vilket karakteriserade individen eller utgjorde dess 
roll.17 Identitet förekom inte som begrepp i traditionell psykoanalys, men när 
psykoanalysens intresse i mitten av 1900-talet alltmer flyttades från det 
undermedvetna till det medvetna, blev identiteten ett tema.18 Allmänt anses 
den amerikanske psykologen Erik H. Erikson vara ”den moderna 
identitetsteorins ’founding father’”.19 Erikson menade att tonåren handlade 
om att den unge skulle finna sin jagidentitet (ego identity), en någorlunda 
harmonisk överensstämmelse mellan personens självbild och det omgivande 
samhällets bild av personen.20 Detta var för Erikson inte en fråga om enbart 
människans inre, utan även en psykosocial fråga som rörde hennes relation 
till samhället. Härifrån var steget inte långt till kollektiva identiteter, en 
utveckling som redan Erikson påbörjade.21 I en analys av Freuds ord, att han 
kände en ”inre identitet” med sitt judiska ursprung,22 skrev Erikson 1956: 

Här syftar termen “identitet” på en individs förbindelse med sitt folks unika 
värderingar, utvecklade genom en unik historia. [– – –] Termen identitet 
uttrycker en sådan ömsesidig relation i det att den betecknar både en 
bestående överensstämmelse med sig själv (självsamhet [självidentitet]) och 
en med andra bestående delaktighet i något slags inre karaktär.23 

                               
16  Nedanstående uppgifter ur databaser är alla hämtade ur konkordanser från Språkbanken 

vid Göteborgs universitet; <http://spraakbanken.gu.se/konk/>. 
17  Nationalencyklopedins ordbok, Höganäs 2004 (1995), uppger att identitet, som 

”(medvetande om) egen existens och särart”, finns i svenskan från 1958. 
18  A. L. Epstein, Ethos and identity. Three studies in ethnicity, London 1978, s. 7. 
19  Anita Jacobson-Widding, ”Preface and acknowledgement”, i: idem (red.), Identity: 

Personal and Socio-Cultural. A Symposium, Uppsala 1983, s. 10 (cit.). Eriksons roll 
poängteras också av Peter Schneider, ”Identität? Vier psychoanalytische Anläufe zum 
Thema”, i: Klaus Bittermann (red.), Identität und Wahn. Über einen nationalen 
Minderwertigkeitskomplex, Berlin 1994, s. 63. 

20  Per Saugstad, Psykologins historia. En introduktion i dagens psykologi, (no. orig. 1998) 
Stockholm 2001, s. 283f. 

21  Erik H. Eriksons, Childhood and Society, (amer. orig. 1950) London uå [1951], s. 11, 
237ff. Den svenska upplagan, Barnet och samhället, Stockholm 1954, är förkortad; den 
sista fjärdedelen, vari bl.a. övergången till kulturell identitet är explicit, saknas. 

22  Sigmund Freud i brev 1926; cit. och diskuteras i Peter Gay, Freud, (eng. orig. 1988) 
Stockholm 1990, s. 624. 

23  Erik H. Erikson, Identity and the Life Cycle, New York 1959: ”Here, the term ”identity” 
points to an individual’s link with the unique values, fostered by a unique history, of his 
people. [– – –] The term ”identity” expresses such a mutual relation in that it connotes 
both a persistent sameness within oneself (selfsameness) and a persistent sharing of some 
kind of essential character with others.” Cit. efter Anita Jacobson-Widding, 
”Introduction”, i: Jacobsson-Widding (red.) 1983, s. 13-32, cit. s. 14. Eriksson diskuterar 
detta Freuds brev redan i Childhood and Society; Eriksson 1951, s. 241 (ej i sv. uppl.). 



 17 

Dessa två betydelser av identitet, som personlig och kollektiv, återfinner vi i 
växande omfattning i den svenska dagspressen. I databasen Press 65 (1965) 
finns 14 förekomster av ”identitet”, varav de flesta avser identitet i juridisk 
mening (verklig eller fiktiv person eller sak), men två avser personlig 
identitet, en logisk identitet, samt en kollektiv identitet (amerikansk).24 
I Press 76 (1976) finns tio förekomster av ”identitet”, varav fyra avser 
identitet i juridisk mening (verklig eller fiktiv person), tre personlig identitet, 
två etnisk identitet, samt en ”nationell identitet”.25 I Dagens Nyheter 1987 
finns 70 träffar; de flesta personlig identitet, en mindre del juridisk eller 
kollektiv identitet.26 Press 95 (1995) ger 224 träffar, varav de flesta avser 
personlig eller kollektiv identitet, och en mindre del juridisk identitet.27 
Svenska Dagbladet 2000 innehåller 561 förekomster av ”identitet”, varav de 
flesta avser personlig eller kollektiv identitet, och en mindre del juridisk 
identitet.28 Även om dessa baser inte är helt jämförbara, så kvarstår en 
mycket kraftig ökning av förekomsten av ordet ”identitet”, framför allt från 
1980-talet, och en lika kraftig ökning av den relativa förekomsten av 
identitet i dess personliga och kollektiva betydelse.29 Denna förändring är 
inte bara ett svenskt fenomen; så talas det i den danska identitetshistoriken 
om ”det endnu i efteråret 1988 forholdsvis sjældent brugte ord identitet”.30 

Detta har kraftigt förändrat bruket av ordet identitet under senare hälften 
av 1900-talet. Ordet identitet betecknade fram till mitten av 1900-talet 
vanligen ”samma sak” och ”likhet”, samt var föga brukligt. Med de nya 
begreppsliga innehåll som ordet fick under 1950- och 1960-talen har bruket 
mångfaldigats. Personlig identitet ses ofta som psykosocial, människans 
psykiska känsla av sin situation i samhället, gentemot andra människor, och 
har kommit att täcka in företeelser som tidigare benämndes med ordet jag.31 
Det sentida bruket av termen kollektiv identitet har närmast kommit att 
ikläda sig betydelser som under historien gått under andra termer, såsom 

                               
24  Press 65 omfattar material från fem morgontidningar (SvD, DN, ST, SDS, GHT) under 

fem 14-dagarsperioder 1965. 
25  Press 76 omfattar material från fem morgontidningar (SvD, DN, ST, SDS, GHT) under 

fem 14-dagarsperioder 1976. 
26  Dagens Nyheter 1987 omfattar material från DN fyra veckor 1987. 
27  Press 95 omfattar material från fem morgontidningar (Arbetet, DN, GP, SvD, SDS) 

under fyra veckor 1995. 
28  Svenska Dagbladet 2000 omfattar material från SvD under en mindre period (längd ej 

angiven) 2000. 
29  Jag har till följd av materialets storlek inte gjort något försök att för de senare baserna 

exakt bestämma den relativa förekomsten av ordet identitet i respektive betydelse (vilket 
i en del fall skulle kräva tillgång till papperstidningarna för att någorlunda säkert 
avgöras). 

30  Ole Feldbæk, ”Dansk identitetshistorie”, inledning i idem (red.), Dansk identitetshistorie. 
1. Fædreland og modersmål 1536-1789, København 1991, s. 18. 

31  Inom bl.a. den psykoanalytiska riktningen. Jfr. Sven B. Ek, ”Regional identitet”, i: Utsikt 
mot framtidens regioner – sju debattinlägg. Bilaga 1 till betänkande av 
Regionutredningen, (SOU 1992:64) Stockholm 1992, s. 74. 
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karaktär,32 kultur,33 temperament,34 lynne,35 och kynne.36 Dessa ord kunde 
också användas, och används till viss del ännu, om individer. På liknande vis 
kan ”identitet” med bestämningar (etniska, nationella, sexuella, eller andra) 
användas om såväl individer som kollektiv. 

Det nya begreppsliga innehållet i ordet ”identitet” (personlig och 
kollektiv) gjorde det möjligt, från 1960-talet och framåt, att i allt större 
utsträckning börja tala om sin identitet, ”min identitet”, ”vår identitet”, 
varvid det ofta handlat om identitet med bestämningar (etnisk, religiös, 
sexuell, etc.). Detta har samtidigt gjort identiteten till ett ämne för såväl 
teoretiska analyser som hetsiga stridigheter. 

2. Region 

Bestämningen regional, i sammansättningen ”regional identitet”, är en 
adjektivisk avledning av det latinska substantivet regio. I klassiskt latin 
betydde regio ”riktning”, ”i rak linje mot”, men användes sällan i denna 
betydelse, utan oftare i överförd mening; dels som beteckning för ”gräns” i 
olika avseenden, dels som beteckning för en del av himlen eller jorden, en 
trakt, ett territorium, en provins; stundom i bestämd mening, ett bestämt 
område, men lika ofta av obestämd utsträckning eller belägenhet.37 Augustus 
indelade Italien i tolv områden, vilka kom att benämnas regiones, varifrån vi 
troligen har ordets betydelse av bestämda underavdelningar av ett rike, 
många gånger synonymt med provins. 

I betydelsen ”land”, ”trakt”, lånades ordet in i franskan på 1000-talet och 
användes i denna mening in i modern tid. Med 1300-talet har ordet kommit 
att betyda ett territorium, enhetligt till följd av ”likheten i dess fysiska 
egenskaper eller dess invånares gemensamma ursprung”.38 I engelskan 
återfinns ordet från 1300-talet.39 Ordet regio brukades fortsatt i latinet; det 
                               
32  Se slutet av Eriksons ovan citerade yttrande om Freud. Se även SAOB, art. ”karaktär”, 

”nationalkaraktär”. 
33  Se t.ex. Sverker Sörlins kommentar om Anssi Paasis framställning (1986) av en regions 

identitetskonstruktion: ”man frestas tänka sig att Paasi här i själva verket talar om 
kultur”; Sverker Sörlin, ”Regiontanken”, i Janerik Gidlund & Sverker Sörlin, Det 
europeiska kalejdoskopet. Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten, 
Stockholm 1993, s. 155-192, cit. s. 171. 

34  SAOB, art. ”temperament”, citerar Posten, 1789, s. 385, ”De Utlänningar som tillagt 
särskildte Nationer särskildte lynne och temperamenter […].” 

35  Nordisk Familjebok, 2. uppl., bd 17, art. ”Lynne”: ”särskildt användes i sådan betydelse 
uttrycket ’folklynne’ som betecknande de utmärkande egendomligheterna i ett visst folks 
karaktär, sådan den framträder i hela folklifvet. Lynne blir därvid ungefär detsamma som 
individualitet, i hvilken bemärkelse man också använder uttrycket ’skaplynne’.” Se även 
SAOB, art. ”lynne”. 

36  SAOB, art. ”kynne”, ”folkkynne”. 
37  Charlton T. Lewis & Charles Short, A Latin Dictionary, Oxford 1955 (1879), art. regio. 
38  Alain Rey (red.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris 1993, art. région. 
39  The Oxford English Dictionary, 2.ed., Oxford 1989, art. region. 
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förekommer, för att ta svenska exempel, i ett glossarium (en ordbok) från 
Vadstena på 1400-talet, i vilket det översätts med ”rike”, och i titeln till en 
av de orationer från 1646 som diskuteras i nästa kapitel.40 

På svenska uppträder ordet som beteckning på himlavalvet eller 
atmosfären från 1685, med avseende på växtlighet och klimat från 1808, som 
beteckning för del av byggnad från 1839, som del av organism från 1799, i 
bildlig mening (”Andens region hos människan”, Almqvist 1840), för att 
under 1900-talet följas av en mängd sammansättningar, regionalgeografiska 
eller administrativa, som ”regionplan” 1926.41 Termen region har sett ett 
starkt uppsving under 1900-talets senare decennier; i databasen Press 65 
finns två förekomster, medan Svenska Dagbladet 2000 har 227 
förekomster.42 

Den adjektiviska formen regional finns belagd från 1888, och följs av 
många sammansättningar under 1900-talet. Sammanställningen ”regional 
identitet” torde tillhöra samma grupp som etnisk, lokal, och andra identiteter, 
som i större omfattning började användas från 1970-talet. Avledningen 
”regionalism”, som finns i franskan från 1875 och engelskan från 1881, är 
belagd i svenskan från 1911. 

Adjektivet regional, brukat som bestämning till den rumsliga nivån 
mellan kommuner och stat, är implicit i ”regionalpolitik” (1970), ett begrepp 
som föregicks av ”lokaliseringspolitik” (1952), vilket antyder att 
regionaltermer har sitt ursprung i statlig politikersfär.43 Bruket av 
substantivet ”region” (till skillnad från adjektivet regional) som beteckning 
på nivån mellan stat och kommun torde ha blivit fast etablerat med de 
statliga regionutredningarna i början av 1990-talet; det förekommer först i en 
centerpartimotion 1991.44 

Regionen som rumslig enhet har genom idéhistorien laddats med olika 
betydelser. Redan under renässansen fanns föreställningar om de små 
enheternas företräde framför centraliserade stater. Det relativt sena politiska 
enandet av Italien och Tyskland talar också för att mindre enheter länge 
behöll sin attraktionskraft. Vissa 1800-talsradikaler, som Proudhon och 
Kropotkin, förespråkade den mindre skalan, vilket Sverker Sörlin och Peter 
Aronsson har framhållit.45 Annars var 1800-talets europeiska liberaler och 
                               
40  Erik Neuman (red.), Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, (Samlingar utg. av 

Svenska Fornskriftssällskapet 45) Uppsala 1918-20, s. 520; Jacobus P. Chronander, 
Oratio Amplissimae Regionis Westrogothiae Descriptionem, veraque et digna Encomia 
repraesentans, Aboae 1646. 

41  Svenska Akademiens Ordbok, art. region (tr. 1957). 
42  Antal förekomster i Språkbankens konkordanser: Press 65: 2; Press 76: 8; DN 1987: 20; 

Press 95: 115; SvD 2000: 227. 
43  Jfr Sörlin 1993, s. 157f. 
44  Regional framtid. Slutbetänkande av Regionberedningen, (SOU 1995:27) Stockholm 

1995, s. 126. 
45  Sörlin 1993, s. 178ff; Peter Aronsson, Regionernas roll i Sveriges historia, 

(Expertgruppen för forskning om regional utveckling. Rapport 91) Stockholm 1995, 
s. 192f. 
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radikaler, inklusive arbetarrörelsen, motståndare till mindre enheter; det var 
den större staten som var deras ledstjärna. Regioner skulle kontrolleras och 
helst också exploateras; i det ljuset man kan man se det slutande 1800-talets 
intresse för skogen och malmen i Norrland.46 Framhävandet av det regionala 
som ett alternativ till det statliga centraliserandet kom från mer eller mindre 
konservativa krafter mot slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet. 
Regionalismen etablerades som en traditionsbevarande rörelse och förblev 
länge sådan.47 När samhällsklimatet kantrade åt vänster på 1960-talet så kom 
de regionala frågorna att radikaliseras; nya rörelser för uppvärdering av 
regionerna och deras rättigheter gentemot centralregeringarna växte fram i 
flera europeiska länder och centralregeringarnas politik mot regioner och 
periferi ifrågasattes.48 Den politiska integrationen inom Europeiska Unionen 
väckte frågan om en starkare ställning för regionerna 
(subsidiaritetsprincipen). Flera länder införde regionala församlingar, och 
regioner började samarbeta med varandra, också över statsgränserna. De 
återkommande läns- och regionutredningarna i Sverige bör delvis ses i detta 
sammanhang. 

Den ovan skisserade utvecklingen, från traditionsbevarande regionalism 
till aktuell politik inom EU, medförde en förändring i forskningens 
förhållande till regionen. Om regionen under en stor del av 1900-talet var en 
fråga för främst regionalgeografer från Vidal de la Blache till Gerd Enequist, 
så kom den från 1960-talet att i allt större utsträckning intressera sociologer, 
statsvetare och historiker. Fokus har därvid legat på nutid eller den närmast 
förflutna tiden, vilket har kunnat ge upphov till föreställningar om att 
regioner är nypåfunna. Men regioner har alltid varit beståndsdelar i den 
europeiska historien, stundom framvuxna ur människors horisontella 
interaktion, stundom ur överheters vertikala beslut. Dessa regioner har i 
Sverige utgjorts av landskapen, respektive länen.49 Det är landskapen som 
varit människors emotionella och identifikatoriska objekt, inte länen. Länen 
har varit statens, landskapen folkets. Försök att lansera länen som enheter i 
skolans geografiundervisning misslyckades.50 

Landskapen har genom historien givits olika benämningar, ibland som 
synonymer till ordet landskap, ibland som appellativ till det specifika 
landskapet. Benämningar på Västergötland, ur båda dessa aspekter och under 
den tid som här studeras, har varit: natio, regio, regnum, patria, provincia, 
                               
46  Se Sverker Sörlin, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det 

industriella genombrottet, (diss. Umeå) Stockholm 1988. 
47  J. Charles-Brun, Le Régionalisme, Paris 1911, utgör regionalismens ”programskrift”. 
48  Robert Lafont, Décoloniser en France. Les régions face à l’Europe, Paris 1971; Lennart 

Lundmark, Koloni i norr, Stockholm 1971; Göran Bäärnhielm, I Norrland hava vi ett 
Indien. Gruvdrift och kolonisation i Lappmarken under 1600-talet, Stockholm 1976. 

49  En historisk översikt finns i Peter Aronsson, Regionernas roll i Sveriges historia, 
(Expertgruppen för forskning om regional utveckling. Rapport 91) Stockholm 1995. 

50  Se Benny Jacobsson, ”Skolans konstruktion av landskap”, Bebyggelsehistorisk tidskrift, 
nr 38 (1999), s. 109ff. 
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land, landskap, nation, rike, provins, fädernes bygd, fädernes ort, 
fädernesland, fosterland, Västergyllen. Hur dess benämningar konkret 
använts visas i denna studie, och ett sammanfattande resonemang om 
benämningarna ges i avslutningen.51 

3. Västergötland 

”Det är synd att Guillou inte lät Västergötland förbli en ort skapad av den 
historiska fantasin.” Så hette det i Dagens Nyheter för några år sedan.52 
Västergötlands Hembygdsförbund (landets största, 41 200 medlemmar vid 
tillfället) lät meddela att landskapet fanns i sinnevärlden och protesterade 
mot vad man såg som negativ attityd i ”storstadspressen”,53 men ingen 
reaktion förmärktes hos den senare. 

Existensen av ett geografiskt rum benämnt Västergötland är belagt sedan 
närmare tusen år. På 1070-talet skriver Adam av Bremen om Gothi 
occidentales och Westragothia, västgötar och Västergötland. Decenniet 
därefter skriver påven brev till Wisigothorum gloriosis regibus, västgötarnas 
ärorika kungar. Under de följande seklen berättar isländska, danska och 
norska krönikörer och författare om västgötar och Västergötland. I början av 
1200-talet nedtecknas Västgötalagen. Västergötland utgjorde en lagsaga 
fram till 1850, även om dess befogenheter allt mer inskränktes. Ännu på 
1600-talet var Västergötland ett av de landskap som skulle godkänna 
riksdagsbeslut förr än de blev giltiga, samt skulle välja kung om tronen blev 
vakant. Landskapsvapnet och studentnationen är ett par av de symboler och 
institutioner som baserats på landskapet. Skara stift betraktades som 
västgötarnas stift. Trots att kronan och staten styrde i landskapet genom en 
länsindelning från 1630-talet, så förblev landskapet den för västgötar och 
andra naturliga enheten. Linné genomförde på 1700-talet inte en resa till 
Skaraborgs och Älvsborgs län, utan en ”Västgöta-Resa”. Under 1800-talet 
baserades en del av associationsväsendet och tidningspressen på landskapet 
och landskapsnamnet. Under 1900-talet levde landskapet kvar som ram för 
hembygds-, företagar-, turist- och idrottssammanslutningar, etc. Och under 
hela denna tid talade människor om sig, och omtalades som, västgötar. 

Att avfärda Västergötland som en historisk fantasi låter sig lika lite göras, 
som att på samma grund göra Stockholm, Sverige eller Helsingfors till en 
historisk fantasi. Så länge de som bor i Västergötland anser att landskapet 
finns, så finns det.54 

                               
51  Vid översättningar ger jag ofta inom parentes de latinska orden för dessa benämningar. 

Jag återges dem i de kasus och numerus de har i originaltexten. 
52  Dagens Nyheter 2000.08.04. 
53  Västgötabygden 2000:4. 
54  Här är Ernest Renans ord om nationer tillämpliga: En nation är de som har viljan att vara 

en nation; en nation är ”ett dagligt folkbeslut” (un plébescite de tous les jours). Ernest 
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De som bebor och bebott Västergötland, västgötarna, har genom historien 
benämnts på olika sätt: gothi, westgothi, wisigothi, götar, västgötar, men 
också med substantiv som folk, natio, gens, landsmän, populares, 
conterranei, sympatriotae, sympatrioter, etc. Vi kommer efter hand att stöta 
på dessa benämningar och jag kommer då att kommentera dem; i 
avslutningskapitlet ges en summerande diskussion om dessa termer och 
deras begreppsliga innehåll. På så sätt har avhandlingen också en viss 
begreppshistorisk avsikt.55 

3. Teoretiska överväganden 

De teoretiska och metodiska överväganden som här följer är delvis 
inspirerade av flera olika tänkare. Syftet med dessa överväganden är delvis 
att reda ut varför vissa vanliga teoretiska uppfattningar inte fungerar inför 
det här studerade empiriska materialet, men framför allt är syftet att mejsla 
fram begrepp och metoder som är användbara på detta material. När jag 
hänvisar till någon teoretiker, så betyder det inte att jag accepterar, eller än 
mindre ”ansluter” mig till, de berörda teoretikernas idéer, utöver de delar av 
dessa jag faktiskt använder och med de modifieringar jag eventuellt inför. 
Teorietiska ansatser används för att de är funktionella för det material och de 
delar av historien som jag undersöker; därmed fyller de mitt syfte. Det är 
min bild av källorna och kontexten som styr berättelsen, inte några teoretiker 
utanför forskningsprocessen. 

1. Identitetens metonymiska flykt 

Identitet är en term inom många vetenskapsgrenar och till viss del även ett 
ord i vardagsspråket. Ordet identitet har genom dessa bruk i olika 
sammanhang givits en begreppslig spännvidd, varigenom det kan användas i 
olika sammanhang och med olika begreppsligt innehåll. För psykologer, 
brottsutredare, matematiker, sociologer, filosofer, historiker och andra har 
ordet olika mening, och därtill kan man inom ett och samma verksamhetsfält 
strida om dess exakta betydelse. Ordet har alltså inte någon fast eller för 
nutiden given allmän mening. I historiska studier är identitet en term som 
inte så sällan ges en ytlig definition, när den inte, såsom oftast, lämnas 
odefinierad. Därigenom utsägs inte vad brukaren av termen lägger för 

                                                                                                                             
Renan, Qu’est-ce qu’une nation? et autre essais politiques, Paris 1992, s. 55; idem, Hvad 
är en nation? Föredrag, hållet i Sorbonne den 11 mars 1882, Helsingfors 1882, s. 23. 

55  Om olika slag av begreppshistoria läses i: Bo Lindberg (red.), Trygghet och äventyr. Om 
begreppshistoria, (Kung. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 
59) Stockholm 2005. 
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begreppslig mening i denna, eller, om vi använder vardagsspråk – författaren 
säger inte vad han menar med ”identitet”. 

Med utgångspunkt i termens filosofiska och ursprungliga mening av 
”samma entitet”, följt av en analys och rekonstruktion av begreppet, avser 
jag att nedan dels beskriva förutsättningarna för det nutida bruket av ordet 
identitet och dels definiera ett för denna studie användbart 
identitetsbegrepp.56 

Med bruket av termen identitet gör man en utsaga, en identitetsutsaga, om 
att något är något. Identitet är det verktyg varmed en identifikation uttrycks, 
som i den klassiska identitetslagen: ”A är A”, ”A är identiskt med A”, ”detta 
är detta”, ”detta är identiskt med detta”. I denna mening är identitet en 
relation, som uttrycks med kopulan ”är” och lika gärna kan ersättas med ett 
likhetstecken: ”A = A”, ”detta = detta”.57 Av detta följer naturligtvis dess 
motsats, ”¬ A = B”, ”A är icke identiskt med B”.58 

Nu är ju detta A = A (A är identiskt med A) en tautologi; den uttrycker 
något absolut sant, men oföränderligt och, om det inte utvecklas, ofruktbart. 
Man vill därför instämma i Hegels iakttagelse, att identitetslagen, trots vad 
som sedan antiken hävdats, inte är någon tankelag. Den som säger att 
”magnetism är magnetism” blir med rätta betraktad som enfaldig, 
konstaterade Hegel. Denna identitetslag, menade han, är en lag blott för 
abstrakt tänkande (dvs. för logik). Redan satsformen motsäger 
identitetslagens ”A = A”, ”emedan en Sats äfven lofvar en Åtskillnad mellan 
Subjekt och Predikat, men denna Sats icke uppfyller, hvad dess Form 
fordrar”.59 Sedd som språklig sats (utsaga) är ”A” subjektet, medan ”=A” är 

                               
56  Följande diskussion syftar alltså till att ta fram ett analysredskap, inte att utsäga något om 

vad jaget, självet, medvetandet och dessas identitet egentligen är; den frågan anser jag 
vara empirisk, i traditionen från filosofen David Hume till nobelpristagaren Francis 
Crick; David Hume, Avhandling om den mänskliga naturen. Ett försök att införa den 
experimentella metoden i studiet av människan. Bok 1. Om förståndet, (eng. orig. 1739) 
Stockholm 2002, s. 282-295 (del 4, sektion 6); Francis Crick, The Astonishing 
Hypothesis. The Scientific Search for the Soul, New York 1994. 

57  Jfr Dag Prawitz, ”Identitet”, Nationalencyklopedin, bd. 9, Höganäs 1992, s. 342; Poul 
Lübcke (red.), Filosofilexikonet, Stockholm 1988, s. 339 (mängdteoretiska symboler); 
Kaj B. Hansen, Grundläggande logik, Lund 1992, s. 110, där predikatet ”=” betecknas 
som identitetsrelationen. Ett ytterligare exempel: ”Man urskiljer under ordet identitet 
flera relationskonstanter […]. Det handlar främst om: […] b) den binära 
relationskonstanten, tecknad = […].” (On distingue sous le nom d’identité plusieurs 
constantes de relation […]. Il s’agit principalement de: […] b) la constante de relation 
binaire, notée = […].) J.-P. Ginisti, ”Identité (relation d’)”, André Jacob (red.), 
Encyclopédie philosophique universelle. II. Les notions philosophiques. Dictionnaire, bd 
1, Paris 1990, s. 1213. 

58  Eller mer generellt uttryckt: ¬ (A = ¬A), ”det är inte fallet att A är identiskt med icke-A”. 
59  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im 

Grundrisse, § 115: ”Dieser Sats [A = A], statt ein wahres Denkgesetz zu sein, ist nichts 
als das Gesetz des abstrakten Verstandes. Die Form des Satzes widerspricht ihm schon 
selbst, da ein Sats auch einen Underschied zwichen Subjekt und Prädikat verspricht, 
dieser aber nicht leistet, was seine Form fordert.” Svenska citatet från F. G. Afzelius på 
många sätt fortfarande givande framställning av det Hegelska tänkandet (i långa stycken 
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predikatet; för att satsen skall bli begriplig inom något annat område än den 
rena logiken, så måste ”=A” utsäga (lat. praedicare, predikera) något om 
”A”, men något som inte är samma sak som A. 

Den tautologiska återvändsgränd som identitetslagen i sin enkla form 
utgör, kan vi börja ta oss ur genom att beakta just hur vi utsäger, predikerar, 
något. Det är fruktbart att göra detta med hjälp av den s.k. Ogdens triangel:60 

 
Med ord utsäger vi något om något. När vi använder ord, så kan de avse 
referenten61 eller begreppet. Denna distinktion framhävdes av Gottlob Frege, 
diskuterades kritiskt av Bertrand Russell, och upptogs med förnyat intresse 
av filosofer som Willard Quine.62 Frege talade om betydelse (Bedeutung) 
och mening (Sinn); Quine om referens (reference) och mening (meaning). 
Jag kommer, som framgått, att använda uttrycket ’referent’ och ’begrepp’. 

Orden i ena ledet av en identitetsutsaga (på ena sidan identitetstecknet) 
kan ersättas med andra ord som betecknar samma referent. Vi kan därför 
säga sådant som: ”Venus = Aftonstjärnan”; ”Sophie von Knorring = 
Författarinnan till Kusinerne”; ”E = mc2 ”. Den logiska formen är ”a = b”, 
förutsatt att ”a” och ”b” har samma referent.63 Med denna synonymi (eller 
koreferentialitet64) har vi kommit närmare en beskrivning, men inget nytt har 
tillförts; identiteten kan fortfarande hävdas vara relationen mellan de två 

                                                                                                                             
är det en översättning av Hegels skrifter); Fredrik Georg Afzelius, Hegelska 
Philosophien. Historisk framställning, Uppsala 1843, s. 221. 

60  Den är uppkallad efter den brittiske språkforskaren Charles Kay Ogden (1889-1957); 
Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe & Jon Elster, Argumentationsteori, språk och 
vetenskapsfilosofi, (no. orig. 1977 och senare; 2. sv. uppl.) Stockholm 1995, s. 253. 

61  Med referent avses här det som utsagan refererar till. Jag använder ”referent” hellre än 
”referens”, som har en något vidare betydelse. Se artiklarna ”referens”, ”referent” och 
”referera” i Poul Lübcke (red.), Filosofilexikonet, Stockholm 1988, s. 460ff. 

62  Litteraturen om detta är givetvis gigantisk, men som kort introduktion till diskussionen 
fungerar fortfarande G. H. von Wright, Logik, filosofi och språk. Strömningar och 
gestalter i modern filosofi, Stockholm 1957, s. 188-194 (en andra upplaga 1965 har flera 
gånger omtryckts). 

63  De gemena bokstäverna används för predikatlogik, medan de versala används för 
satslogik. 

64  För koreferentialitet, se Føllesdal, Walløe & Elster, 1995, s. 259. 
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leden i utsagan. Det var apropå sådana utsagor som den moderna logikens 
skapare, Gottlob Frege, skrev att de belyser identitetsrelationen, men inte 
definierar identitet: ”Då varje definition är en likhet [identitet, Gleichung], 
kan man inte definiera likheten [identiteten, Gleichheit] själv.”65 

Men om vi inte betraktar leden i identitetsutsagan som ord (syftande på 
samma referent), utan i stället frågar oss vad deras mening är, dvs. betraktar 
dem som begrepp, så blir utsagorna osäkrare. Begriper alla samma sak med 
ordet ”Aftonstjärnan”? Att se den begreppsliga aspekten öppnar för 
flertydighet. Om vi sedan säger ”Venus = Morgonstjärnan”, så kan ordet 
”Morgonstjärnan” sägas antyda ett annat begrepp än ordet ”Aftonstjärnan”, 
men ha samma referent.66 Än osäkrare blir våra utsagor om vi kvalificerar 
dem, vilket vi nästan alltid gör, t.ex. med införande av en tidsaspekt: ”Den 
idag dömde Adolf Adolfsson = Mannen som rånade banken förra året”. Våra 
utsagor blir på dessa sätt osäkrare än den tautologiska ”A = A”, men 
paradoxalt nog är detta förutsättningen för att de skall bli meningsfulla och 
användbara. 

Om redan byten av ord i det ena ledet kan sägas göra utsagan mindre 
säker, än den tautologiskt sanna, genom att kräva en hänvisning till 
referenten för grundandet av sin sannolikhet, så börjar införandet av 
begreppsaspekter (meningen) och kvalificeringar, som tidsaspekten, luckra 
upp den fasthet och oföränderlighet som utmärker den logiska identiteten. 
Kanske är detta orsaken till den språkliga förskjutning, som gjort det möjligt 
att definiera (och använda) identitet på ett vardagsspråkligt sätt (dvs. utanför 
det logiska språket), och som jag vill beskriva som identitetens metonymiska 
flykt. 

Från att i förstone vara det varmed något sades vara identiskt med något, 
så har termen identitet efter hand kommit att beteckna den utsaga som göres 

                               
65  Efter att ha fastslagit att han med ordet ”lik“ avser ”icke-åtskild, sammanfallande, 

identisk” (Ich bemerke hierbei, dass ich das Wort ”gleich” ohne weitern Zusats im Sinne 
von ”nicht verschieden”, ”zusammanfallend”, ”identisch” gebrauche.), höll Frege med 
Husserl, om att Leibniz berömda formel ”eadem sunt, quorum unum potest substitui 
alteri salva veritate” (det finns ord av vilka ett kan ersätta ett annat under bibehållande av 
sanningen) inte var en definition. Freges skäl var dock andra än Husserls: ”Då varje 
definition är en likhet, kan man inte definiera likheten själv. Man skulle kunna kalla 
denna Leibnizska förklaring en grundsats, som ger uttryck åt likhetsrelationens innebörd, 
och som sådan är den av grundläggande betydelse.” (Da jede Definition eine Gleichung 
ist, kann man Gleichheit selbst nicht definieren. Man könnte jene Leibnizische Erklärung 
Grundsatz nenne, der das Wesen der Gleichheitsbeziehung zum Ausdrucke bringt, und 
als solcher ist sie von grundlegender Wichtigkeit.) Gottlob Frege, Recension av E. G. 
Husserl: Philosophie der Arithmetik. Psychologische und logische Untersuchungen, Bd 
1, Leipzig 1891, i Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Neue Folge, bd 
103 (Leipzig 1894), s. 313-332, spec. s. 319-321, cit. s. 320. 

66  Ovanstående hör till grunderna i logik och språkfilosofi och kan återfinnas i vanliga 
handböcker; se t.ex. Føllesdal, Walløe & Elster 1995, s. 251-259. En introduktion ger 
Michael Devitt & Kim Sterelny, Language and Reality. An Introduction to the 
Philosophy of Langage, Oxford 1987 (och senare), där det ovan diskuterade behandlas på 
s. 26, 29f. 
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om detta något. Identiteten förskjuts från att vara en fråga om relation till att 
bli en fråga om egenskap, om karaktär. Vi kan betrakta detta som en 
metonymi, efter benämningen på de retoriska konstfärdigheter som bestod i 
att ”den yttre orsaken sätts i stället för dess följder [och omvänt], eller saken 
i stället för det [t.ex. egenskaper] som tillhör saken [och omvänt]”.67 
Sammanställningen ”a = b” har man så börjat utläsa ”a:s identitet är b”; ”b” 
blir en utsaga om den identitet, ofta en egenskap, som utmärker ”a”, eller, för 
att tala på hegelska, med predikatet har man börjat utsäga subjektets 
identitet. Ofta har man talat om andra: Adolf Adolfsson är bankrånaren, 
norrlänningen är tystlåten, osv. 

Mot slutet av 1900-talet har emellertid ordet identitet kommit att frekvent 
användas av förstapersoner (jag, vi) som benämning på föreställningen om 
sig själv; identitet har blivit självbild. Inför sig sätter man en ”bild” (en 
föreställning) av sig själv, såsom varande intellektuell, cool rappare, 
helyllesvensk, metrosexuell, latino, eller annat, och skapar sin identitet 
genom implicera, leva upp till och tala som om ”jag är som bilden”. Det är 
denna metonymiskt skapade självbild som människor betecknar som sin 
”identitet”. 

Förutsättningarna för denna skillnad mellan identitet som 
egenskapsutsaga och identitet som självbild skall nu närmare diskuteras. 

2. Idem och ipse 

Ovanstående diskussion om identitetens grunder är delvis inspirerad av den 
franske filosofen Paul Ricoeurs belysning av identitetstermens dubbelhet i 
Soi-même comme un autre (”En själv som en annan”).68 Denna 

                               
67  Gerhardus Johannes Vossius, Elementa Rhetorica eller retorikens grunder, (övers. och 

utg. av Stina Hansson; Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 
meddelanden nr 5) Göteborg 1990, s. 22f. 

68  Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990, spec. förordet och femte och sjätte 
studien. Verket föreligger i en engelsk översättning, Oneself as another, Chicago 1992. 
Ricoeur situerar Soi-même comme un autre inom ramen för sitt projekt att studera 
narrativiteten som nyckel till förståelsen av oss själva, vilket han utvecklar i Temps et 
recit. I-III, Paris 1983-1985, och i kortform i texten ”Den berättade tiden” (1984), i idem, 
Från text till handling. En antologi om hermeneutik, Stockholm/ Stehag 1993, s. 205-
235. Ricoeur har varit föremål för en omfattande studie på svenska: Bengt Kristensson 
Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen. Paul Ricoeur, (diss.) Stockholm/ Stehag 
1994. Soi-même comme un autre behandlas av Uggla på s. 441-463 
(identitetsproblematiken per se på s. 441-449, de etiska implikationerna av denna, vilka 
jag förbigår i denna avhandling, på s. 449-463). I likhet med Uggla och Ricoeurs norske 
översättare, Hallvard Ystad, anser jag att soi-même, ”sig själv”, i ricoeursk kontext bör 
översättas med ”en själv”. (Se Hallvard Ystad, ”Paul Ricoeur”, 
<http://babelserver.org/ricoeur.html> [2007.01.15]). Det indefinita pronomenet ”en” 
erbjuder sig som objektsformen av tredjepersonspronomenet ”man”. Men som ”en” 
också kan användas i subjektsposition, även om SAOL och svenska grammatikor 
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identitetsordets dubbelbetydelse, att utsäga något om såväl ”det samma” som 
något om karaktären hos ”en själv”, har länge använts i språket. Men först 
Ricoeur har gjort denna dubbelhet till föremål för en inträngande studie. 

Ricoeur ringar in problematiken genom att framhålla att man kan se 
”identitet” som ekvivalent både med latinets idem (samme) och latinets ipse 
(själv). Ricoeur benämner dessa två slag av identitet mêmeté (efter det 
franska ordet même, ”samma”, som delvis är synonymt med identique, 
”identisk”) och ipséité (efter latinska ipse, ”själv”).69 

Medan mêmeté, idem-identiteten, enligt Ricoeur ofta implicerar en 
jämförelse med något annat, jag skulle vilja säga närmast yttre, så är detta 
inte fallet med ipséité, ipse-identiteten. Han skriver: 

[…] ipse-identiteten igångsätter en dialektik […] av sig och annan än sig. Så 
länge man förblir inom mêmeté-identitetens cirkel, så företer alteriteten hos 
annan än sig inget egendomligt: ”annan” figurerar […] i förteckningen över 
antonymer till ”samma”, vid sidan om ”motsatt”, ”särskild”, ”olik”, etc. Det 
blir helt annorlunda om man ställer samman alteriteten med ipseiteten. En 
alteritet som inte – eller inte enbart – följer av jämförelsen antyds av vår titel, 
en alteritet sådan att den kan vara konstitutiv för ipseiteten själv. Soi-même 
comme un autre antyder redan från början att ipseiteten hos en själv 
implicerar alteriteten till en så intim grad att den ena inte låter sig tänkas utan 
den andra, att den ena snarare övergår i den andra, som man säger med 
hegelianskt språkbruk. Vid ”som” [comme] skulle vi vilja fästa den starka 
betydelsen av, inte blott en jämförelse – en själv liknar en annan –, utan rent 
av en implikation: en själv för så vitt som … annan. 70 

Vi har alltså inte bara de två olika begreppsliga meningarna hos termen 
identitet, alltså idem-identitet och ipse-identitet; vi har därtill inom dessa en 
spänning, en rörelse, eller med Ricoeurs ord ”en dialektik”, mellan ”samma” 
och ”annan” inom idem-identiteten, och mellan ”sig” och ”annan än sig” 

                                                                                                                             
betecknar det bruket som vardagligt, så är det enligt min mening att föredra framför det 
genustolkbara ”man”. 

69  Ricoeur 1990, s. 12f. Mêmeté är Voltaires ord för identitet: ”Identitet. Denna 
vetenskapliga term betyder bara samma sak; den skulle kunna återges på franska med 
mêmeté.” (Identité. Ce terme scientifique ne signifie que même chose; il pourrait être 
rendu en français par mêmeté.) François de Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1765 
års upplaga; <http://www.voltaire-integral.com/Html/19/identite.htm> [2007.02.28]. 

70  Ricoeur 1990, s. 13f. ”[…] l’identité-ipse met en jeu une dialectique [...] du soi et de 
l’autre que soi. Tant que l’on reste dans le cercle de l’identité-mêmeté, l’altérité de 
l’autre que soi ne présente rien d’original: ’autre’ figure [...] dans la liste de antonymes 
de ’même’, à coté de ’contraire’, ’distinct’, ’divers’, etc. Il en va tout autrement si l’on 
met en couple l’altérité avec l’ipséité. Une altérité qui n’est pas – ou pas seulement – de 
comparaison est suggérée par notre titre, une altérité telle qu’elle puisse être constitutive 
de l’ipséité elle-même. Soi-même comme un autre suggère d’entrée de jeu que l’ipséité 
du soi-même implique l’altérité à un degré si intime que l’une ne se laisse pas penser 
sans l’autre, que l’une passe plutôt dans l’autre, comme on dirait en langage hégélien. Au 
’comme’, nous voudrions attacher la signification forte, non pas seulement d’une 
comparaison – soi-même semblable à un autre –, mais bien d’une implication: soi-même 
en tant que … autre.” 
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inom ipse-identiteten. Idem-identiteten är den jag tidigare berörde utifrån 
den analytiska identitetslagen, medan ipse-identiteten, vill jag hävda, är den 
som uttrycks med självbilder, genom identitetens metonymiska flykt. Den 
alteritet som är konstitutiv för ipse-identiteten är inget annat än självbilden, 
föreställningen om en själv. Detta understryks av att Ricoeur finner 
ipseitetens emblematiska uttryck i ordhålligheten, i människans föreställning 
(självbild) att hon skall hålla sitt ord.71 

Denna gång från identitet som memeitet till identitet som ipseitet är bara 
ett annat sätt att beskriva identitetens metonymiska flykt, från jag/vi är lik 
(eller olik) du/ni/dem (en yttre alteritet), till jag/vi är sådan som min/vår bild 
av mig/oss (min/vår egenalteritet). 

3. Bilden av en själv som en annan 

Att skilja på idem och ipse öppnar för förståelse av identiteten. Idem-
identiteten var ursprungligen en logisk identitet, identitetslagens ”A = A” 
(och dess följd ”¬ A = B”), en identitet som är apriorisk och inte kräver 
någon empirisk undersökning. Den metonymiska flykten, som tar sin början 
redan med den koreferentiella identitetens ”a = b” och dess metonymiska 
utläsande som ”a:s identitet är b”, gör emellertid idem-identiteten till en 
identitet som beläggs a posteriori, alltså efter en (empirisk) undersökning. 

Ipse-identiteten handlar om själv-identitet. Ipse-identiteten uttrycks med 
en självbild, en föreställning, ”jag är såsom x [föreställningen]”, vilket i 
identitetens metonymiska flykt blir till ”min identitet är x [föreställningen]”. 
Styrkan i detta ”(så)som” understryks med emfas av Ricoeur: 

Vid ”som” [comme] skulle vi vilja fästa den starka betydelsen av, inte blott 
en jämförelse – en själv liknar en annan –, utan rent av en implikation: en 
själv för så vitt som … annan.72 

Implikationen är ett starkt konnektiv. Det uttrycker ”om p, så q”, ”p → q”. I 
samma stycke har Ricoeur skrivit (vilket tidigare citerades) att alteriteten 
(annanheten) är konstitutiv för ipseiteten (ipse-identiteten). Men ipseitetens 
annanhet är inte ett yttre andra, som i identitetslagens negativa ”¬ A = B”; i 
stället är annanheten bilden av en själv. Detta är viktigt, för det är bara så en 
själv över huvud taget är något. Om man försöker finns sitt rena jag så finner 
man ingenting, vilket redan David Hume konstaterade när han blickade in i 
sig själv och bara såg en följd av intryck, men inget ”jag”.73 För att en själv 

                               
71  Ricoeur 1990, s. 148f. 
72  Ricoeur 1990, s. 14. ”Au ’comme’, nous voudrions attacher la signification forte, non pas 

seulement d’une comparaison – soi-même semblable à un autre –, mais bien d’une 
implication: soi-même en tant que… autre.” 

73  Hume 2002, s. 292ff. 
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alls skall vara något, så måste en själv vara en annan; först med den 
självskapade annanheten är man en själv; en själv kan inte vara en själv utan 
denna annanhet, denna självbild. Utanför den logiska världens ”A = A”, ”jag 
= jag”, ”en själv = en själv”, ”¬ A = B”, osv., så återfinns alltid en själv och 
dess annanhet tillsammans, aldrig var för sig. Detta är, vill jag hävda, det 
radikala i Ricoeurs påpekande av att ”en själv som en annan” är en 
implikation, ”om p, så q”, ”om en själv, så en annan”. Här finner vi ipse-
identitetens rot. 

När en själv konstruerar sin identitet gentemot den andre, så är den 
andre självbilden av en själv. Detta skiljer ipse-identiteten (självidentiteten) 
från idem-identiteten. Den senare har redan initialt, genom den logiska 
identitetslagen, det yttre andra företrätt (som ”¬ A = B”). Därför uppträder 
det yttre andra som en grundförutsättning i externt tillskriven identitet 
(stereotyper). (Detta utesluter inte att man kan resa ett identitetsbygge på 
skillnad mot ett yttre andra; det är då många gånger fråga om det jag längre 
fram beskriver som ”kritisk identitet”.) 

En sista aspekt. All identitet, annat än den logiska, tautologiska och 
aprioriska ”A = A”, är metonymisk. Av detta följer att varje utsaga om 
identitet (annat än den logiska) är osäker, dels för att den måste beläggas 
empiriskt, dels för att metonymin i sig är en osäkerhet. Man kan studera, 
beskriva och diskutera en sådan identitetsutsaga, men dess, så att säga, 
fakticitet är osäker. 

4. Kollektivs och platsers identitet 

Vi har hittills rört oss kring identitet som personlig identitet. Inget hindrar att 
man, i en rörelse från singularis till pluralis, tillämpar samma resonemang på 
ett kollektiv och dess identitet. Olika slag av kollektiv identitet har dock 
något olika betydelser, vilket kort skall belysas genom några stipulativa 
definitioner. 

Kollektiv identitet. Kollektiv identitet uttrycks av människor (enskilt eller 
tillsammans) som anser sig tillhöra, eller identifierar sig med, kollektivet 
ifråga. Det kan vara identiteter grundade på etnicitet, klass, yrke, kön, nation, 
region, etc., och vanligen har en människa flera identiteter, vilka som olika 
stora facetter speglar de olika identitetsgrundernas vikt för människan. 

Nationell identitet handlar bl.a. om strävanden att uppnå eller bevara en 
statlig oberoende enhet (rike), vari nationen (etniskt eller politiskt 
definierad) vanligen är dominerande. Etnisk identitet handlar om att vara en 
del av ett folkslag, med eller utan strävan att bära upp en egen stat (rike). 
Regional identitet är den självdefinierade identiteten hos människor som är 
knutna till ett historiskt-geografiskt rum eller till ett nyskapat territorium, 
mer eller mindre väl definierat till sin omfattning och vanligen inom en och 
samma statliga enhet (rike). 
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Den regionala identiteten inkluderar vanligen inte föreställningen att 
bärarna av identiteten inom detta regionala rum utgör en egen etnicitet, skild 
från grannarnas, eller föreställningen att vara en nation (etniskt eller politiskt 
definierad), med rätt till statligt oberoende. Gränserna mellan dessa tre slag 
av kollektiva identiteter är givetvis inte absoluta; övergångsformer och 
sammanfallanden är möjliga, även om det varit sällsynt i Sverige. 

Regional identitet är inte detsamma som regionalism. Regionalism är 
strävanden från människor inom eller utom en region, vilka definierar sig 
som tillhöriga denna region, efter vad man upplever som rättvisa för denna 
region inom ramen för den existerande statsbildningen (riket); strävan efter 
eget statligt avskiljande är inte regionalism – det är nationalism. 

Regional identitet bör också skiljas från en regions identitet, eller i 
allmännare mening en plats identitet. Platsens (eller regionens) identitet 
formuleras av dess invånare och tas upp i bilden av ens eget kollektivs 
identitet. Men en regions identitet kan också vara tillskriven regionen av 
enskilda och kollektiv utanför regionen, vilka inte identifierar sig med 
regionen. Sådan tillskriven identitet, t.ex. information från geologer, 
geografer, historiker, resenärer (Linné kan vara ett exempel), kan givetvis 
assimileras och integreras i platsinvånarnas självskrivna bild av sin region. 
En regions identitet kan så få karaktär av en ”förhandlad” identitet, i 
bemärkelsen att den är både själv- och tillskriven, även om förhandlingen i 
fråga kan vara nog så maktfullkomlig från ena sidan.74 När 
maktfullkomligheten kommer utifrån kan platsidentiteten ges drag av 
stereotyp eller stigma (se vidare nedan). 

Den för denna studie intressanta kollektiva identiteten är den regionala 
identiteten, alltså dess egen-identitet, dess självbild, dess kollektiva ipseitet. 

5. Agenten och stereotypen 

Identitet, personlig eller kollektiv, utgår från identitetsbäraren, en själv eller 
vi själva. Men identitet kan också tillskrivas, vilket närmast emblematiskt 
visas av passhandlingar och identitetskort, men också, och mer djupgående, i 
sociala och kulturella attityder, vilka föreges beskriva vem en själv eller 
kollektivet är, under det att de föreskriver vem man borde vara; en 
problematik som Simone de Beauvoir fångade upp i de kända orden On ne 
naît pas femme: on le devient; ”Man föds inte till kvinna, man blir det.”75 

Den svenske etnologen Åke Daun har givit en definition av identitet, som 
berör denna fråga, men samtidigt fördunklar: 

                               
74  Michel Bassand, ”Introduction. Identité régionale”, i Michel Bassand (red.), Identité et 

développement régional, Berne 1991, s. 11-19, spec. s. 11f. 
75  Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe. II. L’expérience vécue, Paris 1949, s. 13; idem, 

Det andra könet, Stockholm 2002, s. 325. 
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Identitet är först och främst en individs upplevelse av sin särskildhet i 
förhållande till andra. Dessutom är identiteten den säregenhet som andra 
tillskriver individen eller en grupp av individer.76 

Som framgår av övervägandena hittills, så ser jag, delvis i anslutning till 
Ricoeur, identiteten som i förstone konstruerad i och genom den självbild 
individen gör sig av sin eller sitt kollektivs egenhet, inte i förstone som en 
upplevelse ”av sin särskildhet i förhållande till andra”. Detta kommer att 
underbyggas ytterligare i kommande avsnitt av denna inledning, samt i 
själva studien. Dauns andra mening i citatet reser frågan om agent och 
identitet. Den identitet som andra tillskriver en själv är, vill jag hävda, av 
annat slag än den identitet som utgår från en själv och som individen 
självskriver. Den senare grundas i ipseitet och är agentens utsaga om sig 
själv; den förra grundas i memeitet och är agentens utsaga om andra. Att 
göra denna åtskillnad är nödvändig, om man inte vill hamna i situationen att 
låta en människas eller grupps identitet bestämmas av andra; kvinnors 
identitet bestämmas av män, muslimers av kristna, danskars av svenskar, 
värmlänningars av skåningar, osv. 

Etnologer, socialantropologer och andra är givetvis medvetna om detta, 
men döljer och går förbi denna viktiga åtskillnad genom att använda samma 
term (identitet) för två olika begreppsliga omfång (andras tillskrivningar och 
egnas självskrivningar).77 

Den schweiziske sociologen Michel Bassand har, med blicken riktad mot 
det sena 1900-talets situation, tagit sig an skillnaden mellan tillskrivningar 
och självskrivningar: 

[…] identiteten, av vad slag den än är, kan vara positiv eller negativ. I det 
förra fallet talar vi, med P. Bourdieu och P. Centlivres, om emblem, dvs. 
tecken eller symboler valda av kollektivets medlemmar från de mångahanda 
elementen i deras regionala sociokulturella vävnad, för att presentera sig för 
och skilja sig från andra. Det är genom de regionala emblemen som den 
regionala skillnaden verkar. 

Den negativa identiteten benämns stereotyp eller stigma. Den implicerar 
negationen och nedvärderingen av regionen och dess medlemmar. 
Stereotypen eller stigmat är mestadels konstruerat av för regionen externa 
aktörer och är ofta förenad med ett dominansförhållande. Mycket ofta har 
regionala stridigheter som mål att upphäva stigmat.78 

                               
76  Åke Daun, Det allmänmänskliga och det kulturbundna, Stockholm 1999, s. 156. 
77  Som exempel: Ulf Björklund & Ulf Hannerz, Nyckelbegrepp i socialantropologin, 

Stockholm 1999, s. 15. 
78  Bassand 1991, s. 13f: ”[...] l’identité quel que soit le type, peut-être positive ou négative. 

Dans le premier cas, avec P. Bourdieu et P. Centlivres, nous parlons d’embème, c’est-à-
dire de signes ou de symboles choisis par les membres de la collectivité parmi les 
multiples élements de son tissu socio-culturel régionale, pour se présenter à autrui et pour 
s’en distinguer. C’est par les emblèmes régionaux que s’opère la distinction régionale. 
L’identité négative est intitulée stéréotype ou stigmate. Elle implique la négation et la 
dévalorisation de la région et de ses membres. Le stéréotype ou le stigmate est la plupart 
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Benämningen ”stigma” är hämtad från Erving Goffmans bok med samma 
namn.79 Goffman beskriver hur vi i mötet med en människa föregriper, 
”anteciperar”, vem eller hur hon är, vilken kategori eller karaktär som är 
hennes och bygger förväntningar på detta; han kallar denna karaktärisering 
människans ”skenbara sociala identitet”. Denna identitet kan emellertid 
skilja sig från människans ”faktiska sociala identitet”. Med stigma avsåg han 
”attribueringar” med vilka vi stöter ut människor, när vi upptäcker att deras 
faktiska sociala identitet avviker för mycket från vår ”stereotyp” av hur 
människan borde vara, dvs. från den skenbara sociala identiteten. Goffman 
räknar med tre slag av stigma: kroppsliga missbildningar, misshagliga drag i 
den personliga karaktären, samt ”släktskapsstigma” (ras, nation, religion, 
underklass).80 

Goffman räknade alltså med tre faktorer: den faktiska identitet som är 
personens egen; den stereotypa, skenbara identitet som någon tillskriver 
utifrån; samt den stigmatiserande attribuering som någon gör utifrån. I likhet 
med Bassand finner jag indelningen användbar och kommer att använda den 
på följande sätt: 

• identitet: den föreställning en person har om sig själv, eller, 
annorlunda uttryckt, den självbild som en person ger uttryck åt, 
muntligt, skriftligt, i handling, etc. 

• stereotyp: den föreställning som en person har om en annan person, 
eller, annorlunda uttryckt, den bild en person ger av en annan, 
muntligt, skriftligt, i handling, etc. 

• stigma: den nedvärderande attribuering (muntligt, skriftligt, i 
handling, etc.) som en person riktar mot en annan. 

Jag har här ovan formulerat dessa tre begrepp som personliga, men givetvis 
är de också kollektiva, som regional identitet, regional stereotyp, regionalt 
stigma. Det är viktigt att understryka att stigma inte är något som den 
utpekade människan eller gruppen är i besittning av, inte någon egenskap 
eller karaktär de faktiskt har; stigma är en relation, där en part nedvärderar 

                                                                                                                             
du temps construit par des acteurs extérieurs à la region et souvent inhérent à un rapport 
de domination. Très fréquemment, des luttes régionales ont pour objectif d’abolir le 
stigmate.” Bourdieu, som Bassand hänvisar till, talar om hur språk, dialekter, fanor, 
inskriptioner, etc., kan ”fungera som tecken, emblem eller stigma”; Pierre Bourdieu, 
”L’identité et la representation. Éléments pour une reflexion critique sur l’idée de 
région”, i: Actes de la recherches en sciences sociales, nr 35, 1980, s. 63-72, spec. s. 65 
(cit.), 69. 

79  Erving Goffman, Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, (1963) 
Harmondsworth 1968; sv. uppl.: Stigma. Den avvikandes roll och identitet, Stockholm 
2005. 

80  Goffman 1968, s. 11ff; idem 2005, s. 11ff. Jag har översatt Goffmans termer från 
engelskan (de avviker följaktligen något den svenska översättningen); ”stigma”, 
”anticipate”, ”virtual social identity”, ”factual social identity”, ”attribute”, ”stereotype”, 
”tribal stigma”. 
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en motpart.81 Stereotyper har genom historien, inte minst under 1500- och 
1600-talen, ofta tagit sig uttryck i regelrätta kataloger över folkkaraktärer.82 
Även i Sverige förekom sådana. I sin Sverigeskildring för universitetsbruk 
1650 räknade Wexionius-Gyldenstolpe upp de olika ståndens karaktärer, och 
kom sedan till landskapens: ”Upplänningarna är fredliga, sparsamma och 
noga med sina ägodelar. [– – –] Östgötarna är till kropp och själ krigiska [–
 – – ]. Västgötarna är enkla, fredliga, besinningsfulla, samt, utan att vara 
kraftlösa, ändå stillsamma.”83 Ibland har stereotypen gömts mer eller mindre 
väl bakom beskrivningar, som när Linné beskrev Skövde som ”en mycket 
liten fläck, belägen på östra sidan om Billingen, utan sjö, eller någon 
särdeles situation, husen woro små, gatorne irregulaire”.84 Stereotyper, 
externt tillskriven identitet, är oftast ett överhetsperspektiv; det är den 
institutionellt eller strukturellt överordnade som tar sig rätten att tillskriva de 
underordnade deras ”identiteter” – statens centrum gentemot periferin, den 
västerländske antropologen gentemot ursprungsbefolkning, män gentemot 
kvinnor, sociala myndigheter gentemot missanpassade, ordningsmakt 
gentemot fridsstörare, osv. Då en människa däremot talar om sig och de sina, 
sitt kollektiv och sin plats, då är det identitet. 

I en del antropologisk forskning brukar man med stereotyper avse en 
grupps ganska fasta föreställningar om en annan grupp, men kan också avse 
en grupps fasta föreställningar om den egna gruppen. Forskningen brukar 
förklara dessa stereotyper, som kan vara mer eller mindre sanna eller falska, 
med att de lätt ordnar ett annars kaotiskt universum.85 Detta ställer dock 
forskaren, vill jag hävda, inför stora svårigheter, när det kommer till att 
kategorisera en individs eller grupps utsagor som identitets- eller 
stereotyputsagor; och kan inte en och samma utsaga av en och samma 
individ eller grupp stundom vara identitetsutsaga och stundom 
stereotyputsaga? 

                               
81  Jfr Goffman 2005, s. 12f.: ”Termen stigma kommer alltså här att användas som 

benämning på en egenskap som är djupt misskrediterande, men man måste ha klart för 
sig att det som verkligen behövs för att klarlägga detta är ett språk som inte rör 
egenskaper utan relationer.” 

82  En lång sådan typkatalog uppställdes av Joachim Camerarius (1500-74) och återges av 
Nathan Chytraeus, Variorum in Europa itinerum deliciae, seu, ex variis manu-scriptis 
selectiora tantum inscriptionum maxime recentium monumenta, Herbornae Nassouiorum 
1594, s. 817-824, ”De seqventibus eorvmqve similibvs, Ioachimi Camerarii cavtio”. 
Genren fanns redan under medeltid, se de exempel från 1200-talet som ges av Julio Caro 
Baroja, Le mythe du caractère national et son elaboration pour l’Espagne, Lyon 1975, 
s. 17, eller det citat av Jacobus Vitriaco som ges nedan, kap. 3. 

83  Michael Wexionius [nob. Gyldenstolpe], Epitome descriptionis Sueciae, Gothiae, 
Fenningiae, et subjectarum provinciarum, Aboae 1650, sign. L5rf.: ”Uplandi pacifici, 
oeconomici & ad rem attentiores sunt. [– – –] Ostrogothi corpore & animo belli [– – –]. 
Westrogothi simplices, pacifici & constantes; Et sine impotentiâ quieti.” 

84  Carl Linnaeus [nob. von Linné], Wästgöta-Resa, På Riksens Högloflige Ständers 
Befallning Förrättad år 1746, Stockholm 1747, s. 75. 

85  Som exempel: Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (eng. orig. 1993), 
Nora 1998, s. 33ff. 
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En annan skillnad som görs i litteraturen är mellan identitet och 
identifikation. En individs eller grupps utsagor om sig själva kategoriseras 
som upplevd samhörighet och ges termen identifikation, ofta med den 
lovvärda avsikten att framhålla att identitet inte är något fast och beständigt, 
utan mer av en process. Identitet blir då det begrepp som reserveras för 
forskarens bestämning av kulturella drag hos individen eller gruppen.86 Men 
detta sätt att resonera finner jag problematiskt. Även om identiteter inte är 
fasta, eviga substanser, utan förändras och är processer, så kan man för den 
skull inte förneka människors upplevelse av att ha en identitet. Det blir ett 
etiskt problem om forskaren tar sig drag av överhetsperson och till 
identifikation reducerar människors känsla av egen identitet, under det att 
forskaren (överhetspersonen) behåller identitetstermen för sin egen 
klassificering av människor. Det blir ett problem vilket slag av identitet 
klassificeringen än rör – nationell, regional, etnisk, köns- eller sexuell 
identitet. 

Identitet är något som förekommer i första person. Den finske 
folklivsforskaren Lauri Honko har berört vad detta innebär för forskaren: 

Att beskriva identiteter är ingen enkel sak och kräver i normala fall både 
källkritik och ett batteri av analytiska begrepp. Källkritiken är viktig, 
eftersom identiteter stundtals manipuleras, stundtals konstrueras och 
definieras inte av folk själva utan för dem av en outsider. En uppsättning 
vetenskapliga termer kan hjälpa oss att ställa rätt frågor, att få fram svar som 
inte förvrider informanternas uppfattning […].[– – –] 

Beskrivning av gruppidentiteter innebär att välja ut symboler och 
metaforer. Det är av avgörande betydelse att vi forskare inte gör detta urval, 
och att våra verbaliseringar av identitetskänsla styrs av urval gjort av 
medlemmar av den studerade gruppen. [– – –] Undvikas måste en rent 
akademisk exercis med termer och teorier som obehindrat kan motsäga eller 
stå avlägsna från den identitetsföreställning som uppbärs av den person vi 
försöker förstå. Om en fantasifull teori ersätter eller bortlägger 
identitetselement som faktiskt används i social interaktion av folket som 
studeras, så har mycket litet vunnits.87 

                               
86  Rune Johansson, Ralf Rönnquist & Sven Tägil, ”Territorialstaten i kris? Integration och 

uppsplittring i Europa”, i: Sven Tägil (red.), Europa – historiens återkomst, (2. uppl.) 
Hedemora 1993, s. 11-47, spec. s. 14; Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och 
identitet, Stockholm 1996, s. 52f (trots titeln vill Hylland Eriksen inte använda identitet, 
utan hellre identifikation). 

87  Lauri Honko, ”Studies on tradition and cultural identity. An introduction”, i: idem (red), 
Tradition and Cultural Identity, Turku [Åbo] 1988, s. 7-26, cit. s. 8f: ”Describing 
identities is no simple matter and normally requires both source criticism and a battery of 
analytic concepts. Source criticism is important, because identities are sometimes 
manipulated, sometimes construed and defined not by people themselves but for them by 
an outsider. A battery of scholarly terms may help us to pose the right questions, to elicit 
answers which do not distort the view held by the informant […]. [– – –] Describing 
group identities means selecting symbols and metaphors. It is of crucial importance that 
we as researchers do not make these selections, and that our verbalisations of identity 
feeling are governed by selections made by the members of the group to be studied. [– –
 –] What must be avoided is a mere academic exercise with terms and theories which 
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Honkos resonemang avser i första hand folkloristiken, men är tillämpligt på 
allt forskande om identiteter – just för att identitet uppträder i första person. 
Man måste utgå från vad dessa förstapersoner uttrycker (jag, mig, vi, oss), 
och inte från en outsiders stereotyper eller en teoris postuleringar. 

Identitet kan alltså inte diskuteras utan att ställa frågan om vem som gör 
utsagorna. Vem är agenten? Av intresse för en studie av västgötsk identitet 
är därför utsagor av människor som var från Västergötland, eller på andra 
grunder (t.ex. verksamhet) kan betecknas som västgötar eller såg sig som 
sådana. Denna avhandling studerar identiteter, inte stereotyper eller stigmata. 
De senare behandlas endast i de fall de kan sägas ha haft betydelse för 
identiteten. 

6. Den andre 

Jag påbörjade detta avhandlingsarbete under intryck av två vanligen 
förekommande föreställningar, dels den att identiteter alltid skapas i relation 
till ”den andre”, dels den att regionala identiteter, såväl som nationella, är 
sena företeelser, produkter av 1800-talet. I båda fallen har jag fått revidera 
dessa utgångspunkter. 

I förklaringen av identiteters uppkomst har många tillgripit bilden av ”den 
andre”. Med detta avses att det är relationen till några andra enskilda (eller 
kollektiv) som avgör ens egen (eller ens kollektivs) identitet. Man har då ofta 
lutat sig mot postmoderna överlagringar av ytterst hegelianska och 
freudianska ståndpunkter, eller mot den norske socialantropologen Fredrik 
Barth och hans teorier om olika slag av gränsmarkörer som konstituerande 
för identiteten. ”Den andre” har kommit att bli ett mirakelmedel som tillgrips 
för att förklara alla slag av identiteter. Av följande skäl har jag inte funnit 
detta bruk av ”den andre” ändamålsenligt för ett studium av regionala 
identiteter i tidigmodern tid. 

1. För att fungera som analytisk kategori vid undersökningen av 
identiteter, måste den andre vara analytiskt jämställbar: kön A – kön B; 
etnicitet A – etnicitet B; miljö A – miljö B; nation A – nation B; region 
(landskap) A – region (landskap) B., osv. Konkretare termer för de nämnda 
abstrakta kan vara: man – kvinna; serb – alban; stadsbo – landsbygdsbo 
(eller slättbo – skogsbo); svensk – dansk; västgöte – smålänning, etc. När en 
västgöte förhåller sig till ”dansken”, så sker det som svensk, inte som 
västgöte; att inte inse detta bäddar för kategorimisstag. 

Man skulle kunna vidga ”den andre” så att allt som en människa förhåller 
sig till blir ”den andre”; vid sidan om ”den förste”, individen själv, är allt 

                                                                                                                             
may freely oppose or stand apart from the identity concept held by the person we are 
trying to understand. If a fancy theory replaces or makes obsolete identity elements 
actually used in social interaction by the people studied, very little has been achieved.” 
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annat ”den andre”. Men detta skulle göra den andre till blott en annan 
beteckning för kontexten. En sådan teori blir också ett cirkelresonemang: 
Allt står mot den förste såsom den andre. Alla empiriska belägg för en 
människas relationer till andra människor blir då instanser av denna 
människas relationer till den andre, dvs. ett belägg för teorin. Teorin blir, på 
grund av sina förutsättningar, självuppfyllande. En sådan teori kan inte 
förklara en människas förhållande till ”vi” och ”oss”, dvs. det intern-
relationella (relationer grundade i ipseitet); den berör endast det extern-
relationella, den yttre annanheten. Men regionala identiteter är närmast 
konstitutivt intern-relationella. Den yttre andre, som något man konstruerar 
sin identitet emot eller i relation till, förekommer (med något undantag) i 
materialet först under 1900-talet (i det som jag nedan benämner kritisk 
identitet), och det kan ifrågasättas om den ens då utgör den huvudsakliga 
faktorn för identitetens konstruktion. 

Man skulle kunna låta konstruktion gentemot den yttre andre vara 
konstitutivt för regional identitet. Resultatet skulle då bli en berättelse som 
stämmer med den extern-relationellt baserade teorin och skulle i huvudsak 
komma att handla om 1900-talet. Det vore emellertid en berättelse som 
uppfördes på ett cirkelresonemang; man bestämmer att identitet konstrueras 
gentemot den yttre andre, man anför de exempel som stöder detta, och man 
landar i att identitet konstrueras gentemot den andre. Men än allvarligare; att 
så låta teorin vara ett raster, som man kastar ut över historien och sedan 
antecknar vad man ser i maskorna, skulle vara dålig forskning, framför allt 
för att den överväldigande delen av den regionala identitetens historia skulle 
förbli – oskriven. Materialet självt, som vittnar om identifikation med 
landskapet utan att den yttre andre i någon avgörande mening gör sin entré, 
pockar på en annan teori om identitetskonstruktion på regional nivå. 

2. ”Vilka är vi?” är utgångsfrågan för den självskrivna kollektiva 
identiteten. Att ett ”vi” logiskt implicerar ett ”dem” (vilket följer av 
identitetslagens korrelat ”¬ A = B”), betyder inte med någon automatik att 
”vi” historiskt och empiriskt konstrueras i motsats till ”dem”. Det finns 
förvisso en mer eller mindre specificerad gräns för ”oss” och för ”vårt” rum, 
det är sant. Men när människor inom detta ”oss”, i detta ”rum”, definierar 
vilka ”vi” är, så sker det med nästan monoton envishet genom interna 
kriterier, alltså med en självbild, inte genom att snegla över gränsen för att 
fastställa i vad mån ”de” på andra sidan skiljer sig från ”oss”, eller ”vi” från 
”dem”. 

Man måste som historiker skilja mellan vad som kan antagas logiskt, dvs. 
ur analys av de ord och begrepp vi använder, och vad som bara kan 
fastställas efter empirisk analys av det faktiska materialet. Det förra kan ge 
teorier – men det är blott det senare som ger belägg för teorier, och en 
tillförlitlig teori måste ha en empirisk grund. Att tillgripa teorin om den 
andre för analys av regional identitet är därför inte fruktbart – just för att den 
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empiriska grunden är ytterligt svag. Jag har sett mycket litet som kan tänjas 
till att stödja en sådan teori som förklaring av den regionala identiteten. 

3. Regional identitet är relationell, men intern-relationell (den grundas i 
ipseiteten), inte extern-relationell. Regional identitet är inte konstruerad i 
relation till ”den andre” på andra sidan den regionala gränsen. Varför är det 
så? Det följer teoretiskt av självidentitetens själva konstruktion, som 
beskrivits ovan (ipseiteten). Historiskt och empiriskt följer det av den 
nationella identitetens överskuggande betydelse. Jämför man Västgötalagens 
”regionala” identitet med den vi ser från 1600-tal till tidigt 1900-tal, så är 
skillnaden tydlig. I Västgötalagen är icke-västgöten utlänning, men från 
(åtminstone) 1600-talet och in på 1900-talet är det svenska riket den tyngre 
vägande entiteten.88 För de västgötar som uttryckte sin identifikation med 
Västergötland och sina känslor för dess invånare, var den svenska etniska 
eller nationella identiteten samtidigt en given och överordnad identitet och 
riket den överordnade identitetsgivande och lojalitetskrävande enheten. 
Detta är uttalat också hos de västgötar som av olika skäl kunde ogilla 
statsledning eller huvudstad.89 

Ett konstruerande av västgötaidentitet gentemot ”den andre” i 
smålänningens eller värmlänningens skepnad vore kontraproduktivt för 
konstruktionen av den överordnade, tyngre vägande identiteten, den 
nationella, den svenska. I konstruktionen av denna tyngre vägande identitet 
var västgöten blott en av flera samverkande byggstenar.90 

Fosterlandet – patria, fädernesland – var både Västergötland och Sverige. 
Häri fanns ingen motsättning; redan i klassisk tid hade, som vi skall se, 
begreppet patria, fädernesland, en sådan dubbelhet. Under den tid som här 
studeras fanns ett trängre, närmare fädernesland, en fäderne- eller födsloort, 
                               
88  Jfr Harald Gustafsson, Gamla riken, nya stater. Statsbildning, politisk kultur och 

identiteter under Kalmarunionens upplösningsskede 1512-1541, Stockholm 2000, 
s. 306f. 

89  För ett exempel, se min licentiatuppsats om Per August Kjöllerström (1839-1926); Benny 
Jacobsson, ”’Det höfves äfven nu som förr’. Regionalism och myt hos västgötaprästen 
P. A. Kjöllerström”, Avd. för idéhistoria, Stockholms universitet, 1996 (opubl.). 

90  ”Den regionala konstruktionen står inte i motsättning till den nationella, de öser ur 
samma källor och tjänar samma syfte”. Jacobsson 2000, s. 115. 

För föreställningen att regionala identiteter konstrueras i motsättning till den andre i 
tillgränsande landskap har man ibland hämtat stöd från Peter Sahlins. Sahlins har studerat 
hur gränsen mellan Frankrike och Spanien förändrades i Pyrenéerna på 1600-talet och 
hur man gjorde fransmän och spanjorer av katalanerna på ömse sidor gränsen; Peter 
Sahlins, Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley, Calif., 
1989. Sahlins framställer en bild av ”motidentiteter” (”Counter-Identities”; ibid., s. 112), 
där varje nivå från byn upp till riket står i motsättning till de omgivande enheterna på 
samma nivå, genom vilken motsättning varje enhet får sin identitet. Jonas Nordin har i 
sin avhandling (2000, s. 26) korrekt översatt denna bild till svenska (socknar, härader, 
landskap, nation). Problemet med denna suggestiva bild är emellertid att Sahlins har 
konstruerat den utifrån antropologiska teorier och mindre utifrån empiriska belägg. 
Faktiskt saknar han i sin annars väldokumenterade undersökning belägg för rent 
regionala motsättningar på den nivå som motsvarar landskap. Motsättningar mellan 
enheter på denna nivå betingas av dessas växlande riks- eller nationstillhörighet. 
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som var Västergötland, och ett större, politiskt betingat fädernesland som var 
Sverige.91 Detta politiska fädernesland hade i slutändan alltid prioritet på 
identifikation och lojalitet. Vi kommer att få anledning att återkomma till 
detta. 

7. Identiteternas ålder 

Den andra vanligen förekommande föreställningen – att regionala identiteter, 
i likhet med nationella, är en sen företeelse, en produkt av 1800-talet – har 
jag också fått revidera. Föreställningen om de regionala identiteternas 
relativt sena tillkomst bygger på ett vanligt men felaktigt analogislut, simile, 
ergo idem (likt, alltså detsamma), som har följande utseende: Man har, i 
första ledet, ansett det klarlagt att nationella identiteter (liksom nationer och 
nationalism) skulle vara sent uppkomna; i andra ledet har man ansett det 
klarlagt att regionala identiteter liknar nationella; därefter har man dragit 
slutsatsen att regionala identiteter också är sent uppkomna. 

Bakgrunden till denna föreställning står närmast att finna i några 
inflytelserika böcker av Benedict Anderson, Ernest Gellner och Eric 
Hobsbawm på 1980-talet.92 Alla tre ställde de sig i den tradition från Carlton 
Hayes och Hans Kohn, vilken med början redan under mellankrigstid gjorde 
upp med föreställningen om mångtusenåriga nationalstater och förlade 
uppkomsten av moderna nationer, nationalism och nationsmedvetande till, 
vanligen, 1700- och 1800-talen.93 Inte minst Anderson hade en del 
insiktsfullt att säga om tryckpressens betydelse; annat var mer tveksamt, som 
när Gellner definierade nationer som hörande till en industrialiseringsfas – 
och naturligtvis fick det önskade resultatet. 

Detta förläggande av nationer och nationella känslor till modern tid 
spillde så analogivägen över på regionen och regionala känslor. Flera 
exempel skulle kunna ges, men för att ta ett, så hävdade Bosse Sundin att 
regionalt medvetande var en produkt av det sena 1800-talet: 

                               
91  Jfr Benny Jacobsson, Recension av Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning 

(2004), i: Lychnos 2005, s. 402ff, spec. s. 404. 
92  Benedict Andersson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism, London 1983; en reviderad andra uppl., London 1991, översattes till 
svenska: Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, Göteborg 1993. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1983; sv. 
övers. Stat, nation, nationalism, Nora 1997. Eric J. Hobsbawm, Nation and nationalism 
since 1780, Cambridge 1989; en reviderad andra uppl., London 1992, översattes till 
svenska: Nationer och nationalism, Stockholm 1994. 

93  Två texter av Hayes och Kohn finns i Sverker Sörlin (red.), Nationens röst – texter om 
nationalismens teori och praktik, Stockholm 2001. Som företrädare för äldre 
uppfattningar kan nämnas Birger Nerman, arkeolog och chef för Statens Historiska 
Museum, för vilken Sverige var det äldsta riket i Europa, två tusen år gammalt; Birger 
Nerman, Sveriges rikes uppkomst, Stockholm 1941, s. 226. 
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Konstruktionen av regionalt medvetande var nära förbunden med framväxten 
av den moderna nationalstaten och politiska förändringar på nationell nivå. 
Det regionala, vill jag hävda, var en produkt av det nationella.94 

Nu bygger emellertid denna föreställning om nationers och nationalismers 
(och i analogi därmed regioners) modernitet på en missuppfattning, vilket 
den nederländske kulturhistorikern Johan Huizinga redan 1940 avslöjade 
med karaktäristisk klarhet: 

Slutsatsen att patriotismens och nationalismens fenomen är sentida eftersom 
orden och begreppen är sentida är lätt dragen, men missledande. Den går 
tillbaka på den urgamla mänskliga vanan att tillskriva ting existens först när 
de fått ett namn. På samma grund kunde man sluta sig till att det inte fanns 
någon kosmisk strålning på medeltiden.95 

Men i den tid, det sena 1900-talet, som förklarade barndomen, 
tvåkönsmodellen, ja själva människan, för produkter av den moderna tiden, 
är det inte att undra över, att många accepterade att nationer, regioner och 
med dessa sammanhängande identiteter också var av modernt ursprung. 

Denna ”modernistiska” ansats stupar väl inte på Huizingas påpekande, 
men väl på empirin. Den forskning som bedrivits på äldre material har visat 
dels att nationer och känslor för dessa har en äldre historia, dels att nationer 
under en lång tid vuxit fram ur föreställningar hos de etniska grupper och 
religiösa organisationer som föregått dem, och dels att nationella identiteter 
mycket väl kunde uttryckas på det internationella latinska språket.96 
Diskussionen har här mer handlat om huruvida detta varit eliternas projekt 

                               
94  Bosse Sundin, ”Upptäckten av hembygden. Om konstruktionen av regional identitet”, i: 

Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red.), Den regionala särarten, Lund 1994, 
s. 12, 14f (cit.). För Sundin gäller också det omvända vid denna tid, det nationella som en 
produkt av det regionala. 

95  Johan Huizinga, ”Patriotism and Nationalism in European History”, i: idem, Men and 
Ideas. History, the Middle Ages, the Renaissance, New York 1959, s. 97-155, cit. s. 99: 
”The conclusion that the phenomena of patriotism and nationalism are recent because the 
words and concepts are recent is easily drawn, but misleading. It stems from the age-old 
human habit of attributing existence to things only once they have a name. On the same 
basis one might conclude that there were no cosmic rays in the Middle Ages.” 

96  Se t.ex. Susan Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300, 
Oxford 1984; Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, (1986) Oxford 1994; 
och Adrian Hastings, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and 
Nationalism, Cambridge 1997; Minna Skafte Jensen, ”16th century nationalism: The case 
of Erasmus Lætus”, i: Eckhard Kessler & Heinrich C. Kuhn (red.), Germania latina – 
Latinitas teutonica. Politik, Wissenschaft, humanistische Kultur vom späten Mittelalter 
bis in unsere Zeit, München 2003, bd 2, s. 499-516. Svenska exempel som bör nämnas är 
Gustafsson 2000; Nordin 2000; och, till viss del, Johanna Widenberg, Fäderneslandets 
antikviteter. Etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska 
statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600-1720, (diss.) Uppsala 2006. 
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eller haft en mer folklig förankring, samt om hur dessa känslor skall 
betecknas.97 

I likhet med nationella har även regionala identiteter en äldre historia. Det 
är främst empirin – däribland de orationer, dissertationer, 
beskrivningsprojekt och studentnationer som i denna avhandling studeras – 
som övertygat mig om detta. Men givetvis har också empirins seger över 
teorin i fråga om de nationella identiteternas ålder stärkt mig i övertygelsen 
om att jag sett rätt i det material som kan illustrera regional identitet. 

8. Sammanfattning av teoretiska överväganden 

Identitet är ett ord och ett begrepp som sällan definieras. För att bestämma 
begreppet har jag utgått från dess logiska betydelse, dvs. att identitet är en 
relation, som uttrycks med likhetstecknet, =. Inom logiken används identitet 
för att uttrycka att något är samma sak, A = A. Överfört på identiteter kan 
det bli västgöte = västgöte. Sådana utsagor säger inte mycket; de är 
tautologiska. Först när man förändrar det ena ledet, t.ex. från Venus = Venus 
och E = E, till Venus = Aftonstjärnan och E = mc2, så börjar utsagorna få 
begreppsligt innehåll. Men de är fortfarande tautologiska; båda sidor om 
likhetstecknet betyder samma sak. 

Dessa exempel, Venus = Aftonstjärnan, etc., utläses ”Venus är (identisk 
med) Aftonstjärnan”, etc. Den logiska formeln för detta är a = b, varvid a 
och b syftar på samma sak. Det är här som talet om identitet kan genomgå 
den språkliga förskjutning, som jag kallar identitetens metonymiska flykt: 
Från att ha varit det varmed något utsägs, dvs. i praktiken likhetstecknet eller 
kopulan ”är”, så har ”identitet” fått beteckna det som utsägs. Denna 
utbrytning, eller flykt, ur den logiska meningen kan, med retorikens språk, 
betecknas en metonymi. På detta sätt blir ”identitet” det som i en utsagas 
senare led (b) utsägs om det förra ledet (a): Arne är heterosexuell, Jean-Luc 
är fransman, jag är idéhistoriker. 

Identitetens flykt ur det tautologiska fängelset, dess förvandling från logik 
till metonymi, från likhet till egenskap, har, genom att möjliggöra talet om 
personliga och kollektiva identiteter (där man tidigare talade om jag, 
temperament eller karaktär), lett till det flitiga bruket av identitetsbegreppet 
under senare hälften av 1900-talet. 

Identiteten bär på så sätt på en dubbelhet, som Paul Ricoeur behandlar i 
Soi-même comme un autre (En själv som en annan, Paris 1990). Ricoeur 
ringar in denna dubbelhet när han framhåller att identitet kan ses som 
ekvivalent både med latinets idem (samme) och latinets ipse (själv). När 
ordet identitet konnoterar idem så är det en annan identitet än när det 

                               
97  Se den korta översikten i Jens Lerbom, Mellan två riken. Integration, politisk kultur och 

förnationella identiteter på Gotland 1500-1700, (diss.) Lund 2003, s. 26. 
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konnoterar ipse. För att skilja dem åt talar Ricoeur om mêmeté och ipséité 
(memeitet och ipseitet). 

Idem-identitet (likhet, memeitet) implicerar oftast en jämförelse med en 
yttre annan, som är den lik, olik eller motsatt. Ipse-identitet (självhet, 
ipseitet) implicerar också en annan, men en inre annan som är självbilden av 
en själv. Det är denna ipseitet som uppträder varje gång en människa tänker 
på eller talar om sig själv. 

Identitet är alltså något som uttrycks med första personens (jag, mig, vi, 
oss) självbilder; ”jag (vi) är x” är alltid en föreställning om vem jag (vi) är. 
För att skilja denna självskrivna identitet från tillskriven identitet (som 
grundas i idem-identitet, memeitet, i spelet av likhet och olikhet), så kallar 
jag (i anslutning till Erving Goffman, Pierre Bourdieu och Michel Bassand) 
det senare stereotyp; ”du (ni) är x” är en stereotyp. En sådan stereotyp kan 
användas nedvärderande; den benämnes då stigma. 

Jag inledde mitt arbete med två föreställningar, som jag tvingats att 
omvärdera: 1) att regionala identiteter konstrueras gentemot en yttre 
annanhet, den Andre (som inte är en själv); 2) att regionala identiteter är 
sena konstruktioner, från 1800-talet. 

Den första föreställningen faller på följande: a) identiteten konstrueras 
med självbilder; b) det finns före 1900-talet ingen nämnvärd empiri som 
stöder föreställningen om regional identitetskonstruktion gentemot en yttre 
annanhet; c) en regional identitet som konstruerades gentemot den andre, 
t.ex. västgötar gentemot smålänningar vore kontraproduktiv för den 
överordnade nationella identiteten. Såväl landskap som rike är patria, 
fädernesland, men det senare har prioritet. 

Den andra föreställningen faller på: a) att den bygger på analogi med 
föreställningen om att nationella identiteter skulle vara av färskt datum, en 
föreställning som inte har hållit i de prövningar som historiker gjort av 
fenomenet; b) empirin ger belägg för att regional identitet fanns långt före 
1800-talet. 

4. Metodiska överväganden 

Efter denna redogörelse för mina överväganden om teori är det nu dags att 
redogöra för överväganden om metod. Jag kommer att argumentera för att vi 
nöjaktigt kan förstå det förflutna genom kommunikativ tilltro och kontextuell 
läsning. 
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1. Kommunikativ tilltro 

Liksom vi i det dagliga livet, i livsmedelsbutiken eller i universitets 
seminarierum, utgår från att människor menar vad de säger, om vi inte 
finner skäl som skulle tala däremot, så måste man tilltro också förflutna 
tiders människor att ha menat vad de sagt (skrivit), om inte skäl talar mot 
detta. 

Förutsättningarna för ett sådant förhållningssätt har utretts av den tyske 
filosofen och sociologen Jürgen Habermas i hans tidiga teori om det 
kommunikativa handlandet.98 I varje samtal tar vi för givet, säger Habermas, 
att fyra giltighetsanspråk är infriade: För det första att talaren uttrycker sig 
språkligt korrekt, så att samtalspartnern förstår talarens språkliga utsaga; för 
det andra att innehållet i utsagan är sant, så att samtalspartnern också kan 
hålla det för sant; för det tredje att talaren menar vad han säger, att han är 
trovärdig; och för det fjärde att utsagan är moraliskt rätt (riktigt, korrekt), i 
förhållande till de normer och regler som gäller för sammanhanget, inklusive 
talarens rätt att säga vad han säger (t.ex. ge en order).99 Samtal kan fortgå så 
länge dessa giltighetsanspråk, ”förståelighet, sanning, sannfärdighet och 
riktighet”,100 är infriade. I ett vanligt samtal finns också inbyggt 
förebyggande åtgärder mot tillfälliga problematiseringar; frågor och svar 
utgör ett normalt inslag i ett samtal till följd av dess störningskänslighet. 
Talaren kan på frågor svara med förtydliganden, hävdanden, förklaringar och 
rättfärdiganden, utan att de givna giltighetsanspråken sätts i fråga, förutsatt 
att de så utformade svaren är rättframma.101 ”De förslår emellertid inte för 
sådana frågor, som uttrycker tvivel på yttrandenas implicita 

                               
98  Habermas utvecklade denna teori under 1970- och 1980-talen, med en höjdpunkt i 

tvåbandsverket Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main 1981 (finns ej 
på sv., dock i eng. övers.). På sv. finns ett urval av hans artiklar kring denna teori: Jürgen 
Habermas, Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle, 
Göteborg 1988, fr.a. texterna på s. 77-203, 303-370. En behändig entré till Habermas 
värld utgör Walter Reese-Schäfer, Habermas. En introduktion, Göteborg 1998. 

99  Jürgen Habermas, ”Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen 
Kompetenz”, i: Jürgen Habermas & Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder 
Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung, Frankfurt am Main 1971, s. 101-
141, spec. s. 116. Habermas berör detta även i artikel ”Vad är universalpragmatik?” 
(1976), i Habermas 1988, s. 78f. En framställning av dessa aspekter ges även av 
Margareta Bertilsson & Ron Eyerman, ”Introduktion”, i Jürgen Habermas, Den 
rationella övertygelsen. En antologi om legitimitet, kris och politik, Lund 1984, s. 7-62, 
spec. s. 41ff., och av Anthony Giddens, ”Jürgen Habermas”, i: Quentin Skinner (red.), 
The Return of Grand Theory in the Human Sciences, (1985) Cambridge 2000, s. 121-
139, spec. s. 128ff. Ibland synes Habermas betrakta det första anspråket som en slags 
förutsättning för de följande tre anspråken (Reese-Schäfer 1998, s. 28); därav den form 
som framställningen har på denna punkt i Per Månsson, ”Jürgen Habermas och 
moderniteten”, i: Per Månsson (red.), Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, 
teoretiker, (2. omarb. uppl.) Stockholm 1989, s. 287-319, spec. s. 305ff. 

100  Habermas, ”Vad är universalpragmatik?”, i idem 1988, s. 79. 
101  Habermas 1971, s. 116f. 
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giltighetsanspråk; dessa frågor begär upplysning om skälen.”102 Sådana 
frågor kan bara besvaras på det plan som Habermas omväxlande benämner 
”diskurs” eller ”argumenterande tal”.103 Det diskursiva motiverandet 
(diskursive Begründung) omformar förtydliganden till tolkningar, hävdanden 
till förslag (Propositionen), förklaringar och rättfärdiganden till teoretiska 
förklaringar och teoretiska rättfärdiganden; talet övergår från enkelt 
kommunikativt handlande till den form av tal som diskursen utgör.104 I 
diskursen försöker vi klargöra grunderna, ursprunget och motiven för 
talarens yttranden, och utgår därvid från samma antagande, som vid det 
kommunikativa handlandet: vi förmodar att vi möter, inte ett föremål för 
manipulation, utan ett subjekt som är tillräkneligt, som kan göra reda för sina 
bevekelsegrunder och medvetet följer blott de normer han eller hon är 
övertygad om.105 Vi vet att detta, det rena kommunikativa handlandets 
modell, är en idealisering, och kan ofta i efterhand konstatera, att den 
faktiska kommunikationen avviker från denna modell. Men vi kan ändå inte 
undvika, om det alls skall bli något samtal, att träda in i kommunikationen 
med denna idealisering, – ”på denna oundvikliga fiktion baseras det 
mänskliga umgängets mänsklighet”.106 

Det är här inte nödvändigt att vidare följa Habermas resonemang eller gå 
in på hans senare utveckling. I stället frågar vi oss hur ett ”samtal” kan föras 
med det förflutnas människor. Om Habermas har rätt, och jag tror att han har 
det så långt vi här följt honom, så torde hans modell vara giltig också för 
förflutna tider, varför jag i den fortsatta diskussionen här kommer att anta att 
så är fallet. Vi kan då utgå från att det förflutnas människor idealt sökte göra 
sig förstådda med varandra, och vad vi har att studera är spåren från denna 
kommunikation. Hur gör vi det? Vi kan ju inte av deras i skrift bevarade 
utsagor oförmedlat begära de nödvändiga klargöranden, som idealt ger svar 
på våra frågor. 

Så låt oss utgå från giltighetsanspråken, vilka idealt var infriade när 
utsagan i det förflutna gjordes. Dessa giltighetsanspråk måste idealt vara 
infriade också för oss. Vi bör nöjaktigt förstå utsagorna på (1) språkligt plan: 
det språk (svenska, etc.) varpå de är avfattade. Vi bör därtill förstå orden i 
den mening de hade när de sattes på pränt. För att detta skall bli möjligt bör 
vi förstå det sammanhang vari orden kom till, den kontext som utgörs av den 

                               
102  Habermas 1971, s. 117; ”Sie genügen aber nicht solchen Fragen, die Zweifel an den 

impliziten Geltungsansprüchen von Äußerungen ausdrücken; diese Fragen verlangen die 
Angabe von Gründen.” 

103  Habermas 1971, s. 117; idem, ”Vad är universalpragmatik?”, i idem 1988, s. 79. 
104  Habermas 1971, s. 117. I en annan artikel, ”Wahrheitstheorien” (1972), utvecklar 

Habermas diskursens förutsättningar utifrån de fyra giltighetsanspråken; referat och ett 
sidolångt citat finns i Reese-Schäfer 1998, s. 19f. 

105  Habermas 1971, s. 118f. 
106  Habermas 1971, s. 120; ”auf dieser unvermeidlichen Fiktion beruht die Humanität des 

Umgangs unter Menschen”. Modellen kan alltså ses som en idealtyp i webersk mening. 
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tidens kultur.107 Denna förtrogenhet med kontexten behöver vi också för att 
ta ställning till övriga giltighetsanspråk: utsagornas anspråk på att (2) sant 
återge när, var, vad, hur och varför; att (3) talarna håller dem för sanna; och 
att (4) de äger moralisk kraft utifrån de normer och regler som då gällde. Ju 
bredare vår kunskap om, vår läsning och erfarenhet av, de spår det förflutna 
lämnat, samt de tolkningar av dessa som andra gjort, desto sannolikare är vår 
bild av kontexten. 

För att förstå det förflutna behöver man alltså språk- och 
kontextförståelse. Men man måste också förstå materialet utifrån aspekter 
som tillförlitlighet, trovärdighet, auktoritet, äkthet, etc. Här har man 
fortfarande, med de förändringar som betingas av att vi studerar ”idéer”, 
behov av sedvanlig källkritik: är de spår av det förflutna som vi undersöker 
kvarlevor, relationer, hågkomster eller andrahanduppgifter, är de original 
eller avskrifter, kopior eller översättningar av något av detta; man har här 
även behov av närhets- och andra kriterier.108 

Man bör också, för såväl språk-, kontext- som tillförlitighetsaspekterna, 
praktiskt förstå media, de artefakter, i vilka utsagor är bevarade – tryckta 
skrifter, brev, manuskript eller protokoll – och vad som utmärker dessa olika 
media som spår från det förflutna. Vad säger oss artefakterna såsom fysiska 
spår?109 

Slutligen, när detta (språk, kontext, tillförlitighet och fysiska aspekter) är 
på plats, har vi idealt en förståelse av vad som sig tilldragit i det främmande 
                               
107  Jfr Gunnar Aspelin om förflutna tiders idévärld: ”Vi glömma, att orden ofta täcka ett helt 

annat föreställningsinnehåll, ha en helt annan känslobetoning, med ett ord äga en helt 
annan betydelse än den för oss naturliga och självklara. Därför måste tankehistorikern 
arbeta med största försiktighet, noga iakttaga uttryckssätten i deras sammanhang, studera 
deras nyanser och söka förstå deras speciella känslovalör.” Gunnar Aspelin, Tankelinjer 
och trosformer. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria, Stockholm 1937, s. 4. 

108  Källkritiken behandlas i Arne Jarrick & Johan Söderberg, Praktisk historieteori, 
Stockholm 1993, spec. s. 115-123; eller, i en något äldre framställning, Rolf Torstendahl, 
Historia som vetenskap, Stockholm 1966. 

109  Jag har i ett annat sammanhang beskrivit denna praktiska förståelse med användande av 
den från Hans-Georg Gadamer lånade termen ”horisont”: ”Man skulle när det handlar om 
texter kunna tala om en yttre och inre horisont. Många gånger möter vi förflutenhetens 
textuella horisont transformerad i senare utgåvor, nystavade eller översatta. Vad vi har i 
dessa nyutgåvor är då i bästa fall innehållet, medan den yttre form i vilken innehållet 
mötte sin tids läsare saknas. Vi har den inre horisonten, men saknar den yttre. [ – – – ] 
Men genom att [den ursprungliga] boken är en vara som finns kvar sedan den 
konsumerats, så har vi en potentiell tillgång inte bara till dess inre, utan också till dess 
yttre horisont och således möjlighet till djupare förståelse. Den yttre horisonten kan 
handla om sådant som språk och stavning, variantexemplar, illustrationer, anfanger, 
kolofoner, kustoder, typsnitt och individuella typer, format, färg, papperskvalitet, 
vattenmärken, inbindning, etc.” Benny Jacobsson, ”Skriftens och bokens ark”, i: Anders 
Burman & Benny Jacobsson (red.), Över tid och rum. En antologi tillägnad Bo Lindberg, 
Stockholm 2003, s. 51-68, cit. s. 51f. Konkreta exempel på betydelsen av att praktiskt 
förstå mediet ges i samma artikel. Om Gadamer (1900-2002), som också finns på 
svenska, se översikten i Poul Lübcke (red.), Vår tids filosofi. Filosoferna. De filosofiska 
strömningarna. En uppslagsbok, Stockholm 1987 (senare uppl. finns), s. 163-176 (om 
horisont, s. 171f.). 
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land som är det förflutna,110 men en ”förståelse” som mer är som ett 
återuppförande av en gammal teaterpjäs. För de fysiska föremål i vilka texter 
bevaras, dessa ”verbala artefakter”, utgör närmast ett slags partitur; när vi 
spelar upp dem (läser rader av ord), så återskapar vi de ”verbala verk” som 
en gång nedtecknades med bokstäver och ord, men återskapar dem utifrån 
vår uppfattning av vad ord- och radföljderna betyder, inklusive vår känsla 
för vad de betydde när de nedtecknades (dvs. språk- och kontextaspekter). På 
detta sätt (åter-) utför vi med vår accent det intellektuella arbete som någon i 
det förflutna presterade som svar på något i sin tid.111 

Genom denna ovan beskrivna förtrogenhet börjar vi ”omvandla” 
förflutenhetens utsagor till våra tolkningar och teoretiska förklaringar. 

2. Kontextuell läsning 

Men de frågor, som historiker av olika discipliner ställer sig, är nu sällan de 
frågor som gångna tiders människor hade överst på dagordningen. De hade 
sina egna frågor och prioriteringar, vilka avsatt det material vi historiker har 
att arbeta med.112 Var och hur kan en historiker då ”möta” förflutenhetens 
människor? Det måste ske i det bevarade materialet, i tryckta och otryckta 
skriftliga lämningar eller andra artefakter från det förflutna. Som jag inledde 
med att säga, så måste man därvid tilltro gångna tiders människor att ha 
menat vad de skrivit, om inte skäl talar däremot; den granskning av skäl, 
som detta implicerar, inkluderar de språk-, kontext-, tillförlitighets- och 
fysiska aspekter, som ovan behandlats. 

Jag har därför sökt att ta mig så nära aktörerna som möjligt, genom att 
läsa inte bara deras tryckta skrifter, utan i görligaste mån också deras brev, 
utkast och manuskript, på originalspråket och i originaltrycket eller 
originalmanuskriptet. Min allmänna inställning har varit att en kvarleva är 
tillförlitligare än en relation, en samtida relation bättre än en senare 
hågkomst, och alla dessa bättre än senare andrahandsuppgifter; vidare att 
originalet är bättre än en avskrift, samt att originalspråket är att föredra 
framför en översättning. När anledning finns, t.ex. när vissa slag av material 
reser speciella källproblem, kommer jag explicit att redogöra för mina 
överväganden. 
                               
110  Dawid Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge 1985. Så upplever vi det 

sedan ett par århundraden, men, som vi skall se i den empiriska delen av denna studie, så 
fanns det en tid då det förflutna inte var främmande. 

111  Jag har här dragit nytta av insikter i David Östlunds artikel, ”’Superstitio in libros’. Om 
verbala verksamheter, verk och artefakter”, i: Burman & Jacobsson 2003, s. 211-231, 
spec. s. 221ff, 227. 

112  Jfr Quentin Skinner; ”the classic texts cannot be concerned with our questions and 
answers, but only with their own”; idem, ”Meaning and understanding in the history of 
ideas” (1969), i: James Tully (red.), Meaning and Context. Quentin Skinner and his 
Critics, Cambridge 1988, s. 29-68, cit. s. 65. 
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Jag har granskat vad västgötar sagt om sig själva, om västgötar eller om 
Västergötland. Det är i detta tal jag sökt svaren på mina frågor. Svaren 
kräver emellertid tolkning. Vid denna tolkning använder jag mig av en 
kontextuell läsning.113 Inget material har framställts i isolering; det har alltid 
en omgivande diakron (dåtida och framtida) och synkron (samtida) miljö,114 
till vilken det konkreta materialet (t.ex. ett brev) har en mer eller mindre 
uttalad relation: det kan ingå i en diskussion eller en genre, vara en reaktion 
på något, osv. Jag ser det som en förutsättning för tolkningen att forskaren i 
görligaste mån tillägnar sig denna kontext. 

Vad i en kontext är relevant? Mina frågor är givetvis av betydelse här, 
men inte tillräckliga. Den miljö i vilken människor lever och producerar 
skriftligt material och som vi i efterhand kallar kontext, är en både ideal och 
faktiskt upplevd kontext. Den ideala kontexten är ofta den vi möter i 
sekundärlitteraturen och översiktsverken; det är den stora kanonlitteraturen. 
Men denna ideala kontext kan i större eller mindre grad saknas i den faktiska 
kontexten. Medan aktörerna kan haft tillgång till den ideala kontexten, så är 
det blott den faktiskt upplevda kontexten som de kunnat förhålla sig till. 
Forskningen måste alltså till viss del handla om att söka komma åt vad 
aktörerna rimligtvis upplevt av all den synkrona och diakrona kontext som 
omgav dem. 

Kontexten betyder oerhört mycket för idéer, kanske mer än vi i det 
konkreta fallet någonsin nöjaktigt kan göra reda för. Ändå betyder kontexten 
aldrig allt. Det finns alltid ett element av något, låt oss säga, idiologiskt,115 

                               
113  Den brittiske idéhistorikern Quentin Skinner är den som förknippas med hävdandet av 

”kontextens” betydelse, även om iakttagande av ”sammanhanget” varit stapelvara hos 
svenska idéhistoriker sedan Johan Nordströms lanserande av ämnet. Vi finner det i Nils 
Andersson & Henrik Björck (red.), Vad är idéhistoria? Perspektiv på ämnets identitet 
under sextio år, Stockholm/ Stehag 1994, i texter av Johan Nordström 1933, 1936 (s. 30, 
33), Gunnar Aspelin 1937, 1948 (s. 42f, 53), Henrik Sandblad 1938, 1942 (s. 63f, 72f), 
Sten Lindroth 1945, 1957 (s. 82, där han använder ”föreställningarna i deras 
sammanhang”, och s. 87). Quentin Skinners mer teoretiska framställningar från 1970- 
och 1980-talen finns samlade i Tully 1988, medan hans första större användande av en 
kontextuell metod skedde i The Foundations of Modern Political Thought, 2 bd, 
Cambridge 1978. I inledningen av Foundations betonar han att man inte, som förr, kan 
nöja sig med att studera de stora stjärnorna, utan man måste också väga in dels den 
sociala matrisen (matrix), de i samtiden relevanta samhällsfrågorna, dels den 
intellektuella matrisen, den intellektuella miljö eller mentalitet (mentalité) som består av 
a) föregångares skrifter och av dem ärvda antaganden, och b) samtidens mer tillfälliga 
(ephemeral) bidrag till det intellektuella livet. Man kan inte fånga tidens mentalitet, så 
länge man fokuserar på dem som diskuterade på en så hög och abstrakt nivå att de var 
ensamma i sin samtid; ibid., bd. 1, s. xf. Kontexten skall inte heller ses som det som 
bestämmer vad som sades i det förflutna, blott utgöra vår ram för att avgöra vad som i en 
förfluten situation var konventionellt meningsfullt att kommunicera; Quentin Skinner, 
”Meaning and understanding in the history of ideas”, i Tully 1988, s. 64. 

114  Preston King, ”Historical Contextualism: The New Historicism?”, History of European 
Ideas, vol. 21 (1995), no. 2, s. 209-233, talar om tiden i ”tre dimensioner”, nutid, dåtid, 
framtid (s. 224); jag finner det enklare att se dåtid och framtid som samma tidsliga axel. 

115  Jag medger att ordet kan betraktas som en oxymoron. 
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till skillnad från ideologiskt, alltså något som är egenartat för den studerade 
företeelsen, idékomplexet eller personen. Kanske är detta egenartade bara en 
synvilla, uppkommen till följd av brister i vår förmåga att fullt ut förklara 
alla detaljer kontextuellt; kanske är vår värld så deterministisk som 
Demokritos ansåg. Men även om så är fallet, så förändrar det inte den 
historiografiska slutsatsen att kontexten aldrig är hela sanningen vid 
analyserandet och berättandet av ett skede. Vare sig detta idiologiska finns 
hos det studerade objektet eller utgör en brist hos forskaren, så får det 
samma historiografiska resultat. Oftast tillhör väl detta idiologiska, detta 
egenartade, mindre intressanta delar av den föreställning vi studerar. För vi 
studerar blott det vi finner intressant, dvs. det som leder oss till svar på de 
frågor vi ställer oss. Men även då kan vi möta idiologiska element. 

Avhandlingsarbetet har inneburit ett flerårigt fördjupande i primärmaterial 
av olika slag, inte minst handskriftsamlingar. Jag har så, mutatis mutandis, 
genomgått vad man på romanska institutioner ibland kallar ett bain 
linguistique, en längre tids djupdykning i studieobjektets miljö. Denna 
långvariga nedsjunkenhet i materialets, så att säga, rumtid, har jag upplevt 
som nödvändig för att kunna utröna vad som i en viss kontext varit inte 
främst den ideala, utan fastmer och så långt möjligt den faktiskt upplevda 
kontexten för aktörerna bakom det studerade materialet. Först så har 
materialet, aktörerna och deras meningar kunnat situeras i en sannolik 
kontext. 

3. Bekräftelse och vederläggning 

Jag närmade mig, som ovan diskuterats, forskningsmaterialet med två 
förhandsuppfattningar, vilka följde ur två vanliga perspektiv, nämligen att 
den regionala identiteten var av tämligen sent ursprung (från 1800-talet), 
samt att den konstruerades i relation till den andre. Detta medförde 
metodiska överväganden. Inledningsvis sökte jag belägg för de nämnda 
föreställningarna i materialet, och förväntade mig att finna: a.) tider med 
regional identitet och där bakom en tid utan regional identitet, dvs. en 
tidpunkt (några decennier) då den regionala identiteten framträdde; och b.) 
belägg för hur den regionala identiteten framträdde genom att kontrasteras 
mot ”den andre”. Jag sökte alltså en bekräftelse på de teoretiska 
försanthållandena. 

Men när jag lämnade 1900-talets material och började ta mig tillbaka 
genom 1800-talets, så upphörde instanser av identitet genom kontrastering 
mot den andre, utan att den regionala identiteten därför upphörde. Under 
intryck av denna empiri kom jag att överge de två föreställningar med vilka 
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jag inlett arbetet (sen identitet och den andres roll),116 och började formulera 
hypoteser om att regionala identiteter har en lång historia och att de inte 
konstrueras mot den andre.117 Medan jag arbetade mig bakåt genom seklen, 
så fortsatte jag emellertid att leta efter dels den tidpunkt då den regionala 
identiteten inte fanns, och dels konkreta fall av identitetskonstruktion 
gentemot den andre. Samtidigt som jag fyllde pärmar med belägg för min 
nya uppfattning (om regionala identitetens höga ålder, etc.), så samlade jag 
alla de (få) bekräftelser som stod att finna för de tidigare teoretiska 
försanthållandena (jag kom på så sätt att söka vederlägga mina nya 
uppfattningar). I den resultatredovisning som denna avhandling utgör, så 
kommer jag därför inte bara att redogöra för det som bekräftar min 
uppfattning, utan också för samtliga de fall jag funnit för perioden 1646-
1771 som motsäger min uppfattning.118 

5. Typer och perioder 

1. Tre slag av identitet 

I det källmaterial jag studerat, först för licentiatuppsatsen och sedan för 
avhandlingen, och som sträcker sig från medeltid till 1900-tal, så tycker jag 
mig, närmast på induktiv väg, i mångfalden av utsagor urskilja olika slag 
eller typer av regional identitet. Man kan idealtypiskt beskriva dem som 
följer: 

Man finner en identitet som är inriktad på det storslagna eller 
monumentala. Utsagor om historia, religion, natur, samhälle, folk och 
ekonomi brukas för att bygga monument över regionen. Stor vikt läggs vid 
det förflutna, vid stora händelser, stora bragder, stora människor, vid stark 
gudsfruktan och stor fromhet, vid det lysande, magnifika, storslagna och 

                               
116  I min licentiatuppsats 1996 använde jag fortfarande föreställningen om konstruktion 

gentemot den andre, medan jag i en artikel 1999 och ett föredrag 2000 framhåller att det 
inte är hållbart; Benny Jacobsson, ”’Det höfves äfven nu som förr’….” 1996 (opubl.), 
s. 11f, 164; idem, ”Skolans konstruktion av landskap”, Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 
38 (1999), s. 107-124, spec. s. 119f; idem, ”Konstruktion av landskap. Exemplet 
Uppland”, i: Ingemar Nilsson (red.), Idéhistoriska perspektiv. Symposium i Göteborg, 
mars 2000, (Arachne 16) Göteborg 2000, s. 109-119, spec. s. 115ff. 

117  Se t.ex. Jacobsson 2000, s. 115ff. 
118  Mitt bruk av ord som hypotes och vederlägga innebär inte ett ”applicerande” av någon 

Poppersk eller Hempelsk modell för kunskapsproduktion; orden används i sina normala 
meningar (se SAOL). Enligt min uppfattning står och faller inte en historisk teori med att 
enstaka empiriska exempel motsäger den; i stället måste teorins resultat jämföras med 
andra konkurrerande teorier – har de lyckats bättre? En historisk teori som visar upp en 
större mängd vederläggningar, måste emellertid ersättas med en ny eller åtminstone 
modifieras. 



 49 

kraftfulla, vilket allt, för berättarens nutid, skildras som monument över och 
föredömen för kollektivet. 

Material till berättelsen flödade, för den period jag undersöker, ur 
källsprång som antik litteratur och historieverk, isländska sagor, 
renässansens allt mer nationsinriktade historieskrivning, landskapslagar och 
inhemska krönikeverk, samt från runstenar och andra kvarlevor av det 
förflutna. Det är ett slag av regional identitet som framför allt framträder 
under 1600-talet och fram till 1700-talets mitt, och som exemplifieras med 
Jacobus Chronanders oration om Västergötland 1646 eller Martinus 
Lidgrens avhandling om västgötakungen Rolf 1718. Monumentalism var ett 
genomgående drag för denna tid, också på nationell nivå, och inte bara i 
Sverige (där Erik Dahlberghs Svecia-verk kanske är sinnebilden119); det 
handlade om att bygga monument för egen stolthet och andras beundran. 
Föregångare i genren var de antika storheterna, varifrån retorik och belägg 
också kunde hämtas, samt medeltidens och renässansens lovtalstradition. 

Ett annat slag av identitet är inriktad på att känna till och värdesätta det 
egna kollektivets spår inom den egna regionen. Även de minsta tecken av det 
förflutna och det närvarande i regionen skall kartläggas och aktsamt 
bevaras, fysiskt eller i beskrivningar, för att de är just kollektivets och 
regionens tecken. Där den förra identiteten värdesätter det storslagna, 
försmår denna ej det lilla. 

För denna identitet skulle det mesta uppmärksammas och inventeras. 
Samhällsstrukturen skulle beskrivas: socknarnas hemmantal, prästgårdars 
beskaffenhet, klockarbol och fattighus, säterier och allmänningar. Naturen 
likaså: Skogar och fält, med djur och växtlighet; bergens belägenhet och 
utseenden; jordmån, malmstreck och alunbruk; sjöar, floder, fiskevatten och 
surbrunnar. Näringsverksamheten skulle kartläggas: åkrars indelning, 
brukningssätt, grödor och avkastning; såg- och mjölkvarnars beskaffenhet, 
väverier och tegelslagerier, färgerier, brännerier; handel, handelsresor och 
varor, marknader och marknadsplatser. Slutligen skulle historien nedtecknas: 
kyrkors ålder och inskriptioner, kalkar, klockor; runstenar, gravhögar, 
traditioner och dokument, ruiner av kloster och fästningar, platser för gamla 
strider; kyrkoherdelängder med biografier skulle nedtecknas, liksom adliga 
personers genealogier, säteriers innehavare, ståndspersoner och ämbetsmän 
från trakten; gemene mans levnadssätt, seder, vidskepelser och språk skulle 
beskrivas. Lämningar från förr, jordfynd av åskviggar, gamla mynt och 
handskrifter skulle samlas in. En samlad beskrivning av landskapets historia, 
natur och kultur skulle ta form. Präster i stad och på land, 
konsistorienotarier, lektorer och gymnasister i Skara, studenter i Uppsala, 
Åbo, Lund och Greifswald engagerade sig; grevar, borgmästare, 
ståndspersoner och folkskollärare därtill. De västgötska studentnationerna i 

                               
119  Eric Dahlbergh, Svecia antiqua et hodierna, uouå [Paris & Stockholm 1667-1716]. 

Verket har utgivits i flera upplagor, senast Stockholm 1983. 
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Uppsala och Lund utvecklade sina landskapstraditioner, samlade in 
dialekter, ordspråk och berättelser. Vi finner denna identitet särskilt starkt 
under perioden från mitten av 1700-talet till slutet av 1800-talet. Detta var 
beskrivningarnas och bevarandets tidevarv och kan exemplifieras med Sven 
Wilskmans västgötska beskrivningsprojekt 1749, eller med Västergötlands 
Fornminnesförenings verksamhet (grundad 1863). 

Ett tredje slag av identitet är inte nöjd med det närvarande; den vill 
omvärdera och omvandla det hittillsvarande sakernas tillstånd. Den vill 
upprätta något bättre. 

En sådan identitet är ofta nytto- eller framtidsinriktad, inte sällan inriktad 
på näringsverksamheten och folkbildningen. Men när det närvarande anses 
vara påfört utifrån, som i stereotypa berättelser om regionens befolkning 
eller historia, så blandas inte sällan omvärderingen med ett försvar mot 
stereotypen och dess berättare. När detta sista är fallet, så är det nästan alltid 
fråga om överheten i centrum man reagerar mot; det är en motsättning 
centrum – periferi, överhet – undersåte, stad – land. Denna identitet hör mest 
1900-talet till, och kan exemplifieras med regionalisten Per August 
Kjöllerström,120 Excelsiorföreningar, turisttrafikförbund och striden om Svea 
rikes vagga. 

Jag kommer att kalla dessa tre typer av regionala identiteter för 
monumentalistisk, inventarisk och kritisk identitet.121 

Dessa tre slag av regionala identiteter är idealtyper, ungefär i Max 
Webers mening.122 De är alltså abstraktioner, i vilka jag sökt fånga de 

                               
120  Jag har granskat hans regionalism i min licentiatuppsats, ”’Det höfves äfven nu som 

förr’. Regionalism och myt hos västgötaprästen P. A. Kjöllerström”; Jacobsson 1996. 
121  Termerna monumentalistisk, inventarisk och kritisk är delvis inspirerade av Friedrich 

Nietzsche, som identifierade olika sätt att bruka historien: monumentalistiskt, 
antikvariskt, kritiskt och vetenskapligt; Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och 
skada. En otidsenlig betraktelse, (ty. orig. 1874) Stockholm 1998, s. 40. Det är min 
uppfattning att Nietzsche, medan han ännu var ung och frisk, förmedlade viktiga insikter 
om människors bruk av historien. De olika sätten att förhålla sig till det historiska, som 
Nietzsche skildrar, återfinns faktiskt bland historiebrukarna och påminner i viss 
utsträckning om de identiteter man finner i det historiska materialet. Detta är inte platsen 
att närmare diskutera Nietzsches historiesyn. Jag vill dock understryka att jag finner hans 
närmast moraliska bedömningar, eller slutsatser, av de olika historiebruken tvivelaktiga. 
Jag har lånat två av Nietzsches termer, monumentalistisk och kritisk, för två av de 
identitetstyper jag funnit. För att undvika sammanblandning med antikvarierna och deras 
verksamhet, i Sverige och andra länder på 1600- och 1700-talen, så har jag avstått från att 
tala om antikvarisk identitet. Den verksamhet som bedrevs av det 1630 inrättade svenska 
antikvitetsämbetet, med sina kungliga antikvarier och hävdasökare, hade därtill stora 
drag av monumentalistisk identitet. Jag använder istället uttrycket inventarisk identitet, 
som bättre klargör denna identitets karaktär. 

Hur är det då med Nietzsches fjärde historiebruk? Finns det i analogi med det en 
vetenskaplig identitet? Nej, det gör det inte. Det finns en vetenskap om identiteter, och 
dess historiska aspekt ägnar jag mig åt i denna studie. Identiteter kan visserligen i olika 
grad bygga på sin tids vetenskapliga rön, men är i sig individers och gruppers subjektiva 
uppfattningar om sig själva. Dessa uppfattningar kan vetenskapligt studeras, men någon 
vetenskaplig identitet finns inte. 
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karaktäristiska dragen i de många individuella identiteter som mött i 
materialet. En renodlad företrädare för en av dessa tre identiteter, i den 
meningen att han i högsta grad ger uttryck åt alla de viktigaste dragen i 
denna identitet, kan vara svår att finna.123 Idealtypen är alltså en polär eller 
extrem position, mot vilken de individuella identiteterna tenderar i olika 
grad.124 

När jag i det följande hävdar att en person ”har”, eller ”ger uttryck åt”, en 
viss identitet, t.ex. monumentalistisk, eller att denna monumentalistiska 
identitet ”finns” hos någon, så skall det tolkas metaforiskt, som en 
omskrivning för ”de utsagor NN gör, bär, i relation till kontexten, intrycket 
av att vara trovärdiga, varför jag har jämfört dem med och mätt dem mot de 
abstraktioner jag kallar monumentalistisk, inventarisk och kritisk identitet, 
och därvid funnit att NN tenderar mot det hörn i det typologiska 
identitetsfältet, som jag benämnt monumentalistisk identitet”. Det underlättar 
för både skrivaren och läsaren om jag i stället säger att personen ger uttryck 
åt en monumentalistisk identitet, förutsatt att vi är överens om hålla i minnet 
att det är ett metaforiskt språkbruk. 

Denna idealtypologi tjänar alltså syftet att klassificera och tolka ett 
mångfacetterat empiriskt material.125 

2. Periodisering 

De tre slagen av identitet kan finnas samtidigt hos olika delar av ett regionalt 
kollektiv; liksom de kan finnas hos en och samma människa, i en och samma 
text, samtidigt eller växlande över tid. Men uttrycken för identitet tenderar 
vanligen mer mot en av dessa idealtyper, och mindre mot en eller båda av de 
andra. Mängden av identitetsutsagor tenderar att förskjuta det typologiska 
identitetsfältet över tid, vilket jag lagt till grund för periodicering av den 
regionala identiteten: 

                                                                                                                             
122  Max Weber, Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder. [bd] 1. Sociologiska 

begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper, (ty. orig. 1922) Lund 
1983, s. 4, 5, 7, 15. 

123  Weber 1983, s. 15. 
124  Jfr Gunnar Eriksson, ”Om idealtypsbegreppet i idéhistorien”, Lychnos 1979-1980, s. 288-

296, spec. s. 290f. 
125  Jfr Hagen Schultze: ”Det behöver inte understrykas att det handlar om en idealtypologi 

som i den historiska verkligheten aldrig återfinns i sin rena form. Det handlar snarare om 
kategorier som tjänar till att klassificera och tolka källornas empiriska vittnesbörd.” 
(Inutile de souligner qu’il s’agit d’une typologie idéale qui ne se trouve jamais sous sa 
forme pure dans la réalité historique. Il s’agit plutôt de catégories servant à classer et à 
interpréter les témoignages empirique des sources.) Hagen Schultze, État et nation dans 
l’histoire de l’Europe, Paris 1996, s. 12. 
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Monumentalistisk identitet dominerar identitetsfältet från 1600-talets första 
hälft till tiden kring 1750. Till förändringar under denna tid hör att 
anknytningen till det antika arvet allt mer får konkurrens av det 
fornnordiska. Några decennier in på 1700-talet vidtar en förskjutning i fältet 
i riktning mot inventarisk identitet; med Sven Wilskmans frågelista 1749 får 
denna tendens ett genombrott. 

Inventarisk identitet dominerar identitetsfältet från mitten av 1700-talet 
till inledningen av 1900-talet. Till förändringarna under denna tid hör att 
identiteten alltmer tar sig uttryck i associationsformer: studentnationerna får 
nu sällskap av fornminnesföreningen och under början av 1900-talet 
hembygdsföreningar. Enstaka vältaliga exempel på monumentalistisk 
identitet hörs ännu av under förra hälften av denna period, medan exempel 
på kritisk identitet börjar höras av mot slutet av 1800-talet. 

Kritisk identitet blir under 1900-talet mer synlig och konkurrerar inom 
identitetsfältet alltmer framgångsrikt med den inventariska om att vara 
tongivande. Till förändringar under denna period hör att den regionala 
antikvariska verksamheten (fornminnesvården, t.ex.) förs över från 
associationer till institutioner (från amatörer till fackutbildade). 
Monumentalistisk identitet är sällsynt. Tyngdpunkten inom den kritiska 
identiteten oscillerar mellan framtidsinriktning och försvarspositioner. 

Dessa tre perioder benämner jag, efter den utmärkande identiteten, 
monumentalistisk, inventarisk och kritisk period. 

Denna periodindelning utgår från material som speglar regional identitet, 
inte från traditionella periodindelning vilken ofta utgår från nationellt 
(stormaktstid, frihetstid, osv.) eller internationellt (barock, upplysning, osv.) 
perspektiv. Periodindelningen blir, i likhet med perspektivet, en annan än i 
traditionell nationsinriktad historia. 
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Historiker har i allmänhet fokuserat på den nationella arenan, utan att 
bekymra sig om de gränser som funnits inom dess ram.126 Det har rått 
konsensus om att när regionala förhållanden (alls) behandlas, så skall det ske 
ur nationellt perspektiv. Undantag finns dock. Sverker Sörlin frågade en 
gång om inte den nationsinriktade historieskrivningen var en följd av den 
nationalstatens epok, vari den skrivits, och formulerade de retoriska 
frågorna: 

Har regionernas Sverige så länge förblivit osynligt just därför att det inte 
legat i någons intresse att skriva just denna version av historien? Finns det 
dolda regionala dimensioner i vårt förflutna som återstår att upptäcka?127 

En annan idéhistoriker, Jakob Christensson, ställde frågan ”hur idéhistoriens 
snörräta tankelinjer skulle se ut om vi forskare mer konsekvent än vad som 
skett arbetade efter ett regionalt och lokalhistoriskt perspektiv”.128 På 
liknande sätt uttryckte sig en tredje idéhistoriker, Patrik Lundell, i sin 
avhandling om pressen i provinsen.129 

Den nationella berättelsen behöver dekonstrueras och den regionala 
rekonstrueras.130 Det vore gott om denna studie och dess resultat något litet 
kunde bidra till historieskrivningens emancipation ur det dominerande 
nationella perspektivet. För att låna den moderna idé- och lärdomshistoriens 
begynnelseord: ”Detta arbete måste ju en gång göras.”131 

6. Tidigare forskning 

Regional identitet i Västergötland och bland västgötar har inte tidigare 
studerats ur ett historiskt perspektiv. Det finns därför ingen etablerad 
forskningsfront. I detta avsnitt tar jag upp forskning från angränsande 
områden som jag antingen haft positiv nytta av eller fått förhålla mig kritisk 
till. Det rör sig främst om forskning kring det regionala.  

                               
126  Jfr Peter Aronsson: ”The reason why administrative boundaries have been so little 

queried by historians […] is probably the long-prevailing view that the important 
historical processes and actors were to be found at the national level.” Peter Aronsson, 
”The nature of states and regions. Reflections on territory in Swedish historiography”, i: 
Eliassen, Finn-Einar; Mikkelsen, Jørgen & Poulsen, Bjørn, Regional Integration in Early 
Modern Scandinavia, Odense 2001, s. 14-40, cit. s. 19. 

127  Sverker Sörlin, ”Regiontanken”, i Gidlund & Sörlin 1993, s. 155-192, cit. s. 160. 
128  Jakob Christensson, Lyckoriket. Studier i svensk upplysning, (diss., Lund) Stockholm 

1996, s. 12. 
129  Patrik Lundell, Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern 

opinionsbildning 1750-1850, (diss.) Lund 2002, s. 7. 
130  Jfr Hylland Eriksen 1996, s. 68f, om alternativa historieberättelser. 
131  Johan Nordström, ”Inledning”, (diss. Uppsala) i: Georg Stiernhielm, Samlade skrifter, 

del 2, bd 1, Stockholm 1924, s. 5. 
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Regional identitet som ett vetenskapligt fält förefaller ha initierats med ett 
symposium i Uppsala 1977.132 Anledningen var formellt universitetets 400-
årsjubileum, men i bakgrunden fanns den hastiga omvandlingen under 
decennierna dessförinnan av det svenska samhället, med urbanisering, 
flyttlass och kommunsammanslagningar.133 I föredragen konstaterades att 
medan den statliga (nationella) och den lokala nivån varit föremål för 
ingående studier, så gapade en kunskapslucka däremellan, ”där vi klämt in 
det mångtydiga ordet region” och dessutom ”vet för lite” om identitet på 
denna mellannivå.134 Deltagarna hade svårt att konceptualisera regional 
identitet som människors identitet, och flera synes ha tolkat regional identitet 
som regionens identitet. Men det fanns ett föredrag som lyser ännu efter 
trettio år, professor Anne Buttimers om platskänslan.135 Av de många fina 
iakttagelser hon gör, så är det några som har direkt bäring på denna 
avhandlings grunder. Buttimer konstaterar, apropå samhällsvetares 
deltagande i olika planeringsprocesser på 1900-talet, ”den grundläggande 
skillnaden mellan en insiders sätt att uppleva platser och en outsiders vanliga 
sätt att beskriva dem”.136 Hon utvecklar: 

det språk som används för att beskriva invånarens perspektiv på plats är 
fortfarande, i stor utsträckning, den Newtonska världens språk – människor, 
handlingar och ting inneslutna inom en plats – medan det språk som används 
för att planera en plats ekonomiska och teknologiska horisonter har blivit 
grundligt influerat av Einsteinska begrepp om topologisk rymd, tid och 
process.137 

Vad Buttimer här betecknar som ett Newtonskt språkbruk är samma språk 
som topograferna använde från 1500-talet och framåt, en beskrivning av en 
stad, en socken, en krets, innesluten i en plats (vi skall se detta i kommande 
kapitel). Sättet att skildra världen föregår Newton, men som metafor är 
hennes uttryck fullt rimligt. Vad Buttimer sedan beskriver som Einsteinskt 
språkbruk syftar på den s.k. kvantitativa geografin, i vilken geometriska 

                               
132  Hans Aldskogius (red.), Regional identitet och förändring i den regionala samverkans 

samhälle. Föredrag och diskussioner vid Kulturgeografiska institutionens vid Uppsala 
universitet symposium 1-3 december 1977, Uppsala 1978. 

133  Se inbjudan till symposiet; Aldskogius 1978, s. 5f. 
134  Thomas Lundén, ”Regionen – inklämd mellan nation och hembygd”, i: Aldskogius 1978, 

s. 41-58, cit. s. 52, 56. 
135  Anne Buttimer, ”Home, reach, and the sense of place”, i: Aldskogius 1978, s. 13-39. 

Anne Buttimer är född på Irland och numera, efter en internationell karriär, professor i 
geografi i Dublin; hon var vid denna tid gästprofessor i Lund. 

136  Ibid., s. 18: ”the fundamental contrast between an ’insider’s’ ways of experiencing 
place[s] and an ’outsider’s’ conventional ways of describing them”. 

137  Ibid., s. 18f.: ”the language used to describe the resident’s perspectives on place is still, 
by and large, the language of a Newtonian world – people, activities, and things 
contained within place – whereas the language used to plan the economic and 
technological horizons of place has been profoundly influenced by Einsteinian 
conceptions of topological space, time, and process.” 



 55 

mönster och schematiska relationer mellan punkter är det viktiga, medan 
platsers säregenheter blott var störande; en geografi som togs i bruk av 1950- 
och 60-talens samhällsplanerare.138 Medan insidern söker centrera de olika 
aspekterna av sitt hem och dess omgivning, hur de är i tankar och fantasi, 
hur de ingår i samhället och var de fysiskt är befintliga, så söker outsidern 
centralisera samhället kring vissa rationellt placerade noder.139 Båda 
synsätten har enligt Buttimer sina fallgropar: 

För att överdriva en aning, så ser jag ”outsiderns fälla” i att vi betraktar 
platser, så att säga, från en abstrakt himmel: vi försöker läsa landskapens och 
de synbara beteendenas texter i kartornas och modellernas bildspråk, och dras 
därför oundvikligen till att i platserna finna vad vi ämnade finna. ”Insiderns 
fälla”, å andra sidan, är att vi lever i platser och kan bli så upptagna av 
vardagslivets detaljer och handlingar att vi inte ser meningen med att fråga 
om det självklara eller att se vår hemort i dess vidare rumsliga och 
samhälleliga sammanhang.140 

Det är insidern, vill jag hävda, som ger uttryck åt identiteten; det 
”Newtonska språkbruket” med dess inkludering är identitetens språk. 
Omvänt är outsidern den som betraktar platsen med stereotyper och 
modeller. Outsidern har oftast ett överhetsperspektiv, ställer frågor om 
relationer till den mer eller mindre avlägsna omvärlden, frågor om ”där”, 
frågor om ”den andre”. Insidern ser sin värld hemifrån och ställer frågor om 
”här”, frågor om ”sig”, ”vi” och ”oss”. Synsättet har bäring på såväl historia 
som nutid. 

Denna skillnad mellan insider och outsider (mellan identitet och 
stereotyp) har sällan använts analytiskt vid studier av identitet. Troligen 
sammanhänger det med de teoretiska val forskarna gjort; så får t.ex. valet av 
diskursanalys blicken att falla på de andras uttalanden (stereotyperna).141 När 
detta sker mer genomtänkt kan det också sammanhänga med en önskan att 
undgå ett emiskt förhållningssätt, undgå att ta det studerade objektets egna 
föreställningar till utgångspunkt.142 Men vid studiet av identitet, till skillnad 

                               
138  Buttimer var alltså indragen i en samtida debatt inom geografidisciplinen, mellan 

kvantitativ och humanistisk geografi; för överblick av denna debatt, se Arild Holt-Jensen, 
Geografiens innhold og metoder, (2. uppl.) Oslo 1990, spec. s. 95-104, 108-111. 

139  Buttimer 1978, s. 19f. 
140  Buttimer 1978, s. 20f. 
141  Se, som exempel, Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som 

teori och metod, (da. orig. 1999) Lund 2000, s. 48ff, 166f. 
142  Man har i antropologisk forskning skilt mellan emic och etic (bildat i analogi med den 

språkvetenskapliga skillnaden mellan phonemic och phonetic), den studerande gruppens 
egna tillskrivanden respektive forskarens kategorier, vilket på svenska blir emisk och 
etisk. Det senare etisk har dock inget med det moraliskt etiska att göra; det är ett fall av 
homonymi. Se vidare Björklund & Hannerz 1999, s. 7f; jfr Hylland Eriksen 1998, s. 21, 
26f. 
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från av stereotyper, så måste inifrånperspektivet och de emiska 
tillskrivandena vara materialet. 143 

Inom ämnet etnologi har det producerats studier och avhandlingar som 
berör regional identitet eller material som röjer regional identitet. I de flesta 
fall har studierna handlat om 1900-talet, men några har rört sig i tidigare 
århundraden. 

Maria Adolfsson undersöker i Fäderneslandets kännedom ett urval av alla 
de ortsbeskrivningsprojekt, som sjösattes under 1700- och 1800-talen. Syftet 
är att beskriva denna litteratur, som tidigare sällan beaktats, samt närmare 
granska de framställningar av folk och folkliv som de innehåller.144 Det 
senare syftet har väglett hennes urval av ortsbeskrivningar för närmare 
studium.145 Hon anlägger ett mentalitetshistoriskt anslag och använder 
begreppet tankefigur för att ringa in författarnas föreställningar om folket.146 
Detta ger en intressant och mångfacetterad bild av föreställningar, fr.a. i 
tidsspannet 1750-1850, men lider samtidigt av att vara en frusen bild.147 
Adolfsson placerar ortbeskrivningarna i en frihetstida upplysningskontext, 
med dess inriktning på det nyttiga och ekonomiska.148 Därvid bortfaller att 
beskrivningarna i stor utsträckning länge bibehöll en historisk-antikvarisk 
karaktär.149 

I en avhandling om värmländsk identitet, Ack Wärmeland, ställer sig 
Carina Kullgren uppgiften att analysera ”föreställningar om värmländsk 
regionalitet” (begreppet ”regionalitet” använder hon som likvärdigt med 
”regional identitet”, ”identifikation” och ”värmländskhet”), hur de 
konstrueras, aktualiseras, används, förändras och får betydelse.150 Kullgren 
har använt sig av alla typer av skriftligt material från sent 1800-tal till sent 
1900-tal (skönlitteratur, topografisk litteratur, tidningar, handböcker, etc.), 
kompletterat med folkminnesuppteckningar och smärre egna fältstudier.151 
Hon ser materialet som narrativer, berättelser, diskurser (begreppen synes 
närmast sammanfalla) och anknyter till postmodern teoribildning.152 Det 
                               
143  Att identitet handlar om ”självbild” och ”inifrånperspektiv” konstaterar Anders Florén & 

Henrik Ågren, Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2.uppl., Lund 2006, s. 143. Deras vidare resonemang förefaller dock 
att glida över i konstruktion mot den andre. 

144  Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom. Om svenska ortsbeskrivningsprojekt och 
ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet, (diss.) Stockholm 2000, 
s. 15. 

145  Ibid., s. 29. 
146  Ibid., s. 16, 154-159 
147  Jfr ibid., s. 159-217, sammanfattning s. 217. 
148  Ibid., s. 49, 61, 71, 259. 
149  Jfr. Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk 

forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige, (diss. Stockholm/Visby) 
Helsingfors 2004, s. 14, 46. Se vidare kap. 6 nedan. 

150  Carina Kullgren, Ack Värmeland. Regionalitet i diskurs och praktik, (diss.) Göteborg 
2000, s. 15. 

151  Ibid., s. 15, 29. 
152  Ibid., s. 18, 20, 22. 
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värmländska skall förstås, säger hon, ”som en emisk 
tillskrivningsskategori”.153 Trots detta gör hon inget av skillnaden mellan 
extern tillskrivning och självbeskrivning; alla som uttalar sig om Värmland 
och värmländskt kan användas som sagesmän för värmländsk identitet. Ett 
exempel: Bland källorna figurerar prominent den skånske 
järnvägstjänstemannen Mårten Sjöbeck, som mellan 1928 och 1950 på 
Statens Järnvägars uppdrag författade kulturgeografiska handböcker över 
svenska landskap med utgångspunkt från järnvägssträckningarna.154 Man 
frågar sig om han därför kan användas som sagesman för regional identitet i 
alla svenska landskap? Kullgrens studie är en bred översikt av tillskriven och 
självskriven identitet, men saknar sammanfattning och egentliga slutsatser; 
hon har många svepande synpunkter, men alltför många gånger efterfrågar 
man beläggen för dem. Samtidigt innehåller hennes avhandling en del 
skarpsinta iakttagelser,155 som gör att den inte bör förbigås av den som 
studerar de senaste hundra årens regionala identitetskonstruktioner. Den bild 
hon visar av identiteten är, i de begrepp jag använder, en blandning av 
inventarisk och kritisk identitet. 

Anders Häggströms avhandling om landskapsidentiteter, Levda rum och 
beskrivna platser, har syftet att ”ur ett kulturkritiskt perspektiv analysera 
några av de sätt som Blekinges och Jämtlands regionala identiteter har 
konstruerats och uttryckts på under 1900-talet”. Valet av dessa landskap 
motiveras med deras karaktär av historiskt omtvistade gränslandskap mellan 
Sverige och Danmark-Norge.156 Med ett hart när oöverskådligt bruk av olika 
teoretiska infallsvinklar, där det diskusanalytiska perspektivet fungerar som 
”klangbotten”,157 studerar Häggström tre materialgrupper, landskapen såsom 
de skildras i litteraturen (hembygdböcker, etc.), i länsmuseernas 
framställningar, samt i nutida intervjuer. Hans resultat visar på såväl 
skillnader som likheter mellan de två landskapen. Av intresse ur mitt 
perspektiv är den bild som framtonar av en blandning av vad jag ovan kallat 
inventarisk respektive kritisk identitet. Det senare framträder fr.a. i det som 
Häggström i sina intervjuanalyser kallar revirberättelser, vilka, till skillnad 
från platsberättelsers deskriptiva karaktär, har en tydlig konfliktaspekt.158 
Häggström gör ingen skillnad på insiders och outsiders, eller identitet och 

                               
153  Ibid., s. 17. 
154  Mårten Sjöbeck (1886-1976) var född i Köpenhamn och bodde i stort sett hela sitt liv i 

Helsingborg; han studerade botanik och geografi i Lund och skrev vid sidan av 
landskapsböckerna artiklar i dessa ämnen; Thure Månsson, ”Sjöbeck, Edvard Mårten”, 
Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, bd. 7, Stockholm 1954, s. 43f. 

155  Ett exempel av flera: det viktiga med lokaltidningarnas smånotiser av föregivet 
oförargligt och irrelevant innehåll är att de, genom sin ständiga upprepning, hävdar att 
landskapet finns och bebos av människor som berörs av samma saker; ibid., s. 86. 

156  Anders Häggström, Levda rum och beskrivna platser. Former för landskapsidentitet, 
(diss. Umeå) Stockholm 2000, s. 12f (cit.), 18. 

157  Ibid., s. 14ff, 154, 178 (cit.). 
158  Ibid., s. 149ff, 164, 171. 
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stereotyp; allt blir identitet (dock förefaller det mesta av materialet ha sitt 
upphov hos insiders, även om detta låter sig bestämt avgöras blott i 
intervjuavsnittet). Han har för sin studie satt en bakre gräns vid sekelskiftet 
1900, men håller det för ett ”skäligt antagande” att regionala identiteter, till 
följd av landskapens ”medeltida anor”, kan ha funnits dessförinnan.159 

Jag förbigår annan etnologisk forskning, då den berör 1900-tal,160 men vill 
ändå säga något om en studie av Sven B. Ek, professor i etnologi i Göteborg, 
som gjordes till den statliga regionutredningen i början av 1990-talet.161 
Sven B. Ek berör på sitt sätt den ovan diskuterade skillnaden mellan insiders 
och outsiders, identitet och stereotyp: 

Att bestämma ”regionala identiteter” är en svårare uppgift än t.o.m. att 
angöra en brygga. Som resenär genom skilda landskap och länder kan jag 
kanske tycka att uppgiften är lätt eftersom olikheterna mellan de olika 
områdena ofta tycks så tydliga. Men då förväxlar jag den regionala 
identiteten med yttre karaktäristika och det är jag själv som betraktare som 
bestämmer arten och graden av invånarnas egen identitetsupplevelse. Vad jag 
egentligen gör är att jag formulerar min egen identitet på det viset. Eller i 
varje fall de delar av den som kontrasterar mot ”de andras” beteendemönster. 
Det är alltså ett både lättvindigt och ovetenskapligt sätt att fastställa regionala 
och nationella identiteter. Det bör jämställas med litterära och 
pseudovetenskapliga ”analyser” av folklynnen, t.ex. beskrivningar av hur 
bohuslänningar, skåningar etc. är.162 

Detta leder honom till den slutsatsen att ”människorna själva definierar den 
region de identifierar sig med”.163 Det är en iakttagelse som harmonierar med 
Buttimers inställning. 

Regionala aspekter har berört även i historiska studier. Peter Aronsson 
har i återkommande behandlat människor i lokalsamhället ur ett historiskt 
perspektiv, och därvid även regional identitet. I Regionernas roll i Sveriges 
historia (1995) ger han en initierad framställning av regionens olika nivåer, 
dessas betydelse genom historien, samt historieforskningens hanterande – 
eller många gånger brist på hanterande – av detta.164 Han konstaterar att 
                               
159  Ibid., s. 18. 
160  t.ex.: Anders Salomonsson, Gotlandsdricka. Traditionell kultur som regional 

identitetssymbol, (diss.) Lund (tr. Karlstad), 1979; Markus Idvall, Kartors kraft. 
Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid, (diss.) Lund 2000; Lotten Gustafsson, 
Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på 
Gotland, (diss. Stockholm) Nora 2002. 

161  Sven B. Ek, ”Regional identitet”, i: Utsikt mot framtidens regioner – sju debattinlägg. 
Bilaga 1 till betänkande av Regionutredningen, (SOU 1992:64) Stockholm 1992, s. 73-
99. 

162  Ibid., s. 73f. 
163  Ibid., s. 75 (kursiverat i orig.). Hans betänkande slutar i konstaterandet att det i Sverige 

vid slutet av 1900-talet bara finns två regionala identiteter, vid sidan om nationella och 
etniska identiteter: den gotländska och den skånska, vilket något motsäger hans 
intentioner; ibid., s. 97. 

164  Aronsson 1995. 
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nationens primat inom historieskrivningen länge hindrat forskning utifrån 
lokalt, och framför allt regionalt perspektiv i Sverige.165 Aronssons insikter 
och perspektiv har, oftare än vad som explicit framkommer på dessa sidor, 
inspirerat arbetet på denna avhandling. 

Jens Lerbom har i avhandlingen Mellan två riken, utifrån ett stort material 
i svenska och danska riksarkiven, samt arkivalier i Visby landsarkiv, med ett 
underifrånperspektiv beskrivit hur invånarna på Gotland hanterade den 
påtvingade övergången från Danmark till Sverige under 1600-talet.166 
Lerbom anknyter till socialantropologen Fredrik Barth och sociologen och 
historikern Anthony D. Smith, som han menar står varandra närmare än vad 
som vanligen antas. Gutarna betraktar Lerbom som en ethnie (Smiths term 
för en förnationell etnisk gruppering), vilken med olika symboliska 
gränsmarkörer konstruerade sin identitet (anknytning till Barth).167 Lerbom 
får sägas ha belagt, framför allt genom studiet av hur medeltidens 
gotlänningar tilltalades, att gutarna var en egen ethnie. Men hans användning 
av gravstensmaterial och epitafier finner jag inte belägga en gutnisk 
identitet; sådant material talar mer om status.168 

I avhandlingen Fäderneslandets rätta beskrivning undersöker Mattias 
Legnér 1700-talets orts- och riksbeskrivningar för att ”fördjupa förståelsen 
av hur fäderneslandsbegreppet betraktades och användes”.169 Legnér studerar 
beskrivningarnas kvantitet och innehåll och kan jäva den äldre uppfattningen 
(som ännu figurerar i Adolfssons avhandling) att de antikvariska, 
tillbakablickande beskrivningarna ersattes av de ekonomiska vid mitten av 
1700-talet; bägge slagen fortsatte produceras parallellt under hela seklet.170 
Han visar ingående hur några av dessa beskrivningar tillkom och mottogs. 
Flera av Legnérs synpunkter kommer till användning i denna studie. Men 
han har inte fullt ut klargjort hur termen ”fädernesland” betraktades och 
användes. Som vi ska se längre fram, så kan denna tids användande av detta 

                               
165  Ibid., s. 54, 153, 202f, 223. 
166  Jens Lerbom, Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter 

på Gotland 1500-1700, (diss.) Lund 2003, s. 29. 
167  Ibid., s. 30, 161f, 186. 
168  Ibid. s. 160-185. Studiet av sådant material från Västergötland har övertygat mig om att 

det mest handlar om livets korthet och den säkra döden, om förtröstan på himmelriket, 
samt framhävande av rang och status i detta liv. Se Nils-Fredrik Beerståhl, 
”Västergötlands porträttgravstenar under renässans och barock”, Västergötlands 
fornminnesförenings tidskrift, bd 6:7 (1969), s. 61-306; Sven Wilskman, ”Elenchus 
biographicus pastorum dioeceseos Skarensis” (SSLB: Wilskman 22); Johan Peter 
Carlmark, ”Inscriptioner på Minneswårdar uti och wid Kyrkor inom Skara Stift. I-II” 
(SSLB: Carlmark 14-15). 

169  Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk forskning 
och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige, (diss. Stockholm/Visby) Helsingfors 2004, 
s. 19. 

170  Ibid., s. 14, 46. 
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begrepp inte förstås utan dess anknytning till samtida och tidigare bruk av 
motsvarande begrepp på latin.171 

Bland historiska studier skall slutligen nämnas Harald Gustafssons Gamla 
riken, nya stater, vari han beskriver statsbildningsprocesserna under 
Kalmarunionens slutskede. Gustafsson framhåller att man inte utifrån nutida 
definitioner skall leta sig bakåt efter ”nationalism”, utan ”i viss mening 
’förutsättningslöst’ försöka avlyssna den studerade tidens egna uppfattningar 
om enheter, tillhörighet och lojalitet på olika nivåer”.172 Av intresse har 
också varit hans framhållande av att människor i början av 1500-talet 
förefaller haft sina identiteter ordnade i skikt, från mindre bygder upp till 
riket.173 

Ett antal antologier som helt eller delvis berör frågor om region och 
regional identitet publicerades under 1990-talet, varav den intressantaste är 
Den regionala särarten (1994).174 Tonvikten i denna senare ligger emellertid 
på modern tid, på skeenden efter den tid som här studeras. 

Slutligen finns det några studier, till stor del av idéhistoriker, som på olika 
sätt berör Västergötland. Stig Appelgren försvarade i Åbo 1969 en 
licentiatavhandling om västgötsk hembygdsforskning på 1700-talet.175 Han 
syfte var att kartlägga tillkomsthistorien för den största av 1700-talets 
samlingar till landskapets historia och beskrivning, den Sundholmska 
samlingen i Skara stift- och landsbibliotek. Han har, långt innan perspektivet 
blev populärt i forskningen, i stora drag kartlagt det nätverk som bidrog till 
samlingens tillkomst. 1700-talets samlarkultur har, med utgångspunkt från 
västgöten Olof Andersson Knös och hans kontakter, varit föremål för en 
avhandling i idéhistoria av Erik Hamberg.176 Då såväl den Sundholmska som 
den Knösiska samlingen ingår i mitt material, har bägge dessa avhandlingar 
varit välkomna ingångar till samlingarna och kulturen kring dessas tillkomst. 

Henrik Sandblad, professor i idéhistoria i Göteborg 1966-79, ägnade ett 
antal studier åt den västgötska idéhistorien. I ”1700-talets lärda Skara” 
beskrev han den miljö kring gymnasium och domkapitel, i vilken en stor del 

                               
171  Se Jacobsson 2005, s. 402ff. 
172  Gustafsson 2000, s. 29. 
173  Ibid., s. 306. 
174  Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindquist (red.), Den regionala särarten, Lund 1994. 

Andra som kan nämnas är: Sven Tägil (red.), Europa – historiens återkomst, (2. uppl.) 
Hedemora 1993; Janerik Gidlund & Sverker Sörlin, Det europeiska kalejdoskopet. 
Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten, Stockholm 1993; Närhet och 
nätverk – regionernas återkomst?, (Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse 5), 
Lund 1994; Markus Idvall & Anders Salomonsson (red.), Att skapa en region – om 
identitet och territorium, (NordREFO 1996:1) Stockholm 1996. 

175  Stig Appelgren, Västgötsk hembygdsforskning under åren 1740-1820, (lic. Åbo 1969) 
Skara 1972. Licentiatavhandlingen ursprungliga titel var ”Västgötsk hembygdsforskning 
på 1700-talet. Drag i tillkomsten av och bakgrunden till Olof Sundholms samling av 
sockenbeskrivningar i Skara”. 

176  Erik Hamberg, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier kring förmedling 
och samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden, (diss.) Göteborg 1985. 
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av det material jag använder i kapitlen 5 och 6 tillkommit,177 och i separata 
studier behandlade han flera av de unga aktörer som vi kommer att möta i 
kapitel 6 – Claes Bjerkander, Olof Andersson Knös och Daniel Erik 
Næzén.178 En fjärde yngling i denna miljö, Linnélärjungen Johan Falck, har 
ofta beskrivits när Linnélärjungarnas öden skildras – inte minst av 
idéhistoriker.179 

Slutligen skall Bo V:son Lundqvists biografiska matriklar över de 
västgötska studenterna i Uppsala 1595-1830 nämnas.180 Det är vanligt att 
forskare tar de biografiska och bibliografiska hjälpmedlen för givna, utan att 
betänka vilken ofantlig möda som ofta ligger bakom deras tillkomst. 
Lundqvists livslånga arbete med Västgöta nation i Uppsala har besparat mig 
mycket arbete med att identifiera de västgötar som passerar i denna 
avhandling.181 

Av internationella studier vill jag nämna flerbandverket Dansk 
identitetshistorie.182 Detta behandlar en nationell identitet med ett aktgivande 
på kontexter och källmaterial som övertygat mig om att identitetshistoria är 
möjlig att skriva. Bland internationella forskare med ett regionalt perspektiv 
har jag inspirerats av Anne-Marie Thiesse, som i ett antal studier granskat 
regional identitet och regionala berättelser i Frankrike under 1800- och 
1900-talet. Det är efter den tid som här behandlas, men hennes studier av 
elementen i sådana berättelser (historia, natur, folkloristik, etc.) har varit 
klargörande.183 

                               
177  Henrik Sandblad, ”1700-talets lärda Skara”, i: Bo Andersson (red.), Skara. II. 1700-1970. 

Stad i länet, Skara 1975, s. 101-175. 
178  Henrik Sandblad, ”Linnéansk pastoral. En miljöstudie kring Claes Bjerkander”, i: Gunnar 

Eriksson, Tore Frängsmyr & Magnus von Platen (red.), Vetenskapens träd. Idéhistoriska 
studier tillägnade Sten Lindroth. 28.XII.1974, Stockholm 1974, s. 117-156; idem, ”Från 
Olof Knös’ studieår”, Lychnos 1962, s. 60-90; idem, Världens nordligaste läkare. 
Medicinalväsendets första insteg i Nordskandinavien 1750-1810, Stockholm 1979 (om 
Næzén). 

179  Bl.a. av Sverker Sörlin & Otto Fagerstedt, Linné och hans apostlar, Stockholm 2004, 
s. 74-82. 

180  Bo V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595. Biografiska anteckningar, 
3 bd, Uppsala 1928-1969, Skara 1975. 

181  I noter sker hänvisning till Lundqvist 1928-1969 med förkortningen Lq, följd av det 
nummer personen har i matrikeln. 

182  Ole Feldbæk (red), Dansk identitetshistorie. 1-4, København 1991-1992. 
183  Anne-Marie Thiesse, Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue 

française entre la belle Epoque et la Libération, Paris 1991; idem, Ils apprenaient la 
France. L’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris 1997. 
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7. Avgränsningar och material 

1. Avgränsningar 

Den rumsliga avgränsningen utgörs av landskapet Västergötland. Valet av 
Västergötland motiveras ur en personlig synpunkt av att det är ett landskap 
jag känner till. Vetenskapligt motiveras det av att landskapet tillhör dem som 
från början utgjorde Sverige, när detta rike började framträda, och sedan inte 
bytt rikstillhörighet. Därmed går det att analysera regional identitet utan att 
bilden störs av växlande nationella identiteter. Slutligen motiveras valet 
praktiskt av att det på ett och samma ställe, Skara stifts- och landsbibliotek, 
finns till omfång och innehåll helt unika och sammanhållna samlingar till ett 
landskaps historia. 

Avgränsningen i tid, från 1646 till 1771, motiveras av att det tidigare året 
såg de första separat tryckta framställningarna av landskapet, medan det 
senare året såg den sista av de två bevarade gymnasieorationer som i Skara 
hyllade Västergötland, samtidigt som skildringen av västgötsk identitet med 
detta tidsspann kan föras fram till den tid då dominansen av en idealtypisk 
identitet (monumentalistisk) börjat ge plats åt en annan (inventarisk). 
Avhandlingen behandlar således den monumentalistiska och inledningen av 
den inventariska perioden. Detta betyder inte att den kritiska identiteten 
utelämnas som företeelse; den behandlas där den dyker upp under den tid 
som avhandlingen omfattar. 

Till detta kommer en mer ämnesmässig avgränsning: jag studerar 
västgötsk regional identitet. Det förklarar varför jag inte har med material 
om Göteborg i denna studie, annat än då staden behandlas av aktörer med 
västgötsk identitet. Göteborg anlades i början av 1600-talet i Sävedals härad 
som sedan medeltid räknades till Västergötland. 1620 skildes staden från 
Skara stift, erhöll egen superintendent (från 1665 biskop), och strax därefter 
skola och gymnasium. Studenter från Göteborgs stift bildade Göteborgs 
nation i Uppsala 1667, i Lund 1685. Staden utgjorde från 1680 en del av 
Göteborgs och Bohus län. Från 1600-talet finns det enstaka exempel på 
västgötsk identitet från göteborgares sida; kanske får Ericus Tranander i 
nästa kapitel räknas dit. Men tidigt framträder en från den västgötska 
identiteten skiljd göteborgsk identitet. Staden uppvisar en egen identitet, i 
likhet med t.ex. Stockholm, och skulle därför meritera en egen 
identitetshistorisk studie.184 

                               
184  För en studie av en stads identitet, se Henrik Widmark, Föreställningar om den urbana 

världen. Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903-1955, 
(diss.) Uppsala 2007. 
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2. Material 

Detta är en berättelse, men till skillnad från andra berättelser måste en 
historisk berättelse bygga på empiri, faktiskt material i form av kvarlevor 
och spår av det förflutnas människor. I referenserna redogörs för detta 
material efter hand som det används, det förtecknas i referenslistan, och i 
texten förs, när så är befogat, metodiska eller teoretiska resonemang utifrån 
frågor som materialet kan väcka. 

Källmaterialet för kapitel 2 och 4, samt delar av kapitel 3, härrör från 
västgötska studenter i framför allt Uppsala och Åbo. Det tryckta materialet 
består främst av två orationer från 1646 (kap. 2) och drygt 20 dissertationer, 
tillkomna 1699-1769 (kap. 4). De flesta av dessa finns översatta, ofta i 
eminenta versioner av professor h.c. Sven Blomgren,185 men de latinska 
originalen har i samtliga fall konsulterats. Ett par av de tryckta 
dissertationerna har påträffats i manuskript, så även ett par otryckta 
övningsdissertationer. 

För kapitel 3, som på olika sätt ger den synkrona och diakrona kontexten 
till den landskapsidentitet som framträder ur analysen av orationerna från 
1646, har en mångfald källor och viss sekundärlitteratur använts, vilka 
redovisas i respektive kapitel. Då denna kontext i stor utsträckning inte varit 
utforskad har jag mer än vad som är brukligt i en avhandling fått 
rekonstruera kontexten ur källorna. För avsnittet om studentnationerna har 
de tryckta versionerna av de akademiska konsistoriernas protokoll i Uppsala 
och Åbo studerats; för enstaka år efter 1700 har också originalprotokoll i 
Uppsala universitets arkiv konsulterats. Relevanta arkivalier (protokoll, 
tesböcker, etc.) rörande Västgöta nation i Uppsala har genomgåtts för åren 
1683 och framåt. 

Kapitlen 5 och 6 behandlar det arbete till landskapets historia och 
beskrivning som utfördes i Västergötland under första hälften av 1700-talet, 
samt gymnasisters och lektorers förhållande till landskapet under 1750- till 
1770-talen. Materialet för kapitel 5 består till stor del av handskrifter av 
Sven Wilskman, som var verksam för beskrivandet av landskapet. Därtill 
kommer de ortsbeskrivningar (ca 35 stycken finns i behåll) som under 1750-
talet skrevs av olika prästmän som bidrag till Wilskmans 
beskrivningsprojekt. Materialet för kapitel 6 består främst av två 
handskrivna orationer om Västergötland, vilka gymnasister i Skara höll inför 
resan till akademin 1751 och 1771, men också av tryck och arkivalier 
rörande lektorer, samt protokoll och brev rörande gymnasistföreningen 
Svenska Topographiska Sällskapet i Skara 1769. 

                               
185  Om Sven Blomgren, se Uppsala universitets matrikel 1937-1950, (red. Åke Dintler & 

J. C. Sune Lindquist) Uppsala 1953, s. 61f, och Carl-Olof Hasselberg, ”Sven Blomgren”, 
(nekrolog) SvD 10/4 2004. 
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Detta material är stommen för beskrivningen av den västgötska 
identiteten under de år studien omfattar. Förutom detta har en mängd andra 
materialkällor kommit till användning: tryckta skrifter, tillfällestryck, 
gratulationsversar, brev, manuskript, protokoll, avskrifter, med mera. Detta 
befinner sig huvudsakligen, liksom en försvarlig del av det redan nämnda 
materialet, i de rikhaltiga samlingarna i Skara stifts- och landsbibliotek. Av 
dessa samlingar har främst följande konsulterats: 

• Ullenius samling. Prosten Harald Ullenius (1669-1731) var en man 
som skrev varje dag under sitt vuxna liv; ortsbeskrivningar, 
etnografiska notiser, genealogier, anekdoter, etc. Drygt hälften av 
vad man vet att han skrev finns ännu i behåll (20 band med 
handskrifter). 

• Wilskmans samling. Kontraktsprosten Sven Wilskman (1716-1797) 
började under sin studietid i Uppsala 1740 göra excerpter angående 
Västergötland ur olika arkiv. 1749 tog han initiativ till ett 
ortsbeskrivningsprojekt, som avsatte bortåt 40 beskrivningar av 
socknar, pastorat och städer i Västergötland. Han fortsatte samla 
material fram till 1760-talet (27 band och kapslar med 
handskrifter). 

• Knösiska samlingen. Lektorn Olof Andersson Knös (1756-1804) 
samlade allt han kunde om det litterata Västergötland, från 
avlatsbrev till tryckta gratulationsversar. Han förefaller ha samlat 
allt som västgötar utgivit av trycket, samt handskrifter i original 
och avskrifter (i behåll finns 97 band och kapslar med handskrifter, 
avskrifter och småtryck). 

• Sundholms samling. Prosten Olof Sundholm (1752-1819) skrev av 
bortåt hundra västgötska ortsbeskrivningar, som insamlats av hans 
halvbror, professorn i Åbo, Gabriel Tidgren, samt försåg dessa med 
egna tillägg. En mängd annat material, topografi, brev och 
manuskript, ingår också i hans samling (216 band och kapslar, 
mestadels handskrifter). 

• Carlmarks samling. Den siste store västgötasamlaren var 
konsistorienotarien Johan Peter Carlmark (1779-1870), vars 
samling av topografiska handlingar, brev och avskrifter också finns 
i Skara stiftsbibliotek (66 band och kapslar). 

I dessa och andra samlingar i Skarabiblioteket finns materialet för all tänkbar 
forskning som berör västgötar under framför allt 1600- och 1700-talen. 

Efter de ovan nämnda samlarna hölls bokauktioner, varvid också 
handskrifter försåldes. Av dessa och andra orsaker återfinns källmaterial för 
denna forskning i Kungliga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek, 
Västergötlands museum (Skara), m.fl. offentliga institutioner, vilket 
redovisas i referensförteckningen. Även Skara domkapitels arkiv bör 
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nämnas. Detta, som befinner sig i Landsarkivet i Göteborg, innehåller 
domkapitelsprotokoll, brev och ortsbeskrivningar, vilka i viss utsträckning 
kommit till användning. 

Slutligen skall sägas att jag i avhandlingen inte tar upp allt material som 
studerats. Det finns tryckta skrifter såväl som handskrifter vilka utifrån mitt 
syfte varit väl värda att här behandlas, men som av utrymmesskäl lämnats 
utanför. Den finns även handskriftsamlingar, inte minst privatägda, som jag 
inte haft möjlighet att konsultera. 

8. Disposition 

Framställningen av resultaten är i viss mån den omvända, jämförd med 
forskningsprocessen. Detta medför en risk att resultaten framstår som givna 
på förhand, eftersom premisserna i form av material, teori och metod ges 
inledningsvis.186 Var och en som försökt skriva en avhandling vet emellertid 
att man inte kan återge forskningsprocessen – man måste ge resultatet. Jag 
kan inte annat än peka på detta förhållande, samtidigt som jag vid behov 
redovisar hur jag resonerat kring material eller tolkningar. 

Resten av denna avhandling ägnas en mestadels narrativ framställning av 
resultaten och är disponerad på följande sätt. 

Kapitel 2, Två lovtal 1646. Vi träder med detta kapitel in i handlingen. 
Här analyseras de första separat tryckta beskrivningarna av Västergötland, 
två latinska orationer 1646, och deras monumentalistiska karaktär påvisas. 

Kapitel 3, Kontexter, ägnas de sammanhang som aktualiserats av 
orationerna 1646. Här diskuteras den lovtals- och beskrivningsgenre i vilken 
orationerna ingick, studeras Västergötland ur politiskt-samhälleliga och 
kyrkliga aspekter från medeltid till 1700-tal, samt beskrivs och analyseras 
den miljö, studentnationen vid universitetet, vilken utgör en röd tråd (eller en 
gemensam nämnare över tid) för västgötsk identitet fram till sekelskiftet 
1900. Skildringen går fram till mitten av 1700-talet. 

I kapitel 4, Västgötadissertationer 1699-1769, analyseras ett tjugotal i vid 
mening topografiska avhandlingar som hade Västergötland som tema. De 
granskas ur synpunkter som genremässig struktur, innehåll, sociala 

                               
186  En klassisk formulering av denna problematik gav Karl Marx: ”Visserligen måste 

framställningssättet formellt skilja sig från forskningsmetoden. Forskningen har att i 
detalj tillägna sig stoffet, analysera dess olika utvecklingsformer och uppspåra det inte 
sambandet. Först sedan detta arbete är fullbordat, kan den verkliga rörelsen 
tillfredsställande beskrivas. Lyckas detta, så att stoffets eget liv abstrakt återspeglas i 
framställningen, kan det komma att se ut, som om man hade att göra med en konstruktion 
a priori.” Karl Marx, ”Efterskrift till andra upplagan” (1873), Kapitalet. Kritik av den 
politiska ekonomin. Första boken. Kapitalets produktionsprocess, uo (tr. Uddevalla) 
1970, s. 13. 
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kringtexter (dedikationer och gratulationer), tillkomsthistoria (hur de skrevs), 
källor, samt framträdande identitet. 

Kapitel 5 och 6 utspelas i Västergötland. Kapitel 5, Wilskmans projekt 
1749, ägnas Sven Wilskman och hans först enskilda, sedan kollektiva 
projekt till Västergötlands beskrivning. Inom ramen för Wilskmans projekt 
sker en förskjutning i ortsbeskrivandet från monumentalistisk till inventarisk 
identitet. Kapitel 6, Gymnasister och lektorer, skildrar genom några nedslag 
hur lekotorer och gymnasister vid Skara gymnasium förhöll sig till 
landskapet under en tjugoårsperiod, 1751-1771. Även här framträder en viss 
förskjutning från monumentalistisk till inventarisk identitet. 

I kapitel 7, Regional identitet i Västergötland 1646-1771, rekapituleras de 
tidigare kapitlen, varefter de inledande frågorna om den regionala identiteten 
besvaras, hur den konstitueras, förändras och uttrycker sig. Här diskuteras 
även hur den regionala identiteten förhöll sig till den nationella, samt 
sammanfattas de slutsatser om identiteten och dess uttrycksformer som 
studien givit. 
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2. Två lovtal 1646 

1. En oration i Åbo 

Dagarna hade blivit längre och snön nästan smält undan för den allt 
ihärdigare vårsolen; Aurajoki, eller Auraån på svenska, stod högre och 
flödade kraftigare, fåglarna hade börjat sjunga och knopparna på de fåtaliga 
buskarna i staden började svälla. Mot slutet av april bör den ljusare årstidens 
förelöpare ha inträffat i huvudorten i det svenska rikets östra halva. Åbo, 
denna lilla stad med några tusen invånare – handelsmän, hantverkare, 
drängar, tjänsteflickor, präster, skolpojkar, militärer och administratörer, 
svenskar och finnar, hade blivit en allt viktigare stad i riket och hade för 
några år sedan också begåvats med ett universitet, världens nordligaste. 

När solen började gå till vila i väster och aftonsången klingat ut började 
studenterna fylla det gamla akademihusets övre auditorium, den största av de 
”Auras lärosalar” varom Runeberg långt senare skulle dikta.1 Där infann sig 
småpojkar i tioårsåldern, stojiga men bevakade av sina tio år äldre 
informatorer, också de studenter. Där fanns tonåriga ynglingar i slängkappor, 
redan vuxna och myndiga. Där kom magistrarna, som höll sig kvar vid 
universitetet efter disputation och promovering, försörjande sig med privata 
kollegier – alltså undervisning för slängkappornas innehavare. Nu visade sig 
kursorerna med universitetets spiror, förebådande akademiens fäder. Och där 
kom de sedan, professorer, biskop och Rector Magnificus. 

Några borgare eller magistratspersoner från staden deltog ej, att döma av 
de hälsningsfraser som åtföljde högtidligheter av detta slag. Universitetet 
och staden var visserligen beroende av varandra, men de var åtskiljda 
korporationer i riket. Universitetet hade sina statuter och privilegier, sin egen 
domsrätt utövad av dess konsistorium – de församlade professorerna, sin 

                               
1  ”Vinden gnyr i Auras lärosalar; / Kom dock dit också! / Mången hugkomst der ur askan 

talar / Till ditt bröst ändå!” Så skaldade Johan Ludvig Runeberg i dikten ”Till Franzén”, 
publicerad i Dikter, Helsingfors 1830. Här cit. efter Samlade skrifter, bd 1, Stockholm 
1870, s. 4. Med Auras lärosalar avsåg Runeberg Åbo universitet, och orden blev under 
1800-talet en brukad metafor för detta. ”Hvems är den röst i Auras lärosalar / […].” Så 
inleder signaturen Brutus sin dikt ”På Porthans minnesfest, den 9 Nov. 1861”, Åbo 
underrättelser, 23/11 1861. Se också art. ”Aura” i Nordisk familjebok, 1:a och 2:a uppl. 
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egen relation till överheten genom universitetskanslern och, inte minst, sina 
egna riter och evenemang, depositionen, disputationer, magisterkreeringar 
och rektorsombyten, vilka spelades upp på samhällslivets teater, där 
representerande akademiens avskildhet från andra grupper av konungens 
undersåtar. 

En sådan representation iscensattes denna dag, onsdagen den 22 april år 
1646.2 Låt oss lyssna till huvudnumrets inledning. 

Admodum Reverende Domine Episcope, Academiae hujus Regiae 
Procancellarie eminentissime; Magnifice Domine Rector; Reverendi, 
amplissimi, consultissimi, pietate, auctoritate, plurimoque rerum usu 
excellentissimi Viri, Professores; Nobilissima generis propago, Clarissimi 
Domini Magistri, Tuque praestans, selecta ac erudita Studiosorum corona, 
spes posterorum, seminarium Reipublicae, flos aevi ad laudem ac decus 
destinate.3 

Med orden korrekt böjda i latinets tilltalskasus, vokativ, och med flitigt bruk 
av adjektivens superlativformer, vänder sig talaren till de församlade, 
iakttagande rangens alla krav. Främsta rummet intar prokanslern, 
universitetskanslerns ställföreträdare, tillika stiftets biskop. Högst 
vördnadsvärde Herr Biskop, högst framstående Prokansler för denna 
Kungliga Akademi.4 Härnäst kommer talaren till rektorn, men som 
rektorsämbetet roterade bland professorerna varje år blir det närmast ett 
omnämnande. Högförnäme Herr Rektor. Professorerna som kollektiv bestås 
en omständligare reverens. Vördnadsvärde Män, högst ärade, synnerligen 
kunnige och genom fromhet, anseende och rikaste erfarenhet förträffligaste 
Professorer. Därefter skall magistrarna, de inte blott disputerade utan även 
lagerkrönte, apostroferas. Släktets ädlaste telningar, Högst lysande Herrar 
Magistrar. Slutligen vänder sig talaren till massan, till studenterna, den 
grupp han själv tillhör. Av de närvarande står de visserligen lägst i rang, men 
de föräras en hälsning som med väl valda metaforer uttrycker inte bara deras 
självbild utan också det akademiska samhällets eller korporationens bild av 
dem. Du, framstående, utvalda och lärda auditorium av Studenter, de 

                               
2  Efter den då gällande julianska kalendern, vilket motsvarar nuvarande gregorianska 

kalenders 2 maj. Jag antar att händelsen ägde rum efter kvällsbönen (aftonsången), då 
inbjudan till evenemanget talar om finitis precibus, ”efter bönens slut”. Detta kan endast 
avse aftonsången, inte någon morgonbön, då inbjudan är daterad samma dag som talet 
hölls. Jfr inbjudan till Trananders nedan behandlade oration i Uppsala samma år, vilken 
inbjuder till åhörande ”post Preces Vespertinas”; Ericus Benedicti Tranander, Oratio 
panegyrica De laudibus Westrogothiae, Upsaliae [1646], sign. [A2v]. 

3  Jacobus P. Chronander, Oratio Amplissimae Regionis Westrogothiae Descriptionem, 
veraque et digna Encomia repraesentans, Aboae 1646, sign. A2r [sc. Br]. 

4  I svenskan brukas inte superlativer i samma utsträckning som i latinet, varför de många 
gånger översätts med enkel positiv. I detta stycke har jag dock i full utsträckning låtit 
superlativerna slå igenom också i svenskan. 
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efterkommandes hopp, Statens plantskola, tidevarvets blomma, bestämd för 
berömmelse och ära. 

Det är en korporation som i hälsningen hyllas av en av de sina. Men i viss 
mening är det också korporationen själv som, genom den talande, låter 
markera sin roll på samhällstiljorna, såsom den privilegierade del av 
konungens undersåtar vilken har lärdomen om hand. Vi skall återvända till 
denna samhällsinstitution, den spelar en roll även i denna berättelse, men låt 
oss först höra vad talaren har att säga. 

1. Exordium orationis 

W-Gothiam vobis commendaturus venio. ”Västergötland kommer jag att 
prisa för eder.” Så fortsätter talet efter de inledande hälsningarna. Talaren är 
Jacobus Petri Chronander och talet är hans Oratio Amplissimae Regionis 
Westrogothiae Descriptionem, veraque et digna Encomia repraesentans, 
eller, på ärans och hjältarnas språk, Tal som framlägger en beskrivning och 
en sann och värdig lovprisning av det ärorika landskapet Västergötland.5 

W-Gothiam vobis commendaturus venio. I klassisk retorik skall det 
starkaste eller viktigaste argumentet levereras först. Här låter oratorn det 

                               
5  Jacobus P. Chronander, Oratio Amplissimae Regionis Westrogothiae Descriptionem, 

veraque et digna Encomia repraesentans, Aboae 1646. Talet trycktes av akademiens 
boktryckare Petrus Wald, sannolikt i en mycket liten upplaga. Formatet är folio och 
omfånget 5 ½ ark (22 sidor). Arkföljden är [A-A2], A2 [läs: B]- [B2], C-C2, D- [D2], E-
E2, F. Texten är till större delen satt med typsnittet kursiv; antikva används främst för 
citat och för framhävanden. Typgraden i brödtexten varierar från nonpareille (6 punkter) 
till cicero (12 punkter). Fraktur används för vissa svenska ortsnamn. På några ställen har 
rättelser ifyllts för hand. 

Isak Collijn kände till två exemplar, i UUB och KB (Sveriges bibliografi. 1600-talet, 
Uppsala 1941-46, sp. 163), och Hans Sallander ytterligare ett, i Linköpings stifts- och 
landsbibliotek (”De två äldsta tryckta skrifterna om Västergötland och deras författare”, 
Västgötalitteratur 1963:1, s. 19). Dan Korn, Västgötaböcker. En resonerande bibliografi 
över västgötalitteraturen, [Skara] tr. Lidköping, 2002, s. 51, känner också bara dessa tre 
exemplar; men därtill finns ett fjärde exemplar, i Knösiska samlingen (vol. 87) i Skara 
stifts- och landsbibliotek (SSLB). Inget privatägt exemplar är känt. Uppsala- och 
Linköpingsexemplaren har handskrivna dedikationer från författaren, det förra till Israel 
Noraeus, president i handelskollegiet i Göteborg, det senare till en magister Johannes. 
Uppsalaexemplaret saknar F-arket; Skaraexemplaret saknar första bladet av A-arket 
(titelsidan) samt F-arket. 

Talet har översatts (så när som på gratulationsverserna) och kommenterats av Sven 
Blomgren, ”Jacob P. Chronanders lovtal över Västergötland hållet i Åbo i april 1646”, 
Västgötalitteratur 1980:1-2, s. 1-39. När hänvisningar görs till Chronander 1980, så är 
det till denna professor Blomgrens översättning. Blomgrens översättningar av västgötska 
orationer och dissertationer är ofta kongeniala. I likhet med andra under 1900-talet 
varierar han emellertid översättningen av patria och en del andra latinska begrepp, på ett 
sådant sätt att det många gånger är svårt att se vad som döljer sig bakom det svenska 
ordet. Jag har därför nödgats ge egna översättningar på många ställen, även om de ofta 
skiljer det sig från Blomgrens blott i ett eller annat, men dock viktigt, ord. Samtliga citat 
från översättningar är här och framgent kontrollerade mot originalen. 
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viktigaste ordet i talet vara det första att falla över åhörarna, när väl 
hälsningsfraserna klingat ut. Men även om detta underlättas av latinets 
ordföljd, så är knappast det orsaken till att Västergötland är orationens första 
ord. Chronander kunde valt att inleda med Fäderneslandet, Patria, och låtit 
de första orden handla om amor patriae eller om Odyssevs längtan hem till 
Ithaka. Men så gör han inte, till skillnad från teologiprofessor Johannes Elai 
Terserus maior, som inleder inbjudan till orationen med ett Ovidiuscitat, 
följt av ett resonemang om hela världen som den tappres fädernesland 
(patria).6 Genom att istället låta benämningen på det som är orationens ämne 
också utgöra dess första ord, låter talaren sina åhörare veta hur betydelsefullt 
det landskap är som bär detta namn. Han understryker därpå denna betydelse 
genom att antyda tvivel (dubitatio) om sin förmåga att rätt hantera ett så högt 
ämne: ”men ack och återigen ack, att jag måtte kunna göra det med den 
ärebetygelse och upphöjdhet, som sakens själva betydelse fordrar och 
landskapets värdighet för sig kräver!”7 Samtidigt smeker han åhörarnas öron 
med välljud i form av först homoioptoton (sammanställning av ord med 
samma ändelser) och sedan homoioteleuton (rim): ”sed utinam atque etiam 
utinam eo honore & amplitudine, quam ipsa rei gravitas postulat, ac 
Regionis dignitas sibi vendicat!”8 

Detta är retorik, javisst, men inte i nutida vardagliga betydelse av blott 
munväder.9 För att klargöra detta kan vi betrakta retorikens roll vid denna 
tid.10 Under första hälften av 1600-talet, och i denna svenska avkrok av 
Europa, blickade man fortfarande tillbaka på en mer upplyst tid. De stora 
föredömen som studerades vid katedralskolor, gymnasier och universitet, var 
de gamle, och dessa greker och romare hade lagt stor vikt vid vältaligheten. 
Att imitera de gamle blev ett sätt att bilda sig och föreskrevs i skolunder-
visningen. Men det är mer än imitation. 

I en tid då det muntliga ordet var det överlägset mest brukade 
kommunikationsmedlet och det skrivna ordet mycket ofta var till för att läsas 
högt och offentligt, då blev vältaligheten oundgänglig såväl för att från 
landets predikstolar sprida den sanna och rena evangeliska läran och 
överhetens talrika kungörelser, som för att skriva inlagor och domar eller 
debattera i kungliga rådet och på riksdagen. 

                               
6  Chronander 1646, sign. [A2v]; idem 1980, s. 9. Om inbjudan, se vidare nedan. 
7  Chronander 1646, sign. A2r [sc. Br]; jfr idem 1980, s. 10. 
8  Framhävanden med fetstil är här och nedan mina, BJ. 
9  Retoriken har förvisso uppvärderats de senaste decennierna, men ordets vardagliga 

betydelse torde ännu inte avspegla detta. Den dåtida retorikens elementa ges i Gerhardus 
Johannes Vossius, Elementa rhetorica eller retorikens grunder, översatt och utgiven av 
Stina Hansson (Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 
Meddelanden nr 5), (lat. orig. 1626) Göteborg 1990. De retoriska termer som här 
förekommer återfinns med få undantag i Vossius skrift. 

10  En god översikt är Jørgen Fafner, Tanke og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa, 
København 1982. 
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Retoriken hade emellertid inte bara denna presentationsuppgift, att ordna och 
smycka argument, idéer och befallningar, det som retorikerna kallade 
dispositio och elocutio. Retoriken var också ett sätt att finna de rätta 
argumenten, vilket kallades för inventio och behandlades som dess första 
del. Till inventio hörde bland annat att finna sakskäl, rationes, för talets 
 

 

Bild: Jacobus Chronanders lovtal till Västergötland 1646, med författarens 
egenhändiga dedikation till presidenten i handelskollegiet i Göteborg, Israel 
Noraeus. (UUB) 



 72 

ämne. Retoriken var på så sätt inte skiljd från logiken, forskningen eller 
vetenskapen.11 

Chronander är alltså retorisk. Men när vi konstaterar detta, så handlar det 
inte bara om att han följer antika föredömen eller utsmyckar talet (elocutio); 
det handlar lika mycket om att han finner och framlägger vad han ser som 
sakskälen (rationes) för sin uppfattning. I det följande är det framförallt 
dessa sakskäl, som kommer att behandlas.12 

Först bör talets disposition betraktas. I marginalerna har Chronander 
enligt dåtidens skick låtit trycka rubrikord och källhänvisningar. 
Rubrikorden signalerar den retoriska ordningen och tjänade syftet att visa att 
författaren behärskar vältalandets konst. Av dessa rubrikord kan vi sluta oss 
till hur författaren tänkte sig strukturen i sin text. Detta underlättas också av 
att författaren vid inledningen av talets berättelsedel skisserar vad han skall 
ta upp. 

Talet inleds, som vi sett, med att välformulerade hälsningar och 
hyllningar tågar fram i föremålens rangordning. I marginalen har 
Chronander låtit trycka Exordium, den latinska termen för inledning. Syftet 
med dessa hälsningar var att ställa åhörarna vänliga till vad som följa skulle. 
Därför var det av vikt att nämna varje betydande person eller grupp och 
apostrofera dem i rätt rangordning. Så sker också i Chronanders tal. Men 
som detta var standardprocedur vid orationer, så skulle något annat varit 
uppseendeväckande. 

En inledning skulle inte bara bestå av hälsningsfraser. Till exordium 
hörde också att förbereda åhörarna på talets innehåll. ”De bästa 
inledningarna är de som utgår från det ämne som skall avhandlas och som är 
måttfulla och anständiga.” Så heter det i tidens flitigast brukade 
elementarbok i vältalighetskonsten, Gerhard Vossius’ Elementa rhetorica.13 
Chronanders tal fortsätter efter hälsningsfraserna med just ämnet: 
”Västergötland kommer jag att prisa för eder.” Omedelbart därpå inför han 
en motsättning mellan detta ämnes höghet och sin egen ringa förmåga att 
skildra det. I viss mening är det en dubbel hyperbol han använder här, han 
förstärker och förminskar på samma gång. Det höga ämnet understryks av att 
                               
11  Förhållandet mellan de tre grenarna logik, grammatik och retorik, bildningens trivium, 

hade varit föremål för diskussioner redan under antiken. Under 1500-talets senare hälft 
och 1600-talets förra var detta en av tvistefrågorna i striden mellan aristoteliker och 
ramister. Se Erland Sellberg, Filosofin och nyttan. I. Petrus Ramus och ramismen, 
Göteborg 1979, s. 86ff.; Fafner 1982, s. 186ff. 

12  För en mer retorisk analys av en oration till landskapets ära, se min studie över Andreas 
Lilonius lovtal till Uppland, hållet i Dorpat 1650; Benny Jacobsson, ”Ad regionem 
illustrandam – 1600-talets lovtal till landskapen”, i: Bo Lindberg (red.), Retorik 
(Idéhistoriska uppsatser 32), Stockholm 1998, s. 52-67. 

13  Vossius 1990, s. 19. Vossius Elementa rhetorica, första gången utgiven 1626, anbefalls i 
1649 års skolordning. Den trycktes i Sverige första gången 1652, men denna och andra 
hans läroböcker torde ha använts även dessförinnan. Se B. Rud. Hall, Sveriges allmänna 
läroverksstadgar 1561-1905, I-III, (ÅSU IV), [Stockholm] (tr. Jena) 1921, s. 64; Vossius 
1990, s. 38f (Stina Hanssons efterskrift). 
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landskapets värdighet och betydelse sägs fordra att det framställs med 
upphöjdhet och ärebetygelser. Med betonandet av landskapets värdighet 
inför han här ett tema som återkommer under seklens lopp; detta tema kan 
framträda under olika benämningar, men kan sammanfattas med begreppet 
heder. Landskapets och landsmännens heder ställer krav på västgöten. Men 
Chronander äger inte, säger han, den ”attiska kvickhet”, den retoriska 
förmåga som Västergötlands värdighet kräver.14 Detta är vad de romerska 
retorerna kallade excusatio propter infirmitatem, talarens retoriska 
ursäktande av sin fingerade oförmåga,15 vilket tjänar att desto kraftigare lyfta 
fram ämnets betydelse, förhöja orationens värdighet, dess dignitas, och 
stämma åhörarna till välvilja gentemot talaren. 

Det är inte en önskan att fåfängt lysa med en frånvarande retorisk 
begåvning som får talaren att skildra sitt landskap; det brinner i hans bröst, 
försäkrar han, en outsläcklig låga av kärlek till fäderneslandet (amore in 
patriam), som tvingar sig uttryck i lovprisning. Med ett påbyggt citat av 
Ovidius understryker han detta. 

Kärlek till fädernas land, som mer än förnuftet är mäktig, 
gör, att jag åter förmår prisa mitt fädernesland.16 

Härifrån formar sig exordiet till en två foliosidor lång och vältalig plädering 
för kärleken till fäderneslandet. När orationen når fram till själva berättelsen 
(narratio), skall åhörarna vara genomsköljda av denna vältalighet och 
mogna för Chronanders sakframställning. Innan vi tar del av denna skall vi 
dock dröja vid hans framställning av kärleken till fäderneslandet; här finns 
nycklar för såväl Chronanders berättelse som studiens fortsättning. 

Chronander inleder med att citera Cicero från skriften Om plikterna: 
”Intet bör i livet vara ljuvare, intet kärare än fäderneslandet [patria]. Ty 
ingen plats [locus] är ljuvare än hemorten [domestica sede]. Kära äro barn, 
släktingar och vänner, men fäderneslandet [patria] allena omfattar all kärlek 
till dem alla.”17 Vi värderar nästan allt efter dess anseende och storlek, 
fortsätter Chronander, men fäderneslandet älskar vi också av medfödd 

                               
14  Chronander 1646, sign. A2r [sc. Br]; idem 1980, s. 10. 
15  Fafner 1982, s. 33. 
16  ”Rursus amor patriae ratione valentior omni, / Me facit ut patriam condecorare queam.” 

Chronander 1646, sign. A2r [sc. Br]. Chronander har här byggt ett distikon. Den första 
raden, hexametern, är hämtad från Ovidius’ Epistulae ex Ponto, I,3,29. Den andra raden, 
pentametern, tillskriver Sven Blomgren Chronander själv, med konstaterandet att den är 
”språkligt mindre tillfredsställande” (Chronander 1980, s. 32). Att pentametern är 
Chronanders egen tror jag också framgår av att den, till skillnad från citatens antikva, är 
satt med kursiv. Både Ovidius och Chronander använder patria, fädernesland, där 
Blomgren har det mer inskränkande ”fädernebygd” (Chronander 1980, s. 10). 

17  Chronander 1646, sign. A2r [sc. Br]; Cicero De officiis 1,57. De inledande två 
meningarna är inte korrekt återgivna av Chronander; se Blomgrens kommentar, 
Chronander 1980, s. 32. 
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kärlek; det är vår större moder, major illa parens, som i sig innesluter alla 
anhöriga. Varje människa bör därför ägna fäderneslandet de krafter hon har 
och, om så krävs, dö för det. Detta är klassiska uppfattningar. Det skulle 
varit en överloppsgärning om Chronander här citerat. Åhörarna visste från 
latinets grundkurser att Cicero ansåg fäderneslandet vara vår gemensamma 
moder;18 att vi bör kunna dö för fäderneslandet var känt från Horatius.19 Den 
som inte gynnar fäderneslandet är därför ett djur, inte en människa, menar 
Chronander.20 

Vår orator underbygger sedan detta genom att med metaforer och välljud 
beskriva människans förhållande till hennes fädernesland: Det är vår levnads 
”första tillflyktsort”, primum receptaculum, ”av vars bördighet vi 
underhållas, av vars välvilja vi fostras, genom vars goda seder vi förädlas, i 
vars religion vi undervisas och med vars upprepade välgärningar av alla slag 
vi på utomordentligt sätt ända till mättnad överhopas”.21 Och om 
fäderneslandet av andra anses glansfullt, så avspeglas detta, och det bör vi 
betänka,22 också på oss. Därför var det i forna tider berömvärt att kallas 
attisk, romersk eller grekisk, hellre än parther, puner, sybarit eller andra 
föraktade namn. Men också i vår tid, konstaterar talaren, blir det allt 
vanligare att människor bedöms efter sitt hemtrakt (regionis), varför det blir 
av största betydelse från vilket land och vilken ort man härstammar.23 Låt oss 
minnas att Chronander säger detta under 30-åriga kriget. 

Därför kan jag inte underlåta, säger Chronander, att ”hämta fram 
lovprisningar av mitt fädernesland Västergötland” (Patriae meae W-
Gothiae), noga granska dessa och utan försköning framställa blott några få. 
Men ”ord fattas för omätliga ämnen”, och Västergötlands upphöjdhet är för 
                               
18  Chronander känner naturligtvis denna föreställning från Ciceros första tal mot Catilina, i 

vilket denne talar om fäderneslandet som ”vår gemensamma moder”, patria, quae 
communis est parens omnium nostrum; Cicero, In Catilinam, 1,17. Cicero, Sex tal inför 
senaten och folket, [Stockholm] 1975, s. 29. 

19  Horatius, Carmina [Odae], 2,13. Föreställningen finns också hos Cicero, De Legibus, 
2,3-5. 

20  Jfr Aristoteles, Politiken, (övers. Karin Blomqvist) Jonsered 1993, s. 9 (Bok 1:3; 1253a). 
21  ”cujus fertilitate sustentamur, liberalitate educamur, moribus ornamur, religione 

informamur, omnisque subinde generis beneficiis aegregie ad sufficientiam usque 
cumulamur”. Chronander 1646, sign. A2v [sc. Bv]; idem 1980, s. 11. Välljudet skapas 
här inte bara av rimmet, utan också av den prosarytm som skapas av kvantitet (eller 
betoning). Chronander har möjligen tänkt sig att göra ett ciceronianskt intryck. Om dessa 
välljudsaspekter, se Magnus Karlsson, Erik XIV. Oratio de iniusto bello regis Daniae 
anno 1563 contra regem Sueciae Ericum 14 gesto, Stockholm 2003, s. 53ff, och där 
anförd litteratur. 

22  Chronander säger ordagrant ”något som bör anses värdigt hjärtats gyllene skrin”, quod 
aureo mentis scrinio dignum judicandum. Chronanders val av scrinium mentis framför 
scrinium pectoris kan bero på en önskan att ej använda ett med katolicismen förknippat 
begrepp. Bonifatius VIII hade använt orden scrinium pectori när han fastslog att påven 
hade lagen i sitt hjärta; på detta grundade sig den positiva rätten. En föreställning som 
bl.a. Luther kritiserade. 

23  ”quali quis oriundus sit solo, quo enutrius loco”; Chronander 1646, sign. A2v [sc. Bv]; 
idem 1980, s. 11. 
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stor för hans förmåga. Chronander önskar att han för en stund skulle 
förunnas denna förmåga att värdigt hylla detta betydande folk (natione), 
även om därtill knappast ens Ciceros talekonst, Senecas skarpsinne, 
Ptolemaios kunskaper eller Demosthenes patos skulle räcka. Själv stapplar 
han som nybörjare i talekonstens skattkammare och borde kanske begränsa 
ambitionen. Men han tröstar sig med att svåra företag förtjänar beröm, och 
att åhörarna har en stor medfödd välvilja mot dem som beträder akademins 
ryktbara talarstol.24 

Chronander närmar sig så slutet av inledningen och ber de benägna 
åhörarna om överseende med hans ”föga vältaliga språk”. Med maritima 
metaforer signalerar han ankomsten till talets berättelse: ”Jag skall nu hissa 
segel för vindarna. [– – –] Men på det att mitt tals lilla skepp icke må utan 
styrsel likasom berövat roder och åror driva omkring på denna väldiga talets 
ocean”, så indelas orationen i avdelningar; och ”sedan allt detta förts till slut, 
skall jag lägga denna ringa båt i den säkraste hamn.”25 

Innan vi följer Chronander in i berättelsen så låt oss åter konstatera att det 
var ett vältalighetsstycke han satt samman. Trots den egna nedvärderingen 
av sin oratoriska förmåga (som i sig var ett retoriskt grepp) så var det, som 
jag hoppas har framgått, ett retoriskt välformulerat alster. I det följande skall 
vi inte lika frekvent göra strandhugg vid retoriken, utan mer fokusera på 
sakinnehållet. 

Vid inledningen av berättelse formulerar Chronander talets ämne, dess 
propositio, och beskriver hur han indelar detta i fyra avdelningar, i det ljuva 
fäderneslandet (patriae) Västergötlands forntid, dess befolknings ursprung, 
landskapets storlek och bördighet samt, slutligen, dess invånare.26 I 
marginalrubrikerna är han mer detaljerad än så, men framställningen här tar 
fasta på dessa fyra avdelningar. 

2. Västergötlands forntid 

Chronander följer inledningsvis Johannes Magnus och slår fast att ”det 
götiska folket [gentem] är det äldsta av alla nordiska folkslag [nationum]”.27 

                               
24  Chronander 1646, sign. A2v [sc. Bv]-[B2r]; idem 1980, s. 12. 
25  Chronander 1646, sign. [B2r]; jfr idem 1980, s. 12f. Inspiration till metaforiken torde 

komma från Cicero, vilken i Tusculanae disputationes (4,5,9) talar om vela orationis, 
talets segel. Maritim metaforik används också av Jordanes i kap. 1 av Getican; Jordanes, 
Getica. Om goternas ursprung och bedrifter, Stockholm 1997, s. 29. 

26  ”orationem hanc in certas distribuero classes, Dicturus primò de W-Gothiae patriae 
dulcissimae antiquitate, deinde origine, tum de amplitudine, fertilitate, ejusdem incolis”; 
Chronander 1646, sign. [B2r]; jfr idem 1980, s. 13. 

27  ”Gentem Goticam omnium nationum septentrionalium antiquissimam”. Chronander 
uppger, 1646, sign. [B2r], att han citerar detta ur Johannes Magnus förord (han avser 
dennes Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus, Romae 1554). Notera att 
gens och natio hos Johannes Magnus här förefaller vara synonymer. 



 76 

Detta är alla de äldsta historieskrivarna överens om, säger han. Som 
hemulsmän anges Berossos och dennes kaldeiska historia, föregivet skriven 
på 200-talet f.v.t., och Isidorus av Sevilla, författaren av västgoternas historia 
på 600-talet. Av svenska författare brukas, vid sidan om Johannes Magnus 
historia om alla göta och svea konungar, också Johannes Baazius d.ä. 
kyrkohistoria, då nyligen utkommen, och i vilken runskriften framställs som 
äldre än de grekiska och latinska bokstäverna.28 Chronander ansluter här till 
sin tids gängse uppfattning, enligt vilken götarna (och västgötarna) är 
identiska med folkvandringstidens goter och de goter som antikens författare 
skrev om.29 

3. Västgötarnas ursprung 

Därefter tar sig Chronander an västgötarnas ursprung, som blir en fråga om 
goternas härstamning. Också här följer han Johannes Magnus, och avvisar 
Gotland, det asiatiska Skytien och norra Germanien som ursprungsort, samt 
förlägger med Baazius denna till ”Scandia”, där de ”kvarlämnade sina 
efterkommande, vilka ännu i dag fortplanta deras släkte”. Med hänvisning 
till Bibeln, ”id sacra indicat pagina”,30 vet han berätta att götarna härstammar 
från Noas son Jafet. Som stöd för detta refererar han Johannes Magnus, 
Isidorus, Flavius Josephus och Laurentius Paulinus Gothus om Jafets och 
dennes efterkommande Magog och Gog.31 

                               
28  Berossos skrifter finns bevarade i utdrag hos antika författare. Men Chronanders källa är 

säkerligen de av Sven Blomgren identifierade Quinque Berosi libri de antiquitatibus, 
skrivna av Johannes Annius Viterbiensis (Giovanni Nanni, 1432-1502), renässansens 
främste litteräre förfalskare, och utgivna första gången i Rom 1498. Skriften trycktes 
flera gånger under 1500-talet. Om Johannes Annius och hans förfalskningar, se t.ex. 
Gustav Löw, Sveriges forntid i svensk historieskrivning, I, Uppsala 1908, s. 66-71. 
Annius verksamhet berörs också i Frank L. Borchardt, “Forgery, False Attribution, and 
Fiction: Early Modern German History and Literature”, Res Publica Litterarum, IX 
(1986), 27-35, spec. s. 32f. Isidorus skrift är Chronicon regum Wisigothorum. Möjligen 
har Chronander haft tillgång till den i Hamburg 1611 av Friedrich Lindenbrogius i 
Diversarum gentium historiae utgivna versionen. Johannes Magnus Historia de omnibus 
gothorum sveonumque regibus utkom i tre upplagor i mitten av 1500-talet, den första i 
Rom 1554. En latinsk upplaga såg dagens ljus i Wittenberg 1617, en svensk översättning, 
Joannis Magni Swea och Götha Crönika, utkom i Stockholm 1620. Chronander har 
använt någon av de latinska upplagorna. Johannes Baazius d.ä. kyrkohistoria är 
Inventarium ecclesiae sveo-gothorum, Linköping 1642. 

29  Denna föreställnings historia skildras bl.a. av Ingmar Stenroth, Myten om goterna. Från 
antiken till romantiken, Stockholm 2002. 

30  ”den heliga sidan visar det”. Chronander 1646, sign. [B2v]. Chronander nyttjar här det 
retoriska grepp som kallas pars pro toto, delen för helheten, och använder sacra pagina, 
den heliga sidan (eller bladet), som beteckning på Bibeln. 

31  Chronander 1646, sign. [B2v]; idem 1980, s. 14. Johannes Magnus och Isidorus skrifter 
är ovan nämnda. Om Chronander haft tillgång till Josephus judiska historia är oklart. Den 
trycktes redan på 1400- talet och sedan återkommande. Men Chronander kan ha använt 
andrahandskällor. Laurentius Paulinus Gothus skrift är Historiae arctoae libri tres, 
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Varje god oration skulle innehålla en invändning och ett svar på denna. 
Chronander låter därför invända att Gog och Magog enligt Bibeln var 
fientliga mot Guds folk, förförda av djävulen, och omtalar att ”fördenskull 
lägga oss några till last, att vi förklara oss härstamma från Magog”. Men det 
kan inte handla om samme Magog, svarar han själv. Från Jafets son Magog 
härstammar ”de europeiska skyterna, götar och svear”. Den onde Magog var 
sonsons son till Noas yngste son Ham, och är stamfar för saracenerna och 
den falske profeten Mahomet (Muhammed).32 Chronander, som hänvisar till 
Laurentius Paulinus Gothus, antyder här den gamla föreställningen om att de 
nordliga, goda folken härstammar från Jafet, medan de sydländska, mer 
onda, har Ham till stamfar. 

Slutligen förklarar Chronander västgötarnas namn med att de bor i väster i 
förhållande till andra götar. Därmed har han förklarat västgötarnas forntid 
och ursprung med hjälp av inventio, konsten att ur källorna, som alla är 
skriftliga, hämta argument. 

4. Västergötlands storlek och bördighet  

Chronander övergår sedan till tredje avdelningen av orationens berättelse. 
Här kan han inte i samma utsträckning stödja sig på skriftliga källor, utan 
hämtar argument också ur egen fatabur. 

Han inleder med att åter försäkra att Västergötlands företräden är för stora 
för att han rätt skall kunna skildra dem. Visserligen förskaffar läget de flesta 
landskap berömmelse, men detta gäller i högsta grad för vårt landskap 
(n[ostrae]. regioni), ”beläget i den förnämsta delen av den nordliga 
världen”.33 Efter att ha beskrivit dess gränser, inom vilka Halland förr befann 
sig,34 konstaterar han att landskapet (regio) till sin yta är större än de flesta i 

                                                                                                                             
Strängnäs 1636. Paulinus Gothus var från 1637 ärkebiskop i Uppsala och en i tiden god 
auktoritet. 

32  Någon Magog, som skulle vara sonsons son till Ham, finns inte i Bibeln. Historien om 
Noas söners avkomlingar och deras besittande av jorden, finns i 1. Mos., kap. 10. Där 
nämns Magog som Jafets son. Chronander har troligen utgått från Hesekiel, där det, 
Hes. 38 och 39, talas om en Gog i Magogs land, vilken från norr skulle överfalla Israel. 
Chronander kan ha velat göra denne Gog, som sägs stå i spetsen för perser, etiopier (den 
antika beteckningen för svarta afrikaner) och libyer, till ättling av Ham. 

Alla hänvisningar till och citat ur Bibeln i denna avhandling avser den version som 
dåtidens människor hade att tillgå, den s.k. Gustaf Vasas Bibel från 1541, och dess lätt 
reviderade version 1703, den s.k. Karl XII:s Bibel. Jag har genomgående använt Svenska 
Bibelsällskapets utgåva, Biblia, det är: All den Heliga Skrift, Stockholm 1900, i vilken 
den äldre översättningen av Gamla testamentet återges. 

33  Chronander 1646, sign. Cr. 
34  ”Hallandiam, olim W-Gothiae annumeratam”; Chronander 1646, sign. Cr. Halland var 

omtvistat fram till Kalmarunionen 1389, då det för närmare tre århundraden blev danskt; 
åren 1332-1360 var det under svenske kungen. 
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Sverige.35 De som rest i Västergötland vet att milen där är drygare än på 
andra håll i världen, inte för att vägarna skulle vara sämre, för det är de inte, 
utan för att den speciella västgötska milen är längre än i andra landskap och 
länder.36 Landskapets storlek avslöjas också av att det är delat mellan två 
landshövdingar och tre stift eller superintendentier. Detta fädernesland 
(patria) innehåller också 30 folkrika härader, 138 pastorat och 447 kyrkor, så 
de låter sig inte alla uppräknas.37 

Till landskapets förnämlighet (dignitas) bidrar inte mindre klimatet.38 En 
tempererad och hälsosam luft gör att landskapet överträffar de flesta andra. 
Solens strålar faller in med lagom sned riktning, vintern är inte för sträng, 
sommaren inte för het, och befolkningen undslipper oftast de farsoter som 
emellanåt drabbar grannarna. Landskapet är anpassat till människors, djurs 
och växters goda levnad. Detta klimat ger också en betagande naturskönhet, 
med väldoftande trädgårdar, ljuvliga djurparker, rika, vida fält och sköna 
nejder för lustvandring. Kanske är det kontrasten med det vintertid kallare 
Åbo som hos Chronander lockat fram denna bild. Men troligen är den mer 
formad efter de klassiska förebilder han haft. Det är ett närmast sydländskt 
eller tempererat klimat han framställer. Bilden av den frusna Nord, som 
Olaus Magnus tecknade i sin Historia 39och som så stark påverkade 
göticismen under 1600-talet, är frånvarande hos Chronander. I viss mån 
bryter han mot tidens gängse uppfattning, den att Norden var ett ”arktiskt 
Eden” som utmärktes av ett strängt klimat som härdade men samtidigt var en 
plats där exotiska växter och djur kunde leva.40  

I det ljuva luftstreck som Gud behagat förläna Västergötland är givetvis 
också bördigheten stor.41 Alla slags säd odlas, och missväxt drabbar aldrig 
                               
35  ”Regioni huic insignem eminentiam addit amplitudo ejus, quae tanta est, ut cum 

plerisque celeberrimae Sveciae provincijs de palma concertare non reformidet”; 
Chronander 1646, sign. Cr. Man noterar att regio här blir synonymt med provincia. 

36  Västgötamilen var omkring 13.000 meter. Den gamla svenska milen, delad i fyra 
fjärdingsvägar, var 10.688 meter, och infördes i hela landet 1699. Nuvarande mil, 10.000 
meter, infördes 1889. 

37  Chronander 1646, sign. Cr. Antalet kyrkor, 447, har tillskrivits för hand, säkerligen av 
Chronander själv, på det blanka utrymme som vid tryckningen lämnats härför. Troligen 
har han inte haft den exakta siffran när manus lämnades. 

38  Chronander 1646, sign. Cr-v; idem 1980, s. 16. 
39  Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, bd 1, (lat. orig. 1555) Stockholm 1976, 

s. 44f, 62. (Bok 1, kap. 13, 28). Hos Chronander, till skillnad från Tranander som nedan 
behandlas, saknas helt hänvisningar till detta den yngre Magnusbroderns verk. Det 
förefaller otroligt att Chronander inte skulle haft kännedom om detta, men möjligen har 
verket inte kunnat uppbringas i Åbo vid denna tid (jag har dock inte granskat samtida 
akademiska Åbotryck för den saken). När universitetet i Åbo upprättades 1640 hade det 
21 (tjugoen) band. Först 1646, för sent för Chronander att nyttja för denna oration, erhöll 
biblioteket en större donation, general Stålhanskes krigsbytesbibliotek; Matti Klinge, 
”Universitetet som institution”, i idem, m.fl. (red), Kungliga Akademien i Åbo 1640-
1808, (Helsingfors universitet 1640-1990. I.) Helsingfors 1988, s. 214. 

40  Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär. Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal, 
(diss. Uppsala) Stockholm 2000, s. 25 (cit). 

41  Chronander 1646, sign. Cv; idem 1980, s. 16f. 
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hela landskapet. Det bör inte heller förtigas, säger Chronander, vad som 
redan är omnämnt hos Laurentius Paulinus, att Västergötland mer än andra 
landskap är rikligen försett med allehanda boskap.42 Därför kan landskapet 
”för skäligt pris” förse Svealand (Svecia) med tjurar, kor och får. För detta 
apostroferar Chronander: ”Må Köping träda fram, Västerås komma och 
huvudstaden Stockholm inställa sig ävensom övriga köpstäder! Vilken stor 
samling av boskap och hästar kommer icke årligen eder till gagn från 
Västergötland?” Chronander kan inte heller undvika att dröja vid den 
västgötska osten, utomordentligt god – ja, utmärktare och större än några 
andra i hela världen; därtill de hälsosammaste, för vilken uppgift han stöder 
sig på Andreas Sparmans Sundhetens spegel.43 

Med bruk av det retoriska grepp som kallas paralepsis (att omtala något 
man säger sig inte ska omtala), vanligt hos Chronander, heter det sedan: 
”Intet skall jag nu säga om ollon, päron, körsbär, plommon, humle, ärter, 
bönor och andra baljväxter, intet heller något om ätliga rötter. Jag skall inte 
erinra om blommor, rosor, liljor och mycket annat av samma slag [...].”44 Här 
är det själva uppräknandet som bidrar till framställningen av landskapets 
storhet, en uppräkning av förmåner som fortsätter med vilda djur, fåglar, 
fiskar och bin. Här förmäles barockens förtjusning för det ymniga och 
abundanta med retorikens förordande av det omväxlande och 
ornamenterande. 

Efter att med exklamation - ”O hur lyckligt är alltså Västergötland, som 
ligger vid Oceanen!” - ha skildrat fördelarna av en havskust, övergår 
Chronander till att beskriva landskapets sjöar.45 Vänern och Vättern är rikets 
största sjöar; från Vänern kommer såväl den rytande Trollhättefloden som de 
mest välsmakande gäddor. För att inte ta på sig en övermäktig uppgift 
namnger han utan beskrivning ett dussintal andra sjöar och tillägger att 
enbart i Valle härad finns, enligt invånarna, över hundra sjöar. Landskapet 
vattnas och görs fruktbart också av otaliga floder, källor och brunnar. 

Han beskriver sedan de många och stora skogarna,46 med ofantliga träd 
ämnade till skeppsmaster, hasselnötter för export och ollon för svinen. ”Jag 
förtiger,” skriver han, åter med paralepsis, ”även äpplen, körsbär och päron, 
som i några trakter utan omsorgsfull idoghet av sig själva växa på ängar och 
                               
42  ”Neq[ue] obscurandum est verbis, quod in manifesta luce positum est, Patriam nempe 

pecoribus & armentis prae reliquis regni provincijs abundare [...].” Chronander 1646, 
sign. Cv. I marginalen markeras att texten i antikva är citerad från ”D. Paulinus”, dvs. 
Laurentius Paulinus Gothus, Historiae arctoae libri tres, Strängnäs 1636. I Chronanders 
återgivande av Paulinus Gothus ord blir patria synonymt med provincia. 

43  Andreas Sparrman (nob. Palmcron 1647), Sundhetzens speghel, Stockholm 1642; 
”seklets bästa svenska läkebok”, enligt Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. 
Stormaktstiden, Stockholm 1975(b), s. 402. Man noterar att Chronander här inte har 
någon hänvisning till Olaus Magnus berömda skildring av västgötaosten i sin Historia; 
Olaus Magnus 1976, bd 3, s. 84f (Bok 13, kap. 46). 

44  Chronander 1646, sign. Cv; idem 1980, s. 17. 
45  Chronander 1646, sign. C2r; idem 1980, s. 18. 
46  Chronander 1646, sign. C2r-v; idem 1980, s. 18f. 



 80 

berg [...].” I fråga om fruktträd intar landskapet främsta rummet i riket, 
framhåller Chronander.47 Vi har här även ett tidigt omnämnande av de 
vildväxande körsbär, som blir en återkommande topos i västgötalitteraturen, 
och av de körsbärsdalar som om våren ännu blommar i Valle härad. Det är 
som ville man ha en nordisk motsvarighet till södern vildväxande vinklasar. 
Skogsavsnittet avslutas med en apostrof, ett tilltal av landskapet: 
”O Fädernesland [Patria], mäktigt genom din fruktbarhet [...].”48 

Därefter är det bergens tur.49 Kinnekulle, ryktbarast och ”ofantligt” högt 
(en hyperbol på retorikens språk), kläds med naturliga fruktträdgårdar 
anlagda av naturens skapare.50 Hunneberg har på sin platå 23 sjöar, vars 
utflöden driver mjölkvarnar. Halleberg med sina branta klippväggar är en 
tillflyktsort undan fienden, och begagnades senast under danska kriget 1610. 
Övriga berg blott omnämns. 

Återkommande i denna naturskildring är frukter. Det är en natur där 
håvorna fanns att plocka efter behag, äpplen och körsbär, rosor och liljor. 
Tanken leds till det paradisiska tillståndet före fallet. Västergötland blir ett 
Eden. Långt borta är hacka, årder och plog, sådd, skörd och tröskning, allt 
det som karakteriserade det efterparadisiska livet, då, som Gud sade till 
Adam, ”förbannad ware marken för dina skull; med bekymmer skall du nära 
dig på henne i alla dina lifsdagar”.51 

5. Västergötlands invånare 

När naturen, med dess klimat, bördighet, sjöar, floder och berg, har skildrats, 
övergår Chronander till berättelsens fjärde och sista del. Först omtalas 
landskapets mer mänskliga konstruktioner, de tretton med kungliga 
privilegier försedda städerna.52 Göteborg är till beskaffenhet och namn 
landskapets förnämsta stad.53 Dess befästningar, rätlinjiga gatunät, stenhus 
och vattenförsörjning behandlas, likaså dess handel, gymnasium och kyrkor. 

                               
47  ”non dubito […] W-Gothiae in Svecia primas vendicare”. Chronander 1646, sign. C2v; 

idem 1980, s. 19. 
48  ”O Patria felicitate pollens, […].”Chronander 1646, sign. C2v; jfr idem 1980, s. 19. 
49  Chronander 1646, sign. C2v; idem 1980, s. 19f. 
50  Redan Olaus Magnus, som Chronander som sagt inte nämner, har några meningar om en 

vildväxande fruktträdgård på Kinnekulle, vilken blott få känner till. Där, och enligt Olaus 
Magnus också på andra ställen i Norden, finns vildväxande ”päron, äpplen, körsbär, 
plommon”. Olaus Magnus 1976, bd 1, s. 111 (Historia, Bok 2, kap. 22). 

51  1. Mos. 3:17. 
52  Chronander 1646, sign. C2v-D2r; idem 1980, s. 20-23. 
53  Chronander använder termen metropolis, som ursprungligen var den grekiska 

benämningen på en moderstad, från vilken flera kolonier avknoppats. Under medeltiden 
användes termen om ärkebiskopssätet (jfr titeln metropolit i den ortodoxa kyrkan). 
I senlatinet betecknade metropolis ofta den viktigaste staden i ett landskap eller en 
provins. Men ordet kunde även beteckna ett rikes huvudstad; så används det av 
Chronander 1646, sign. Cv (Metropolis Holmia); idem 1980, s. 17. 
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Som tiden kräver beskrivs också dess vapen, en variant av göta vapen, 
lejonet. Avslutningsvis hävdar Chronander att Göteborg ”icke står tillbaka 
för någon stad i riket”,54 när det kommer till krigiska bedrifter, lyckosam 
förvaltning, sjöfart och handel. 

Borås tillväxer för varje dag, och dess handelsmän besöker alla rikets 
marknader. Den nya staden Vänersborg är lagd i aska 1644, men de idoga 
köpmännen återuppbygger den dag för dag. Mariestad och Lidköping är 
prydliga och välkända för sin köpenskap. Dessa städernas vapen beskrivs, 
ävensom Gamla Lödöses, Hovas, Skövdes, Bogesunds, Hjos, Falköpings och 
Alingsås. De senare städerna var förr betydande, säger Chronander, men, 
och här anför han ett Cicerocitat, ”intet är med konst eller av människohand 
gjort, som icke en gång förintas och förtäres av tiden”.55 Dock blomstrar 
dessa städer ännu, genom rikedom, avkastning och handel, försäkrar 
Chronander. 

Det är uppenbart att Chronander inte har så mycket att säga om de mindre 
västgötastäderna, de utgör blott en transportsträcka mellan beskrivningarna 
av de främsta städerna, Göteborg och Skara. Men ändå är det viktigt för 
Chronander att de finns med; genom att existera och ”blomstra” berikar de 
hans bild av ett välmående landskap. Någon skulle kanske anmärka att flera 
av städerna var nyanlagda eller nyligen brunna, några inte mycket större än 
byar, och om Hova någonsin varit stad är väl tveksamt. Men om Chronander 
i en sentida kritikers ögon begått någon mannamån så är det dock av mindre 
betydelse, det viktiga för Chronander, för orationstillfället, för hela genren, 
var att landskapet tillbörligt förhärligades. 

Vår orator är nu framme vid Skara, en stad han skildrar utförligare än de 
andra. Skulden för denna större noggrannhet är dock inte hans, säger 
Chronander, utan den naturliga kärlekens (naturali amori), ”ty denna stad är 
det, som mottog mig, då jag först skådade dagens ljus, vårdade mig, närde 
min gosseålder, övade min ynglingaålder”.56 Chronander är alltså född och 
uppvuxen i Skara, vilket skapar, menar han, en naturlig kärlek för vilken 
personen inte kan lastas; vart än ödet för honom skall han tacksamt minnas 
den staden. 

Skara tillhör, börjar Chronander, de fem äldsta och främsta städerna i 
landet.57 Med vishet lät konung Scarinus bygga staden, men med ovishet lät 

                               
54  ”nulli civitati regni […] secundum”; Chronander 1646, sign. Dr. 
55  Cicero, Pro Marcello, 4 (11). 
56  Chronander 1980, s. 21f. 
57  ”Scara inter quinque illas Sveciae & Gothiae urbes principes ac antiquissimas 

numeratur”; Chronander 1646, sign. Dv. Chronander citerar Johannes Magnus 1554, bok 
2, kap. 7. Skara som en av de fem förnämsta städerna återfinnes också hos Johannes 
Messenius, Sveopentaprotopolis, Holmiae [Stockholm] 1611 (sv. uppl. Stockholm 1612). 
De fem städer Messenius uppger är Uppsala, Sigtuna, Skara, Björkö och Stockholm. 
Messenius talar om de första städerna, protopolis, och de främsta och äldsta 
handelsstäderna, primariis & antiquissimis emporiis, vilken i sv. övers. (av Messenius 
lärjunge Henricus Hammerus; se Collijn 1941-46, sp. 357, 611) blev ”hufwdstäder”. 
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senare kungar den förfalla, citerar han Johannes Magnus,58 och fortsätter: 
”Men vad förändras icke av tidens långa lopp? Vad vanställes icke av 
Bellonas grymhet?”59 Efter denna exklamation, som givetvis pryder talet, 
inleds beskrivningen. Staden ligger omgiven av vackra lunder, härliga 
åkerfält, ängar och blomster, nästan mitt i landskapet (regionis). En kunglig 
djurgård ses i öster. Rester av befästningar och vallgravar bereder åt 
lustvandringar sin tjusning.60 Stadens borgare lever av handel och 
jordbruk.61 

Men främst ändå: Skara är biskopssäte. Dess domkyrka, enligt 
Chronander grundlagd av Olof Skötkonung, står i konstfärdighet inte tillbaka 
för någon svensk kyrka,62 prydd som den är med sju höga torn. ”Skall jag 
omnämna eller förtiga det vördnadsvärda konsistoriet?”, frågar han sedan 
med den retoriska figur som kallas aporia eller dubitatio (tvekan).63 Därpå 
hyllas biskopen, Jonas Magni, såsom jämlik med de störste i sin tid, och 
domprosten, Olaus Svenonis, som ytterst bevågen mot de studerande. Detta 
ger Chronander anledning att prisa också drottning Christina för inrättandet 
av gymnasiet i Skara och harangera de lysande lektorerna därstädes. 

Efter det obligatoriska omnämnandet av stadens vapen, vänder 
Chronander sig och pennan64 till Västergötlands styrelse och förvaltning, 
status politicus.65 Betraktar man denna moget, fortsätter han, så triumferar 
Västergötland mest (maximè triumphabit W-Gothia), för här finns en 
landskapets lagman (judex provincialis) och landshövdingar (satrapae) som 
försvarar den heliga Themis. Under lagmannen och satraperna hade varje 
stad i Västergötland, varje härad, sina lagskipare (legislatores) och rådmän 
(consules), vilka med herkulesarbete (labore Herculeo) näpste lagbrytare 
utan otillbörlig hänsyn. 

Ser vi närmare efter, så avslöjar Chronanders text hur blicken är riktad 
bakåt. Såsom Marssystern tidigare fick ge kriget namn, benämnes rättvisan 
nu med dess gudinna i grekisk och romersk mytologi, medan 
landshövdingarna kallas satraper, inte i någon pejorativ mening utan i den 
ursprungliga betydelsen av provinsguvernör.66 Så avslöjar orden, om vi inte 

                               
58  Johannes Magnus, bok 2, kap. 7. 
59  Bellona var hos romarna krigets gudinna, Mars syster. 
60  ”amoenitatem non minimam deambulantibus conciliat”; Chronander 1646, sign. Dv. 
61  Chronander skriver annona, vilket Blomgren något otydligt låtit översätta med ”årets 

avkastning”. Detta skall rimligen avse avkastning av det jordbruk, som borgarna höll sig 
med utom stadens hank och stör. 

62  ”nulli in Svecia templo artificio cedit”; Chronander 1646, sign. Dv. 
63  ”Proferamnè an sileam”; Chronander 1646, sign. Dv. Jfr Vergilius: Skall jag säga rent ut, 

eller tiga? (eloquar, an sileam), Aeneiden, III, 39. 
64  Han skriver ”me calamumque converto”; calamus var en grekiska term för skrivrör, 

vilken också användes i latinet. Det är inte helt ovanligt att man i nylatinska tal uttryckte 
att man skrev dem. 

65  Chronander 1646, sign. D2r; idem 1980, s. 23. 
66  Satraper (urspr. fr. persiskan) kallades provinsguvernörer i det forniranska riket; termen 

har senare erhållit bibetydelsen tyrannisk ståthållare. 
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redan skulle ha det bekant, att bland 1640-talets svenska intellektuella, till 
vilka vi får räkna Chronander, härskade ännu den kult av den antika världen, 
som renässansen knäsatt. Striden mellan de gamla och de nya, den berömda 
Querelles des anciens et des modernes som inkuberade på kontinenten, var 
här i Norden ännu så gott som okänd.67 Här rådde uppfattningen att 
utvecklingen var ”degenerativ”; antiken var ”den ouppnåeliga guldåldern”.68 

Förnämligast är ändå, fortsätter Chronander, religionen, veram meram 
synceram, sann, ren och äkta.69 Sedan befolkningen omvänts från 
hedendomens galenskap har de satt fromheten framför liv och egendom. 
Stödd på Baazius kyrkohistoria förlägger Chronander kristnandet till Olof 
Skötkonungs tid; kronologiska hållpunkter är år 980 då St. Sigfrid från 
England kom att döpa kungen i Husaby, och år 1529 då reformationen 
befriade från katolicismen, från den papistiska surdegen (fermento papistico) 
som Chronander metaforiskt uttrycker det. Västgötarnas fromhet visas av de 
många kyrkorna; man kan se upp till 15 kyrkor samtidigt, berättar 
Chronander med en topos som skulle varieras genom seklerna. Fromheten 
visas också i omsorgen om de gamla kyrkorna; när de hotar falla sönder 
renoveras de. Hans landsmän (patriotis) är välvilliga mot prästerna och går 
flitigt till sakramenten i kyrkorna. ”Vem,” utbrister han, ”som icke har en 
svamp i stället för hjärna, skulle väl icke härav inse, huru lyckligt 
fäderneslandet är, där en anda och en religion råda?”70 Det var länge vanligt 
att hävda att folkets religionsenhet var en stor lycka. Man påminner sig 
Nicolaus Olai Bothniensis (måhända apokryfiska) uttalande vid Uppsala 
möte 1593: ”Nu är Sveriges blivet en man och alla hava vi en Herre och 
Gud.” 

Kyrkan följs i Chronanders framställning naturligt av skolväsendet.71 
I Västergötland finns i varje stad, ja också i en del socknar, skolor för 
barnen. I Skara och Göteborg har trivialskolorna blivit gymnasier. 
”O fäderneslandets ungdom” (ô patria juventus), apostroferar Chronander, 
hur väl är det nu inte ordnat med studier jämfört med förflutna tider. Här har 
vi ett område där det skett framsteg; allt var inte bättre förr. 

Chronander övergår sedan till att beskriva invånarnas seder.72 Utan att 
tveka, säger han själv, tilldelar han Västergötland främsta rummet när det 

                               
67  För en översikt av denna strid, se Franklin L. Baumer, Modern European Thought. 

Continuity and change in ideas, 1600-1950, New York 1977, s. 117-137. Läsvärd är även 
Paul Hazard, La crise de la conscience européene, Paris 1935, som finns i engelsk 
översättning, The European Mind 1680-1715, Harmondsworth (Penguin) 1964, spec. 
s. 46ff. 

68  Erland Sellberg, ”Disputationsväsendet under stormaktstid”, i: Ronny Ambjörnsson, et 
al., Idé och lärdom, Lund 1972, s. 67. 

69  Chronander 1646, sign. D2r; idem 1980, s. 23f. 
70  ”Quis hinc, cui fungus non pro cerebro est, non sentiat, quam beata sit patria, ubi una 

mens, una religio.” Chronander 1646, sign. D2r; jfr idem 1980, s. 23f. 
71  Chronander 1646, sign. D2r-v; idem 1980, s. 24. 
72  Chronander 1646, sign. D2v-Er; idem 1980, s. 24-26. 
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handlar om humanitet och rättrådighet.73 Här blomstrar hederlighet och 
oförvitlighet, endräkt och levnadsvett, folket är samarbetsvilligt, förtroligt 
och vänligt. Inte minst utmärks västgötarna för gästvänlighet. Medan man 
utanför det svenska rikets gränser (extra fines Svecij imperij) som fattig får 
gå utan härbärge och vatten, så är fäderneslandet (patria) milt och 
människovänligt. ”Hur mycket utmärker icke du dig framför dessa, som icke 
veta av någon välvilja!” Här kan man utan pengar och egendom färdas 
genom hela fäderneslandet (patria), meddelar Chronander. Som vittne har 
han kallat fram Johannes Magnus, som vet berätta att ”In Gothia” ses den 
som girig som inte ger gratis mat till hungrande och främlingar. Om några, 
måhända bland de rikare, avviker från detta, så betraktas dessa, tillägger 
Chronander med en rockad av Höga visans ord, som törnen bland liljor.74 De 
bespottas av alla rättsinnade. ”Detta klargöra mer än nog västgötarna jämte 
de övriga.”75 

Chronander begår här en avslöjande glidning, från att tala om 
Västergötland, till att tala om det större fäderneslandet. När han skall finna 
en kontrast till den humanitet och gästfrihet som råder i Västergötland, så 
kan han inte gå till ett annat svenskt landskap och utpeka det som mindre 
människovänligt; han måste bege sig utom riket. Där är det eländigt, men 
hur bra är det inte här! Men därigenom talar han inte längre om 
Västergötland; talet måste till följd av denna kontrast med något utom riket 
komma att handla om det större fäderneslandet. När han skall runda av med 
att påpeka att detta mer än nog karakteriserar västgötarna, så måste han 
därför ha med hela riket, ”västgötarna jämte de övriga”. Av behovet att 
kontrastera mot den andre, förflyttas Chronander således från regional nivå 
till nationell och talar nu inte mindre som svensk än som västgöte. 

Västgötarna är därtill stora begåvningar;76 inte med njutningar, utan 
hängivna vetenskaperna tillbringar de sina liv. Efter studier på allahanda 
orter blir de till gagn för staten; de är inte lågsinnade utan månar om 
samhället, eorum animos non sordidos sed esse politicos, säger Chronander 
med välljud. Han går sedan till en utländsk källa, biskopen av Burgos, 
Alphonsus de Cartagena, som om goterna berättar att de är storsinta, 
utmärkta, till kropp och själ stadiga. För Alphonsus var detta ett beröm åt 
spanjorerna, som ansåg sig härstamma från goterna; för Chronander blev det 
en karaktäristik av (väst)götarna.77 
                               
73  ”Indubitanter vereor W-Gothiae humanitatis & justitiae prima tribuere subsellia”; 

Chronander 1646, sign. D2v. 
74  Höga visan, 2:2. 
75  ”quòd abundè cum caeteris declarant W-gothi”; Chronander 1646, sign. D2v. 
76  Chronander 1646, sign. Er; idem 1980, s. 25f. 
77  Alphonsus (Alonso) Garcia de Sancta Maria, 1396-1456, kom från Cartagena och blev 

biskop i Burgos. Hans genealogiska verk Regum hispanorum … anacephalaeosis, 
varifrån omdömet om goterna är hämtat, trycktes första gången i Granada 1545, senare i 
Rerum hispanicarum scriptores, vol. 1, Frankfurt 1579. På Chronanders tid var texten 
lättast tillgänglig i Andreas Schottus (red.), Hispania illustratae seu rerum urbiumque 
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Därefter tar sig talaren an landskapets olika befolkningsgrupper.78 Som 
rangen kräver börjar han med adeln: den är högförnäm, vis, heroisk, utmärkt 
av dygd och bildning, en ära för fäderneslandet (patria). Han skulle 
berömma dem alla var för sig – om han inte saknade talets gåva! Så han 
förbigår dem med tystnad, tillägger han med paralepsis. Kyrkans män 
utmärks av samvetsgrannhet och människokärlek, de är gästvänliga, inte 
minst mot de studerande som de med alla medel understöder. Det enkla 
folket, vulgus, visar överheten lydnad och erlägger skatterna utan knot. Mer 
än i andra landskap (regionis) utmärks de av enkelhet och sedighet,79 säger 
Chronander med en variant på toposen att inte stå någon annan efter. 

Den befolkningsgrupp han ägnar mest uppmärksamhet är kvinnorna.80 
Till lovprisning eggar honom, me stimulat, deras skönhet, höviskhet och 
behaglighet, deras fromhet, kyskhet och – ”omsorg om hushållets skötsel”. 
Detta fall från dygderna ner i hushållspraktiken skulle en senare tid måhända 
vilja beteckna som en ”västgötaklimax”, men hushållsskötsel var en dygd 
lika nödvändig som den höviska sedigheten eller fromheten. Häri uttrycks 
den roll kvinnan hade i den könskodade arbetsdelningen; det var hon som 
hade hemmets nycklar.81 Också här hänvisar talaren till Johannes Magnus, 
vilken berättar att de götiska kvinnorna är ständigt verksamma, alltid redo 
vid mannens befallningar, kapabla till svåra göromål, som ägde de manlig 
styrka. Detta betygas av erfarenheten, särskilt i Västergötland, cumprimis in 
W-Gothia, tillägger Chronander och fortsätter, med ord som supponerar 
ögonvittnesskildring: 

Ty den, som om vintern kommer till de där boende kvinnornas uppvärmda 
rum, ser nästan ingenting annat än kvinnor, som spinna, somliga som rulla 
inslagen tillbaka, andra varpen, åter andra trådar med haspeln, vävande, 
syende, nystande.82 

                                                                                                                             
Hispaniae ..., vol. 1, Frankfurt 1603. Under Baselkonciliet (1431-49) företrädde 
Alphonsus från 1434 Kastilien i de rangstrider som där utspelade sig och vilka föranledde 
Nicolaus Ragvaldi att gå i svaromål med sin oration om Nordens företrädesrätt, såsom 
urhem för goterna. Om Alphonsus, se Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 
<www.bautz.de/bbkl>. Om Alphonsus roll i Basel och dess bakgrund, se Johan 
Nordström, ”Goter och spanjorer. Till den spanska goticismens historia [I.]”, Lychnos 
1944-45, s. 257-280, spec. s. 270ff, idem, Johannes Magnus och den götiska romantiken. 
Akademiska föreläsningar 1929, Stockholm 1975, s. 80f; Beata Losman, ”Nikolaus 
Ragvaldis gotiska tal”, Lychnos 1967-68, s. 215-221; ”Nils Ragvaldssons tal vid 
kyrkomötet i Basel 1434” (med inledning av Eva Odelman), i: Hans Aili, Olle Ferm & 
Helmer Gustavson (red.), Röster från svensk medeltid. Latinska texter i original och 
översättning, Stockholm 1990, s. 286-299. 

78  Chronander 1646, sign. Er-v; idem 1980, s. 26f. 
79  ”hujus regionis agricolas magnam prae caeteris”; Chronander 1646, sign. Er. 
80  Chronander 1646, sign. Er-v; idem 1980, s. 26f. 
81  Lizzie Carlsson, ”Nyckeln som rättslig symbol”, RIG, årg. 25 (1942), s. 80-99 (spec. 

s. 84-89). 
82  Chronander 1980, s. 27. 
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”Ja, de äro till den grad ivriga”, fortsätter Chronander sin hyllning till 
kvinnornas idoghet, att de, när de driver boskap eller är ute på fälten, har 
sländan med sig och samtidigt tillverkar tråd eller strumpor. Sådant finner 
man knappast annorstädes (alibi), varför man, enligt Chronander, kan tro 
ryktet som säger att västgötakvinnorna för spånad och vävnad förtjänar 
främsta rummet, primas merentur, i Sverige. Ja, västgötakvinnorna klarar 
också av i egentlig mening manliga sysslor, labores exantlare proprie 
viriles83 – tröskning, skogsarbete, vedsågning, mejning; arbeten som för 
andra nationers kvinnor, aliarum nationum faeminis, är obehagliga eller 
vanärande. 

Vi utläser av detta hur en arbetsdelning mellan könen var förhanden, eller 
åtminstone i den manliga miljö där Chronander vistades ansågs vara 
förhanden, en arbetsdelning enligt vilken kvinnor inte sysslade med de 
tyngre göromål som var männens; sådana mödor var för kvinnor, åtminstone 
enligt meningen i Chronanders miljö, obehagliga och vanärande.84 Ändå 
vänder Chronander de västgötska kvinnornas manliga sysslor till 
Västergötlands fördel. Varför? Varför går han inte bara med tysthet förbi 
detta? Måhända för att västgötakvinnornas tyngre manliga göromål kunde 
implicera att de utmärktes av enkla seder, att de inte var förfinade och 
förvekligade som kvinnor i ”andra nationer”. Betonandet av de enkla 
kvinnliga sederna var ett grepp som redan Tacitus använde i sin Germania,85 
ett från renässansen mycket läst verk i Tyskland och Nordeuropa. När 
Chronander markerar denna kvinnornas idoghet också i manliga sysslor så 
framhävs att i Västergötland finns de eftersträvade dygderna. 

Vi kan en passant notera att Chronander använder uttrycket aliarum 
nationum faeminis, andra nationers (folkslags) kvinnor, i ett sammanhang 
där han talar om västgötar. Västgötarna är alltså i hans tänkande en nation. 

Chronander avslutar sin beskrivning av landskapets befolkningsgrupper 
med att tala de utroque sexu, om västgötar av båda könen, alltså om 
västgötar i gemen.86 Det sker med citat från Johannes Magnus: 
”I Västergötland är folket mycket benäget för allt slags människokärlek.”87 
Därefter vänder han sig direkt till landsmännen, patriotae, frågar retoriskt 
vad detta omdöme betyder, samt svarar: 

Vad kan väl någonsin vara ärofullare för eder än att av historieskrivarna få ett 
sådant vittnesbörd? Många prisas men tillerkännas icke detta. Vinnläggen 

                               
83  Blomgren översätter korrekt ”utstå särskilt manliga mödor” (Chronander 1980, s. 27), 

men jag tror mitt referat mer återger vad Chronander vill säga. 
84  Olaus Magnus berättar att manliga och kvinnliga sysslor med få undantag var strängt 

åtskilda i Norden; idem Historia, bok 13, kap. 46. 
85  Tacitus, Germania, kap. 18f. 
86  Chronander 1646, sign. Ev; idem 1980, s. 27. 
87  Chronander 1646, sign. Ev; idem 1980, s. 27; Johannes Magnus 1554, bok 18, kap. 8. 
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eder därför, hedervärde landsmän, så många I ären hemma och borta, om att 
städse visa eder sådana, som man med beröm säger eder vara.88 

Om också Chronander omedelbart vänder sig till de västgötar som finns vid 
akademien i Åbo, så är det av hans ordval, ”hemma och borta”, uppenbart att 
han med landsmän, populares, avser alla västgötar. Det är alla västgötar som 
berömmes av de bästa auktoriteterna, av historieskrivarna; det är alla 
västgötar som bör leva upp till berömmet. Detta är den monumentalistiska 
identitetens grundbult; storheten och ärofullheten avspeglas på oss västgötar, 
och blir ett föredöme att leva upp till. 

”Mitt tal skyndar vidare”, fortsätter Chronander med den retoriska figur 
som kallas transitio, övergång. Och vidare skyndar talet till västgötarnas 
krigiska bedrifter, talrika som Östersjöns sand.89 De goter som utvandrade 
angrep, slog eller satte skräck i romare, perser, traker, afrikaner, basker och 
andra, framhåller Chronander med stöd av Johannes Magnus, Laurentius 
Paulinus Gothus, och, anförd hos den senare, Isidorus av Sevilla.90 För 
ytterligare eftertryck citeras en hexametervers från en ej namngiven 
tidigmedeltida poet: 

Goten, som prisar sitt sår, om döden sig icke bekymrar.91 

”Här bo de folk”, heter det vidare, vars förfäder kuvade alla de nämnda 
folkslagen. Chronander talar i plural om de folk som bor här, Hic habitant 
isti populi. Ett av dessa folk är västgötarna, det framgår av fortsättningen. 
Om han i övrigt avser götiska folk (landskapsbefolkningar) i Götaland, eller 
om han avser hela Sverige, och därmed identifierar götar med svenskar, låter 
sig inte avgöras. 

Därefter fokuserar Chronander på ett av dessa folk, ämnet för orationen, 
västgötarna. Hans eget århundrades krig vittnar att de utrikes götarnas 
tapperhet gått i arv åt de nutida västgötarna, hodiernis W-Gothis.92 Den 
monumentalistiska identiteten i detta är omisskännlig. Oförgätlig vittnesbörd 
bär namnet Lennart Torstensson, general över svenska armén i Tyskland, 
vars välkända bragder inte behöver uppges – även dansken torde, om 
motvilligt, erkänna dem, säger Chronander med en underförstådd hänvisning 
till infallet i Jylland 1643. Konkreta exempel får ”senaste kriget”, varmed 
han avser danska kriget 1643-45, leverera. De många striderna kring 

                               
88  Chronander 1646, sign. Ev; idem 1980, s. 27. 
89  Chronander 1646, sign. Ev-E2r; idem 1980, s. 27-29. 
90  Chronander 1646, sign. Ev, idem 1980, s. 27f. Chronanders källor är Johannes Magnus , 

bok 3, kap. 2; Laurentius Paulinus Gothus, Historiae arctoae libri tres, Strengnäs 1636, 
bok 3, kap. 37, vari är citerad Isidorus (död 636) verk Etymologiarum libri XX. 

91  Contemnit mortem laudato vulnere Gothus. Enligt Blomgren, i kommentar till 
Chronander 1980, s. 37, finns versen i Alphonsus ovan nämnda verk Regum hispanorum 
… anacephalaeosis. 

92  Chronander 1646, sign. Ev, idem 1980, s. 28. 
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Göteborg visade att västgötarna förmår ”hantera Mars’ lansar”. Vänersborgs 
garnison om ett femtiotal man höll emot en armé om 7000 man, dödade 
nästan 600, medan egna förluster uppgick till sju. Men inte blott arméerna – 
även folket stred. När fienden sökte sig fram på vägar obevakade av militärer 
möttes han av det ”gemena småfolket”, communis plebecula, som 
förskansade sig hindrande i vägen, och han fick vanärad vända om. Här 
hejdar sig Chronander – ”icke talet för gärningen räcker”. 

Västergötlands vapen röjer också befolkningens tapperhet: Ett lejon, till 
hälften gyllene, till hälften himmelsblått.93 Chronanders beskrivning av 
landskapsvapnet är emellertid oriktig, då vapnets lejon är gult och svart. 
Sven Blomgren förmodade att han förblandat vapnet med Göteborgs, i vilket 
ingår blå färg,94 men i själva verket citerade Chronander, utan att nämna det, 
Paulinus Gothus beskrivning av vapnet. Det är ett faktum att man hela 1600-
talet igenom, och en bit in på 1700-talet, angav färgerna som gyllene och 
himmelsblå. Misstaget förefaller att dyka upp hos Messenius 1612, för att 
sedan reproduceras hos Paulinus Gothus 1636 och Wexionius 1650, de 
auktoriteter som ständigt rådfrågades av 1600-talets studenter.95 Det 
upprepas ännu 1718 av Martinus Lidgren och 1720 av Andreas Rhyzelius.96 

Chronander tar därefter till paralepsis, för att vara tyst och tala, och 
nämner att amazonerna härstammar från gotiska folket. Hans källa är här 
återigen Johannes Magnus.97 

Som avslutning framhålls att fäderneslandets lov rågas, ”ad cumulum 
patriae laudum”, av alla de skrifter vari olika folk tvistar om att vara 

                               
93  ”Insignia W-Gothorum eorum etiam videntur manifes[t]are fortitudinem: usurpant enim 

Leonem semiaureum & semicaeruleum in clypeo persimili duo inter sydera cursum 
dirigentem.” Chronander 1646, sign. E2r. Det bortfallna ”t” i manifestare är med bläck 
tillskrivet i de exemplar jag sett. 

94  Chronander 1980, s. 37. 
95  Johannes Messenius, Specula, ex qua inclytam Svecorum et Gothorum conditionem, …, 

Holmiae 1612, s. 48, skriver: ”Vestrogothia habet leonem semiaureum, & semicaeruleum 
in clypeo persimili, bina inter sydera cursum meditantem.” (Sv. uppl. Specula, Thet är, 
Sweriges Rijkes Skådhetorn,…, Stockholm 1612, s. 99: ”Wästergiöthland , ett Leyon 
halft förgylt och halft blått, slijka Fiäld, springandes emillan twå Stiärnor.”) Laurentius 
Paulinus Gothus, Historiae arctoae libri tres, Strengnesi 1636, s. 69: ”Pro insignium 
suorum splendore, Leonem semiaureum & semicaeruleum in clypeo persimili, bina inter 
sydera cursum dirigentem, usurpat.”; Michael Wexionius [nob. Gyldenstolpe], Epitome 
descriptionis …. 1650, sign. Bv: ”Insignia ferens Leonem dimidium inauratum, dimidium 
caeruleum, in simile planitie, inter duas stellas salientem.” 

96  Lidgren: ”Pro insignium suorum splendore, Leonum semiaureum et semicaeruleum in 
clypeo persimili, bina inter sidera cursum dirigigentem [sic], usurpat.” Martinus Lidgren, 
”De Regibus Vester Gothiae”, p. 13 (SSLB: Knös 44). Lidgren har strukit under denna 
mening, markerande citat, men underlåtit att nämna varifrån; han har uppgiften från 
Laurentius Paulinus Gothus (se föreg. not). Rhyzelius: ”ett lejon halft förgyldt och halft 
blådt mellan twenne stiernor” [Andreas O. Rhyzelius,] ”Ulysses Sviogothicus”, 
Västgötadelen, [s. 5] (LSB: G.23). 

97  Chronander 1646, sign. E2r, idem 1980, s. 29. 
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goternas ursprung. Så stor är goternas ära att annars lyckliga folk slåss om 
den.98 

Chronander har nu talat färdigt om Västergötlands befolkning, den fjärde 
och sista berättelsedelen. Han närmar sig nu slutet på orationen. ”Redan 
borde talets segel revas”, säger han återknytande till den inledningsvis 
använda ciceronianska metaforiken. ”Redan borde talets segel revas, men jag 
hör en viskning.” Viskningen är en invändning: varför anför talaren en hel 
del argument som rör alla götar, alla Götalands landskap; varför gör han det 
gemensamma till västgötskt? Chronander bemöter detta: 

Jag medger det, jag fråntager icke dig det, som är ditt, men hör i korthet: Jag 
är delaktig, och tag icke heller du ifrån mig det, som är mitt. Från intet annat 
håll kan den oförsynta fräckheten att anklaga mera kännbart besvära mig.99 

Han förefaller vilja säga: Visst är det i vissa fall gemensamt, något vi alla är 
delaktiga i, och just därför tar jag det inte ifrån dig om jag brukar det på 
Västergötland; då skall du inte heller söka ta det från mig. Anklagelser från 
andra götar besvärar mest (underförstått för att de är närmast). 

Det Chronander beskriver som en viskning och som han bemöter på detta 
sätt, är den del av en klassisk oration som ligger mellan berättelsen och 
avslutningen: confutatio, vederläggningen. Med denna bakom sig är 
Chronander framme vid orationens avslutning, epilogos, conclusio eller 
peroratio. 

6. Peroratio orationis 
Enligt tidens retorik skulle en avslutning upprepa de kraftigaste argumenten 
och samtidigt söka påverka åhörarnas känslor.100 Chronander har visat, 
proponerar han, vilken stor prydnad Västergötland är för Sverige,101 och 
fokuserar därför på det senare syftet, att röra åhörarnas känslor. Han 
genomför detta genom att omväxlande tilltala, apostrofera med retorikens 
språk, landskapet och kärleken till detta, samt, slutligen, också sina 
landsmän. ”O Västergötland, den sanna lyckans avkomma! O vittfrejdade 
fädernesland! [patria] När skall jag väl upphöra med ditt lov? Ju mera tiden 
bjuder mig att upphöra, desto mera tilltager lusten att tala.” Vem skulle 
kunna förmå sig, ”o härliga fädernesland” (patria), till blott ett kort tal? 
”O du outsläckliga kärlek till fäderneslandet [patria], huru länge skall du väl 
hålla mig bunden? Låt mig nu äntligen sluta, jag ber.” ”Låt mig sluta, ljuva 

                               
98  Chronander 1646, sign. E2r. 
99  Chronander 1980, s. 29; jfr idem 1646, sign. E2v. 
100  Vossius 1990 (1626), s. 21. 
101  Chronander 1646, sign. E2v, idem 1980, s. 29f. 
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fädernesland” [patria]; låt det vara nog att du kan jämföras med vilket 
nordligt landskap (regio) som helst.102 

Men också landsmännen tilltalas. ”Gynna emellertid, o ljuvaste Moder, 
dins sons företag”, säger Chronander till sitt landskap och fortsätter, ”gynnen 
det, även I, ber jag aktningsfullt, hedervärde landsmän [populares] av alla 
slag.” Att detta inte enbart berör de närvarande utan inkluderar alla 
västgötar, görs sedan explicit: ”Vår plikt tillhör det, o älskade landsmän 
[patriotae] (närvarande och frånvarande tilltalar jag), att glädja oss 
tillsammans och sjunga hymner till den Treenige Guden till tack för ett så 
namnkunnigt fädernesland [patria], i vilken han velat att vi skulle födas.” 

Talet sista meningar blir så en uppmaning till västgötarna att älska sitt 
landskap, vilken Chronander genomgående benämner patria, fädernesland. 
Han citerar hedningen (ethnicus) Seneca, som menade att ingen älskar sitt 
fädernesland för att det är stort utan för att det är hans eget,103 varpå han 
vänder sig till västgötarna: ”men låt oss i alla fall älska och omhulda 
Västergötland både emedan det är vårt och emedan det är ett stort och 
förträffligt fädernesland”.104 Chronander övergår här till första person 
pluralis; det handlar om oss: För att fäderneslandet (patria) skall skänka 
glans åt oss, säger han, så bör vi tillse att ”vi inte vansläktas från ett så stort 
folks [natio] naturliga beskaffenhet”.105 

Hela avslutningen spelar upp den monumentalistiska identitetens tema: 
vårt lands och folks storhet kastar sitt ljus över oss, så att vi har ett 
föredöme att efterlikna. 

Med detta är orationen som omedelbar händelse fullföljd. Det är en 
retorisk prestation, även om den troligen framfördes med stöd av manus.106 
Hur talet mottogs vet vi ej, men det är ingen långsökt förmodan att det, i en 
tid då det retoriska värderades högt, bör ha uppskattats av åhörarna. De bör, 
undantagandes kanske de yngsta, inte haft några problem med det latinska 
språket, som övades från första skolåret och var påbjudet umgängesspråk 
redan innan de kom till universitetet. Om de förmådde avkoda alla de 
retoriska utsmyckningarna, varav några har redovisats ovan, kan vi inte säga; 
men som också retorik ingick i skolundervisningen, bör åtminstone de 
enklare greppen varit begripliga. 
                               
102  Chronander 1646, sign. E2v, jfr idem 1980, s. 30. Man noterar att regio här blir 

synonymt med patria. 
103  ”Nemo patriam amat; quia magna & praestans est, sed quia sua est.” Chronander 1646, 

sign. E2v. Chronander hänvisar till ”Ep. 67”. Egentligen säger Seneca: ”nemo enim 
patriam quia magna est amat, sed quia sua”; Seneca (L. Annaeus Seneca, minor), 
Epistulae morales ad Lucilium, 66:26. 

104  ”atqui W-Gothiam amemus foveamus, & quia nostra est, & quia magna ac praestans est 
patria.” Chronander 1646, sign. E2v. 

105  ”Incumbamus ideo ne a tantae nationis indole degeneremus, & sic erit nobis decori 
patria.” Chronander 1646, sign. E2v. 

106  För detta talar Chronanders ordval. Han har, som ovan vidrörts, talat om pennan, 
skrivröret. Och när han skall runda av talet heter det att papperet tryter för honom, mihi 
charta deficit. 
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Det torde vara svårt att med någon trovärdighet hävda att Chronander inte 
drevs av en önskan att förhärliga sitt hemlandskap. Det skulle inte heller vara 
trovärdigt att förneka hans strävan att visa sin retoriska skicklighet. Båda 
dessa mål torde ha föresvävat honom. 

Men att med retorisk kraft hylla sitt hemlandskap krävde inte bara 
inventio, dispositio och elocutio, finnandet av de rätta argumenten, 
ordnandet av dessa och deras konstfulla utsmyckande; det krävde också 
pathos, affekter som kunde röra åhörarna.107 

Den retoriska kraften i orationen framspringer just ur det patos 
Chronander anlägger. De grundaffekter han eftersträvar är glädjen, i 
framställningen av allt det goda Västergötland rymmer, kärleken, i det 
gagneliga hyllandet av detta landskap, och hoppet, i uppmaningen till 
landsmännen att vissa omsorg om fädernesbygden. 

Driven av patos för han sina åhörare under fulla segel till fjärran länder 
och låter dem där se de av västgötarna utförda storartade bedrifterna; hans 
patos spänner åter seglen och han för sina åhörare till Västergötland, till dess 
åkrar och ängar, till skogar, sjöar, berg, till djur och växter, där själva 
uppräkningen avslöjar rikedomen; rikedom som återkommer i hans skildring 
av landskapets alla skickliga män och kvinnor; han låter slutligen sitt patos 
till bristningsgränsen uppfylla hjärtat och vänder sig i ett direkt tilltal till det 
landskap som så förtrollat honom. Starkare kan knappast ett patos uttryckas i 
en oration ad regionem illustrandam. 

Som retorisk produkt skulle Chronanders tal förbli oöverträffat i genren 
lovord över Västergötland; i sig en illustration till retorikens förändrade roll 
under de följande århundradena. Men kanske är detta också en fingervisning 
om att detta var den monumentalistiska identitetens höjdpunkt; instanser av 
utsagor med bäring på identiteten, i dissertationer, orationer, brev, etc., 
skulle öka mångfaldigt, men aldrig mer skulle den monumentalistiska 
identiteten uttryckas med samma retoriska kraft. 

2. Sociala kringtexter 

1. Titel och dedikation 

Talet var tryckt redan någon vecka efter framförandet.108 Vissa typografiska 
egenheter kan antyda att tryckningen påbörjades redan innan talet hölls.109 

                               
107  Vossius 1990 (1626), s. 8, 12f., där pathos är en form av inventio. 
108  Chronanders dedikation, Chronander 1646, sign. [A2r], är daterad Die Philippi Jacobi, 

dvs. Filippus och Jakobs dag, vilken inföll den 1 maj (11 maj enligt nuvarande kalender), 
nio dagar efter orationen. 
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Vid publiceringen försågs orationen med titelblad, dedikation från 
Chronander till sina mecenater och gynnare, rektorns utlysning av orationen, 
samt gratulationsverser till talaren. 

Titelbladet röjer tidens stilideal. Sidan fylls helt av text (i antikva och 
kursiv, endast tryckaren Walds efternamn sätts i fraktur), samt en 
arabeskvinjett, allt inramat i tryck från metallgjutna klichéer. Sidans 
huvudord, Westrogothiae, har initial. Ramklichéerna återanvänds som fris 
över dedikationen, inbjudan, orationens inledningssida och gratulationerna, 
samt som slutvinjett efter orationen. Men det är texten som är huvudsaken; 
den ornamentala ymnighet som utmärker högbarocken har ännu inte slagit 
igenom i Åbo. Den typografiska stilen är mer senrenässans än barock.110 

Titelbladets text rymmer titeln, som vi redan känner, upplysning om att 
talet hållits i ”Berömda Kungliga Christina-Akademien i Åbo”, att 
tillströmningen av åhörare var talrik, att talaren var Chronander, samt dagen 
och året för orationen, det senare uttryckt med kronogram i ett distikon.111 
Därpå följer två citat. Det första, från den grekiske filosofen Anaxagoras, 
men här på latin, talar om hans omsorg om fäderneslandet; det skall utsäga 
att också Chronander utmärks av denna omsorg. Det andra är från 
renässanshumanisten Marcantonio Maioragio,112 och lyder: 

Vad är väl mer värt att älskas än den ort [loco], där man är född och först har 
skådat dagens ljus? Ty om man tänker på äran, vad kan väl vara ärofullare än 
att göra sig förtjänt om fäderneslandet [patria]? Och om man tänker på 
gagnet, var kan väl någon hembära en större vinst? Om man tänker på 
ljuvheten, vilken plats [locus] kan väl vara ljuvligare än hemorten [domestica 
sede].113 

Äran, gagnet och ljuvheten sammanfaller så med kärleken till födelseplatsen. 
Detta är talande för den patriotism som utvecklades inom humanisternas led 
och tog sig uttryck i de lovtal och beskrivningar de producerade kring sina 

                                                                                                                             
109  Den egenartade arksigneringen (som ovan berörts) kan tyda därpå. På några ställen har 

också sakuppgifter utelämnats och införts med bläck; Chronander 1646, sign. Cr har 
antalet kyrkor, 447, inskrivet på därför lämnat utrymme, sign. E2r har på liknande sätt 
siffran 7 framför millia, för att ge antalet fiendesoldater till 7.000. På andra ställen kan 
bruket av väldigt petit stil antyda att man satt om ett stycke och valt mindre stil för att få 
plats med den förändrade texten. Dessa iakttagelser utgör emellertid ingen bindande 
slutsats. 

110  Om Petrus Walds typografi, se Carl-Rudolf Gardberg, Boktrycket i Finland. [1] Intill 
freden i Nystad, (diss. Åbo) Helsingfors 1948, s. 277-289. 

111  Ett kronogram är en text vari vissa bokstäver framhävs, här med versaler, så att de kan 
ses som romerska siffror, vilka när de adderas ger ett årtal, här 1646. Texten handlar om 
fäderneslandet (patria) Västergötlands berömdhet och skönhet och uttalar hoppet att 
detta skall vara möjligt att illustrera. Chronander 1646, titelsid. 

112  Marcus Antonius Maioragius (Antonio Maria de Conti), 1514-55, italiensk humanist, 
från 1541 professor i vältalighet i Milano och Ferrara. Mest känd för sin utgåva och 
kommentar till Aristoteles retorik. 

113  Chronander 1646, titelsid. 
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hemorter och landskap. Att Chronander här inte nöjer sig med de antika 
föregångarna, utan också anknyter, genom placeringen på titelbladet närmast 
programmatiskt, till renässanshumanismen, kan antyda en medvetenhet om 
att stå i en verksam, pågående och aktuell tradition. 

Efter titelsidan vidtar Chronanders dedikation. Den riktar sig inte, som 
brukligt var, till någon eller några namngivna; istället vänder han sig först till 
de rikets (regni) stormän, grevar, friherrar och adelsmän, qui inclytam 
WestroGothiam Patriam agnoscitis, ”som erkänner det frejdade 
Västergötland vara sitt fädernesland”, och därpå till Consangvineis & 
Affinibus meis, sina ”blodsförvanter och befryndade”, Viris spectatissimis, 
Benefactoribus propensissimis, ”de utmärktaste män och de bevågnaste 
välgörare”, och tillägnar dem detta Patriae Encomium, ”Lovtal till 
fäderneslandet”. 

Chronander följer sedan upp detta med en sida, varpå han motiverar 
denna dedikation. Perillustribus, Generosissimis ac Nobiliss[imis]. Dominis 
Mecaenatibus meis Clementissimis. S[alutem]. P[lurimam]. Här sänder han 
många hälsningar åt sina nådigaste mecenater i oklanderlig rangordning, 
först de Högförnäme (perillustribus dominis), grevarna, sedan de 
Högvälborna (generosissimis), friherrarna, och slutligen de Högädle 
(nobilissimis), adelsmännen. Varifrån, frågar han, har han fått modet att 
tillägna orationen dessa herrar? Orsaken är inte bara deras förfäders 
minnesvärda gärningar, och inte blott deras börd, utan lika mycket deras 
duglighet i krig och fred. De är Västergötlands stödjepelare, stolthet och 
prydnad, vars bragder är oräkneliga; ”tanken det ej fatta, knappt pennan 
teckna det kan”.114 Härtill kommer, säger Chronander, deras enastående 
välvilja mot musernas (dvs. lärdomens och vetenskapernas) utövare. Det är 
när han betänker detta han vågar tillägna de höga herrarna sin simpla 
pappersgåva,115 i hopp om att de med ljust sinne och välvilja skall betrakta 
den. ”En djärv handling företager jag mig! Det förnekar jag icke.” Men 
måtte deras välvilja inte så mycket gälla honom som deras fädernesland 
(patria), varom han talat.116 Han tillägnar denna gåva dem alla, då de alla 
gynnar fäderneslandet (patria). ”Jag tror därför, att jag skulle göra fel, om 
jag skulle skilja Eder åt.” Han önskar dem sedan allt gott för deras egen och 
Västergötlands del,117 och tecknar sig humilimus clientulus, ödmjukaste 
tjänare.118 

Det är retorik, men effektfull sådan. Man noterar att han riktar sig till 
adeln, de makthavande i den svenska militärstaten. Prästerskapet lyser med 

                               
114  ”quod mente non concipi, vix calamo depingi potest”, Chronander 1646, sign. [A2v]. 
115  ”hocce levidense munus chartaceum”, Chronander 1646, sign. [A2v]. 
116  ”patriam vestram dulcissimam, de qua mihi sermo”; Chronander 1646, sign. [A2v]. 
117  ”ut vobismetipsis ac W-Gothiae feliciter vivatis”; Chronander 1646, sign. [A2v]. 
118  Chronander 1646, sign. [A2v]. Här skall inte heller glömmas att detta var en tid av 

patron- och klientskap. Med clientulus markerade Chronander sin beredvillighet att tjäna 
dessa herrar. 
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sin frånvaro, men så siktade Chronander inte heller mot en kyrklig karriär. 
Visserligen tar han en risk genom att inte rikta sin skrift till namngivna 
makthavare, sådana som kunde understödja hans fortsatta karriär. Mecenater 
eller patroner behövdes. Å andra sidan befann sig de tilltänkta välgörarna 
ofta ute i fält; vem kunde veta vilka som skulle vända åter från valplatserna? 
Huruvida han redan haft understöd från mecenater är osäkert; han hade i 
Åbo ett av de kungliga stipendier som det akademiska konsistoriet fördelade. 
Men att dedikationen syftade till att dra makthavandes välvilliga ögon till sig 
är uppenbart. Huruvida de verkligen kunde tillgodogöra sig hans retorik, 
eller ens förstod latinet, var av mindre betydelse. Huvudsaken var att de 
förstod, eller fick hjälp att förstå, dedikationen. Eftersom han riktat sin 
tillägnan till ett kollektiv, så bör han haft friare händer att mer eller mindre 
systematiskt sända skriften till ett större antal personer än om han namngivit 
några i kollektivet.119 

2. Gratulationer 

En dedikation av ovan granskade slag tillhör vad Bo Lindberg har kallat 
sociala kringtexter,120 texter som inramade huvudtexten och fyllde det 
sociala ändamålet att söka, erhålla och utdela social bekräftelse. Kringtexter 
skall inte förstås som mindre viktiga; termen kommer av att de typografisk 
omger brödtexten. 

De sociala kringtexterna återfanns oftast i de akademiska dissertationerna 
(de förord som skrivs i dagens akademiska avhandlingar visar att seden lever 
kvar), men även i orationer och andra skrifter med vilka författaren lät sig 
bedömas på den litterära offentlighetens tiljor. Bo Lindberg har beskrivit 
företeelsen: 

Dedikationer till välgörare och patroner in spe, tacksamhetsbetygelser till 
föräldrar och släktingar, hyllningsverser från studentkamrater och lärare visar 
att disputerandet och orerandet ingick i ett socialt spel, där odlandet av klient- 
och vänskapsrelationer ofta var väl så viktigt som den akademiska 
prestationen.121 

Förutom dedikationen utgörs de sociala kringtexterna av rektors inbjudan till 
orationen samt gratulationer från Chronanders lärare och vänner. De 

                               
119  Ett av de kvarvarande exemplaren har en personlig dedikation till presidenten i 

handelskollegiet i Göteborg (UUB: Cronstedt 9:79). I vad mån Chronander faktiskt 
handlade som här antytts, kan vi, till följd av det ringa antalet kvarvarande exemplar av 
talet, inte uttala någon slutgiltig mening om. 

120  Bo Lindberg, Stoicism och stat. Justus Lipsius och den politiska humanismen, Stockholm 
2001, s. 215, 217. 

121  Ibid., s. 217. 
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versifierade gratulationerna har, som brukligt är, sin plats efter orationen.122 
Främst har placerats två gratulationer från professorer, fysikprofessorn 
Georgius Alanus, riktad till hans mycket älskade vän och personlige 
lärjunge, och latinprofessorn Nicolaus Laurentii Nycopiensis, riktad till hans 
mycket älskade lärjunge och vän. Båda hyllar de Chronander för hans tal, 
hans snille, lärdom och stora framtidsutsikter. Därpå följer två gratulationer 
från västgötska studentkamrater. Johannes S. Wassenius riktar sig, med 
flitiga hänvisningar till grekiska gudar, hjältar och talare, till sin landsman 
(patriota), vän och broder.123 Arvidus Johannis Grundelius hyllar likaledes 
sin landsman (conterraneus), vän och broder med versar och anagram.124 

3. Terserus, Cicero och två fosterland 

Framför orationen har inbjudan till åhörande placerats. Den är undertecknad 
av dåvarande rektor, teologiprofessorn Johannes Elai Terserus d.ä., daterad 
samma dag som orationen hölls, 22 april, och får förutsättas ha anslagits, 
tryckt eller handskriven, vid universitetsbyggnaderna runt domkyrkan. 

Terserus inleder med ett Ovidiuscitat, som säger att för den tappre är varje 
land ett fosterland.125 Om varje land (omnem terram) är en fosterland 
(patria), fortsätter Terserus, och Gud åt alla dödliga givit samma jord att 
bebos och samma mänskliga natur och nästan identiska känslor, ”då måste 
väl en kristen erkänna hela den kristna världen [Christianum orbem] som sitt 
fosterland [patria]”.126 Logiken i detta inskränkande från hela världen till 
den kristna är väl inte oantastlig; Terserus utvecklar den dock med 
motiveringen att ”vi äro ju en kropp, vi ha blott en ande, såsom vi ock blivit 
kallade till ett enda hopp, det som tillhör vår kallelse, och det finnes blott en 
Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader”,127 dvs. med föreställningen, 
grundad i Efesierbrevet, att vi alla är en i Kristus.128 Efter att så ha gått från 
hela världen till den kristna världen, tar Terserus nästa steg: 

Men om man därtill lägger gemenskap i lagar, religionsbruk, handel och 
köpenskap, och slutligen det egna språkets gemenskap, och allt detta i en och 
samma stat, månne du då icke, när skillnaden är undanröjd, skall kalla detta 

                               
122  Chronander 1646, sign. Fr - Fv. 
123  Johannes Svenonis Wassenius (1620-1692, nob. Lagermark 1688), son till kyrkoherden 

Sveno Jonae i Vänersborg; student i Åbo 1641, magister 1647, blev sedan advokatfiskal 
och häradshövding i Finland. Har troligen tagit sig namnet Wassenius efter Wassenda 
socken, där faderns kyrkoherdeboställe var beläget. Se Elgenstierna, art. Lagermark. 

124  Arvid Johannis Grundelius (1620-1658), bondeson från Fristad, student i Åbo 1643, i 
Leipzig 1647, i Greifswald 1650, magister därstädes samma år, kyrkoherde i Vånga 
1654. Se Warholm 1871-74, bd 1, s. 328. 

125  ”Omne solum forti patria est”; Ovidius, Fasti, I, 493f. 
126  Chronander 1646, sign. [A2v]. 
127  Chronander 1980, s. 9. 
128  Terserus ord är närmast ett citat från Efesierbrevet 4:4-5. 
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för ett gemensamt fädernesland [communem patriam]? Men för visso, hur 
mycket detta än är det gemensamma fäderneslandet [communis patria], så 
gör likväl födelsejorden med rätta för sig anspråk på främsta platsen i 
känsloväg, varför det för oss är tillbörligt att vara dem bevågnare, som håller 
det egna fäderneslandet [propriae patriae] främst, och alla övriga efter detta, 
såsom denne Odysseus hos Homeros, vilken höll före att inte ens 
odödligheten borde föredragas framför hans Ithaka.129 

Terserus börjar alltså med hela mänskligheten och kommer, via den kristna 
världen och den gemensamma staten (i detta fall kungariket Sverige), 
slutligen till talarens patria – Västergötland. Att Chronander gör tvärtom, 
börjar med Västergötland, förklaras med att det är det egna fäderneslandet 
det handlar om, det som ”med rätta” har främsta rummet i hjärtat. 

Hos Terserus finner vi de flesta av de begreppsliga innehåll som kunde 
tilläggas termen patria. Hos grekerna var patris beteckningen på fädernes-
landet, vilket motsvarade stadsstaten, polis. Världen, åtminstone den civili-
serade, bestod av sådana stadsstater, tillsammans utgörande kosmopolis. Det 
finns i den klassiska grekiska litteraturen många uttryck för känslor av 
tillhörighet och kärlek för den egna hemstaden, polis; Odysseus känslor för 
Ithaka, som vi berört, skulle kunna mångfaldigas. Men det fanns också i den 
klassiska välden, framför allt bland stoiker, ett framhävande av den kosmo-
politiska tanken. För den tappre är varje land ett hemland, säger, som vi sett, 
Ovidius. Seneca, filosofen, menar att varje plats är ett fädernesland för en vis 
man.130 Till Lucilius skriver han: ”Med denna övertygelse bör man leva: ‘Jag 
är inte född för en kråkvinkel, mitt fädernesland är hela denna värld’.”131 

Om greker och romare avsåg hela världen eller bara den civiliserade, med 
uteslutande av ”barbarerna”, kan diskuteras. En sådan skillnad finner vi 
emellertid i den kristna föreställning, som Terserus berör därnäst. De tidiga 
kristna såg sig som lemmar i en enda kropp, Kristus, som också var 
församlingen.132 Församlingen, kyrkan, kan syfta på såväl hela kristenheten 
som den lokala menigheten. Det är den större församlingen, kristenheten, 
                               
129  ”Quid si accedat legum, ceremoniarum, commerciorum & ipsius denique lingvae 

communio, & haec in una eademque republica, nonne sublato discrimime hanc 
communem dices patriam? Verum enimverò utut communis haec sit patria, summas 
tamen in affectu partes jure sibi usurpat terra quae genuit, ut propterea aequiores nos esse 
deceat illis, qui propriae patriae primas tribuant, eique caeteras posthabeant omnes, sicuti 
Ulysses ille Homericus, qui ne immortalitatem quidem Ithacae suae praeferendam 
putabat.” Chronander 1646, sign. [A2v]. Orden om Odysseus syftar på 5:e sången i 
Odysséen, där Zeus skickat Hermes att av gudinnan Kalypso kräva att hon friger 
Odysseus. Kalypso ondgör sig över att Zeus och gudarna inte accepterar att gudinnorna 
tar dödliga män till älskare och berättar (5:135f) att hon erbjudit hjälten odödligheten. 
Homeros, Odysséen, (övers. Ingvar Björkeson) Stockholm 1995, s. 74 (jfr 1:55ff; s. 8). 

130  ”omnem locum sapienti viro patriam esse”; Seneca, Ad Helviam matrem de consolatione, 
9:7. 

131  ”Cum hac persuasione vivendum est: 'non sum uni angulo natus, patria mea totus hic 
mundus est'.” Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 28:4. 

132  Pauli brev till romarna 12:5, till efesierna 1:23, till kolosserna 1:24, första korintierbrevet 
12:12f, 12:27, m.fl. 
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som för den kristne är fäderneslandet. Detta fädernesland visar i sin tur 
vidare till det himmelska fäderneslandet, vilket Terserus inte berör men väl 
professor Alanus i sin gratulationsvers.133 

Denna spänning mellan den lilla och den stora församlingen kan sägas 
vara parallell med den spänning som finns mellan det lilla och stora 
fäderneslandet. Den senare uttrycks i den skillnad Terserus gör mellan 
communis patria och propria patria, mellan det gemensamma och det egna 
fäderneslandet. En sådan skillnad kan idag förefalla överraskande, men var 
säkerligen inte så för den tidens intellektuella. Detta tal om fäderneslandet i 
två bemärkelser går tillbaka på det politiska språket i den romerska 
republiken, framför allt hos Cicero.134 

Cicero var filosofiskt sett en eklektisk människa, men i hans tuskulanska 
disputationer återfinns stoiska positioner. Cicero argumenterar (genom 
Marcus) för att man inte behöver vara bunden till ett bestämt land; det räcker 
med dygden för ett lyckligt liv. Han citerar diktaren Pacuvius ord, Patria est, 
ubicumque est bene, ”Fäderneslandet är, varhelst det är bra”,135 vilket kan 
tolkas som en stoisk position. Men det har också sagts att Cicero avväpnade 
det stoiska kosmopolis genom att omvandla det till det romerska 
världsväldet.136 Hur än må vara därmed, så är det hos Cicero vi möter patria 
i den dubbla betydelse Terserus antyder. 

I Ciceros dialog Om lagarna har Marcus tagit med sig Atticus till den lilla 
staden Arpinum i Latien. Båda finner av flera orsaker platsen betagande, 
men Marcus framhåller att det finns en orsak som berör enbart honom; 
Arpinum är hans verkliga fädernesland (germana patria), där hans släkt 
levat, där deras altaren och villor står kvar. Därför är han i själ och hjärta 
dragen till denna ort. Atticus medger att han känner något liknande för Aten; 
det är inte de storslagna monumenten från forna dagar, utan mer minnet av 
de stora män som där verkat, debatterat, studerat och blivit begravna.137 

Men Atticus undrar ändå över att Marcus ser Arpinum som sitt sanna 
fädernesland (germanam patriam). ”Har du månne två fädernesland, eller är 

                               
133  Chronander 1646, sign. Fr (grat. Georgius Alanus). Föreställningen finns redan i Nya 

Testamentet, Hebr. 11:14-16, där det skiljs mellan fädernesland i två meningar, dels det 
”hwarifrån de hade utgått”, dvs. det i vilket människor var födda, och dels ett annat 
fädernesland, ”ett bättre, det är, ett himmelskt”. 

134  Detta uppmärksammas av Bo Lindberg, Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp 
i det tidig-moderna Sverige, (KVHAA Filologiskt arkiv. 45) Stockholm 2006, s. 144. 

135  Cicero, Tusculanae disputationes, 5:(37)108. Pacuvius levde ca. 220-130 f.v.t.; hans ord 
har blivit ordspråk i formen Ubi bene, ibi patria. 

136  ”The Stoic idea that every man had two countries, the polis of his birth and the 
cosmopolis, he transformed deftly into the idea that every man had indeed two 
fatherlands, the countryside of his birth, for Cicero his Arpinum, and Rome. The 
cosmopolis of the philosophers was realized in historical existence: it was the imperium 
Romanum.” Eric Voegelin, The New Science of Politics, Chicago 1952, s. 91; också i 
Collected Works, vol 5, Baton Rouge 2000, s. 162. 

137  Cicero, De legibus, II:1-4. Vi möter också här en hänvisning till Odysseus som avstod 
från odödligheten för att återse Ithaka. 
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det bara ett, vårt gemensamma?” Skulle då den vise Catos fädernesland inte 
vara Rom utan Tusculum?138 ”Jag anser sannerligen,” svarar Marcus, ”att 
han och alla andra småstadsbor har två fädernesland, det ena av naturen, det 
andra av medborgarrätten. Såsom Cato, vilken var född i Tusculum, hade 
upptagits som medborgare hos det romerska folket, och på så sätt av födseln 
tuskulan, av medborgarskapet romare, hade ett [födelse]ortens fädernesland, 
och ett [medborgar]rättens [...], så kan vi nämna det för fädernesland varest 
vi är födda, och det därest vi har mottagits.”139 

Cicero låter Marcus förklara att det är det senare, medborgarrättens 
fädernesland, vilket kallas republiken och är det hela och odelade samhället, 
som har företräde till människans kärlek till patria. Det är för detta 
fädernesland man bör offra allt, även livet. Men för den sakens skull 
förnekar han inte att Arpinum, ehuru mindre och inneslutet i det större, ändå 
är hans fädernesland.140 

Dessa Ciceros två fädernesland kom att leva vidare i den europeiska 
kultur som hade latiniteten till grund. Med samma term, patria, omnämndes 
den mindre hemtrakten, bygden eller landskapet, men också den större 
politiska enheten, riket. Det är detta vi ser hos Chronander och andra under 
1600- och 1700-talen.141 

Men låt oss återvända till Terserus inbjudan. Efter de ord vi ovan 
analyserat har han nu nått anledningen till sin inbjudningsskrift: västgöten 
Chronander kommer med de yppersta lovord att hylla sitt fädernesland 
(suam patriam), och skulle någon tycka att han hyllar sitt eget fädernesland 
(propriam patriam) omåttligt, så anser Terserus dock att talet håller sig 
”inom gränserna för detta folks ära”.142 Han klandrar bara att Chronander, 
”mera av blygsamhet än av försumlighet”, har förbigått att Västergötland 
tillfört Åbo Akademi så lysande begåvningar att landskapet ”kan tävla med 
andra om segerpriset”. 

Men, fortsätter Terserus till studenterna, om de inte förmår lyssna 
välvilligt, så hindrar inget att de själva lovprisar sitt eget fädernesland (tuam 
patriam).143 Vi har här en antydan om att rivalitet mellan studenter från olika 

                               
138  ”Numquid duas habetis patrias, an est una illa patria communis? Nisi forte sapienti illi 

Catoni fuit patria non Roma sed Tusculum”; ibid II:5. 
139  ”Ego mehercule et illa et omnibus municipalibus duas esse censeo patrias, unam naturae, 

alteram civitatis: ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem 
susceptus est, ita[que] quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci 
patriam, alteram iuris [...] sic nos et eam patriam dicimus ubi nati, et illam [a] qua excepti 
sumus.” Ibid. 

140  Ibid. Det är det större fäderneslandet han försvarade mot Catilina och omtalade som 
patria, quae communis est parens omnium nostrum, ”vår gemensamma moder”; Cicero, 
In Catilinam 1:17; ”Första talet mot Catilina”, i idem, Sex tal inför senaten och folket, 
[Stockholm] 1975, s. 29. 

141  Jfr Skafte Jensen 2003, s. 504. Om olika betydelserna av patria på 1600-talet, se även 
Lindberg 2001, s. 64ff, och Lindberg 2006, s. 144. 

142  ”intra gloriam istius gentis consistere”; Chronander 1646, sign. [A2v]; idem 1980, s. 9. 
143  Chronander 1646, sign. [A2v]; idem 1980, s. 9.  
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landskap kunde uppstå i fråga om landskapens värdighet, heder och ära. Men 
det är en antydan från en utomstående, inte från någon av studenterna själva. 
Antydningar av detta slag har jag inte sett i studenternas publicerade texter 
under 1600-talet, men vi kommer (i kap. 3) att få se hur hedern figurerar i 
studenternas vardagskonflikter och då stundom med regionala förtecken. 

3. Jacobus Chronander 

Vem var då författaren, Jacobus Chronander? Han är för en större krets känd 
som författare till två studentkomedier, vilka förvärvat honom en plats i 
litteraturhistorien, framför allt som Finlands förste dramatiske författare, 
men även en plats i alla större svenska uppslagsverk från P. G. Bergs Svenskt 
Konversationslexikon 1845 till Nationalencyklopedin. 

Chronander var, enligt egen uppgift refererad ovan, född i Skara.144 Vi har 
inte födelseåret, men de av hans närmaste kamrater som vi har födelseår för, 
var födda 1620.145 Chronander bör ha fötts detta eller något av de närmaste 
åren. Föräldrarna, bonden Per Bengtsson och hans hustru Margaretha 
Bertilsdotter, var sedan bosatta i den lilla socknen Tiarp, öster om Falköping. 
Det är uppenbarligen av denna ort, ibland kallad Tidarp, som Chronander 
tagit sitt namn.146 

Chronander studerade i Skara skola innan han inskrevs vid Åbo akademi 
19/9 (nuv. 29/9) 1643. Från 1645 bekom han stipendium, som han behöll till 
midsommar 1652.147 Han disputerade (pro exercitio) 1647 under Wexionius-
                               
144  I ett, troligen av Chronander själv författat, epitafium, som bifogades de personversar 

som trycktes vid hans bortgång, heter det: ”Westro-Gothia me genuit”; Nicolaus Petraeus 
Gjedda, Sidste Ähre-Minne Vthi en Klag- och Tröste-Skrifft Öfwer [...] Herr Jacobus 
Chronander, Stockholm [1694]. 

145  Arvid Grundelius och Johannes Wassenius, de två som skrev gratulationsversar till 
Chronanders oration. Hans Sallander, ”Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet”, 
Vestrogothica VI (1944), s. 88, 93. 

146  Av grek. chronos, tid. Namnet tog han sig uppenbarligen i Åbo; han är inskriven i 
universitetets matrikel som ”Jacobus Petri, Vestrogotus” (Vilh. Lagus, Album 
studiosorum academiæ Aboensis …, Förra afdelningen 1640–1740, Helsingfors 1889–
91). Att Chronander kom från Västergötland var klart för äldre forskning; han omtalar 
det själv i orationen och skriver sig alltid westrogothus under sina skrifter. Arvid Hultin, 
Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-1720, Helsingfors 1904, 
antog att Chronander skulle komma från Tiarp i Västergötland. När den finländske 
professorn Gunnar Castrén 1929 skriver Chronanders biografi för SBL (bd. 8, s. 508-
511), så misstar han detta för Tierp i Uppland, och denna ”barocka” (Sallander) uppgift 
har sedan upptagits av bl.a. SMoK. Att Chronander var knuten till Tiarp framgår 
slutligen av att han figurerar i Vartofta härads dombok rörande föräldrarnas 
kvarlåtenskap. Hans Sallander, ”De två äldsta tryckta skrifterna om Västergötland och 
deras författare”, Västgötalitteratur 1963:1, s. 18f. 

147  Åbo universitet, Akademiska konsistoriets protokoll (ÅUAKP), 19/6 1645, 1/6 1646, 
15/1, 24/11 1647, 14/2, 14/11 1649, 26/11 1650, 18/6, 8/10 1651, 17/11 1652; 
Consistorii academici Aboensis äldre protokoller. I [1640-1654], Helsingfors 1884. 
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Gyldenstolpe på en etisk avhandling om de mänskliga sedernas och 
handlingarnas yttersta mål, eller fastmer det högsta goda.148 Som juris 
utriusque kandidat disputerar han under åren 1649-51 på en svit om nio 
avhandlingar om den romerska civilrätten, författade av honom själv men 
försvarade under Wexionius-Gyldenstolpes presidium.149 I juni 1651 
disputerar han slutligen på en juridisk avhanding (pro gradu docturatus), 
åter under Wexionius-Gyldenstolpe, om de förbindelser som följer på 
kontrakt och kontraktsliknande avtal. Han promoveras därpå, under 
sommaren 1651, som en av sex under hela detta sekel, till juris licentiat.150 

I Åbo studentvärld var Chronander en av de mer framträdande under de 
åtta år han vistades där. Vid sidan om de återkommande disputationerna 
ägnade han sig åt ett flitigt författande av gratulationsverser vid kamraters 
disputerande och orerande, samt skrev och satte upp två teaterpjäser vid 
akademin. 

Vid denna tid hörde teater lika naturligt till ett universitets rekvisita som 
statuter, spiror och sigill, som disputationer och orationer. ”Åren 1647-1650 
var en storhetstid för studentkomedierna i Åbo”, säger universitetshistoriken. 
Av de fem skådespel som då framfördes var Chronander författare till två.151 
Till magisterpromoveringen 1647 framfördes den 6 maj hans Surge eller 
Flijt- och oflijtighetz Skode-spegel, vilken trycktes samma år på författarens 
bekostnad.152 Han dedicerade denna komedi till sin barndomsvän Johannes 
Wassenius, som vi tidigare mött som gratulant under Chronanders oration.153 
Den andra teaterpjäsen av Chronanders penna tillkom med anledning av 
hovrättspresidentens i Åbo, Jöns Kurck, giftermål med Christina Horn 

                               
148  Jacobus Chronander, De morum seu actionum humanarum ultimo fine, id est summo 

bono, Åbo 1647. 
149  Flera av dessa var vid disputationstillfället inte tryckta, men fick försvaras mot att de 

distribuerades (sannolikt handskrivna) före disputationen; ÅUAKP 15/5 1650. År 1651 
utgavs de samlade med titeln Fasciculus juridicus [...], Åbo 1651. Uppgiften i Åbo 
universitetshistorik om nitton delar är missvisande; Klinge m.fl. 1988, s. 593. 

150  SBL; Jorma Vallinkoski, Turun Akatemian Väitäskirjat 1642-1828. Die Dissertationen 
der Alten Universität Turku (Academia Aboënsis) 1642-1828, Helsingfors 1962-69; 
Sallander 1944, s. 61. 

151  Klinge m.fl. 1988, s. 498-501. 
152  Jacobus P. Chronander, Surge eller Flijt- och oflijtighetz Skode-spegel, författat vthi Een 

lustigh Comoedia, Åbo 1647. Denna återutgavs i P. Hanselli (red.), Samlade 
vitterhetsarbeten av svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, bd 21, Uppsala 1876. 
Jag har begagnat mig av denna senare. På titelbladet anges ”Sumptibus authoris”, på 
författarens bekostnad. Akademiska konsistoriet var tveksamt till att tillåta tryckningen 
(ÅUAKP 6/8 1647), men gav med sig på Wexionius inrådan. Detta kan möjligen också 
vara anledningen till att såväl Chronander som Wexionius, i sina respektive inledande 
stycken, försvarar genren. 

153  Chronander skriver i dedikationen till Wassenius om ”then liuflige broderkärlige och 
ovplöselighe wenskap, som wij ifrån wår barndom hafft och än mer dagheligen haffwa”, 
och att ”wij til personerna oansedt Twå, doch til sinnen, för wår ståndachtighe 
samdrächtigheet, Een äro”. 
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1649.154 Pjäsen som dedicerades till de två kontrahenterna framfördes 31 juli 
och 1 augusti, och trycktes sedan på paret Kurcks bekostnad. Chronander 
betraktade Kurck som en benägen gynnare, som givit honom plats som 
auskultant vid hovrätten i Åbo.155 Båda pjäserna är moraliserande stycken i 
tidens smak, den förra om den flitige respektive den oflitige studentens öden, 
den senare om den sedlige respektive den osedlige ynglingens lott. Detta är 
inte platsen att ytterligare fördjupa sig i dessa teaterstycken.156 Man noterar 
dock att påfallande många västgötar fanns bland skådespelarna. 

Under åren i Åbo förekommer Chronander allt flitigare i de kringtexter, 
som markerade sociala förbindelser. Han skrev gratulationsverser till 
västgötars disputationer, Johannes Wassenius 1646 och 1647, Sveno 
Torelius 1647, Haquinus Javelinus 1648 och 1650, Jonas B. Betulander 
1650, samt till en oration av Arvidus Grundelius 1646. Han blev också 
föremål för dedikationer från landsmän, från Petrus Eek 1651 och Andreas 
Kinnoraeus samma år.157 Dedikationen till Grundelius är på det exotiska 
engelska språket, ”mer välmenta än välformade rader”.158 Under 
gratulationerna, liksom i alla andra sammanhang, identifierar sig Chronander 
alltid som västgöte, W-Gothus. Gratulanterna benämns i tidens dissertationer 
ofta som landsmän till föremålet, populares, sympatriotae, conterranei. 
Gratulationerna rymmer inte så sällan syftningar på hemlandskapet, som 
följande rader ur Chronanders versar till Johannes Wassenius 1646: ”Ej 
försagd bestiger du pulpeten, och röjer ädla / göters genius, och 
Västergötlands heder.”159 

Chronander lämnade akademin efter promotionen 1651, med 
rekommendationsbrev från konsistoriet till Magnus Gabriel De la Gardie,160 
och erhöll sin första tjänstgöring som justitieadministratör i Pommern. Han 
ingick äktenskap, troligen på 1650-talet, med Anna Ekenberg, dotter till 

                               
154  Jacobus P. Chronander, Bele-Snack, Eller Een Ny Comoedia, Åbo [1649]. Också denna 

återutgavs i P. Hanselli (red.), Samlade vitterhetsarbeten av svenska författare från 
Stjernhjelm till Dalin, bd 21, Uppsala 1876. Jag har begagnat mig av denna senare. 

155  Chronanders dedikation; ibid. Riksrådet Jöns Knutsson Kurck (1590-1652; intr. på 
riddarhuset 1625, friherre 1651) var en av Finlands rikaste män, vars hus i Åbo 
benämndes ”hov”. Han var också lagman i Västergötland från 1641, men vi kan nog utgå 
från att relationen mellan bondsonen och adelsmannen daterar sig från tiden i Åbo. 

156  Chronanders teaterstycken behandlar bl.a. av: Olof Enckell, ”Finlands svenska diktning 
1600-1770”, i Lars Huldén, m.fl., Finlands svenska litteratur 1, Helsingfors 1968, s. 72-
82; Cora Dietl, Jacob Person Chronander: Bele-Snack. Ein universitäres Hochzeitsspiel 
aus dem 17. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2000. 

157  Uppgifterna från Vallinkoski. Jag har här tagit upp endast de som är till och från 
västgötar. 

158  Arvidus Johannis Grundelius, De officii sacerdotalis encomio oratio, Holmiae u.å. 
[Stockholm 1646]. Tönnes Kleberg, ”Engelskspråkig diktning i stormaktstidens Sverige”, 
Lychnos 1942, s. 145. (cit.); Kleberg återger dikten, s. 145f. 

159  ”Pulpita non timidus scandis, monstrasq; Gothorum / Ingenuum genium, Westgothiaeq; 
decus.” Johannes Sven. Wassenius, Disputatio De Natura Physicae, Åbo 1646 (praes. 
Georgius Alanus). 

160  ÅUAKP 18/6 1651. 
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assessorn vid hovrätten i Åbo Petrus Vigelius. Vigelius förefaller att, 
tillsammans med Wexionius-Gyldenstolpe och Jöns Kurck, ha varit 
Chronanders främste gynnare. Från 1660 till sin död 1694 var Chronander 
häradshövding på Gotland. Därtill verkade han som borgmästare i Visby 
1661-69. Vid den danska ockupationen 1676 undkom han till Stockholm, där 
han ingick i kommissorialrätten angående trolldomsväsendet. Hans familj 
fördes som fångar till Danmark för resten av kriget. Chronander återvände 
till Gotland som tillfällig guvernör 1679, när ön återtagits, och fortsatte 
därpå sin verksamhet som häradshövding. 

Man noterar att Chronander tjänstgjorde i provinser som nyligen förts 
under svenskt välde, Gotland 1645 och Pommern 1648. Gotland hörde till 
drottning Christinas underhållsländer efter abdikationen 1654 och ingick 
fram till hennes död 1689 i det generalguvernement som inrättats för dessa. 
Mycket mer är inte känt om Chronanders verksamhet efter tiden i Åbo.161 

4. Trananders oration i Uppsala 

Två månader hade ej förrunnit när Västergötland åter ägnades ett lovtal. Det 
var i Uppsala lördagen den 20 juni (nuv. 30 juni), som Ericus Benedicti 
Tranander framförde Oratio panegyrica De laudibus Westrogothiae.162 
Tranander hade inskrivits som student i Uppsala hösten 1642, efter att ha 
studerat vid gymnasium i Göteborg. Han var son till kyrkoherden Bengt 
Tranander i Tranemo, i sydöstra Västergötland och Göteborgs stift. Han 
efterträdde fadern vid dennes död 1650, efter att ha vikarierat på platsen 
några år. Hans hustru dog i barnsäng; dottern kort därpå. Erik Tranander 

                               
161  De yttre dragen av Chronanders liv går att pussla samman från uppgifter i SBL och 

Sallander 1963. Epitafiet i Gjedda 1694 ger inget utöver vad som sägs i dessa skrifter.  
162  Ericus Benedicti Tranander, Oratio panegyrica De laudibus Westrogothiae, Upsaliae 

[1646]. Talet är tryckt på 4 ark i kvartoformat, sign. A4-D4, dvs. 32 sidor (onumrerade), 
varav de sista två är blanka. Texten är satt i antikva, förutom citat i kursiv och några 
svenska ord och ortnamn i fraktur. Titelns Westrogothiae är tryckt med röd färg. Collijn 
1941-46, sp. 933, och Sallander 1963, s. 23, kände fyra exemplar i offentliga bibliotek 
(KB, Uppsala, Lund, Helsingfors). Korn 2002, s. 51f, berättar om ett par privatägda 
exemplar. Talet uppges på titelbladet vara hållet ”II. Calend. Jull”, medan inbjudan till 
åhörande ”idag efter aftonsången” (Hodie post Preces Vespertinas) är daterad ”XII. Kal. 
Julias” (Tranander 1646, sign. [A2v]). Det är det senare datumet som är det rätta. Två 
dagar före kalendae (månadens första dag) skulle med den inklusiva räkning som i 
romersk efterföljd tillämpades på latin vara dagen innan kalendae, en dag som betecknas 
pridie Kalendas (någon II. Kalendas finns alltså inte). Collijn anger felaktigt att talet 
hölls 21 juni och Korn den 2 juli. (Om datering på latin, se Nils Sjöstrand, Ny latinsk 
grammatik, Lund 1953 (och senare), § 152.) Talet har översatts av professor Gunnar 
Tilander: Erik Bengtsson Tranander, ”Lovtal över Västergötland”, Västgötalitteratur 
1964:1/2, s. 10-24. Tilander har förhållit sig något friare till originalet än Blomgren till 
Chronanders tal. 
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avled 1661; hans födelseår är inte känt.163 Vi vet inte mycket om hans år i 
Uppsala. Han bodde hos sin morbror, häradsfogden, senare borgmästaren i 
Uppsala, Nils Svensson.164 Troligen efterträdde han 1642 en samma år död 
broder som lärare för morbroderns barn.165 1645 erhöll Ericus Tranander 
stipendium.166 Året dessförinnan skrev han latinsk vers.167 Han finns inte 
antecknad som medlem i någon av de då ännu illegala studentnationerna. 

Trananders oration är liksom Chronanders en retorisk produkt. Jag avstår 
därför från de flesta kommentarer om retoriken, som vi nu känner, för att 
istället kort diskutera talets innehåll. 

Redan på titelbladet möter oss en i sammanhanget obligatorisk markering, 
ett citat om fäderneslandet. Denna gång är det hämtat från Euripides: ”Vad 
är kärare än fädernejorden för en man?”168 Som vanligt inleds talet med 
sociala kringtexter, dedikationer. De riktas i rangordning till Ivar Nilsson 
(Natt och Dag), landshövding i nedre Norrland, och Andreas Prytz, 
superintendent i Göteborgs stift; vidare till tre lektorer vid Göteborgs 
gymnasium, två kyrkoherdar (varav en fadern), den blivande svärfadern, 
samt slutligen morbrodern.169  

Därefter följer inbjudningsskriften, som bör ha anslagits på universitetet. 
Den inleds romerskt: S.P.Q. Academico J. Freinshemius S.P.D., ”Till den 
akademiska senaten och befolkningen sänder J. Freinshemius många 
hälsningar”.170 Vältalighetsprofessor Freinsheimius inleder med att hänvisa 

                               
163  Sallander 1963, s. 20ff; Gunnar Tilander, ”Erik Bengtsson Trananders lovtal över 

Västergötland i juni 1646”, Västgötalitteratur 1964:1/2, s. 3-10. 
164  I dedikationen till Nils Svensson kallas han av Tranander bl.a. för Hospiti colendo, 

vördad värd; sign. Av. 
165  ”Andrager Magnif. Rector Nilss Swenssons fougdens tienstliga begäran, at Sueno 

Tranander hans söners praeceptor måtte fåå behålla stipendium inn till Michaëlis, 
alldenstundh denna terminen är hans, och han blef widh pass 7. weekor sädan dödh [...].” 
UUAKP 27/4 1642 (Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll, [1624-99] 
22 bd (utg. av Hans Sallander), Uppsala 1968-77; hänvisningar sker hädanefter med 
förkortningen UUAKP och protokollets datum.). Sueno Tranander är sannolikt identisk 
med den Sueno Benedicti, som 17/9 1637 inskrevs vid Uppsala universitet och om vilken 
intet mer är känt; Lq 310. 

166  Bland stipendiater för ”påsketerminen 1645” nämns ”26. Ericus Benedicti V-Gothus” 
(UUAKP 21/5 1645); denne bör vara identisk med Tranander. 

167  ”Ericus Bened. Tranander scripsit versus Latinos Ups. 1644.” O.A.Knös, ”W:Gothi 
illustres” (SSLB: Knös 33:65). Troligen avser Knös Επηταφηια, Quae in tumulum … 
Dn. Andreae L. Berghii W-Gothi…, Ubsaliae 1644, som innehåller begravningsvers av 
bl.a. Tranander. 

168  Från Euripides tragedi Aigeus, bevarad blott i fragment; Tranander 1964, s. 10. 
169  Ivar Nilsson (Natt och Dag) var landshövding över Gästrikland, Hälsingland, Medelpad 

och Ångermanland, och skrev sig till Strömsta (i Uppland) och Höltenäs (i sydöstra 
Västergötland). Trananders relation till denne, om någon, är okänd. 

170  Texten utläses lämpligen Senatui populoque academico J. Freinshemius salutem 
plurimam dicit. Med senat avses här den akademiska överheten, konsistoriet; uttrycket är 
givetvis från det romerska väldets officiella benämning Senatus populusque romanus, 
SPQR, Den romerska senaten och folket. Johan Freinshe(i)mius (1608-60), kallades från 
Tyskland till den skytteanska professuren 1642, blev 1647 drottning Christinas 



 104 

till Ciceros ”inte mindre eleganta än sanna” yttrande att vi föds inte blott för 
egen skull utan för vänner och fädernesland (patriae).171 Följaktligen skall 
Ericus Tranander, en flitig filosofie student, hålla ett hyllningstal till 
Västergötland, då han är född i detta landskap (regione). Som han av ålder 
och bortovaro inte kan försvara Västergötland med vapen, så vill han 
åtminstone med röstens och talets tjänst förhärliga henne. Därefter skall det 
stå klart för fäderneslandet (patriae), med vilken omsorg han bemödar sig, 
sedan han så länge varit frånvarande från henne (ea).172 Man skall inte 
förakta den kärlek, som vinnlägger sig om fäderneslandet (patriae) och 
skänker det glans. Förgäves skulle forna tiders kungar, hjältar och folk ha 
strävat om inte eftervärlden mindes dem; därför är talare och historiker att 
tacka. Därefter inbjuder han Patres Civesque Academici, de akademiska 
fäderna och medborgarna, att talrikt infinna sig till orationen.173 Man noterar 
att landskapet Västergötland genomgående benämns patria (en gång 
används regio). I Freinsheimius tilltal igenkänner vi även vad som beskrevs i 
inledningen till detta kapitel – det är en egen korporation som tilltalas. 

Därpå följer Trananders tal. Till skillnad från Chronander ger han inte 
någon antydan om hur han tänkt sig strukturen i sitt tal; ej heller finns några 
marginalrubriker. Tranander inleder med att tilltala den egna korporationen 
och vänder sig till de närvarande i rangordning. Därefter fortsätter han med 
att motivera ämnet: Alla människor har sin olika lust och håg, men kärlek till 
fäderneslandet (patriae) erkänner alla. Som belägg anförs sedan ett citat från 
Euripides (på latin), som säger att födelsejorden (natale solum) är det 
ljuvaste för människan. För Tranander är det just så: 

Ithaka må vara oländigt, Trakien kargt, Tartariet barbariskt, Skytien kallt, och 
varje trakt [regio] överhuvud må vara hur ryslig och ofruktbar som helst, för 
dess egna söner synes den dock rent av bördig och ljuvlig, fin och skön och 
god [...].174 

                                                                                                                             
bibliotekarie och rikshistoriograf, 1650 eloquentiae (latin-) professor, återvände till 
Tyskland 1651; var en mycket berömd talare. 

171  Troligen har Freinsheimius tänkt på Cicero, De officiis, 1:22. 
172  Tilander inför i sin översättning en skillnad mellan ”fosterland” och ”hembygd”, som inte 

finns i originalet: ”På så sätt må det bli uppenbart för fosterlandet, med vilken flit och 
omsorg han manligen vill bemöda sig om sin hembygd, sedan han, hängiven sina studier, 
länge varit skild från den.” (Min kursiv, BJ.) Orden om hembygd saknas i originalet och 
det sista ordet (lat. ea) skall inte syfte på denna, utan på fäderneslandet (patria). Det är 
inte, som man kan ledas att tro, det större fosterlandet (riket) som skall bli varse hans 
omsorger om den mindre hembygd (landskapet), som han varit skild ifrån. Det är istället 
fäderneslandet i betydelsen landskapet, som skall få erfara hans omsorger (fäderneslandet 
i betydelsen riket har han dessutom inte varit skild från). Originaltexten lyder: ”quo 
manifestum fiat Patriae, quanta postmodum contentione curaque sit ipsi pro virili parte 
inserviturus, qui nunc etiam longe ab ea disjunctus”; Tranander 1646, sign. A2r. 

173  Tilander har här, liksom på ett par andra ställen översatt oratio med disputation eller 
avhandling, vilket är något annat än ett tal; Tranander 1964, s. 10, 11, 12. 

174  Tranander 1646, sign. A3r; idem 1964, s. 12. 
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Det finns två ting med makt över människor, önskan om pengar och fruktan 
för döden, men för fäderneslandet viker de båda. Epaminondas i Thebe 
vägrade ta emot perserkonungens guld, ”ty jag vill icke utbyta kärleken till 
fosterlandet [patriae] mot alla världens rikedomar”.175 Alla vill förlänga 
livet, men för fäderneslandet offrar man det med glädje. Dulce ac decorum 
pro patria mori.176 Men att gå till antikens historiker eller till gångna seklers 
handlingar är överflödigt; i Tyskland har vår allernådigste konung, en hjälte 
utan like, Gustav den Store, offrat sitt ädla blod för hem och härd (pro aris & 
focis).177 

Kärleken till fäderneslandet (patria) övergår allt i ljuvhet, och alla är 
påverkade av den. Och om jordiska ägodelar gör oss pratsamma, hur mycket 
större anledning finns inte för kärleken till fäderneslandet (patriae charitas) 
att utbrista i tal och forma ord. Därför skall han, och detta säger han under 
ivrigt framhävande av sin oförmåga, från talarstolen framställa, om inte ett 
tal så åtminstone den kärlek han hyser för sitt kära fädernesland, vilket Gud 
ville skulle vara Västergötland.178 

Så vidtar talets berättelsedel. Tranander inleder, ungefär som Chronander, 
med att tala om Västergötlands namn, läge och ursprung. Gothia, Götaland, 
har sitt namn efter Geter, Noas sonsons son,179 och särskiljs i tre betydande 
delar,180 västra, östra och södra.181 Till västra Götaland hör landskapen 
(provincias) Västergötland, Dalsland och Värmland, tidigare också Halland. 
Västergötland är ”ett av Sveriges ädlaste och främsta landskap”, och har sitt 
namn av det götiska ordet Wäster och Gothia, samt av läget.182 Efter att ha 
                               
175  Tranander 1964, s. 12. 
176  ”Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet”. (Tranander 1646, sign. A4r.) Liksom 

för Chronander vore det för Tranander en överloppsgärning att ge källan, Horatius, 
Carmina [Odae], 3:2:13. Originalet lyder Dulce et decorum est pro patria mori. 

177  Tranander 1646, sign. A4r; idem 1964, s. 13. Pro aris et focis, ”för altare och härd”, 
förekommer såväl hos Cicero (De natura deorum, 3:94) som hos Sallustius (Bellum 
Catilinae, 59:5). Sallustius låter legaten Marcus Petrejus påminna sina veteraner inför 
slaget vid Pistoria år 62 f.v.t., att de kämpar ”för fosterlandet, sina barn, för hem och 
härd”; Sallustius, Catilina. Jugurtha, [Stockholm] 1969, s. 59. Pro aris et focis förefaller 
vara ett stående uttryck som redan under antiken fick karaktär av metafor för patria (i 
bägge dess meningar av det mindre och större fäderneslandet). 

178  ”non dicam verba facere, sed pietatem saltem in patriam meam charissimam, quam 
Gothiam occidentalem mihi Deus esse voluit”; Tranander 1646, sign. A4v. 

179  Getharus (Tranander 1646, sign. Br); Noas äldste son var Sem, vars yngste son var 
Aram, vars tredje son var Geter; 1. Moseb. 10 kap. Getharus dyker första gången upp hos 
Johannes Magnus, Gothorum Sueonumque historia, Rom 1554, som kung över Gothia. 
Det är troligen härifrån som Tranander har honom. 

180  ”Gothiam [...] in tres plagas praecipuas seu partes [...] distingvi”; Tranander 1646, sign. 
Br. Jfr Caesar, De bello gallico, 1:1, ”Gallia est omnis divisa in partes tres.” 

181  Med meridionalem, söder, torde Tranander avse Småland, kanske också Skåne och 
Blekinge. 

182  ”Westrogothia […] una est ex nobilissimis atque primariis Sueciae provinciis, â Gothico 
idiomate Wäster & Gothia dicta, [...] idque ratione situs”; Tranander 1646, sign. Br. 
Primarius kan betyda såväl första som främsta; i betydelsen första kan man tolka det som 
äldsta, vilket Tilander gjort: ”ett av Sveriges ädlaste och äldsta landskap”; Tranander 
1964, s. 13. 
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pekat ut vilka länder, landskap och vatten det gränsar till, beskriver 
Tranander landskapets storlek.183 Dess längd (longitudo) är över 24 mil, dess 
bredd (latitudo) 17 eller 18 mil, men långa mil varav det går 8 på en grad.184 
Dess omfattning visas också av de vidsträckta härader som där finns; Kind 
och Mark innehåller vardera mer än 50 socknar, andra härader är inte 
mindre. 

Därpå behandlas folkets forntid.185 Västgötarnas nation (natio 
Westrogothorum) har av historieskrivarna alltid hållits för det äldsta i raden 
av jordens folk. Från västgötarna härleder, säger Tranander, historikerna 
också ”monarkers, konungars och furstars frejdade släkter”, varmed han 
visar sig medveten om den genealogiska historieskrivning som från 
medeltiden ledde de europeiska furstehusens anor tillbaka till 
folkvandringstiden, till antiken, ja till och med till bibliska tider, för svenskt 
vidkommande symboliserat av Johannes Magnus.186 Nationen blev så talrik i 
forna tider att den grundade nybyggen (colonias) i andra delar av världen; 
troligen avser Tranander goterutvandringen.187 

Tranander gör här en utvikning och talar om hur landskapet (provinciam) 
utsatts för plundring, härjningar, död och annat som följer i krigens spår, 
vilka uppkommit av tvedräkten mellan oss och danskarna (exorta inter Nos 
& Danos dissensione). Att befinna sig nära elden är farligt, därom vittnar 
invånarnas kyrkor, runt omkring förstörda hus, bönderna, liksom också 
”mina högt älskade föräldrar, som två gånger plundrats av fienden, drivits 
från sitt hem och berövats nästan alla sina ägodelar”.188 Efter att ha bett Gud 
låta den ingångna freden bli varaktig, återvänder han, med den retoriska 
figur som kallas revocatio, från denna utvikning till ämnet för talet.189 

Västgötarna var länge oberoende av svear och övriga götar, och hade sina 
egna kungar, återtar Tranander sin berättelse.190 Men då de trängdes mellan 
de oeniga och mäktiga danskarna och svearna, valde de, och här stöder sig 
Tranander på citat från Johannes Magnus, att ingå ett varaktigt förbund med 
de senare.191 

Talaren är nu klar med Västergötlands namn, läge och ursprung. Resten 
av talet berör nutiden och indelas lämpligen i två huvuddelar, natur och 
bördighet, respektive städer och invånare. 

Tranander behandlar i tur och ordning landskapets klimat, bördighet, 
skogar, berg, djurliv, sjöar och floder. Detta är standard i orationer av detta 
                               
183  Tranander 1646, sign. Br-v; idem 1964, s. 14. 
184  8 mil på en grad ger ungefär 13 km, uppger Tilander (Tranander 1964, s. 14n), vilket är 

den gamla västgötamilens längd. 
185  Tranander 1646, sign. Bv; idem 1964, s. 14. 
186  Se t.ex. Löw 1908, s. 54-66; Eriksson 2003, s. 260. 
187  Jordanes 1997, kap. 9, 25ff. Också Johannes Magnus berör denna. 
188  Tranander 1646, sign. Bv-B2r; Tranander 1964, s. 14. 
189  ”Sed redeat unde aberravit, oratio.” Tranander 1646, sign. B2r. 
190  Tranander 1646, sign. B2r; idem 1964, s. 14f. 
191  ”perpetuam societatem cum Sveonibus”, Tranander 1646, sign. B2r. 
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slag. Vi finner dessa ämnen hos Chronander och andra lovtalare.192 Men 
givetvis lägger inte talarna betoningen lika. Tranander berömmer, liksom 
Chronander, Västergötlands klimat;193 dess utmärkta temperatur- och 
luftförhållanden framhålles. Västgötarna bör tacka Gud för att luften inte, 
som i andra trakter (regiones), orsakar sjukdomar. Människorna blir också 
gamla; åttioåringar ser ut att knappt ha fyllt 50, varför man ser ”många av 
dem äkta unga flickor och med dem avla barn”.194 Jordmånen är bördig och 
ger rik avkastning;195 landskapet kan här tävla med vilken rik trakt (beata 
regione) som helst. Även torra åkrar ger tillräcklig avkastning av korn, vår- 
och höstvete, lin och hampa.196 Här finns en rikedom på ängar, örter och 
buskar, stundom som vore de av en trädgårdsmästare ordnade. Skogarna ger 
timmer, gärdsgårdar och ved, ollon, nötter och kol. 

Trädgårdar och fruktplanteringar finns på ”landskapets [provinciae] 
vittberömda och namnkunniga berg”, främst bland dem Kinnekulle.197 De 
boende finner där allt för uppehället, säger Tranander och refererar Olaus 
Magnus om den prunkande grönska och de frukter som där finns, men 
knappast någon annanstans i Norden.198 Till detta får Vergilius låna några 
rader: 

Våren i purpurglans mångfärgade blommor [...] 
Lockar ur jordens famn.199 

”Här är glädjens och ljuvlighetens sanna hemvist,” fortsätter Tranander och 
räknar upp de frukter, däribland ”saftiga körsbär”, som där finns och brukas 
till efterrätter. Denna ljuvlighetens hemvist rymmer också, till synes 
motsägelsefritt, stenbrott, varifrån stora block hämtas till hus- och 
kyrkobyggnader. Av andra berg berörs Billingen, ”icke mindre skönt” och 
med skog, ängar, rosen- och trädgårdar; Hunneberg, med sina 24 sjöar 
(Chronander har 23!) och på vilket befolkningen får skydd undan fienden 
(enligt Chronander var det på Halleberg200); övriga berg blott namnges och 
förklaras vara sköna och på avstånd framträda med ”sin djupblå färg”.201 

                               
192  Se min analys av Lilonius tal om Uppland; Jacobsson, 1998, s. 58ff, 63ff. 
193  Tranander 1646, sign. B2r-v; idem 1964, s. 15. 
194  Tranander 1964, s. 15. Han har inget att säga om de kvinnliga åttioåringarna. 
195  Tranander 1646, sign. B2v-B3r; idem 1964, s. 15f. 
196  ”hordei enim copia, tritici, siliginis, lini imprimis & cannabis”; Tranander 1646, sign. 

B3r (uppräkningen av grödor har utelämnats i Tilanders översättning). 
197  Tranander 1646, sign. B4r-Cr; idem 1964, s. 16f. 
198  Tranander har uppenbarligen detta från Olaus Magnus (Historia, bok 2, kap. 22). 
199  Vergilius, Bucolica (Eclogae), eklog 9:40f. Cit. efter Adlerbeths övers.; Vergilii Bucolica 

och Georgica, Stockholm 1814, s. 45. 
200  Chronander har mer rätt. På Halleberg finns en fornborg från järnåldern, vilken brukades 

som skydd så sent som på 1600-talet. 
201  ”denso cyaneo colore”, Tranander 1646, sign. Cr. Möjligen har vi här det första 

omnämnandet av landskapets blånande berg; jfr Harald Schiller, Där bergen blåna, 
Stockholm 1940. 
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Från skog och berg kommer talaren in på djurlivet,202 där främst fåglarna 
tilldrar sig hans intresse. Skaror av bevingade sångare flaxar i yster lek och 
sprider ett melodiskt välljud med vilket ingen cittramusik kan jämföras. 
Lärkan, trasten, härfågeln, hämplingen och steglitsan, bofinken, staren, 
stenskvättan och duvan, svalan, göken och näktergalen får sitt omnämnande, 
men också de fåglar som inbjuder till jakt, som tjäder, kramsfågel, orre, 
turturduva och rapphöns. Detta leder över på andra jaktbara djur – älg, lo, 
björn, hjort, dovhjort, rådjur, räv, grävling och hare. Man undrar onekligen 
om alla närvarande verkligen förstod alla detaljer i dessa uppräkningar. Men 
denna förståelse var nog inte heller det viktiga. Tranander ville med denna 
katalog av flygande och fyrfota djur förmedla sitt landskaps rikedom och 
därmed storhet. 

Till djuren hör också de domesticerade.203 Tranander ger sina åhörare en 
bild av hur oxar och fårhjordar i stor mängd låter sina brölanden och 
bräkanden i lundar och på betesmarker blandas med herdarnas flöjter. 
Flöjtspelande herdar i nordiska backar var nog inte så vanliga.204 Motivet är 
från den pastorala och arkadiska diktning som med rötter i antiken levde ett 
långt liv in i tidigmodern tid.205 Hos Olaus Magnus finner vi också de 
flöjtspelande herdarna, men det är uppenbart att han mest bygger på 
litteraturen.206 Som ett bevis på boskapsskötselns betydelse anför Tranander, 
liksom tidigare Olaus Magnus och Chronander, de västgötska ostarna, som 
med god förtjänst avyttras i hela Sverige (per universam Sveciam), samt de 
tjurar och hästar som årligen förs till Bergslagen och Uppland.207 

Vargen, fyrfotadjurens oförsonlige fiende, syns sällan till; så blir 
frånvaron av skadedjur till landskapets fördel. Myckenheten av blommor ger 
många bin och mycket honung. Tranander utbrister i beundran över det 
välordnade bisamhället med dess konung i spetsen.208 

När djuren är avklarade vidtar beskrivningen av källor, sjöar, vattendrag 
och vad som därmed hör samman.209 Källorna i Västergötland flödar ymnigt; 
de är ljumma i kallaste vintern, som värmde Vulcanus dem, och kyliga i 
varmaste sommaren. De två berömdaste är den i Husaby, där Sigfrid år 980 
döpte Olof Skötkonung, och den vid Skövde, ägnad den heliga Elin. Vänern 
är stor som ett hav. Där finns folkrika öar, handelsplatser och städer, samt 
                               
202  Tranander 1646, sign. Cr-v; idem 1964, s. 17. 
203  Tranander 1646, sign. Cv; idem 1964, s. 17f. 
204  Till skillnad från hornblåsande herdar och vallpigor; se John Granlunds kommentar till 

Olaus Magnus, Historia, bok 15:30. 
205  Skildrat bl.a. hos Raymond Williams, The Country and the City, St. Albans, 

Hertfordshire (tr. London) 1975 (1. uppl. 1973), spec. s. 23ff. Se t.ex. Vergilius, 
Bucolica, eklog 8. 

206  Olaus Magnus, Historia, bok 15:30, 17:2, med John Granlunds kommentarer. 
207  Olaus Magnus, Historia, bok 13:46 (ost), 17:4 (oxar), 17:7 (stridshingstar); Chronander 

1646, sign. Cv; idem 1980, s. 17. 
208  Bidrottningens roll fastställdes först av holländaren Jan Swammerdam (1637-80). Jfr 

Olaus Magnus framställning av bisamhället i Historia, bok 22, kap 18. 
209  Tranander 1646, sign. C2r-C3r; idem 1964, s. 18ff. 
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adliga palats som Läckö. Vättern omsluter den berömda Visingsö; dess 
vatten är grönt och klart, så ett kastat mynt syns på stort djup, ”såsom också 
Olaus Magnus mera utförligt visar”.210 

Efter att ha nämnt några andra sjöar kommer han till floderna. Mest 
utrymme ägnar han Göta älv, som han kallar ”Trollhättan eller Plutos hatt”; 
sitt namn har den av sitt oerhörda larm vid fallet samt av de rövare som där 
hållit till i en håla.211 Denna enastående flod brukar resande av vårt folk 
(nostratibus) med det snaraste bese framför andras trakter (eorum terras). 
Tranander beskriver hur bjälkar, stockar och andra trävaror, samt järntackor, 
fraktas nedför älven. Han förefaller också beskriva flottning, och det som 
hade han själv sett den på älven: 

Det är ett häpnadsväckande skådespel att se, hurusom bjälkar och stockar av 
det nedstörtande vattnet kastas utför dessa fruktansvärda stup och liksom 
slungas i en avgrund, av vilka några på tvären stöta mot foten av klippan och 
slås i spillror, ett skönt skådespel för främmande åskådare men trist för 
ägarna.212 

Därmed har Tranander avslutat naturdelen av talets berättelse; nu vidtar 
städerna och kulturen. Han meddelar inledningsvis att han inte skall tala om 
klostren och borgarna, som med få undantag har skattat åt förgängelsen och 
ofta blott har namnet kvar. Med beklagande konstaterar han: ”Ingenting är 
beständigt under solen!”213 Var finns nu Aranäs, Opensten och andra fästen? 
Denna lamentation över alltings förgänglighet är till dels tidstypisk, vi finner 
den t.ex. hos Messenius; men det är också en klagan med äldre rötter i 
kristen och stoisk tradition.214 

                               
210  Tranander 1964, s. 19. För beskrivningen av såväl Vänern som Vättern bygger han på 

Olaus Magnus, Historia, bok 2, kap. 19. 
211  Från Olaus Magnus, Historia, bok 2, kap. 20. 
212  Tranander 1964, s. 19f. 
213  ”nihil esse sub Sole stabile! ”; Tranander 1646, sign. C4r; Tranander 1964, s. 20. 
214  Messenius, Sveopentaprotopolis, Stockholm 1611 o. 1612, kap. 1. Vi finner detta 

uttryckt hos Thomas à Kempis (ca 1380-1471), De imitatione Christi, bok 3, kap. 27:4, 
där det heter nihil permanens sub sole, ”intet är varaktigt under solen”; Thomas à 
Kempis, Om Kristi efterföljelse, Vejbystrand 1989, s. 123. Thomas bok utgavs på 
svenska första gången 1663, men var dessförinnan tillgänglig på latin. Vi finner det också 
uttryckt hos Augustinus, De civitate Dei, bok 20, kap. 3, där han talar om att temporum, 
[...] ubi nihil solidum, nihil stabile retinetur: in ea rerum vanitate sub sole, ”tiden, i 
vilken ingenting förblir fast, ingenting beständigt. I denna intighet hos allt detta under 
solen”; Augustinus, Guds stad. De utfästa målen. Bok IXX-XXII, Skellefteå 1997, s. 121. 
Utgångspunkten är givetvis Predikarens ord om fåfängligheten, Pred., kap. 1-2. Slutligen 
finner vi det i den stoiska traditionen, och inte minst i Senecas brev till Lucilius. Där 
heter det, i Epistulae morales ad Lucilium 91, med anledning av Lyons brand: ”Nihil 
privatum, nihil publice stabile est; tam hominum quam urbium fata volvuntur.” (Intet 
privat, intet offentligt är beständigt; såväl människornas som städernas öden har sin 
gång.) Denna stoiskt-kristna inställning finner vi hos många på Trananders tid; jfr 
Lindberg 2001, s. 203f om Gustaf II Adolf, och s. 268f om förekomster i 1600-talets 
orationer. 
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Men vissa städer består ännu, och bland dem med vilka fäderneslandet 
(mea Patria) kan lysa finns Skara, ”göternas gamla huvudort och 
kungasäte”.215 Staden är grundad av konung Scarinus, efter vilken den har 
sitt namn.216 Av stadens forna glans finns ruiner kvar – kloster, kyrkor, 
kunglig prakt. Numera är staden känd för sin domkyrka, biskopssäte och 
gymnasium. 

Störst omsorg ägnar Tranander den stora staden Göteborg,217 blott några 
decennier gammal men redan den främsta efter Stockholm. Inledningsvis 
berör han, som brukligt under denna tid, namnets betydelse; Göteborg är 
”götarnas försvarsverk”. Staden grundlades av Gustaf II Adolf, som själv 
höll i linjalen vid ritningen av fästningsverk och torg med räta vinklar. 
Tranander tilltalar Göteborg, med så kallad apostrof, och poängterar att 
danskarnas anfall har visat att kungens plan var riktig. ”Ditt samhälle” (Tua 
Respublica) har vuxit genom medborgarnas (civium) sammanhållning, och är 
häpnadsväckande genom sina utomordentliga rådsherrar (consules) och 
ansedda råd (senatus); vi har här ett språkbruk som är den romerska 
republikens. Tranander berättar sedan om stadens kanaler, tolv broar, två 
skansar, hamninlopp, samt byggnader av tegel. Som påpekats av Hans 
Sallander ger beskrivningen intryck av att förutsätta självsyn.218 

Därpå räknar han upp de ”icke litet ryktbara” andra städerna i sitt kära 
fädernesland, haec patria mea charissima:219 Mariestad, Lödöse, Lidköping, 
Brette, Hjo, Bogesund, Alingsås, Falköping, Borås; tidigare har han nämnt 
Skövde. Hova, som Chronander på tveksamma grunder nämner som stad, 
saknas här, likaså Vänersborg. Den av Tranander nämnda staden Brette var 
övergiven sedan 1642, då dess borgare flyttade till den nya staden 
Vänersborg. Man noterar en liten osäkerhet hos både Chronander och 
Tranander om landskapets städer, troligen för att de brukade litterära källor 
som utvecklingen sprungit om. I dessa städer, berättar Tranander, finns 
mekaniker och hantverkare, byggmästare och metallurger, konstnärer och 
tillverkare av musikinstrument. Med den retoriska figuren paralepsis, att 
förbigå men ändå tala, fortsätter han: 

Vävarna skall jag förbigå, då varje bondhustru förutom annan vävnad gör så 
fint linne, att det med rätta prisas av alla, sådan hon sitter trägen och sjunger 
vid sin spinnrock och sin spånad mitt ibland sina tjänsteflickor vid skenet 
från den öppna spisen och delar ut den ull, som skall spinnas.220 

                               
215  ”metropolis Gothorum antiqua & sedes regia”; Tranander 1646, sign. C4r. 
216  Detta vet också Chronander, efter Johannes Magnus, att berätta. 
217  Tranander 1646, sign. C4v-Dv; idem 1964, s. 20f. 
218  Sallander 1963, s. 23. 
219  Tranander 1646, sign. Dv; idem 1964, s. 21f. 
220  Tranander 1964, s. 22. Bilden av bondhustrun i kretsen av sina tjänsteflickor är möjligen 

inspirerad av Livius historia om den dygdiga Lucretia; Titus Livius, Ab urbe condita, 
1:57. Man noterar också att bilden harmonierar med Chronanders framställning av de 
idoga västgötakvinnorna, om de än hos Tranander inte går bak plogen. 
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Till seder och bruk är invånarna enkla, uppriktiga, redliga och frimodiga.221 
Till kroppen välskapade är de därtill benägna för all andlig kultur, som 
Johannes Magnus visar, och särskilt för akademiska studier. 

Tranander inför därpå en invändning: Visserligen utmärks Västergötland 
av allt jordiskt gott, men hur är det med alltings grund, de andliga värdena, 
dem förutan vilka inget samhälle, ingen stat (nulla civitas, Respublica nulla) 
anses lycklig? Med detta får vi en övergång till att tala om religionen,222 
vilket sker i Tranander vederläggning (den retoriska dispositionens 
confutatio): Visst har Västergötland som övriga Norden levt i hedendomens 
mörker i tretusen år och vid sidan av den rena religion det övertagit från Noa 
också offrat åt människogjorda gudar. Men prisa Gud som tog oss ur detta! 
Visserligen hade Herrens ord framförts här och var i Sverige 160 år tidigare, 
men först med Olof Skötkonung skedde det fastare och varaktigare. Denne 
lät inhämta en biskop från England, som omvände honom och hela 
Västergötland. ”Och således voro västgötarna de första, som i dessa nordiska 
länder [terris] mottogo kristendomen,”223 och kort efter kungens död fanns 
ett tusen och hundra kyrkor i Västergötland.224 Denna kristna kyrka for illa 
bland ”den katolska lärans blindskär”, men har sedan lotsats till det äkta 
evangelium. Därför har vi nu vittberömde och höglärde män, gymnasier och 
skolor, samt studenter i Uppsala. ”Gläds därför, mitt kära fädernesland” 
(Patria mea charissima), tillropar Tranander landskapet. 

Nu borde jag, fortsätter Tranander, beskriva västgötarnas historia och 
bragder, som när de intog Italien och Rom, Trakien och Mysien, samt i tre 
sekler härskade i Spanien, vilket lett spanska kungar att berömma sig av att 
vara av ädelt västgötskt blod (â nobilissimo W-Gothorum sangvine).225 
Tranander är här medveten om den gotiska mytens roll i Spanien.226 Ett 
                               
221  Tranander 1646, sign. D2r. 
222  Tranander 1646, sign. D2r-D3r; idem 1964, s. 22f. 
223  Tranander 1964, s 22f (cit. s. 23); jfr idem 1646, sign. D2v. I KB:s exemplar av 

Tranander 1646 har meningen strukits under. 
224  Tranander 1646, sign. D2v; ”in Episcopatu Scarensi M. & C. templa divino cultui erecta 

fuisse”. Tilander översatte allt utom ”M. & C.”; man tycker att han rimligtvis måste 
förstått att detta var siffror, så kanske var det blott ett förbiseende. Uppgiften om 1.100 
kyrkor förekommer i Olav den heliges saga (kap. 77) i Snorre Sturlusons Heimskringla 
och avser 1200-talet (Snorre besökte Västergötland 1219) (Snorre Sturluson, Nordiska 
kungasagor. 2. Olav den heliges saga, Stockholm 1992, s. 88). Som Heimskringla var 
tillgänglig i tryck först senare (sv. övers. 1670, sv. och latinsk 1697-1700), så torde 
Tranander ha uppgiften från Johannes Messenius, Chronicon episcoporvm per Sveciam 
Gothiam & Finlandiam, Stockholm 1611, s. 71. För detta talar också att Messenius, 
liksom Tranander, avser tiden kort efter Olof Skötkonungs död. Den hos Messenius som 
källa omnämnde grönländske krönikören skall säkerligen, som Gabriel Tidgren förmodar 
i Westergöthlands historia och beskrifning, del 1, Stockholm 1787, s. 168, n.b., vara 
isländske krönikören, dvs. Snorre Sturluson. 

225  Tranander 1646, sign. D3v. 
226  Möjligen har Tranander känt till Karl V:s inblandning i Dackefejden, vilken, som det 

upplyses i Jöransson Tegels biografi över Gustaf Vasa (Stockholm 1622), skedde med 
motiveringen Et nos de gente Gothorum sumus (även vi är av götarnas folk); Johan 
Nordström, ”Bröderna Johannes och Olaus Magnus i Spaniens lärda litteratur. Några 
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inhemskt exempel på bragder ges av slaget vid Lena, då ingen av danskarna 
överlevde att berätta om nederlaget.227 För sitt krigiska lynne bär 
Västergötland i vapnet ett lejon, till hälften gyllene, till hälften ljusblått.228 

Tiden medger inte att Tranander går mer in på dessa bedrifter, men det 
räcker med antydan, heter det, ty lejonklon känns igen och av litet kan slutas 
till mycket, så han avbryter talets tråd.229 Istället vidtar en kort avslutning, 
utformad som en bön. Han ber Gud hålla sin hand över drottningen, 
rådsherrarna och rikets alla stånd. ”Västergötland värne jämte hela vårt 
fädernesland Sverige.”230 Beskydd utbeds för akademin och alla 
fäderneslandets lärosäten. Och när detta levnadslopp är slut, ”för oss då från 
detta jordiska fädernesland, till Dig i det saliga himmelska [fäderneslandet]”, 
där sann frid och fröjd i all evighet härskar.231 Tranander har så nått fram till 
det för en kristen människa viktigaste fäderneslandet, det himmelska. Med 
ett DIXI, ”Jag har talat”, avslutades orationen.232 

5. Summering. 

Vi har nu i detalj tagit del av dessa två orationer, framförda av västgötar 
1646. Många av de teman som förekommer i orationerna skall vi se 
återkomma hos andra skribenter under de följande seklen. Men låt oss nu 
stanna upp och summera. Ämnet för båda orationerna är Västergötland, som 
av båda talarna beskrivs som deras patria, fädernesland. Ibland används 
också termer som regio, provincia, med flera. Jag har ovan kort diskuterat 
olika betydelser av termen patria och kommer längre fram att diskutera detta 
och andra termer och begrepp som användes vid identitetens uttryckande. 

                                                                                                                             
anteckningar”, i: Gunnar Svanfeldt (red.), Studier tillägnade Anton Blanck den 29 
december 1946, (Skrifter utgivan av Svenska litteratursällskapet. 30) Uppsala 1946, 
s. 38-53, cit. s. 41. Om gotermytens roll i Spanien under 1500- och 1600-talen, se Johan 
Nordström, ”Goter och spanjorer. Till den spanska goticismens historia. II”, Lychnos 
1971-1972, s. 171-180. Man noterar för övrigt att Nordström (s. 176) citerar orden la 
nobilissima sangre de los Godos (tyvärr utan hänvisning, som i hela denna postuma del 
av hans artikel). 

227  Slaget ägde rum vid Lena (nu Kungslena) i Västergötland år 1208 och stod mellan kung 
Sverker d.y., stödd av danska trupper, och tronpretendenten Erik Knutsson, varvid den 
senare segrade. 

228  Samma (felaktiga) ljusblå färg, caeruleus, som också Chronander angav och som 
återkom in på 1700-talet. 

229  Tranander 1646, sign. D3v. ”sed indicasse duntaxat sufficit, ut ex ungve leonem 
agnoscere, ex paucis multa colligere possitis, orationis filum abrumpam”. 

230  Tranander 1646, sign. D3v; ”tutare Westrogothiam cum universa patria nostra Svecia”. 
231  Tranander 1646, sign. D3v; ”nos ex hac terrestri patria, ad Te in beatam illam coelestem 

tranfer”. Jag har redan nämnt den bibliska grunden till denna föreställning. 
232  I det exemplar jag sett (KB), följs talet av två blanka sidor, motsvarande sign. D4r-v. 

Möjligen finns det, eller har det funnits, exemplar där detta utrymme nyttjats för 
gratulationer. 
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Den institutionella kontexten var för bägge orationerna akademisk. Detta 
understryks av ceremonielet som iakttas av talarna när de hälsar de 
närvarande; det understryks av de sociala kringtexterna, inbjudningen till 
orationerna, dedikationerna, gratulationerna; det understryks av det latinska 
språket. 

Orationen var en genre som odlades i denna miljö. Lovtalet hade antika 
förebilder och fördes av retorikteoretikerna till orationskategorin genus 
demonstrativum, demonstrerande eller påvisande tal, som tal till furstar, 
begravningstal, gratulationstal, avskeds- och hemkomsttal. I viss mening var 
det behovet av lovtal, att demonstrera sin retoriska färdighet, som födde 
dessa beskrivningar av Västergötland, inte tvärtom. Som Bo Lindberg har 
fäst vår uppmärksamhet vid, så behövde ett sådant lovtal inte ens behandla 
den egna hemorten.233 Det viktiga var orationen och vad den sade om 
talarens bildning och duglighet. Detta hindrade inte att ämnet för orationen, 
som i dessa två fall, låg talarna varmt om hjärtat. 

Efter att vältaligt ha inpräntat kärleken till fäderneslandet, så inleder de 
två talarna orationens berättelsedel med att diskutera Västergötlands namn, 
västgötarnas ursprung, samt landskapets geografiska läge, om än inte i 
samma ordning.  

Det var mycket vanligt vid denna tid att lägga vikt vid ett lands eller en 
orts namn; det uttolkades gärna så, att det kunde understryka traktens eller 
folkets höga ålder, förnäma historia, bragder och bedrifter.234 Man ansåg att 
utredningen av ett folks eller en orts namn, av dess betydelse och etymologi, 
också kunde utsäga något väsentligt om bäraren, om verkligheten bakom 
namnet. Därför inleds nästan alla orationer och beskrivningar av riken, orter 
och folk med en utredning om namnet.235 Detta torde vara en klassisk 
tradition, som förmedlats via latinskolans trivium (grammatik, retorik och 
dialektik). I nordisk kontext finner man detta intresse för namnets betydelse, 
”det nomen som anger varje tings ursprung och väsen” som Knut 
Johannesson uttrycker det, redan hos Saxo Grammaticus på 1100-talet.236  

För västgötarnas härstamning hänvisar såväl Chronander som Tranander 
till resonemang om Noas efterkommande. De ger därigenom folket en hög 
ålder, samtidigt som de, Chronanders resonemang är här belysande, är 
angelägna att placera götarna som avkomlingar till ”rätt” noason, Jafet, de 
vita, europeiska folkens stamfader.  

                               
233  Lindberg 2001, s. 258. Hans exempel är J. N. Bringander, Inclytae civitatis Rigensis 

elogia, Dorpat 1649, vari en smålänning, studerande i Dorpat, hyllar staden Riga. 
234  Om detta etymologiska drag i tidens forskning, se Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630-1702. 

Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige, Stockholm 2003, s. 527, 530f. 
235  Jfr Lindroth 1975b, s. 270; Hans Helander, Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 

1620-1720, Uppsala 2004, s. 453f. 
236  Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum, 

(Lychnos-bibliotek. 31) Uppsala & Stockholm 1978, s. 89, 91 (cit.). 
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Landskapets geografiska läge utreds genom att räkna upp gränserna och 
beräkna utsträckningen på bredden och längden. Landskapets storhet 
understryks sedan med dess indelning i flera län och stift, i många härader 
och socknar, samt med en stor befolkning. 

Därefter vidtar en beskrivning av naturen. Klimatet är det bästa. 
Naturskönheten betagande. Jordmånen bördig. Boskapen riklig. Osten bäst i 
världen. Djur- och växtlivet är överflödande. Sjöar, floder och källor 
bevattnar landskapet och bidrar till bördigheten. Det berömda Trollhättefallet 
är en fasaväckande sevärdhet. Skogarna stora, beryktade och rika på virke, 
nötter och djur. Bergen, slutligen, är mäktiga. Västgötabergen syns blånande 
på håll där de reser sig över slätten. Mäktigast av alla Kinnekulle, där vilda 
fruktträdgårdar breder ut sig. 

Kulturen behandlas härnäst. Städerna uppräknas och beskrivs mer eller 
mindre utförligt, mest intresse ägnas de största städerna. Författarna hade 
också personliga relationer till dessa: Chronander var född i Skara, 
Tranander studerade i Göteborg.237 Göteborgs namn är träffande, göternas 
borg eller värn. Dess heraldiska vapen beskrivs. Det är en välbefäst och 
välordnad stad, med rätlinjiga gator och flitiga borgare och handelsmän. 
Gymnasiet beröms. Skara är en gammal huvudstad, med namn efter kung 
Scarinus. Dess heraldiska vapen beskrivs. I en skön omgivning lever där 
flitiga borgare. Men viktigast är domkyrkan och biskopssätet, Sveriges 
äldsta. Gymnasiet beröms. Övriga städer bestås med kortare beskrivning 
eller blott ett omnämnande.  

Det religiösa inslaget är inte oviktigt i dessa orationer. Främst betonas att 
det var i Västergötland som kristendomen först slog varaktig rot. Domkyrkan 
i Skara beskrivs som närmast ett underverk. Det stora antalet kyrkor, som 
vårdas och vördas, understryks. Till domkyrkan knyts följdriktigt skildringar 
av gymnasierna, vilka leddes av stiftens konsistorier.  

Historien är ofta närvarande. Göternas bedrifter hemma och ute 
behandlas, det kan nu handla om västgoternas erövringståg på kontinenten 
eller de senaste striderna med danskarna. Det förflutna – romerskt eller 
götiskt – är ännu inte ett främmande land.  

Västgötarnas sinnelag och seder hyllas. De är redliga, frikostiga och 
begåvade, för att bara nämna tre av de adjektiv varav Chronander och 
Tranander gör bruk. Kvinnorna är trägna och starka, sköna och höviska. 

Allt detta var idéer och föreställningar varav västgötar som Chronander 
och Tranander skapade självbilden av att vara västgöte, att ha ett hem som 
Västergötland, precis som Homeros med Odysseus skapade bilden av vad 
det innebar att komma från Ithaka. 

Vi möter i detta identitetsskapande ingen kontrastering mot ”den andre” i 
andra landskap. Vi möter förvisso utsagor om att landskapet i ett eller annat 

                               
237  Det förefaller inte finnas några faktiska belägg för att Tranander studerade där, men 

indicierna, vilka ovan har berörts, är starka nog. 
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avseende inte står tillbaka för något annat, stundom även att det är det 
främsta i något avseende. Det är en inte ovanlig topos i lovtal och 
beskrivningar. Med den inhöstar man retoriska fördelar; dels skänker det 
heder och ära åt den ort man talar om, dels återspeglas denna heder på 
talaren och åhörarna, vilka kan känna stolthet över sin ort. Men vi möter inga 
jämförelser med namngivna grannar, smålänningar, östgötar, värmlänningar, 
upplänningar. När Chronander har behov av en stereotypisering av den andre 
för att däremot kontrastera Västergötland, så måste han gå utom riket, 
varvid, som vi sett ovan, kontrasteringen förflyttas till nationell nivå. 

Är detta lovtalande och beskrivande av ett landskap något nytt? Är de 
teman och idéer som här nyttjas konstruerade av Chronander och Tranander? 
Nej, mycket är återvunnet, om än transponerat genom vars och ens eget 
temperament; det finns en förhistoria och en intellektuell kringmiljö, även 
om materialet inte låter oss kartlägga denna kontext i detalj. 
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3. Kontexter 

Vi har tagit del av form och innehåll hos två orationer 1646, samt något om 
den omedelbara miljön kring dessa tal. Hur såg den vidare kontexten ut? Vad 
i orationernas samtid, och dennas dåtid, kan ha haft betydelse för utformning 
av och innehåll i dessa orationer? Denna kontext skall i detta kapitel ringas 
in genom att utgå från genren (lovtal), institutioner (universitet och 
studentnation) och det västgötska talet om det historiska rummet 
(landskapet). Kontexterna blir även bakgrunder till vad som följer i kapitlen 
härefter. 

Kontextbeskrivningar utgår ofta från sekundärlitteratur och tidigare 
forskning. Det låter sig inte så lätt göra här, då dessa kontexter, genren 
möjligen undantagen, i likhet med avhandlingsämnet rönt föga 
uppmärksamhet i modern forskning. Mer än vad som är brukligt bygger 
därför denna beskrivning av kontexter på källmaterial. 

1. Genrer 

Vi såg hos Chronander, att han med sitt inledande citat från Maioragius 
ställde sig i en renässanshumanistisk tradition, där lovtal till patria hade 
hemortsrätt. Vi minns också inbjudningen att åhöra hans tal, i vilken 
professor Terserus erbjuder andra studenter att lovsjunga sina landskap. I ett 
annat sammanhang har jag beskrivit, hur genren lovtal till landskap på 
svensk botten uppträder i Greifswald 1618, har en storhetstid i Uppsala på 
1630-talet, i Dorpat på 1640-talet, samt i Åbo under senare hälften av 1600-
talet.1 Orationer kunde också behandla länder, städer och församlingar. 
I retoriskt avseende hör dessa orationer till genren lovtal. Men med avseende 
på innehållet utgör de ortsbeskrivningar. Dessa lovtal var den genre ur vilken 
mer regelrätta ortsbeskrivningar växte fram.2 

                               
1  Jacobsson 1998, s. 52f, 62. 
2  Jfr Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill år 1800, (Lychnos-Bibliotek. 

17:1) Uppsala 1959, s. 110. 
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1. Från lovtal till ortsbeskrivning 

Lovtal till städer var inte okända under antiken. De behandlas hos 
retorikerna, men ofta tämligen kortfattat. Quintilianus, den störste 
teoretikern, säger att städer (urbes) hyllas på samma sätt som personer, man 
omtalar deras grundare, dygder och laster i deras handlingar, men också läge 
och försvar. Allmänna arbeten, som byggnader, kan berömmas för 
storslagenhet, nytta, skönhet och konstruktion; så kan också större platser 
(locorum) berömmas för det vackra sjöläget eller den fruktbara jorden.3 
Quintilianus var en av de få retorikteoretiker som inte var bortglömd under 
medeltiden. I de kortfattade beskrivningar som finns bevarade från tidig 
medeltid så skimrar också det antika mönstret igenom.4 

Från 700-talet finns bevarat ett lombardiskt manuskript med 
retorikteoretiska texter, det s.k. Parisinus 7530. I en kortare text behandlas 
lovtal till städer under rubriken ”De laudibus urbium”.5 Författaren har 
följande att rekommendera: 

Främst pryds städernas lov av grundläggarens värdighet, och det antingen det 
är en lysande människa eller rentav en gud, som när Aten säges vara anlagd 
av Minerva; och inte anses den mytiske [grundläggaren] värdigare än den 
verklige. Den andra prydnaden är stadens plats och läge, som antingen är 
lantlig eller vid kusten, i bergen eller på slätten. Det tredje är jordens 
bördighet, källornas riklighet, invånarnas seder. Därpå vad som sedan länder 
till dess heder, antingen genom lyckan, då det uppkommit av sig själv eller 
uppfunnits, eller genom dygden, då det tillkommit med vapen och krig. Vi 
prisar ävenledes denna heder, om denna stad har haft synnerligen många ädla 
män, vilkas ära reflekteras på alla. Vi brukar också låna pris av 
grannstäderna, antingen vi skulle vara den mäktigare, då vi beskyddar de 
andra, eller den obetydligare, då vi solar oss i grannens glans.6 

                               
3  Quintilianus, De institutione oratoria, III, 7: 26-27. 
4  Hartmut Kugler, Die Vorstellung der Stadt in der Literatur des deutschen Mittelalters, 

München 1986, s. 29; Paul Gerhard Schmidt, ”Mittelalterliche und humanistische 
Städtelob”, i: August Buck (red.), Die Rezeption der Antike. Zur Problem der Kontinuität 
zwischen Mittelaler und Renaissance, (Wolfenbütteler Abhandlungen zur 
Renaissanceforschung. 1) Hamburg 1981, s. 119. 

5  ”Exerpta rhetorica e codice Parisino 7530 edita”, Carolus Halm (red.), Rhetores latini 
minores, Leipzig 1863, s. 585-589. Denna text i manuskriptet Parisinus BN lat. 7530 
(Bibliothèque Nationale, Paris) har sedermera visats vara en avskrift av en översättning 
från 300-talet av den grekiska retorikern Theons verk Progymnasmata; Ulrich Schindel, 
Ein unidentifiziertes "Rhetorik-Exzerpt". Der lateinische Theon, (Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen, I. Philologisch-Historische Klasse, Jg. 1999, 
Nr. 2) Göttingen 1999. 

6  ”Urbium laudem primum conditoris dignitas ornat idque aut ad homines inlustres pertinet 
aut etiam ad deos, ut Athenas a Minerva dicitur constitutas: et ne fabulosa potius quam 
vera videantur. Secundus est de specie moenium locus et situs, qui aut terrenus est aut 
maritimus et in monte vel in plano: tertius de fecunditate agrorum, largitate fontium, 
moribus incolarum: tum de his ornamentis, quae postea accesserint, aut felicitate, si res 
sponte ortae sint et prolatae aut virtute et armis et bello propagatae. Laudamus etiam 
illud, si ea civitas habuerit plurimos nobiles viros, quorum gloria lucem praebeat 
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Stadens grundläggare, läge, naturtillgångar och dess medborgarnas seder och 
bedrifter i krig och fred (dvs. kultur och historia). I stora drag är det denna 
ordning som, vilket vi skall se, kom att bestå till 1700-talets dissertationer. 
Vissa förändringar sker; så ersätts stadens grundare med stadens namn, men 
namnet påstås ofta vara givet av grundaren efter sitt eget namn. Vi kan utan 
större besvär igenkänna detta mönster – ursprung, belägenhet, natur, kultur, 
historia – i de två ovan behandlade västgötska orationerna. 

Lovtalen under antiken skulle vara retoriska skönmålningar för örat, men 
redan under senantiken blev de allt oftare uppfostrande, rådgivande och 
manande. Detta gav medeltidens lovtal till städerna både beskrivande och 
normerande drag, medan det retoriskt sköna fördes i bakgrunden.7 Lovtal 
och beskrivningar blev alltmer lika genrer.8 Men från början av 1400-talet 
återkom mer retoriskt fulländade beskrivningar. Som inledning brukar 
framhållas Leonardo Brunis hyllning till Florens 1403/1404, ”Laudatio 
Florentinae urbis”.9 Denna lovtalens mer retoriska inriktning fick många 
efterföljare i Italien och Tyskland,10 och har rentav beskrivits som ett av de 
mer typiska inslagen i latiniseringen av humanistkulturen i Tyskland under 
1400- och 1500-talen.11 Samtidigt var renässanshumanisternas lovtal och 
beskrivningar vanligen detaljrika framställningar, som Konrad Celtis 
berömda Nürnbergbeskrivning kring år 1500, där inte bara stadens handel 
och näringar får sin omsorgsfulla beskrivning, utan också den omgivande 
landsbygden.12 Så blev renässansens lovtal till städer och länder konstfulla 
retoriska produkter, som i de flesta fall också tillhandahöll detaljrika 
beskrivningar av objektet. Lovtalen blev ortsbeskrivningar. Det är denna 
tradition vi ser leva ännu hos Chronander och Tranander 1646. 

                                                                                                                             
universis. Solemus et a finitimis civitatibus laudem mutuari, si aut maiores sumus, ut 
alios protegamus, aut si minores, ut luce finitimae luminemur.” Carolus Halm 1863, 
s. 587. Efter citatet följer ett stycke om konsten att anställa jämförelser mellan personer 
och ting, vilket också har bäring på stadsbeskrivningar. 

7  Kugler 1986, s. 30f. 
8  Kugler 1986, s. 32-36. 
9  T.ex. Schmidt 1981, s. 123. 
10  Kugler 1986, s. 220f. 
11  ”Non c’è dubbio che il genere letterario della laus urbium rappresenti uno dei più tipici 

fenomeni della latinizzazione in senso umanistico della cultura letteraria in Germania fra 
i secoli XV e XVI.” Francesco Tateo, ”Urbanesimo e cultura umanistica nella latinità 
germanica”, i: Eckhard Kessler & Heinrich C. Kuhn (red.), Germania latina – Latinitas 
teutonica. Politik, Wissenschaft, humanistische Kultur vom späten Mittelalter bis in 
unsere Zeit, München 2003, bd 1, s. 223-234, cit. s. 223. 

12  Schmidt 1981, s. 124; Kugler 1986, s. 183f. 
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2. Ars apodemica 

Renässansens tid, ungefär 1400- och 1500-talen, var också upptäcktsresornas 
tid. I spåren av dessa blev resebeskrivningar en populär genre.13 Samtidigt 
kom motiven för privatresande att förskjutas från religiösa ändamål, som 
pilgrimsresor, till bildningsändamål.14 Från 1570-talet kom detta resande att 
utvecklas till en konst, ars apodemica, med handböcker som presenterade 
”ett formligt system” för hur resandet borde företagas ur bildningssynpunkt, 
vad som borde studeras på en ort eller i ett land, samt hur den erhållna 
informationen skulle ordnas.15 

 
Bild: Apodemiskt schema publicerat i Nathan Chytraeus, Variorum in Europa 
itinerum deliciae (1594). 

                               
13  Justin Stagl, A History of Curiosity. The Theory of Travel 1550-1800, Chur, Schweiz u.å. 

[1995], s. 55ff. 
14  Stagl 1995 s. 47ff. 
15  Stagl 1995, s. 57ff; Ludwig Schudt, Italienreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Wien-

München 1959, s. 136ff (cit. s. 136). Den apodemiska traditionen från 1500-talet till sent 
1700-tal tecknas i Pär Eliasson, Platsens blick. Vetenskapsakademien och den 
naturalhistoriska resan 1790-1840, (diss.) Umeå 1999, s. 38-59. 
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Renässanshumanisten Hilarius Pyrckmair var en av dem som publicerade 
handledningar för resande (1577).16 Hans handledning kom av en okänd 
skribent att sammanfattas till en enkel sida, vilken med början hos Nathan 
Chytraeus 1594 flerfaldiga gånger kom att tryckas.17 Denna ”synopsis”, som 
med sina klamrar, underavdelningar, dikotomier och flerfaldiga indelningar 
ger ett ramistiskt intryck, har följande utseende: 
 

Synopsis av vad som bör observeras under resor, av okänd 
författare. 
Under resor i främmande land [in peregrinationibus] bör 

observeras: 
I. Regionen; i vilken namnen betraktas: 
 tidigare namn. 
 nuvarande namn. 
 om det ofta ändrats. 
II. Herraväldet över människorna: 
 forna tiders. 
 nutidens. 
III. Stadens namn, och skälet därför, om det finns att tillgå. Likaså 

grundläggaren, befordraren, eller förnyaren av någon plats. 
IIII. [Naturen]: 
 1. Vattendrag där, eller: 
  där ankommande. 
  på nära håll. 
  där upprinnande. 
 2. Sköljes av hav eller flodmynning. 
 3. Berg. 
 4. Skogar, lundar, eller om några andra prydnader finnes. 
V. Arbeten: 
 dels allmänna: 
  religiösa: 
   katedraler [basilicae]. 
   kloster. 
   kyrkor. 

                               
16  Stagl 1995, s. 57ff. En mängd mindre handledningar i form av brev, stundom i samtiden 

publicerade, såg också dagens ljus; ibid., s. 54f. Runt 300 exempel på apodemisk 
litteratur från 1500- till 1700-tal förtecknas och karaktäriseras i Justin Stagl, ”Die 
Apodemik oder ‘Reisekunst’ als Methodik der Sozialforschung vom Humanismus bis zur 
Aufklärung”, i: Mohammed Rassem & Justin Stagl (red.), Statistik und 
Staatsbeschreibung in der Neuzeit: vornehmlich im 16.-18. Jahnhundert, Paderborn 
1980, s. 131-204 (Förteckningen i Anhang I, s. 172-187). 

17  ”In itinerib[us]. observandorum ΣΥΝΟΨΙΣ, incerto auctore”, i: Nathan Chytraeus, 
Variorum in Europa itinerum deliciae, seu, ex variis manu-scriptis selectiora tantum 
inscriptionum maxime recentium monumenta, Herbornae Nassouiorum [Hessen-Nassau] 
1594, sign. ** [ii v]. Sidan återges också som illustration av Stagl 1980, s. 191, och Stagl 
1995, s. 61. Schemat trycks i Schudt 1959, s. 139 (jfr s. 171, 192), efter Franciscus 
Schottus, Itinerari Italiae …, Antwerpen 1600. Om återpubliceringar av schemat under 
1600-talet, se Schudt 1959, s. 139. Scheman av Turler, Purckmair och Zwinger refereras 
av Schudt 1959, s. 138f. 



 121 

  profana: 
palats, borgar, torg, arsenaler, skyddsvärn, 
försvarstorn, och befästningssystem. 

 dels privata, t.ex. vad som pryder borgarnas boningshus, 
såsom trädgårdar, målningar, springbrunnar, statyer. 

VI. Styrelseskick; till vilket hör: 
 1. Rådsförsamlingen [Curia], med rådmän [senatores] och 

förnäma borgarfamiljer. 
 2. Skolan, med utbildningssätt och barnundervisning. 

Likaså lärde män och bibliotek. 
 3. Folkets seder; till vilket hör mat, dryck och klädedräkt. 

Därtill hantverk. 

Detta allmänna schema kunde varieras; mer landsbygdsintresserade kunde 
byta ut de offentliga arbetena mot jordbruk och naturfyndigheters 
nyttjande.18 Att sådana här scheman uppgjordes inför resor vittnar bl.a. 
Nicodemus Tessin d.y:s resejournal.19 

Vi känner i denna schematisering igen det allmänna mönster som mött i 
Parisinus-manuskriptet (Theon), men nu mer utvecklat och i ordningen 
belägenhet, ursprung, natur och kultur. Lovtal, beskrivningar och resekonst 
uppvisar i grunden samma mönster, men topografin skiljer sig i ett avseende, 
vilket vi nu skall betrakta. 

3. Topografins egenart 

Ortsbeskrivande litteratur brukar numera benämnas topografi; i äldre tid 
kunde man också tala om chorografi.20 Många gånger skilde man inte på 
dessa, men det fanns ändå en tendens att använda termen topografi för 
mindre enheter, som en stad eller en församling, medan chorografi användes 
för en större enhet, som en provins.21 

Gränserna mellan dessa och andra geografiska genrer var livligt 
debatterad under renässansen.22 I Meier och Ranzovs ”Methodus 
apodemica” (1587) kan skillnaden mellan termer och genrer studeras. Enligt 
denna resehandledning bör man ställa frågor till det man möter.23 

                               
18  Schudt 1959, s. 140. 
19  Nicodemus Tessin, d.y., Nicodemus Tessin d.y:s studieresor i Danmark, Tyskland, 

Holland, Frankrike och Italien, Stockholm 1914, s. 21f. 
20  Ett svenskt exempel är J. Oedman, Chorographia Bahusiensis. Thet är: Bahus-Läns 

beskrifning …, Sthlm 1746. 
21  Detta påpekas också av Stan A. E. Mendyk, ‘Speculum Britanniae’. Regional study, 

antiquarianism, and science in Britain to 1700, Toronto 1989, s. 22. 
22  Gerald Strauss, Sixteenth-century Germany. Its topography and topographers, Madison, 

Wisc., 1959, bl.a. s. 46ff, 50f, 55ff. 
23  ”Henr. Ranzovii Methodus apodemica.” Återgiven i Stagl 1980, s. 192-198. Denna 

methodus tillskrevs redan under renässansen dansken Henricus Ranzovius (Henrik 
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Chorografin sökte först svar på frågan: ”Stadens läge i stora drag, i vilken 
region, i vilket rike, hertigdöme, ärkehertigdöme, furstendöme, 
markgrevskap, grevskap, stift, län, härad, samhälle.”24 Topografins första 
fråga var: ”Dess särskilda läge, Wo es liege? om den är belägen på en 
sluttande höjd eller en lågt liggande plats? I en sumpig ort, i ett flackt 
landskap, i en dal, på ett berg, vid foten av ett berg, vid en utskjutande del av 
ett berg, vid en klippa. Om staden har kullar innanför muren.”25 Medan 
chorografin efterfrågade den stora bilden, överblicken, så behandlade 
topografin detaljerna. Men skillnaden upprätthölls, som sagt, inte alltid. 

En egenhet med topografin, som ligger implicit redan i de ovan återgivna 
frågorna, är dess ointresse för relationer till ”de andra”. Chorografin kunde 
efterfråga platsens position i förhållande till andra platser; gränser, avstånd 
och riktningar. Den intresserade sig för hur man förflyttade sig ut eller in i 
platsen, vilka grannarna var, vilka regioner, städer och befästa platser som 
fanns på andra sidan gränsen.26 Topografin fördjupade sig i ortens 
indelningar och utseende, stadsmurars byggnadsmaterial, hamnen, 
akvedukter, broar, offentliga och privata byggnader och dessas yttre 
utsmyckningar och inre arrangemang, bad, apotek, sjukhus, teatrar, statyer, 
bibliotek, kyrkor och deras utsmyckningar, kloster, adelshus, kungliga slott 
och befästningar, etc. Listan är ohanterligt lång.27 Men topografins hantering 
av detta sker utan relation till en större eller överordnad enhet. Också en 
chorografisk skildring kunde efter de inledande politiska och resetekniska 
positionsfrågorna snabbt övergå till topografisk skildring. 

Denna egenhet hos topografin uppmärksammades redan under 
renässansen. Medan geografin i viss mening fortfarande var ptolemeisk, dvs. 
ägnade sig åt att fastställa relativa positioner, så gav chorografin och 
topografin den lilla beskrivningen. John Dee, magikern vid drottning 
Elisabeths hov, definierade chorografin på följande sätt: 

Chorografin synes vara en underhuggare, och en gren, av geografin: och inte 
desto mindre, i sin praktik mångfaldig, och i sin användning väldigt 
vidsträckt. Den lär analogiskt att beskriva en liten del eller område av land, 
med dess innehåll: utan hänsyn till vilken proportion det har till helheten, 
eller vad någon del utanför det innehåller. Men i det territorium eller del av 
land som den griper sig an att beskriva, utelämnar den […] inget 

                                                                                                                             
Ranzov, Heinrich Rantzau), men kan också vara av frisländaren Albertus Meierus 
(Albrecht Meier); se Stagl 1980, s. 182, och Stagl 1995, s. 127f. 

24  ”Situs urbis generalis, qvà Regione, qvò Regno, Ducatu, Archiducatu, Principatu, 
Marchionatu, Comitatu, Episcopatu, Praepositura, Praefectura, Civitate.” Stagl 1980, 
s. 192f. (efter en utgåva 1699). 

25  ”Situs specialis, Wo es liege? an editô declivi vel humili locô sita sit? In loco palustri, in 
planicie, Valle, Monte, Radice Montis, Promontorio, Rupe. An urbs Murô includat 
colles.” Stagl 1980, s. 193 (efter en utgåva 1699). 

26  ”Henr. Ranzovii Methodus apodemica.” Stagl 1980, s. 193. 
27  ”Henr. Ranzovii Methodus apodemica.” Stagl 1980, s. 193f. 
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anmärkningsvärt, eller udda ting, ovan jord synligt. [– – –] På så sätt kan ett 
hertigdöme, ett grevskap, ett gods, eller mindre, klart och tydligt beskrivas.28 

En annan engelsk renässansmänniska uttrycker det så: 

Topografi (hos vissa kallat chorografi) är en konst, varigenom vi läres att 
beskriva vilken särskild plats som helst, utan relation till det hela, 
föreställande allt anmärkningsvärt som där inneslutes [...].29 

Och en tredje engelsk röst: 

Vad är chorografi? Det är beskrivningen av någon speciell plats, som en 
region, ö, stad, eller liknande del av jorden, i sig självt avgränsat från 
resten.30 

På liknande sätt beskrevs chorografin av de tyska humanisterna.31 
Ortsbeskrivningen under renässansen, vare sig den kallades chorografi eller 
topografi, utmärktes alltså av en viss avskildhet från helheten och 
grannskapet. Så förblev det vanligen under de följande seklen. Till skillnad 
från lovtalen, som kan byggas på jämförelser med de andra – men inte alltid 
gör så, så är det topografins, i mindre grad chorografins, egenart, att, i likhet 
med odalbonden, vara sig själv nog. 

Detta ortsbeskrivande kan betecknas topografiskt-historiskt, då det gör 
bruk av såväl beskrivande geografi som berättande historia.32 Strukturen var 
ofta densamma som lovtalens. Vanligen började beskrivningarna med en 
utredning av ortsnamnets ursprung. Efter denna filologiska ouvertyr 
behandlades sedan ortens gränser, folkets ursprung, områdets natur och 

                               
28  ”Chorographie seemeth to be an underling, and a twig, of Geographie: and yet 

neverthelesse, is in practise manifolde, and in use very ample. This teacheth Analogically 
to describe a small portion or circuite of ground, with the contentes: not regarding what 
commensuration it hath to the whole, or any parcell, without it, contained. But in the 
territory or parcell of ground which it taketh in hand to make description of, it leaveth out 
(or undiscribed) no notable, or odde thing, above the ground visible. [- - -] Thus, a 
Dukedome, a Shiere, a Lordship, or lesse, may be described distinctly.” Efter ett 
manuskript av John Dee, vilket delvis citerades i William Bourne, A Booke called the 
Treasure for traveilers, London 1578. Här citerat efter Mendyk 1989, s. 21f. Min kursiv. 
Jag gör här ett annat bruk än Mendyk, av detta och följande citat. 

29  ”Topographie (with some called Corography) is an Arte, whereby wee be taught to 
describe any particular place, without relation unto the whole, delivering all things of 
note contained therein […].” Arthur Hopton, Speculum topographicum: or the 
Topographicall glasse, London 1611; cit. efter Mendyk 1989, s. 22. Min kursiv. 

30  ”What is Chorographie? It is the description of some particular place, as Region, Ile, 
citie, or such like portion of the earth severed by it selfe fro the rest.” Thomas 
Blundeville, M. Blundeville, His Exercises, London 1594; cit. efter Mendyk 1989, s. 23. 
Min kursiv. 

31  Irenicus, Germaniae exegeseos volumina duodecim (Exegesis Germaniae), Hagenau 
1518. Cit. hos Strauss 1959, s. 35. 

32  Strauss 1959, s. 50. 
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näringar, dess kultur och historia, remarkabla byggnader, vyer och 
människor.33 

Genren var omhuldad under renässansen. Som så mycket annat florerade 
den först i Italien, där Enea Silvio (Aeneas Silvius Piccolomini, senare Pius 
II) och Flavio Biondo (Blondus) var de stora namnen på 1400-talet.34 
Inspirerade av dessa, men också i opposition mot italienarnas tal om de 
forntida tyskarna som barbarer, utvecklades genren i Tyskland under 1500-
talet.35 De tyska beskrivningarna utgick ofta från de tyska stammarna, 
schwaber, saxare, böhmare, också när hela Tyskland, med sina obestämda 
gränser skulle beskrivas.36 Regioner och provinser beskrevs var för sig och 
humanisterna föredrog att basera sin beskrivningar på äldre stamområden 
framför sin tids moderna administrativa indelningar.37 Beskrivningarna 
kunde även ha karaktär av kollektiva projekt, som Sebastian Münsters 
Germania illustrata.38 

De topografiskt-historiska beskrivningarna i England baserades på 
historiska landskap, counties (countries som det då hette). Även om det i 
England fanns medeltida föregångare,39 så brukar som första exempel anges 
William Lambardes A perambulation of Kent, 1576.40 Denna följdes 1586 av 
William Camdens Britannia, en magistral genomgång av de brittiska öarna 
county för county.41 Efter en inledning om de olika folk som bebott 
Storbritannien, dess namn och politiska indelning, beskriver han England, 
Skottland, etc., utifrån de folkslag som fanns på romersk tid. Under Belgae 
behandlar han sålunda Somersetshire, Wiltshire och Hampshire. Efter en 
inledning om namnet ”Belgae” tar han sig an Somerset, beskriver detta 
countys gränser och diskuterar dess namn, varefter han tar ort för ort i 
countyt, t.ex. Bristol, och beskriver dessas historia, geografi, näringar, 
administration och berömda män och minnesmärken.42 

                               
33  Strauss 1959, fr.a. s. 94ff (Guler von Weinecks beskrivning av Raetien 1616, och det 

mellan s. 93 och 94 införda ramistiska schemat till Raetiens beskrivning), men också 
s. 13f (Enea Silvio), 18f (Biondo), m.fl. 

34  Strauss 1959, s. 13f, 17f. 
35  Strauss 1959, 18f, 20f. 
36  Strauss 1959, s. 10f, 60. Sådana beskrivningar diskuteras av Strauss i kap. 4, s. 60-85. 
37  Strauss 1959, s. 75. 
38  Strauss 1959, s. 26f, m.fl. 
39  Mendyk 1989, s. 41ff. 
40  Mendyk 1989, s. 6, 47ff. 
41  Mendyk 1989, s. 6f, 49ff. 
42  William Camden, Britannia: or, a chorographical description of the flourishing 

kingdoms of England, Scotland, and Ireland, and the islands adjacent; from the earliest 
antiquity. Ursprungligen på latin 1586 och utvidgad upplaga 1607. Jag har här använt den 
engelska översättningen av Richard Gough, 4 vol., London 1806, faksimilupplagan, 
Hildesheim 1974. Belgae och Somersetshire, vol. 1, s. 77ff, Bristol, vol. 1, s. 86. 
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4. Svensk topografi 

Ett givet svenskt exempel, där hugade topografer alltid kunde hämta 
material, var Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (1555), vilken 
dock skilde sig från de kontinentala beskrivningarna på flera sätt; han 
behandlade inte sitt ämne region för region, eller stad för stad, och lade 
betydligt större vikt vid landsbygd än stad.43  

Först under 1600-talet, och frekvent under 1700-talet, ser vi svenska 
beskrivningar ordnade efter region eller stad. Det handlar då om 
dissertationer, monografier eller beskrivningsprojekt. Vi skall i kommande 
kapitel granska sådana, men redan nu bör sägas att de ofta ansluter till 
topografins ovan beskrivna egenart. 

Ofta följde de också den struktur som gavs av lovtalstraditionen, 
apodemiken och topografin, ehuru detta sällan utsades. En undantag från det 
senare utgör Nils Hufwedsson Dals år 1719 utgivna beskrivning av 
handelsstaden Borås.44 Dal hade 1711 förberett en dissertation om Borås, 
men till följd av medellöshet inte kunnat disputera. I slutet av decenniet 
bekostade emellertid ståndspersoner och borgare i Borås en svensk upplaga, 
varför Dal översatte och utökade sin förberedda dissertation.45 Här 
intresserar oss hans resonemang om hur man skriver ortsbeskrivningar: 

Angående sett och maner til at beskrifwa städer, så gifwa fuller Rhetorici 
(wältalighets lärarne) ther om allmänna reglor, vtwisande för hwilka ting man 
bör en stad berömma eller ei,46 men thet hafwer Adrianus Romanus tyckt icke 
göra tilfyllest och förthenskull vtlofwat, at vti sit wercks femte del, af T. S. 
wisa en grundeligare och nogare handledning, hwilken femte del jag ännu 
icke fått se.47 Och then indelning Johan Gröning föreslagit til Städers 

                               
43  För Olaus Magnus relation till andra författare, se John Granlunds ”Efterskrift”, i Olaus 

Magnus 1976, bd 4, s. 499f, 524ff 
44  Nils Hufwedsson Dal, Boerosia, Urbs, per Regna Septemtrionis mercatura nobilis. Then 

vti the Nordiska Riken, för sin Köp-handel, Wälbekante Boeråås Stad, Beskrifwen, 
Stockholm 1719. Flera senare upplagor av skriften finns; den pålitligaste är idem, 
Boerosia,…, Borås 1972. Om Dal, se Lq 1271. Samuel E. Bring, ”Dal, Nils Hufwedsson 
(Nicolaus Hugonis)”, SBL, bd 9, s. 790-800, är en utförlig biografi. 

45  Dal 1719, s. 1f. Det latinska originalet har inte påträffats, men troligen består skillnaden 
huvudsakligast i att Dal (fr.a. i kap. 5) infört dokument som bekräftar borgarnas 
vidsträckta frihet att handla över hela landet. Ada Damms uppgift, att ”hans 
gradualavhandling […] trycktes givetvis på det ädla romarspråket”, är inte korrekt; Ada 
Damm, ”Några ord till 1920 års upplaga av Nils Hufwedsson Dahl: ’Boerosia’ och Olov 
Rudbeck: ’Boråsiade’”, Boerosia af Nils Hufwedsson Dahl och Boråsiade af Olov 
Rudbeck, Borås 1920, s. 3. 

46  I marginalen har Dal: ”Capp. de inventione sub genere demonstrativo”, alltså ”kapitlet 
om inventio, under genus demonstrativum”, det ställe hos Vossius (och andra) där detta 
behandlas; se Vossius 1990, s. 8f. 

47  I marginalen har Dal: ”Theat: urb: praef:”, dvs. förordet till: Adrianus van Romanus 
(Adrian van Roomen, 1561-1615), Parvvm Theatrvm Vrbivm siue Vrbivm Praecipvarvm 
Totivs Orbis Brevis & methodica Descriptio, Francofurti 1595 (och 1608). Eventuellt 
skall T. S. utläsas Tituli scripta (Nämnde herres skrifter). 
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beskrifwande kommer mig före såsom ofullkomlig;48 hafwer iagh altså sjelf 
et sådant vtkast författat, som fallit mig här til mäst lämpeligt och 
beqvämligt, sökande för öfrigt at bewisa, thet som plägar wara alt förswårt, 
nemligen: at jag icke är wildog [ohejdad] eller partisk för Fäderneslandet.49 

Dal säger här vad topografiska och dissertationsförfattare under den tid som 
här studeras vanligen underlåter att säga, att strukturen till beskrivningar kan 
hämtas från den klassiska retoriken och den samtida kontinentala 
beskrivningskonsten. 

2. Talet om Västergötland 

Götar, västgötar och Västergötland omtalas av Adam av Bremen på 1070-
talet,50 Saxo Grammaticus och Theodricus Monachus på 1100-talet,51 Snorre 
Sturluson i början av 1200-talet,52 med flera. Goter i det nuvarande 
Skandinavien nämns av bl.a. Jordanes på 500-talet.53 Påven Gregorius VII 

                               
48  I marginalen har Dal: ”N. L. M. B. 1698 pag. 49.”, dvs. Nova Literaria Maris Balthici et 

Septentrionis, en lärd månadsskrift som utgavs i Lübeck 1698-1708. I aprilnumret 1698 
återfinns Johannes Gröningius (Johann Gröning, 1669-1747, verksam i det då svenska 
Wismar), ”Cogitata circa methodum concinnandi Historiam Civitatum ad exemplum 
Patriae” (ibid, s. 49-51), i vilken han som ett exempel för stadsbeskrivningar ger ett kort 
referat av sin skrift Antiquae & Novae Wismariae, vilken utgavs samma år i fyra 
”böcker” (dvs. kapitel). Gröning hade ägnat första kapitlet åt stadens ursprung, det andra 
åt stadens läge och namn, samt befästningar och offentliga byggnader, det tredje åt 
myntväsendet (Gröning var numismatiker), och det fjärde åt stadens lärdomshistoria. 

49  Dal 1719, s. 8f. 
50  Adam av Bremen, Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis Ecclesiae 

Pontificum, 1:26, 1.60, 4:23, 4:25; Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och 
dess biskopar, Sthlm 1984, s. 37, 60, 220f. Adam var en klassiskt bildad magister från 
Sydtyskland, som kallades till Bremen i mitten av 1060-talet, att där tjänstgöra under 
Hamburgstiftets ärkebiskop. Hans födelse- och dödsår är inte kända; troligen avled han 
mot slutet av 1070-talet. 

51  Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, t.ex. inledningen: kap. 2:5, 2:8, 2:9, bok 7: kap. 1:2, 
bok 14: kap. 11:1; ”Theodrici Monachi Historia de antiquitate regum Norwegiensium”, 
kap. 31 (in Gautiam; regum Gautorum), i: Gustav Storm (ed.), Monumenta historica 
Norvegiae. Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Kristiania 1880, 
s. 61f. Kapitlet finns översatt i Per-Axel Wiktorsson & Eva Odelman, Dalslands 
diplomatarium, Åmål 1996, s. 25f. (till Götland; götakungen). 

52  Bl.a. i ”Ynglingasagan”, kap. 47 (Västergötland), Snorre Sturluson, Nordiska 
kungasagor. 1. Från Ynglingasagan till Olav Tryggvasons saga, Stockholm 1991, s. 47; 
och ”Olav den heliges saga”, kap. 72, 90, 94, 132, 134, 155, 159 (Västergötland), och 79, 
80, 94 (västgötar), i: Sturluson 1992, s. 78, 109, 120, 190, 198, 244, 248, resp. 91, 92, 
126. 

53  Jordanes 1997, s. 38ff. En genomgång av gota- och göta-namnens förekomst på grekiskt, 
latinskt och forngermanskt område fram till 1200-talet ges av Axel Erdmann, ”Om 
folknamnen Götar och Goter”, Antiqvarisk tidskrift för Sverige, bd 11:4 (1891), spec. 
s. 12-19; se också Elias Wessén, Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria, 
(Uppsala universitets årsskrift, 1924, bd 2:6) Uppsala 1924. 
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skriver strax efter 1080 brev till visigoternas kungar i Sverige.54 Men 
ingenstans under denna tid möter vi götar eller västgötar (till skillnad från 
goter på kontinenten) som talar om sig själva eller sitt land. Ändå måste 
dessa textställen hos olika författare tala för att det under denna tid fanns 
entiteter i nuvarande Skandinavien vilka var begripliga under dessa 
beteckningar. Vad dessa entiteter egentligen var, kan vi nu lämna därhän, 
liksom diskussionen om vad som menades med sveoner, sviar, svenskar 
under denna tid.55 Ett sådan benämning, t.ex. ”västgötar”, bör emellertid i 
många fall, kanske de flesta, ha varit begriplig för dem som räknades till 
entiteten ifråga. 

1. Västgöta lag och Västgöta land 

På fastare mark befinner vi oss på 1200-talet. Här börjar de skriftliga 
urkunderna tala.56 Nu får vi utsagor av västgötar om dem själva och deras 
landskap, något som kan tolkas i termer av identitet eller självbild. 

”Här börjar västgötars lagbok.”57 Så inleds Äldre Västgötalagen, troligen 
tillkommen under 1220-talet.58 Redan dessa inledningsord markerar 
identitet: det är västgötarnas lagbok. Flera andra skrivningar i samma 
riktning kan anföras; så skiljer lagen på härländsker man och utländsker 
man, dvs. på västgöte och utlänning.59  

I Ärvdabalken talas om arv efter den som far utomlands: ”Far en man ur 
landet [af landi; dvs. Västergötland], [...] vänder han häl och nacke åt 
hemvisten [at hemkynnum]60 och stiger med fötterna från fosterlandet [af 
fosterlaendi; dvs. Västergötland], då skola de vara hans arvingar, som voro 

                               
54  L.M.Bååth (red.), Diplomatarium Svecanum Appendix. Acta Pontificum Svecica I. Acta 

Cameralia, bd 1:1, Sthlm 1936, s. 1f. 
55  För en nyanserad diskussion om detta, se Tore Nyberg, ”Stad, skrift och stift. Några 

historiska inledningsfrågor”, i Adam av Bremen 1984, s. 295-339, spec. s. 312ff. 
56  Visserligen bör man betrakta runinskrifter på sten och näver som skriftliga urkunder, men 

inga av dessa talar om de (id)entiteter det här är fråga om. 
57  ”Her byriar laghbok väsgöta.” Åke Holmbäck & Elias Wessén, Svenska landskapslagar, 

bd 5 [Västgötalagen], Sthlm 1946, s. 3, 8. 
58  Äldre Västgötalagen (VgL I) finns i handskriften B 59 (KB), Yngre Västgötalagen 

(VgL II) i handskriften B 58 (KB). De har översatts samt försetts med utförliga 
inledningar och kommentarer av Elias Wessén, i Holmbäck & Wessén 1946. Det finns 
därtill ett fragment av Äldre Västgötalagen (B 193, KB), som dateras till senast omkring 
1250; ibid., s. xviii. 

59  VgL I, Om mandråp 5, § 4-5; Holmbäck & Wessén 1946, s. 25, 47. Jfr Lydekini 
excerpter, 114; Holmbäck & Wessén 1946, s. 410. 

60  Elias Wessén har översatt detta med ”hembygd”, ett ord som synes ha en vidare 
innebörd. Hemkynni är neutrum pluralis; hem är hus, inte i vidare mening, utan just huset 
hemmavid; kynni är egenskapen att vara känd eller släkt; alltså ”hemmet där han är 
känd”. Möjligen är ”hemvist”, som Schlyter föreslår, bättre; H. S. Collin & C. J. 
Schlyter, Samling af Sweriges Gamla lagar. Första bandet. Westgöta-Lagen, Stockholm 
1827, s. 420. 
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honom mest närskylda, då han for hemifrån, om han icke kommer åter till 
hemvisten [til hemkynnae].”61 Det ligger nära till hands att i dessa ord om 
arv också läsa in en nedvärdering av den som vänder Västergötland ryggen. 
Än starkare uttrycks det om den som med våld kommer hem: ”Det är 
nidingsverk att bära sköld över tångbrink. Härjar han i sitt eget land [dvs. 
Västergötland], har han förverkat jord, rätt att bo i landet och lösöre.”62 En 
sådan niding blir alltså fredlös. Den som döms fredlös, blir det ”mellan 
Älven och Tiveden”, som metaforen för Västergötland lyder.63  

I Rättlösabalken talas om kungavalen, vilka är ratificerade först när en 
kung godkänts av de olika landskapen: ”Då han [den utsedde kungen] 
kommer till tinget, skall han svärja att vara trogen mot alla götar, att han icke 
skall bryta rätt lag i vårt land. Då skall lagmannen först döma honom till 
konung och sedan andra, som han beder därom.” 64 När en utsedd kung, 
Ragnvald knaphövde, på 1120-talet visade sidvördnad för västgötarna blev 
han ihjälslagen. ”Sedan styrdes Västergötland av en god lagman och landets 
hövdingar,” berättar den kungalängd som är bifogad Västgötalagen.65 

Lagen hade också belysande bestämmelser om vitsord: ”Vid jordatvister 
ägde biskop vitsord framför konung, länderman före biskop, bonde före dem 
alla, by framför nybygge, härad framför by och land framför härad.”66 
Kungens vitsord hade minst värde, och av de kollektiva instanserna var 
landskapet viktigast; riket nämns inte alls. Dessa exempel ur Västgötalagen, 
fler kunde ges, är otvivelaktigt uttryck för en västgötsk identitet. 

Till Äldre Västgötalagen finns ett antal bilagor, av vilka de tre krönikorna 
över Västergötlands lagmän, kungar och biskopar intresserar ur 
identitetssynpunkt.67 Här möter västgötars första beskrivning av sin egen 
                               
61  VgL I, Ärvdabalken 12, § 1; Holmbäck & Wessén 1946, s. 78. Samma i VgL II, 

Ärvdabalken 16; Holmbäck & Wessén 1946, s. 272. Jfr originaltexten i Collin & Schlyter 
1827, s. 28. 

62  VgL I, Urbotamål, § 4; Holmbäck & Wessén 1946, s. 70. Också i VgL II, Urbotamål, § 
8; Holmbäck & Wessén 1946, s. 247.Att bära sköld över tångbrink innebär att stiga iland 
med vapen, sakligt sett detsamma som i uttrycket ”bära avvog sköld” (dvs. rikta skölden 
åt fel håll). 

63  VgL II, Giftermålsbalken 12, Förnämesbalken 48, Additamenta 12, § 1; Holmbäck & 
Wessén 1946, s. 285, 358, 392. ”Älven” betecknar också Västergötlands gräns, och som 
sådant levde uttrycket kvar ännu i början av 1700-talet, då de upproriska bönderna vid 
Binneberg vägrade gå till Skåne och deklarerade att de som sina fäder var beredda att gå 
till ”älven” men inte längre. Vi återkommer till denna händelse. 

64  VgL I, Rättlösabalken 1; VgL II, Rättlösabalken 1; Holmbäck & Wessén 1946, s. 109 
(cit), 293. 

65  Collin & Schlyter 1827, s. 300. Se även Hans Gillingstam, ”Ragnvald”, SBL, bd 29 
(1995-1997), s. 615f. 

66  Wesséns sammanfattning i Holmbäck & Wessén 1946, s. lxiv. Så i både äldre och yngre 
lagen, se VgL I, Jordabalken 5, 15:1, 16:1, 16:2, VgL II, Jordabalken 13, 35, 38. 

67  Collin & Schlyter 1827, s. 283-344. En modern vetenskaplig utgåva av dessa tarvas ännu, 
liksom en moderniserad text. De tre Västgötakrönikorna finns i olika utförande i 
Beckman 1912 och i Ivar Lindquist, Västgötalagens litterära bilagor. Medeltida svensk 
småberättelsekonst på poesi och prosa, (Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i 
Lund. 26) Lund 1941. 
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historia. I dessa krönikor inte bara uppräknas, utan karaktäriseras lagmän, 
kungar och biskopar. Krönikorna kan på inre grunder dateras till omkring 
1240;68 och är avskrivna ungefär 80 år senare. Vi skall notera några utsagor 
som i dessa finns om västgötar och Västergötland. 

Lagmanskrönikan ges först.69 ”Här hittas de mäns namn, vilka gjorde och 
framförde Västergötlands lag.” För de flesta vet författaren att ange varifrån 
i Västergötland de kom eller var de är begravda. Den elfte lagmannen får det 
näst längsta omdömet: 

Den elfte var Karle av Edsvära. Han förvärvade icke jordagods och annan 
egendom, utan fastmer var det hans duglighet, hans sinnesstorhet och hans 
begåvning som upphöjde honom till ämbetet. Han sökte med klokhet efter de 
män, som begingo lagbrott i vårt land. Han straffade envar efter hans gärning. 
Och sitt land friade han för onda män och skändligheter. Därför nämnes han i 
kärleksfull hågkomst som en lagens väktare. Och fördenskull kallades han 
med fog fosterlandets fader [faðþir at fostaerlanði].70 

Hyllningen kan bäst förklaras om Karle är identisk med den lagman som 
styrde Västergötland sedan Ragnvald knaphövde slogs ihjäl. Uppgiften att 
”sitt land friade han för onda män och skändligheter” skulle då syfta på 
denna händelse. Karle förfaller ha varit lagman just under denna tid, troligen 
identisk med den Karl som uppträder i norska och isländska uppteckningar 
som representant för (väst)götarna på 1130-talet.71 

Två äldre forskare, Beckman och Lindquist, anser att uttrycket 
”fosterlandets fader” inte har något med latinets pater patriae att göra; 
likheten till trots. ”Vi äga ingen anledning att tro, att Cicero studerades i 
denna tids Västergötland.”72 Detta uppfattning har med rätta kritiserats av 
andra forskare.73 Vi vet inte vem som skrev krönikan; inte heller vet vi när 
Karle kallades ”fosterlandets fader” – var det i livstiden, strax efter hans död, 
eller först när krönikan skrevs hundra år senare, omkring 1240? Kan vi ens 
vara säkra på att uttrycket ”fosterland” är svenskt?74 En kyrkans man, eller 
                               
68  Holmbäck & Wessén 1946, s. xiv. 
69  Collin & Schlyter 1827, s. 295-297. 
70  Beckman 1912, s. 14 (korrigerad); Collin och Schlyter 1827, s. 296. 
71  Beckman 1912, s. 16f; Erik Lönnroth, ”Västergötlands tidiga historia”, Västergötlands 

fornminnesförenings tidskrift, 1983-84, s. 36. 
72  Beckman 1912, s. 14 (cit.); Lindquist 1941, s. 12f, 26. Cicero fick, efter avslöjandet av 

Catilinas sammansvärjning, som den förste mottaga titeln Pater patriae. 
73  Erland Hjärne, Fornsvenska lagstadganden. Tolkningar och sammanställningar, 

(Årsbok. Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala. 1949/50) Uppsala 1951, 
s. 167ff; Carl Ivar Ståhle, ”’Västgöta lagmanskväde’”, i: Ingvar Andersson (red.), 
Archivistica et mediaevistica Ernesto Nygren oblata, Stockholm 1956, s. 409f. För Sten 
Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden, Stockholm 1975(a), 
s. 93, är det ett ”rent ciceronianskt uttryck”. 

74  Lagmanskrönikan använder termen ‘fosterland’ och inte termen ‘fädernesland’, som är 
den exaktare översättningen av patria. Men termerna är så lika att de bör ha ett liknande 
ursprung. Nu har det hävdats att ett tyskt ord som Vaterland, vilket Fichte i sin plädering 
för tysk kultur såg som urtyskt, inte ursprungligen är tyskt. Det skulle istället vara fråga 
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annan studerad karl, kan redan vid denna tid ha haft en viss klassisk 
bildning.75 Därtill är beskrivningen av Karles dygder inte olik den som 
Sallustius består Cato den yngre.76 Att pater patriae användes i Norden vid 
denna tid kan vi se hos Saxo grammaticus.77 

Om Nagle, den fjortonde lagmannen, heter det att han ”skaffade alla 
västgötar rätt och lagligt skydd”. Den sjuttonde var lagman Eskil, äldre bror 
till Birger Jarl. Han erhåller det längsta omdömet och uppges i krönikan vara 
den som samlade lagbestämmelserna och genomtänkte dem. ”Och i alla 
avseenden stödde han västgötarna och deras hövdingar.”78 

Det är påtagligt hur krönikeförfattaren lyfter fram de lagmän som 
försvarade landet Västergötland och stödde västgötarna. Denna blick mot det 
egna landet finner vi också i Kungakrönikan;79 författaren berör gärna 
kungens förhållande till landskapet. Stenkil (1060-talet) ”älskade västgötarna 
framför alla de män, som voro i hans rike,” och ”västgötarna voro alltid 
glada åt honom”. Inge d.ä. (1080-talet) bröt aldrig en landskapslag. 

Biskopskrönikan fokuserar, av uppenbara skäl, på biskoparnas missions-, 
kyrkobyggnads- och stiftsstärkande verksamhet.80 Man noterar att författaren 

                                                                                                                             
om ”loan coinage”, översättning av ett utländskt utryck med hjälp av inhemska 
beståndsdelar; ”the word fatherland (Vaterland) is not originally German at all but was 
coined as a loan tranfer after Latin patria.” David Martyn, ”Borrowed Fatherland: 
Nationalism and Language Purism in Fichte’s Adresses to the German Nation”, The 
Germanic Review, vol. 72 (1997), s. 312. Om detta är korrekt, så borde den som myntade 
termen ‘fosterland’ eller ‘fädernesland’ ha gjort det med patria, eller en germanska 
motsvarighet, som förebild. 

75  Om lagman Eskil heter det i krönikan att han hade ”klerkdom” som ”goda klerker”; 
Collin & Schlyter 1827, s. 397. Detta betyder att Eskil bör haft lärdom som bättre 
utbildade präster; vilket i viss mån jävar Sten Lindroths ord om folkungatiden: ”Men den 
grundliga lärdomen var alltjämt förbehållen kyrkan och dess tjänare.”; Lindroth 1975a, 
s. 34. Exempel på dåtida lärdom i Norden ger Saxo Grammaticus i slutet av 1100-talet, 
vilken vid författandet av Gesta danorum hämtad stöd av klassikerna, eller den norske 
prästen (eller möjligen biskopen) Theodricus munk, vilken i sin ”Historia om de gamla 
norska kungarna”, författad på latin i slutet av 1170-talet, citerar eller refererar minst 22 
lärda källor från antiken, kyrkofäderna eller högmedeltiden; Norges historie. Theodricus 
Munk, Historien om de gamle norske kongene. Historien om danerner ferd til Jerusalem, 
Oslo 1969. Jfr Lindroth 1975a, s. 54, 90. 

76  ”Catos strävan gällde självbehärskning, värdighet, framför allt stränghet: icke med 
rikedom tävlade han med de rike, ej med politiska intriger med politiska intrigmakare 
utan med de energiska med sin duglighet, med de besinningsfulla med sin hederskänsla, 
med de obestickliga med sin rättrådighet”. Sallustius, Bellum Catilinae, 54; Sallustius 
1969, s. 56. 

77  Se diskussionen hos Thomas Riis, Einführung in die Gesta Danorum des Saxo 
Grammaticus, Odense 2006, s. 97ff. 

78  Krönikörens avslutningsord om Eskil lyder: ”sent föðþes annar slikaer maðþaer”, sent 
skall födas en annan sådan man. Vågar man anta en förlaga till detta uttryck? Cavallin 
ger under uppslagsordet sent, följande formulering: ”s[ent]. födes hans like diu erit, cum 
ejus par nemo exoriatur”; Christian Cavallin, Swensk-Latinsk Ordbok, rev. uppl., Sthlm 
1880. 

79  Collin & Schlyter 1827, s. 298-204. Av denna finns också en latinsk redaktion från 1300-
talet, vilken av Collin & Schlyter återges parallellt. 

80  Collin & Schlyter 1827, s. 304-307. 
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betraktar biskoparna inom Västergötlands ramar. Den förste, S:t Sigfrid, 
drog visserligen till Värend, men alla de övriga rör sig inom Västergötlands 
gränser. Skara är den vanligaste orten (staden nämns tolv gånger, därtill 
kyrkor därstädes utan att staden nämns), i övrigt nämns 21 geografiska 
platser, de flesta socknar, alla i Västergötland. Trots att stiftet sträckte sig 
utanför Västergötland och inkluderade Dalsland och Värmland, så nämns 
aldrig dessa senare. 

Av allt att döma är det samme författare till alla de tre krönikorna. Han 
har en påtaglig känsla för västgötar, framför allt när han talar om landskapets 
viktigaste män – lagmännen. Bland bilagorna till lagen finns också 
förteckningar äver landskapets gränser, allmänna sjöar och skogar, samt en 
häradsvis uppställning av landskapets kyrkor. Tillsammans bildar krönikorna 
och förteckningarna en rudimentär beskrivning av Västergötland.81 

Västergötland var, som Västgötalagen visar, ett i många stycken 
självstyrande land, trots att det ingick i ett rike. Efter riksdelningen 1310 
skapade hertig Erik kring Göta älv ett sammanhängande välde bestående av 
delar av tre länder.82 Riksenheten återställdes snart, men centrifugala krafter 
fortsatte att verka fram till Gustaf Vasas tid. Historikern Erik Lönnroth har i 
en snabbskiss tecknat detta: 

Rikstillhörigheten var en aning osäker under hela medeltiden. Hertig Erik 
Magnussons försök till en västnordisk riksbildning, bestående av 
Västergötland, Norge och Halland, Magnus Erikssons residens i Bohus för 
dubbelriket Norge och Sverige. Hans marsk, Erik Kättilsson Pukes, försök att 
hålla fast Skara stift i förbund med Norge, mot Albrekt av Mecklenburg. De 
avfall av gränsområdena, Mark och Kind, till Danmark, som förekom under 
unionsstriderna, vittnar ju om hur det alltjämt var en landskapspartikularism 
här, som spelade en betydande roll. Först med Vasakungadömet kan man 
säga, att Västergötland slutgiltigt var införlivat med det svenska kungariket.83 

Under denna tid, 1200-tal till 1500-tal, och även senare, så förlänades olika 
delar av landskapet till svenska och utländska stormän. Från 1300-talet 
upphörde Västgötalagen i stor utsträckning att gälla och ersattes av 
landslagen. Trots detta fortsatte man från såväl rikshåll som från landskapet 
att behandla Västergötland som en enhet. Det förra ser vi framförallt när 
kungarna behöver vända sig till folket, inte minst i krissituationer.84 Från 

                               
81  Jfr Ståhle 1956, s. 419: ”I sitt bevarade skick äro krönikorna de första kända, 

anspråkslösa försöken till en svensk nationell historieskrivning […].” 
82  Den grundligaste skildringen av de politiska förvecklingarna är Jerker Rosén, Striden 

mellan Birger Magnusson och hans bröder. Studier i nordisk politisk historia 1302-1319, 
(diss.) Lund 1939. Se även Jerker Rosén, ”Erik Magnusson”, SBL, bd. 14 (1953), s. 308-
312, och idem, ”Ingeborg”, SBL, bd. 20 (1973-1975), s. 2f. 

83  Lönnroth 1983-84, s. 38. 
84  Se t.ex. Kristian II:s brev 1520: ”K. Christierns Tyrannens öpne Breff til Westergötland”, 

i: Johan Hadorph (red.), Twå gambla Swenske Rijm-Krönikor, bd 2, Sthlm 1676, s. 440-
442. Se även de talrika skrivelserna från Gustaf Vasa, samlade i Konung Gustaf den 
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landskapets håll ser vi det inte minst vid resningar, som Engelbrekts 
uppror.85 

1500-talets historia är här belysande. 1529 skriver de upproriska i 
Jönköping och västra Småland till andra landskap, bl.a. till ”frelsit 
kopstadzmen oc menige almogen wtöffwer alth menighe westergötlandt”, att 
de uppsagt kung Gustaf trohet. De ber västgötarna bli med på upproret.86 
Biskop Magnus i Skara, rikshovmästare Ture Jönsson och riksråden i 
Västergötland sammankallade landskapets representanter till landsting i 
Larv,87 och i svarsbrev till Jönköping uppsade biskopen, rikshovmästaren 
och flera namngivna riksråd ”wdi Westergötlandh samfeltt medt alle frelses 
menn köpstadzmen och menige almoge öffwer altt Westergötlandh” sin 
trohet mot kungen.88 Visserligen var detta förhastat; adeln fick inte bönderna 
med sig. Men det intressanta är att de talar för landskapet. De skriver också 
att de skickat ”sendningebudh till dalarna wermeland helsingeland 
Gestrikeland Sölffbergxmen koperbergxmen jernbergxmen meniga wpland 
och östergötlandh”. Här är det rikets indelning i landskap och bergslag som 
ligger till grund för vilka som erhöll brev. 

Peder Swart, Gustaf Vasas krönikör, hävdade att menigheten vid Larv av 
upprorsledaren Ture Jönsson tilltalades som ”J godhe Westgöter”.89 
Krönikan refererar också en av upprorsledarnas, Måns Brynteson 
(Lilliehöök), försvarstal inför kungen och rådet: ”Thet war all man 
witterligit, att them [de anklagade för upproret] stodh icke tilgörandes att 
förtörna Her Thure Jenson, effter han war achtadt såsom en fadher aff alt 
Westgöteland.”90 

Det finns knappast anledning att a priori misstro denna Gustaf Vasas 
penna. Att menigheten vid Västergötlands landsting tilltalades västgötar, bör 
betyda att den uppfattade sig som sådana. Måns Bryntesson försökte 
undkomma straff, genom att skylla på att Ture Jönsson var så omtyckt i 
Västergötland att man inte kunde stöta sig med honom. Hela Västergötland 
respekterade honom som en fader. Ett sådant påstående om Ture Jönssons 
ställning, från den anklagade inför sina anklagare, kunde rimligtvis bara 
hjälpa den anklagade om det låge någon sanning i det. Ture Jönssons 

                                                                                                                             
förstes registratur, 29 bd, Sthlm 1861-1916, t.ex. bd 2, s. 221f; bd 3, s. 89f, 108f, 236f; 
bd 5, s. 120ff; bd 6, s. 92-95; bd 12, s. 215f; bd 14, s. 30ff, 302ff. 

85  Johan Henrik Schröder (praes.), Handlingar rörande Landtdagarne i Westergötland 
1676. Jemte en öfversigt af Svenska Landskapsrepresentationens utveckling, samt 
krigshändelserna i Westergötland nämnde år, Stockholm 1848, s. vi. 

86  Konung Gustaf den förstes registratur, bd 6, s. 358f. 
87  Alfred Gustaf Ahlqvist, Om oroligheterna i Småland och Vestergötland år 1529, (diss) 

Uppsala 1863, s. 24f. 
88  Konung Gustaf den förstes registratur, bd 6, s. 361f. 
89  Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika. Med inledning och ordförklaringar utgifven af 

Nils Edén, Sthlm 1912, s. 131f. 
90  Peder Swart 1912, s. 136. I sitt skriftliga försvar säger Måns Bryntesson att de varit 

”nödde oc twughne till” att underskriva upprorsbreven; Konung Gustaf den förstes 
registratur, bd 6, s. 173, jfr s. 166f. 
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ställning bör ha varit stark i Västergötland, då han i tre decennier varit 
landskapets lagman. Om den bildade Måns Bryntesson verkligen beskrivit 
Ture Jönsson så som Peder Swart framställer det, så bör han varit klar över 
föreställningens rötter i pater patriae. Att Peder Swart låter Måns 
Bryntesson säga detta, vare sig det är autentiskt eller ej, är i sig ett belägg för 
att det på 1550-talet var möjligt att föreställa sig att någon ett par decennier 
tidigare sågs som ett landskaps fader. 

Från den överläggning som under upproret i april 1529 hölls i Broddetorp 
i Västergötland mellan representanter för Östergötland, Västergötland och 
Småland finns en överenskommelse, som av östgötarna sändes till kung 
Gustaf.91 I denna krävs framför allt att kungen hejdar reformationen. 
Östgötarna kallar sig ”wtskickede fulmindoge sendingebudh aff östergötland 
in thil Smålandh och westergötlandh”, alltså Östergötlands befullmäktigade 
sändebud till Småland och Västergötland, och de säger sig ha förhandlat med 
”smålenninger och westgöther”. Man uppträder här som representanter för 
ett landskap som förhandlar med andra landskaps representanter. 

Liknande anknytningar till landskapen ser vi återkomma under 1500-talet. 
Ett exempel: Mot kung Sigismunds vilja kallade hertig Karl till riksmöten, 
t.ex. i Vadstena 1598. Vid möten i Västergötland tog adeln och rytteriet 
ställning för kungen och vägrade komma till hertigens möten. ”Stracs fördis 
til h. f. N. [hans furstelige Nåde] härtig Karl tidender, att wi wässgiötter 
skule ware oproriske”, skrev Seved Ribbing i ett brev i juni 1598.92 Den 
hetlevrade hertigen for ut i hotelser mot ”westgiöte adelen” och dess 
ledare.93 Den vidare politiska förvecklingen intresserar oss inte här. Vad som 
bör noteras är hur både hertigen och västgötaadeln talade om de senare som 
västgötar. 

När 1600-talet inleddes styrdes Sverige och dömdes rätt efter landslagen, 
som fortfarande inte var tryckt. Flera förslag om revidering av landslagen 
arbetades fram.94 Vid riksdagen 1609 förelades de första balkarna av Karl 
IX:s förslag till landslag. Att notera i detta förslag är att landskapen 
fortfarande var de som valde kung, ifall tronarvinge skulle saknas. Man 
noterar också att militären skulle organiseras landskapsvis och vapensyner 
hållas varje år i de olika landskapen.95 Ständernas behandling av lagförslaget 
gick inte Karl IX:s väg. De ansåg sig inte ha befogenhet att ta ställning till 
förslaget; det tillkom landskapen (alle Landzänder) att besluta om ny 
                               
91  Konung Gustaf den förstes registratur, bd 6, s. 364ff. 
92  Seved Ribbing, Brev till kunglige sekreteraren Erik Eriksson, 29/6 1598; Svenska 

riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under 
tidehvarfvet 1521-1718, [Afd. 1, 1521-1611] bd. 1-4, Sthlm 1887-1938 (SRA), bd 4, 
s. 666f (cit. s. 666). 

93  SRA bd 4, s. 662f. 
94  Se Torbjörn Eng, Det svenska väldet. Ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp 

från Vasa till Bernadotte, (diss.) Uppsala 2001, s. 238ff, och där anförd litteratur. 
95  J. J. Nordström (red.), Lagförslag i Carl den niondes tid, Sthlm 1864, s. 8f, 76f. Åke 

Holmbäck & Elias Wessén (red.), Magnus Erikssons landslag, 1962, s. 4. 
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landslag. Redan vid riksdagarna 1602 och 1604 hade detta framförts. Adelns 
svar 1604 och de samlade ständernas 1609 var så utformade att de gav 
landskapen den avgörande beslutsrätten i frågan. Men också kungen 
förutsatte att lagen skulle ”publiceras” i landskapen innan den antogs.96 Nils 
Fredrik Lilliestråle, som behandlade händelsen 1888, karaktäriserade den 
som ”ett af de sista tecknen, till att landskapens lagstiftningsrätt ihågkommes 
och erkännes, hvilken rätt ju snart skulle öfvergå till riksdagens uteslutande 
egendom”.97 Torbjörn Eng, som på senare tid uppmärksammat saken, ser 
den som ”ett tydligt tecken” på att riksdagen ännu inte sågs som lagstiftande 
forum. Makten att lag stifta ansågs tillkomma landskapen, vilka av ständerna 
(riksdagen) ännu 1609 sågs som ”legitima politiska subjekt”.98 

Karl IX fick inte ständerna att anta någon ny landslag och lät arbetet 
falla.99 En ny lag antogs som bekant först 1734. Men hundra år dessförinnan, 
1634, hade förmyndarregeringen under Axel Oxenstierna fått ständerna att 
godkänna en ny regeringsform, vilken kom att ersätta landslagens 
bestämmelser angående riksstyrelsen och landsregeringen. Därigenom kom 
de statliga länen med landshövdingar att ersätta landskapens äldre 
landsting.100 Landstingen hade av tradition varit en möjlighet för landskapet 
att diskutera sina och rikets frågor, vilket var förutsättningen för ständernas 
hänvisning 1609 till att landstingen skulle frågas om landslag. Till gagnet 
var landskapen närmast utplånade efter 1634. Till detta bidrog slutligen att 
ett tillägg, additamentet, till regeringsformen 1660 uttryckligen förbjöd 
provinsmöten.101 

Särskilda provinsmöten på kungligt initiativ hade vid behov hållits i 
landskapen fram till mitten av 1500-talet. Därefter förhandlade överheten 
med mindre områden, län eller fögderier.102 Med början 1605 hade Karl IX 
                               
96  Nils Fredrik Lilliestråle, Riksdagarna 1609 och 1610. Några bidrag till Karl IX:s 

historia under sista åren af hans regering, (diss. Uppsala) Nyköping 1888, s. 29ff, 35f.; 
Severin Bergh, Karl IX och den svenska adeln 1607-1609. Ett bidrag till Sveriges inre 
historia under början af 1600-talet, (diss.) Uppsala 1882, s. 102f, 126f, 129. 

97  Lilliestråle 1888, s. 35. 
98  Torbjörn Eng 2001, s. 240. 
99  Lilliestråle 1888, s. 36f; J. J. Nordström, ”Förord”, Lagförslag i Carl den niondes tid, 

Sthlm 1864, s. xxxi f. 
100  Regeringsformen som den antogs finns publicerad i Emil Hildebrand (red.), Sveriges 

regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800, Sthlm 1891, s. 1-41. 
Se även: Axel Oxenstierna, ”Förslag till regeringsform [...]”, Rikskansleren Axel 
Oxenstiernas skrifter och brefväxling, bd I:1, Sthlm 1888, s. 254-285, spec. s. 266f. (§ 
23); Hildebrand 1891, s. 18f. 

101  Additamentet stadgar att regeringen inte skall ”af hvarjehanda händelse nogot 
provincialmöte förskrifva”; ”Additament till Regeringsformen af år 1634 af Rikats 
Ständer antaget den 3 nov. 1660”, i: Hildebrand 1891, s. 42-58, cit. 57 (§ 18). 

102  Schröder 1848, s. vi f. Många exempel finns i Svenska riksdagsakter (SRA). ”I synnerhet 
Johan III:s regering genomkorsas af landsortsförhandlingar,” skriver Emil Hildebrand, 
”Förord”, SRA 2:I, s. iii. Se också: Teofron Adolf Säve, Riksdagen i Söderköping 1595 
och de händelser som ledde dertill, (synodalavh.) Karlstad 1870, s. 40f, 47ff.; Jerker 
Rosén, ”1590-talets kris”, Gunvor Grenholm (huvudred.), Den svenska historien, bd 3, 
Stockholm 1966, s. 308. 
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låtit sammankalla ständerna inom ett län, fögderi eller landskap, när riket 
behövde utskriva soldater eller förbättra finanserna. Metoden användes av 
Gustaf II Adolf fram på 1610-talet.103 1657 sammankallade Carl X Gustaf 
lantdagar på tio platser i landet för att finansiera krig; med samma syfte 
kallades Västergötlands ständer till Göteborg 1658. Riksdagen fann sig inte i 
att skjutas åsido på detta sätt, och det var upphovet till additamentet 1660.104 

Karl XI vägrade vid sin myndighetsförklaring 1672, i likhet med sina 
företrädare, att promulgera regeringsformen eller additamentet. 
Additamentet till trots hade förmyndarregeringen inkallat lantständer i de 
erövrade södra provinserna på 1660-talet.105 Den nye kungen lät, när han inte 
ville fördröjas av en riksdag, åren 1676-79 inkalla lantständer för att snabbt 
uppbåda resurser under kriget med Danmark.106 Att bevilja finansiella medel 
var dock riksdagens rättighet, så vid nästa riksdag, i Halmstad 1678, 
klagades åter på lantdagarna, och kungen lät veta att sådana bara skulle 
inkallas i nödfall.107 

När överheten på detta sätt förhandlade lokalt med undersåtarna, kunde de 
senare kräva hänsynstagande till sina lokala förhållanden. Det är påfallande 
hur ofta bondeståndet vid provinsmötena ställde kravet att de nya trupper 
man beviljade inte skulle sättas in utanför landskapsgränsen.108 

Den sista, föga uppmärksammade, lantdagen hölls i Västergötland i 
september 1679.109 Vid denna lantdag, som sammankallats till Alingsås, 
framförde riksamiral Stenbock kungens önskan om att Västergötlands 
befolkning skulle påta sig utgifter för förläggning och underhåll av rytteri i 
landskapet. De olika stånden diskuterade och besvarade begäran var för 
sig.110 Adeln lovade att åtta underlydande frälsebönder skulle underhålla en 
ryttare, och förväntade sig att krono- och skattebönderna skulle göra 
detsamma, men att adelns egna säterier skulle undantas denna skyldighet. 

                               
103  Schröder 1848, s. viii ff. 
104  Schröder 1848, s. x f.; Jerker Rosén, ”Högadeln övertar makten”, Gunvor Grenholm 

(huvudred.), Den svenska historien, bd 5, Stockholm 1967, s. 40 
105  Schröder 1848, s. xi; Jerker Rosén, ”Högadeln övertar makten”, s. 40. 
106  Sven Grauers, Den svenska riksdagen under den karolinska tiden, (Sveriges riksdag. 

Historisk och statsvetenskaplig framställning. I:4) Sthlm 1932, s. 29f. 
107  Schröder 1848, s. xi ff. Huvuddelen av Schröders dissertationsserie i fem delar ägnas åt 

att publicera dokumenten från mötena i Västergötland 1676. 
108  Sven Grauers 1932, s. 32, ger exempel. 
109  Schröder 1848 känner inte denna. Den har kort omnämnts av F. F. Carlson, ”Minne af 

riksamiralen grefve Gustaf Otto Stenbock”, Svenska akademiens handlingar ifrån år 
1796, del 48, Sthlm 1873, s. 161f. F. F. Carlson noterar att man vanligen anser möten 
1677 vara de sista, men att de sträckte sig lite längre fram i tiden. Sven Grauers 1932, 
s. 32, 35, har också uppmärksammat mötet. 

110  ”Samtelige ständernes j Wästergiötland förklaring och bewillning, uppå den proposition, 
hwilken på Hans Kongl. May:tz wägnar, genom Hans HögGrefl. Excell:z Hr. 
RikzAmiralen, så wähl skrifft- som munteligen till dem giordes wed mötet som höltz och 
slöts uthi AlingsÅhs d. 26 Septemb:r Åhr 1679.” Vidimerad kopia (förutom 
underskrifter), utförd av Mich. Strokirch, men odaterad (1710-tal?). (SSLB: Carlmarks 
samling 35:23, pag. 89-100). (Originalet finns i RA: Riksdags- och lantdagsacta 1679.) 
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Prästerna lovade att leverera spannmål, men med befrielse eller minskad 
leveransplikt för dem i krigshärjade härader i västra delen av landskapet. 
Borgerskapet erbjöd reda penningar. Bondeståndet (dvs. krono- och 
skattebönderna) försäkrade att de ville ge lika mycket som frälsebönderna 
(dvs. dem vars uppoffring adeln utlovat), men att de som utblottade av kriget 
inte kunde det. I stället lovade de att tio bönder skulle försörja en ryttare, 
men med förskoning för de hårdast drabbade, ”dhe närmast, wed Grentzen 
och Elfwen boende”. Dalslandsbönderna, som ansåg sig hårdast drabbade, 
bad att helt slippa, men för att visa ”een trogen underdånig willia” erbjöd de 
av varje hel gård, ”som icke ähr af fienden afbrend eller ruinerad”, en halv 
daler silvermynt, ”och dhet i ett för alt”. 

Genomgående beviljades den kungliga propån villkorligt; samtliga stånd 
ville ha lindring i utgifterna för kriget; de dalsländska bönderna föreföll inte 
vilja betala alls och det lilla de erbjöd var det sista de vill ge till detta krig; 
adeln krävde att officerare och soldater som gjorde sig skyldiga till brott 
skulle ”wed ordinarie domstohlarne i landet skärskodas och afdömas”.111 Vi 
finner hos dessa Västergötlands representanter i Alingsås 1679 ingen 
föreställning om gränslösa uppoffringar för kriget; föreställningen om 
samhällets totala underkastelse under krigets behov kommer först i 
kölvattnet av Napoleonkrigen. Men vi finner att landskapet som en entitet 
fortfarande beaktades, hos såväl överhet som hos västgötarna själva. 

Slutligen. I samband med Västgötalagen berördes hur ”Älven” utgjorde 
en metafor för Västergötlands gräns. Älven kunde också vara gränsområdet, 
vilket vi sett alldeles här ovan, det som hårdast drabbades av krig. Till älven 
uppbådades också allmogen, när landskap och rike skulle försvaras. Ett 
exempel är 1676, då man dock vände hem eftersom man fick dåligt stöd av 
reguljära trupper och saknade ammunition.112 

Det mest talande exemplet för ”Älvens” betydelse har vi dock från 1710, 
då Sverige var inne på tionde året av oavbrutet krig. Karl XII satt i Turkiet 
och riket styrdes de facto av rådet. I februari 1710 uppbådades alla män 
mellan 15 och 60 år i Skaraborgs län av landshövdingen Carl Gustaf Soop, 
på rådets och general Stenbocks order. De skulle inom några dagar inställa 
sig, med de vapen de kunde uppbringa och 6-7 veckors skaffning, för att 
marschera till Halmstad, att möta dansken som återerövrat Skåne. De som 
höll sig undan skulle ”alfvarsamt straffas andre til sky och varnagel”.113 
Bönderna från Vadsbo härad vägrade dock att gå längre än till Binnebergs 

                               
111  Ibid., cit. pag. 98, 99, 90. Det sista kravet innebar tydligen att krigsrätter inte skulle 

inrättas. 
112  Schröder 1848, s. xix f. 
113  Landshövdingens proklamation, daterad 16 februari, publicerades via predikstolarna den 

20 i samma månad och återges i Olof Sundholm, ”Beskrivning över Odensåkers 
församling”, i: Hans Sallander (red.), Beskrivningar från 1700-talet över Blidsbergs, 
Hössnas, Odensåkers, Otterstads och Ransbergs församlingark, Falköping 1976, s. 58-
61, cit. s. 60. 
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gästgivargård i Vadsbo. De som var villiga att tåga hotades: ”om någon går 
förbi Stallknuten och vänder sin näsa Söderut, så skall Han dö”. Med vapen 
omringades landhövding Soop, som fick höra ”at de intet gå längre än til 
älfven, som deras Förfäder gort”. Soop och de andra överhetspersonerna 
undkom oskadda, så när som kronobefallningsmannen Johan Varenberg, 
vilken överfölls och misshandlades till döds. ”Det var rätt, at Kungens tjuf 
blef ihjelslagen”, sa de närvarande enligt rannsakningen, ”det de ock på flere 
Konungens tjufvar ville verkställa.” De berömde sig av att ha gjort en god 
gärning. ”De utforo i de orden, at en sådan Häradsstämma borde hållas 
årligen, och borde skedt långt för detta [...].”114 

Det var uppenbarligen ett uppdämt missnöje med eländet, kriget och 
nöden, som här fick sitt utlopp.115 Intressantast är allmogens ord till 
landshövding Soop, ”at de intet gå längre än til älfven, som deras Förfäder 
gort”. Tidigare uppbåd hade syftat till att försvara fädernebygden, 
Västergötland, som när dansken härjade gränstrakterna 1676. Nu ville rådet 
att alla vapenföra män skulle tåga långt utanför landskapet, att bekriga 
dansken som stod i Skåne. Vadsbobönderna var inte ovilliga att strida, men 
de var bara villiga att gå till älven, dvs. till Västergötlands gräns. Det är 
samma villkorade inställning till riksangelägenheter, som vi såg prov på när 
överheten vid lantdagen i Alingsås 1679 ville ha mer stöd för det dåvarande 
kriget. Uppenbarligen ansåg sig Vadsbobönderna 1710 bara skyldiga att med 
vapen försvara fädernebygden, Västergötland.116 

Händelserna i Vadsbo 1710 var sista gången i Västergötlands historia som 
det lilla, egna fäderneslandet i en konflikt med det stora, allmänna, vägde 
tyngre. Kanske är det belysande att de som agerade var bönder och drängar, 
och inte vid gymnasier och akademier utbildade män. 

Så har vi sett hur landskapet från 1200- tal till 1700-tal var en levande 
realitet. Det var mot denna fond som landskapets (ut)bildade kretsar skapade 
bilder och föreställningar om Västergötland, i orationer, dissertationer, 
ortsbeskrivningar och undervisning. 

2. Västgötarnas biskop och stift 

Låt oss nu återvända till 1200-talet. Biskop i Skara mellan 1278 och 1317 
var Brynolf Algotsson, son till den västgötske lagmannen och utbildad under 

                               
114  Utdrag ur protokollet över rannsakningen, som hölls 2 maj till 15 juni 1710, i Sundholm 

1976, s. 50-57, cit. s. 51, 56, 57. 
115  Oroligheter förekom också på andra håll i Västergötland, i Falköping, på Läckö och vid 

Timmele bro; Einar Bensow, Kungl. Skaraborgs regementes historia. 2. Från Breitenfeld 
till Fredrikshald 1631-1718, Göteborg 1944, s. 421. 

116  Möjligen fanns sådant tänkande bakom västgötaböndernas ovilja att bidra med soldater 
till Finland 1557; Konung Gustaf den förstes registratur, bd 27, s. 107. 
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18 år i Paris.117 Biskop Brynolf är främst ihågkommen för sin 
författargärning. Han diktverk torde vara de främsta vi har från svensk 
medeltid, låt vara att de är på latin. Som poet stod han, enligt latinisten och 
idéhistorikern Anders Piltz, inte någon kontinental kollega efter.118 

Brynolf skrev sammanlagt fyra officier, dvs. liturgiska texter till de olika 
läsningarna under fyra religiösa högtidsdagar. Officierna ingick i den strävan 
att utveckla en för Skara stift egen liturgi som förmärktes under Brynolfs 
biskopstid.119 De är skrivna på versmåttet cum auctoritate, en vagantstrof 
som i Paris och på andra håll var vanliga i studenternas inte alltid sedliga 
sånger, men som vid denna tid också tagits i allvarligare bruk. Det råder 
knappast någon tvekan om att Brynolf är författaren, även om attribueringar 
av medeltida texter är notoriskt svåra. Den medeltida traditionen pekar dock 
entydigt mot Brynolf.120 Vi har inte anledning att dröja vid de teologiska 
aspekterna av dessa officier; här intresserar oss de västgötaaspekter som 
förekommer i två av dessa, Helenaofficiet och Törnekronans officium.121 

Helenaofficiet är tillkommet efter 1288 och ägnat den heliga Elin 
(Helena) av Skövde, västgötarnas skyddshelgon. Det trycktes i Breviarium 

                               
117  Källorna till Brynolfs liv är en rad samtida dokument, vilka återfinns i Svenskt 

Diplomatarium. En andrahandskälla om hans liv är dokumenten från den 
kanonisationsprocess som beslöts av kyrkomötet i Konstanz 1416 och innefattade 
vittnesförhör i Skara 1417. Dokumenten trycktes i Lübeck, troligen år 1492. De finns 
översatta av Sven Blomgren: Den helige biskop Brynolfs av Skara levnad jämte hans 
kanonisationsprocess, Skara 1998. Knut B. Westman har skrivit hans biografi, ”Brynolf 
Algotsson”, SBL, bd. 1 (1918), s. 391-395. Den fullödigaste framställningen av Brynolfs 
liv ger artiklarna i Karl-Erik Tysk (red.), Brynolf Algotsson – scenen, mannen, rollen, 
(Acta bibliothecae scarensis. 7), Skara 1995. Den allt ymnigare litteraturen rörande 
Brynolf förtecknas av Arne Sträng, ”Brynolfs bibliografi”, i: Johnny Hagberg (red.), 
Biskopen och törntaggen, (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie. 15) Skara 2004, 
s. 323-334. 

118  Anders Piltz, ”Medeltidskyrkans genrer”, i Lars Lönnroth & Sven Delblanc (red.), Den 
svenska litteraturen. [I.] Från forntid till frihetstid. 800-1718, Sthlm 1997, s. 71f; idem, 
”Brynolf och den liturgiska författarrollen”, i Tysk 1995, s. 128, 130. 

119  Jfr. Hilding Johansson, Den medeltida liturgien i Skara stift. Studier i mässa och 
helgonkult, Lund 1956, spec. s. 67, 75, 130, 132. 

120  Anders Piltz, ”Medeltidskyrkans genrer”, i Lönnroth & Delblanc 1997, s. 71f; idem, 
”Brynolf och den liturgiska författarrollen”, i Tysk 1995, s. 122f; Den helige biskop 
Brynolfs av Skara levnad jämte hans kanonisationsprocess, s. 49. Ingmar Milveden, som 
på 1960-talet identifierade vagantstrofen i officierna, har ifrågasatt Brynolfs 
författarskap, i ”Neue Funde zur Brynolphus-Kritik”, Svensk tidskrift för musikforskning, 
54 (1972), s. 5-51. Milvedens senaste bidrag är ”Biskopen och Törntaggshystorian”, i 
Hagberg 2004, s. 125-147. Han är dock tämligen ensam om denna uppfattning; se Alf 
Härdelin, ”Mysteriets metaforer”, i Tysk 1995, s. 105f., och ovan anförda ställe hos Piltz 
i samma verk, samt Karl-Erik Tysk, ”Brynolf – vem är han?”, i Hagberg 2004, s. 27. 

121  Den bästa studie vi har av dessa är Anders Piltz, ”Brynolf och den liturgiska 
författarrollen”, i Tysk 1995, s. 121-136. Föremålet för Helenaofficiet skildras av 
Tryggve Lundén, Sveriges missionärer, helgon och kyrkogrundare. En bok om Sveriges 
kristnande, Storuman 1983a, s. 102-145 (med smärre ändringar även som Tryggve 
Lundén, ”Den heliga Helena av Skövde”, Västgötalitteratur 1983b, s. 3-58). 
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Scarense tvåhundra år senare.122 Hymnen under första vespern inleds med 
glädjerop: 

Felix parens Westgocia 
Gaudens plaude, multiplica 
Pro tue prolis gloria 
Devota laudum cantica.123 

En prosatolkning låter ungefär: ”Välsignade moder Västergötland, klappen 
händer glädjefullt, med mångdubbla lovsånger, för din dotters ära.” 

I den följande antifonen hör vi: 

Salve, decus patrie, 
Martyr Deo grata, 
Ad laudem Westgocie 
Celitus donata. 
Coram Rege glorie 
Digne jam locata, 
Esto regni Suecie 
Mitis advocata.124 

                               
122  Breviarium Scarense, Nürnberg 1498. Collijn kände tre exemplar (UUB, KB, SSLB), 

Isak Collijn, Sveriges bibliografi intill år 1600, bd 1, s. 169-175. Alla kända exemplar 
saknar titelblad, om det alls funnits; KB- och SSLB-exemplaren saknar sidor i början och 
slutet. Ett fjärde, mycket defekt exemplar, finns på Skokloster, och var känt redan av 
Klemming. Helenaofficiet är tryckt från fol. cclxxiiii r, sp. i. En handskrift från senare 
hälften av 1300-talet innehållande Helenaofficiet, ”Codex Laurentii Odonii”, uppges ha 
förstörts under andra världskriget (Cod. Dresd. A 182). En fotografiska kopia hade 
dessförinnan tagits av KB (KB: A 247). Helenaofficiet har översatts, huvudsakligen från 
kopian av handskriften, av Tryggve Lundén, ”Brynolf Algotssons samlade diktverk”, 
Credo, 27 (1946), s. 73-124. Det återges även i Lundén 1983a, s. 103-121 (samt i Lundén 
1983b, s. 5-31). Lundén gör emellertid en poetisk översättning, som återger den religiösa 
andemeningen men inte alltid ordalydelsen. Nedan ges min prosaöversättning av 
relevanta textställen efter Skarabibliotekets exemplar av Breviarium Scarense. Sedan 
kapitlet var skrivit har Helenaofficiet utkommit i vad som torde bli standardutgåvan 
framöver: Anders Piltz, ”Brynolf Algotsson, Tidegärd och mässa för den saliga Elins 
högtidsdag. Textkritisk edition och svensk översättning”, i: Sven-Erik Pernler m.fl., S:t 
Elin av Skövde. Kulten, källorna, kvinnan, (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie. 31) 
Skara 2007, s. 183-235 (lat. s. 193-217, sv. s. 219-235). Den latinska texten finns även 
som: Anders Piltz, Biskop Brynolf Algotssons tidegärd och mässa till Sankta Elins ära. 
Textkritisk edition. Korrigerat särtryck, Skara 2007 (paginerad 193-217). Piltz har utgått 
från breviariet, handskriften, och samtliga bevarade fragment. Till läsarens fromma har 
jag i noterna infört hänvisningar till relevanta sidor av Piltz latinska edition. Mina 
översättningar har jag bibehållit. 

123  Så enligt Lundén 1983a, s. 104. Breviarium Scarense 1498, fol. cclxxiiii r, sp. i, återger 
denna hymn, liksom övriga liturgin, med löpande text och flitigt bruk av abbreviaturer; 
”Felix parens westgocia gaudens plaude multiplica pro tue prolis gloria deuota laudum 
cantica.” Jfr Piltz 2007, s. 194. 
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Vilket på enkel prosa blir: ”Var hälsad, fäderneslandets prydnad, Guds täcka 
martyr, given av himlen till Västergötlands lov. Var en nådig förbedjerska 
för Sveriges rike, när du nu med ära vistas inför den Allerhögste.” 

I matutinen återkommer125 den hymn som inleds ”Felix parens”, och som 
vi ovan berört; lite senare hörs ”Psalmer för en jungfru”: 

Stella nove gracie, 
Nove claritatis, 
Illuxit Westgocie 
Signis demonstratis. 
Postquam fides patrie 
Fines illustravit, 
Stella mire gracie 
Statim radiavit.126 

I prosatolkning: ”Den nya nådens stjärna, den nya klarhetens, började stråla i 
Västergötland och visade oss underverken. Sedan tron upplyst 
fäderneslandets gränser, strålade genast den underbara nådens stjärna.” 
Fäderneslandets gränser (patrie fines) är här ett metonymiskt uttryck för 
Västergötland.127 

I responsorium efter första läsningen manas de trogna att glädjas när 
västgötafolket (natio westgota) stämmer upp en lovsång, då hela världens 
rund hyllar Helenas martyrium: 

Letare fidelium 
Concio devota, 
Novum fac tripudium 
Nacio Westgota. 
Helene martyrium 
Laudet mundi rota.128 

                                                                                                                             
124  Lundén 1983a, s. 104. Breviarium Scarense 1498, fol. cclxxiiii r, sp. ii, ”Salue decus 

patrie martyr deo grata: ad laudem westgocie celitus donata: coram rege glorie digne iam 
locata: esto regni swecie mitis aduocata.” Jfr Piltz 2007, s. 195. 

125  Breviarium Scarense 1498, fol. cclxxiiii r, sp. ii. Jfr Piltz 2007, s. 196. 
126  Lundén 1983a, s. 105. Breviarium Scarense 1498, fol. cclxxiiii v, sp. i, ”Stella noue 

gratie noue claritatis illuxit westgocie signis demonstratis. Postquam fides patrie fines 
illustrauit. stella mire gratie statim radiauit.” Jfr Piltz 2007, s. 196. 

127  Jfr Axel W. Ahlberg, Nils Lundqvist & Gunnar Sörbom, Latin-svensk ordbok, 2. uppl., 
Stockholm 1960, art. finis. 

128  Lundén 1983a, s. 106. Breviarium Scarense 1498, fol. cclxxiiii v, sp. i, ”Letare fidelium 
concio deuota: novum fac tripudium natio westgota Helene martyrium laudet mundi 
rota.” Jfr Piltz 2007, s. 198. 
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Bild: Breviarium Scarense, tryckt i Nürnberg 1498. I vänsterspalten börjar 
Helenaofficiet. I nedre delen av spalten läses: ”Felix parens westgocia” (Välsignade 
moder Västergötland), och i övre delen av högerspalten: ”Salve decus patrie martyr 
deo grata, ad laudem westgocie celitus donata” (Var hälsad, fäderneslandets pryd-
nad, Guds täcka martyr, given av himlen till Västergötlands lov). I vänstermarg-
inalen har Sven Wilskman markerat var officiet börjar och i högermarginalen skrivit: 
”S. Helenae fest eller högtidsdag”, samt att officiet sträcker sig ”ad pag. 278”. 
(SSLB) 
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I andra vespern hälsas Helena: ”Vale, flos Westgocie,/ Patrie lucerna,/ 
[...].129 Hon är nu Västergötlands blomma, dess klenod, fäderneslandets ljus. 
Att Patria är Västergötland behöver vi inte betvivla. 

Slutligen förekommer Helena i hallelujaversen i högtidsdagens mässa, där 
hon tilltalas som Västergötlands patronessa eller skyddshelgon och ombedes 
utverka dagens nådegåvor:  

Helena, Westgocie 
Decus et patrona, 
Posce nobis hodie 
Graciarum dona.130 

Det andra officium vi skall betrakta är till törnekronan. År 1304 skall 
Brynolf av den norske kungen ha mottagit en tagg ur Jesu törnekrona. Detta 
gav upphov till en speciell helgdag, med sin egen liturgi. För denna skrev 
Brynolf Törnekronans officium, som finns tryckt i Breviarium Scarense.131  

Redan inledningsorden handlar om Västergötland – det är Västergötland 
som fått mottaga denna ojämförbara gåva, en tagg ur Kristi pinoredskap. 
Man skulle kanske förväntat, att Brynolf som stiftets biskop skulle strängat 
sin poetiska ådra till att först brista ut i tacksägelser över att stiftet eller 
Mariakyrkan (domkyrkan) nu hade denna gåva av Herren. Men det är 
Västergötland som är att gratulera: 

Dies est leticie: 
Dies gloriosa 
Qua datur westgocie 
Spina preciosa.132 

Vilket på svensk prosa blir: ”Det är jubeldag, den ärorika dag, då taggen 
dyra åt Västergötland gavs.” 

Får vi tro första läsningen så möttes törntaggen vid ankomsten till Skara 
av den största glädje och lovprisning från stiftets prästerskap och stadens 
befolkning. Det var den dag som Frälsaren ansåg värdig för Västergötland 

                               
129  Lundén 1983a, s. 119. Breviarium Scarense 1498, fol. cclxxxvi r, ”Uale flos wesgocie 

patrie lucerna: in via iustucie deuios guberna: [...].” Prosa: ”Farväl, Västergötlands 
blomma, fäderneslandets ljus! På rättfärdig väg led oss vilseförda.” Jfr Piltz 2007, s. 214. 

130  Lundén 1983a, s. 120. Breviarium Scarense 1498, fol. xi v [cclv v], ”Helena vesgocie 
decus & patrona posce nobis hocie graciarum dona.” Prosa: ”Helena, Västergötlands 
prydnad och [skydds]patronessa, utbed för oss idag nådens gåvor.” Jfr Piltz 2007, s. 215. 

131  Breviarium Scarense 1498, med början fol. cccvii v. Religiösa aspekter på officiet 
behandlas i Hagberg 2004. 

132  Breviarium Scarense 1498, fol. cccvii v, sp. i f.; också cccviii r, sp. i. 
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(terram westgocie) att berikas med en så värdefull gåva, dyrbarare än guld 
eller silver.133 

Med sina officier, dess läsningar och hymner, gav Biskop Brynolf egna 
särdrag åt stiftets liturgi. Ett gott tag in på 1500-talet bör dessa officier ha 
förekommit i Skarastiftets kyrkor. De första lutherska förkunnarna jagades 
med stenar och kastyxor ut ur Skara 1528, om vi får tro Peder Swart.134 De 
av kungen tillsatta biskoparna fick inte omedelbart västgötarna att överge sin 
fäderneärvda tro. Först på 1590-talet rensades kyrkorna på sina reliker av 
den ikonoklastiskt lagde Abraham Angermannus.135 Reformationen var 
ingen händelse 1527; den behövde hela seklet på sig.136 

Vi kan därför förmoda att Brynolfs officier och kulten av den heliga 
Helena förblev i kraft ett gott tag in på 1500-talet. Av de utdrag som ovan 
refererats framgår att i officierna fanns en betoningen på det västgötska. Det 
är inte blott kyrkan som i Helena har ett helgon, vars grav i Skövde de 
troende vallfärdade till; det är Västergötland som i henne har ett 
skyddshelgon att vörda, i henne har västgötafolket (natio westgota) en 
klenod, en ros. Helena är fädernelandets ljus, och det råder ingen tvekan om 
att detta fädernesland (patria) är Västergötland. Törntaggen är given inte 
blott åt kyrkan – Frälsaren har sett åt Västergötland. När nestorn inom 
Brynolfforskningen, Tryggve Lundén, hävdade att Helenaofficiet ”uppbäres 
av en stark patriotisk hänförelse”,137 så är det korrekt om man därmed förstår 
att det är Västergötland som är patria. 

Med början 1404 rapporterades mirakler associerade med biskop Brynolf; 
alla ägde rum i Västergötland.138 Mot slutet av seklet fick Brynolf sina egna 
högtidsdagar i stiftets kyrkliga kalender. I Breviarium Scarense (1498) 
trycks officier för dessa dagar, vilka möjligen författades av den dåvarande 
biskopen, Brynolf Gerlaksson (biskop 1478-1505). Gerlaksson skrev också 
en på svenska rimmad biskopskrönika.139 Om Brynolf Algotsson heter det att 
Gud själv med den helige ande utkorade honom till biskop, och att: 

                               
133  Breviarium Scarense 1498, fol. cccviii r, sp. i f; ”Ubi cum summo gaudio & deuotis 

laudibus. a clero & populo ciuitatis & dyocesis est suscepta: & ibi diligenti custodie 
reuerenter commendata. Eo igitur die quo redemptor noster. tam precioso munere. auro 
vel argento incomparabili. terram westgocie ditare dignatus est.” 

134  Peder Swart 1912, s. 125f. 
135  Bl.a. reliker efter Helena i Skövde och Brynolf i Skara. Ett par reliker efter Helena, från 

Götene och Mölltorps kyrkor, förvaras numera på Västergötlands museum; Lundén 
1983a, s. 133. 

136  Denna historia tecknas sympatiskt av Magnus Nyman, Förlorarnas historia. Katolskt liv i 
Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina, Uppsala 1997. 

137  Lundén 1983a, s. 126; Lundéns kursiv. 
138  Anders Fröjmark, ”Brynolf Algotssons kanonisationsprocess”, i Tysk 1995, s. 141ff. 
139  [Brynolf Gerlaksson] ”Chronicon rhytmicum episcoporum Scarensium, auctore 

Brynolpho tertio episcopo Scarensi”, i: Claudius Annerstedt (red.), Scriptores rerum 
svecicarum medii aevi, tom. III:2, Upsala 1876, s. 115-120. Denna rimkrönika finns i 
avskrift från tidigt 1500-tal; Annerstedts inledning, ibid., s. 115. 
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alth Vestergøtlandh mwnde honwm hedher vetha 140 

Enligt Skara stifts biskop i slutet av 1400-talet ålåg det alltså hela 
Västergötland att visa vördnad för denne biskop från 1200-talet.141 

Västgötalagens biskopskrönika hade reserverat sina lovord för de 
biskopar som utvecklade kyrkan och landskapet. Hos Brynolf Algotsson 
blev förbindelsen mellan kyrka och landskap uttalad, en förbindelse som inte 
försvagades utan stärktes under de följande två seklen – Brynolfs officier 
och kulten av Elin av Skövde vidmakthölls, och till detta kom kulten av 
Brynolf och de officier som skrevs därför, samt Gerlakssons rimkrönika. 
Skarastiftet framstår så som Västergötlands stift, biskopen som västgötarnas 
biskop, oaktat stiftet omfattade andra landskap (Dalsland och Värmland). 

Ett samtida vittnesbörd på denna förbindelse mellan landskapet och 
kyrkan utgör inskriptionen på lillklockan i Ekby kyrka i Vadsbo härad. 
Inskriptionen är tillkommen vid gjutningen av klockan under äldre medeltid, 
”sannolikt 1300-talet”. Den lyder: 

HELP : MARIA : GVDZ : MODIR : ALOM : VESTGØTOM : 142 

Denna förbindelse mellan kyrka och landskap bröts inte med reformationen. 
Under prästmötet i Skara 1618 förordnades domprosten Sveno Svenonis till 
biskopsämbetet, och han höll samma dag sin tillträdesoration på latin till det 
församlade prästerskapet.143 I orationen, som behandlade prästämbetet, 
berörde han inledningsvis biskopsvalet: Av prästerskapet genom val 
föreslagen (segregatus) och genom kunglig majestäts auktoritet utsedd 
(electus), har han bekräftats vara kyrkoledare i detta västgötaland (Et 
ecclesiarum in hoc territorio Vestgothica antistes confirmatus).144 Sveno 
Svenonis torde ha betraktat sig som västgötarnas biskop, och som sådan bör 
också hans åhörare ha sett honom. 

Man möter denna sammanknytning av landskap och stift under de 
följande seklen. Biskopen kunde omtalas som just västgötarnas biskop, som 
när Henricus Torstani Soterus, vid sin disputation i Uppsala 1623, 
dedicerade avhandlingen till den nyss nämnde Sveno Svenonis, 

                               
140  Ibid., s 118. 
141  Frasen ”alth Vestergötlandh” bör tolkas som ”alla som bor i Västergötland”. Detta bruk 

var vanligt vid denna tid; se t.ex. Konung Gustaf den förstes registratur, bd 3, s. 89 (12/3 
1526), och bd 4, s. 432 (21/8 1527). 

142  Mats Åmark, Sveriges medeltida kyrkklockor. Bevarade och kända klockor, Stockholm 
1960, s. 201. 

143  Sven Wilskman, ”Episcopi Scarenses Lutherano Evangelici”, s. 99f. (Wilskmans 
samling, vol. 2:4; SSLB); Tidgren 1787, s. 205f; Joh. W. Warholm, Skara stifts 
herdaminne, bd 1, Mariestad 1871, s. 24f. 

144  Sveno Svenonis, ”Oratio habita in synodica congregatione cleri dioecesis Scarensis die 4 
julii Anno 1618 a Suenone Suenonis episcopo Scarensi”, [s. 1] (Pappersbrev, vol. 1; 
SSLB). 
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”Westrogothorum in Suecia Episcopo”, västgötarnas biskop i Sverige.145 När 
den unge studenten Andreas Bellander år 1675 hos biskopen, Johannes 
Baazius d.y., bad om understöd för sina studier, så underströk han hur 
lyckligt Västergötland, fäderneslandet, var, som fått denne biskop.146 På 
1690-talet dedicerade Sven Noring två avhandlingar till biskopen i Skara, 
Petrus Rudbeckius. I den första heter det att Västgötalandet kallar biskopen 
för fader; i den andra att hans välgärningar med lovord hyllas av ”ditt 
Västgötaland”.147 När biskop skulle väljas efter Jesper Svedberg 1735 ville 
många ha Andreas Rhyzelius. Denne skrev då till en präst i Västergötland, 
att de inte skulle ”gapa efter vtländingar”, utan välja en västgöte: 

Men thetta är en sak, som iag tror at alle redelige patrioter och W:göthar 
giöra mig bifall vti, neml[igen]. at Clerus W-Gothicus [det västgötska 
prästerskapet] nu bör, förr än voteringen går för sig, komma öfwer ens om 
och sätja sig fast före, at ingen kalla vtom landskapet. Nu sedan Clerus, 
genom souverainitetens [enväldets] afskaffande, fådt igen antiquam 
libertatem vocandi sibi Episcopos [den gamla friheten att välja (kalla) sig 
biskopar].148 

Vi finner åter kopplingen mellan stift och landskap när uppsalaprofessorn 
och västgöten Petrus Schyllberg 1736 skriver till Skara, med anledning av att 
han utsetts till stiftets biskop, och säger att den kungliga fullmakten 
tillkommit ”på Venerandi Cleri Westrogothici, mig lemnad hederliga 
kallelse”.149 Det är alltså det vördnadsvärda västgötska prästerskapet som 
kallat honom. I verser vid tillfället sägs födelsejorden, det västgötska 

                               
145  Olaus Laurelius (praes.) & Henricus Torstani Soterus (resp.), Logica disputatio secunda, 

De notionibus secundis et universalibus, Upsaliae 1623. Om Soterus, se Lq 73. 
146  ”Hoc nomine felix censenda est WestroGothia, qvae in omni caligine decem et lucem 

nacta est Te inqvam, hactenus Wexionensis, nunc vero nostrae diaeceseos Episcopum 
dignissimum. Plaudite ergo omnes ad quos pertingit fama rei tam auspicatae, plaudat 
WestroGothia, lumine, quod desideravit […].”; “Gratulor quoque patriae nostrae, quae 
talem praesulem […] sint habituri.” Andreas Bellander, Brev till biskopen (Johannes 
Baazius d.y.), dat. Upsala 16/6 1675 (GLA: SDA:s arkiv, F XVI:1. Ingivna suppliker 
(latin). 1633-1741). Om Bellander, se Lq 687. 

147  ”Ut Te nunc Patrem dicit WestGothica tellus”; Sven Noring, De corporum naturalium 
mutationibus, Uppsala 1692. ”Tua te Vest-Gotticae tellus, O Venerande Pater, meritis 
cum laudibus ornat.” Sven Noring, Dogmata quaedam philosophiae moralis, Uppsala 
1694. Den förra dissertationen, pro exercitio under astronomiprofessorn Andreas Spole, 
fick inte ventileras, då den aristoteliska ortodoxins väktare däri fann cartesianska 
förgripligheter; Claes Annerstedt, Upsala universitets historia, Uppsala 1877-1914, 
bd 2:1, s. 301ff. Petrus Rudbeckius, 1625-1701, utnämndes till biskop i Skara 1692. Om 
Sven Noring, se Lq 867. 

148  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Olaus Knös, 23/8 1735 (SSLB: Knös, vol. III:59). Brevet 
finns också tryckt i [Andreas Rhyzelius,] Biskop A. O. Rhyzelius och hans anteckningar 
om sitt lefverne, (red. Josef Helander; diss. 1904) Uppsala 1901, s. 127f.n. 

149  Petrus Schyllberg, Brev till Skara stifts konsistorium 26/1 1736 (SSLB: Pappersbrev, 
vol. 1). 
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landskapet, vara lyckligt, som nu får en sådan mans beskydd.150 När 
Schyllberg avlider 1743, utsänder Skara gymnasiums rektor, Petrus Brodd, 
ett program inför den stundande begravningen och parentationen.151 I detta 
kallas Schyllberg ”västgötastiftets biskop”, vilken födelsejorden 1736 kallat 
till ”Västergötlands episkopat”.152 En gravskrift över Schyllberg, signerad 
O. K. (troligen Olof Kolmodin), låter landskapets natur teckna sorgen: 

 Hwad är för låt på Skara bärg? 
Hwad är, som Hjorden sorgligt mumlar? 
 Hwi bleknar skogens gröna färg? 
Hwad är, som Götha Floder grumlar? 
 Wår Billing swartnar öfwer alt, 
Och Kinna kulle gjöms i mörcker, 
Som skymmer alla wåra Kjörkor, 
 Och gjör Altarens rökwärk kallt. 

 De Tiweds Furor klagligt gny, 
Och Risweds Ekar modfält swara. 

De klara Wätters wågor fly, 
Och Wäners strander lemnas bara. 
 Hwad är, som slik bestörtning gjör, 
Däraf alt Westergöthland röres? 
Ett jämrans swar frå Brunsbo höres: 
 Wår glädje, med wår Biskop, dör. 

 Wår Biskop är nu somnad af. 
De Westergöthars Ljus och Heder 
 Har lagdt sin dyra Herde-Staf 
För Öfwer-Herdans fötter neder, 

                               
150  ”Felix tu natale solum, Vest-Gotthica tellus, / Praesidium tanti nunc habitura Viri!” 

Versar av Västgöta nation, S:ae R:ae M:tis Magnae Fidei viro …, Upsala [1736], s. 4. Jfr 
också versar av Jonas Tidgren, Epinicium, famae ac vituti …, Sthlm 1736. 

151  Den litterära verksamheten vid detta tillfälle beskrivs av Sandblad 1975, s. 155. 
152  ”Dioecesios Vest-Gothicae Episcopus”; ”Deniqve tellus Natalis commissum Uplandicae 

Regioni charum Depositum, Doctorem Schyllberg intenso suffragio reposcit ad 
VestGothiae Episcopatum A:o 1736.” Petrus Brodd, ”Patronis, patribus, civibusqve 
literariae societ. ac urbicae S. P. D.”, daterat Skara 14/8 1743. Programmet finns tryckt 
efter likpredikan: Andreas Olavi Rhyzelius, Christelig Frimodighet emot Döden … när 
… Skara-Stichts Biskop … Herr Petrus Schyllberg, Blef, … vti Skara-Domkyrckio, 
begrafwen, på then 23 augusti, år 1743 …, Stockholm 1744, sign. M5r-M6v (för dessa 
sidor har pagineringen hoppats över). Ett löst exemplar finns i SSLB (Knös, vol. 33:46). 
Petrus Brodd, 1682-1771, blev 1746 domprost (Lq 1177). 
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 Och från de Hjordars skötzel gått, 
Som här på berg och rymder beta, 
Och nu förgäfwes efterleta, 
 Den dem med ömhet förestått. 153 

Några år därefter dedicerar Asmund Carlander en avhandling till biskop 
Juslenius och önskar att ”den Västgötska kyrkan måtte länge grönska och 
blomstra under din ledning”.154 Fler exempel skulle kunna ges. 

Biskopens korrekta titulatur var Skara biskop, Episcopus scarensis. Detta 
var normen och det vanliga sätt varpå han till- och omtalades. Men under 
denna officiella titulatur fanns, som vi ovan sett prov på, en inofficiell 
titulatur, som utan friktion mot den officiella bryter fram hos studenter, 
präster och biskopar. Det är en i hög grad betydelsebärande titulatur. Detta 
tal om västgötalandet och det västgötska prästerskapet, om västgötastiftet 
och om västgötarnas eller Västergötlands biskop, bör ha motsvarat 
studenternas och prästernas uppfattning om stiftet, prästerskapet och 
biskopen. När Schyllberg i brev till konsistoriet talar om det västgötska 
prästerskapet, så vittnar detta indirekt om adressaternas uppfattning om sig 
själva: de är västgötar. Med bruket av denna inofficiella titulatur uttrycks 
således en identitet. 

3. Studentmiljön 

Chronander och Tranander var studenter när de framförde sina orationer om 
Västergötland. Studentmiljön, framför allt Västgöta nation, utgör en 
gemensam nämnare för de flesta av de littarata aktörerna i denna studie. 
Studentmiljön har genom seklen utgjort en drivbänk för den västgötska 
identiteten. 

1. Studentnationer 

De första nationerna i universitetssammanhang uppträder bland 
juridikstuderande i Bologna i slutet av 1100-talet.155 Det var de utländska 

                               
153  O. K. [Olof Kolmodin], ”En i döden ouplöslig Kärlek …”, i: Rhyzelius 1744, s. 123-128 

(cit. s. 124). Olof Kolmodin, 1690-1753, var brorson till den kände psalmdiktaren Israel 
Kolmodin, och liksom denne själv poet, mest känd för sina Andelig dufvoröst och Biblisk 
Qvinnospegel. Om Kolmodin, se Warholm 1:249ff (som dock ger fel dödsår). 

154  ”qvo TUO sub praesidio Vest-Gothica diu virescat atqve floreat ecclesia”; Asmundus Ol. 
Carlander, Dissertationis historicae, de Gentis Vanorum priscis et hodiernis in 
Westrogothia sedibus, P. I, (pres. Algot Scarin) Aboae 1747, s. [*2v]. 
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studenterna som slöt sig samman i gillen för ömsesidig nytta, för stöd i nöd, 
för broderlig samvaro. Under 1200-talet kom dessa gillen att kallas nationer. 
I det andra universitet där nationer föddes, Paris på 1200-talet, kom lärarna 
från hela den kristna världen och stod därmed inte under stadens jurisdiktion. 
Samtidigt var studenterna i Paris väldigt unga. Nationerna kom därför i Paris 
att utgöras av lärarna.156 

Nationerna var från början gillen i de medeltida städer där mycket av livet 
var grundat på tillhörighet till någon korporativ organisation, som 
hantverksskrån eller köpmannagillen.157 Utmärkande för nationerna var ändå 
att de verkade inom en större korporation, universitetet. De hade vanligen 
inga egna förbindelser med världslig överhet; deras verksamhet rörde de 
egna medlemmarna, de andra nationerna och universitetet som helhet.158 

Under 1200-talet blev medlemskap i en nation obligatoriskt för studenter i 
Bologna och lärare i Paris.159 Nationerna baserades vanligen på födelseort, 
någon gång på bostadsort eller, som i den tyska nationen, på gemensamt 
språk.160 Gränser för nationernas upptagsområden fastställdes nogsamt. 
Stridigheter mellan nationer om detta kunde stundtals förlama 
universiteten.161 Sammanförandet av ynglingar från så många olika 
ursprungsorter, med olika folkspråk och seder, samt organiserade i olika 
nationer gav upphov till en flora av stereotyper. Jacobus de Vitriaco (Jacques 
de Vitry, d. 1240) beskrev dessa i Paris i början av 1200-talet: 

De bedyrar att angler är drinkare och svänger på stjärten. De försäkrar att 
frankernas avkomlingar är högdragna, omanliga och för sig kvinnligt. De 
påstod att tyskarna var rasande och vid sina gillen oanständiga, normanderna 
fåfänga och skrytsamma, piktaverna [från Poitou] förrädare och 
förmögenhetslystna. De höll dem från Burgund för slöa och dumma. De 
ansåg bretonerna [från Bretagne] opålitliga och ombytliga och tillvitade dem 
ofta Arthurs död. De kallar lombarderna snikna, lömska och fega, romarna 
oroliga, våldsamma och fingerbitande [nervösa?], sicilianarna tyranniska och 
grymma, brabanterna blodsutgjutare, mordbrännare, överfallsmän och rövare, 
flamländarna utsvävande, slösande, bevågna för dryckeslag och på smörs vis 

                                                                                                                             
155  Pearl Kibre, The nations in the mediaeval universities, Cambridge, Mass., 1948, s. 6. 

Kibres bok är den grundligaste studien av de medeltida nationerna som finns att tillgå. 
Den grundligaste framställningen på svenska är ännu Jonas L:son Samzelius, ”De 
upsaliensiska studentnationernas föregångare”, Södermanlands-Nerikes Nation. 
Majhälsning till landsmännen, bd 20 (1947), s. 37-57. 

156  Kibre 1948, s. 15. 
157  Steven Epstein, ”Guilds and métiers”, Dictionary of the Middle Ages, bd 6, New York 

1985, s. 16; Astrik L. Gabriel, ”Universities”, ibid., bd 12, New York 1989, s. 282f.; 
Samzelius 1947, s. 37f. 

158  Kibre 1948, s. ix. 
159  Ibid., s. 13. 
160  Ibid., s. 4f. 
161  Ibid., s. 9ff, 18ff. 
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lösa och slappa. Och för sådana smädelsers skull gick man ofta från slagord 
till slagsmål.162 

Även om biskopen avsåg att framställa och nagelfara sin tids sedeförfall, så 
torde beskrivningen inte varit utan grund. De stereotyper som Jacobus de 
Vitriaco refererade illustrerar att studenterna såg varandra som tillhörande 
olika etniska eller geografiska grupper. 

När de sammanfördes i Parisuniversitetets fyra nationer kom lojaliteten 
till den egna nationen ofta att bli starkare än till universitetet eller 
fakulteten.163 Dessa nationer var välorganiserade korporationer, med stadgar, 
ämbetsmän, kassor, protokoll, sigill. De skaffade sig sina egna favorithelgon, 
och dessas högtidsdagar firades överdådigt.164 Med detta fogades till 
lojaliteten också symboliska identitetsmarkörer. 

Nationsväsendet spred sig till andra europeiska universitet under 1300- 
och 1400-talen, men frapperande är att de flesta tyska universitet avstod från 
nationer och istället organiserade universitetet utifrån fakulteter.165 Detta var 
fallet också med de nordiska i Uppsala 1477 och Köpenhamn 1479.166 

Detta var nu inte detsamma som att nationerna inte fanns. När 
universiteten lät fakulteterna vara grundstenar upprättade studenterna på eget 
bevåg nationer. Dessa verkade som illegala intresse- och 
socialiseringsorganisationer. I Rostock hade universitetet i början av 1400-
talet tagit avstånd från nationsväsendet. Detta misshag med nationer 
lindrades inte av att de faktiskt ändå uppstod. Vi vet inte när så skedde, men 
från slutet av 1500-talet finns uppgifter om dessa Neue Nationen och under 
de första decennierna av 1600-talet fanns det tio av universitetsledningen illa 
sedda nationer vid universitetet.167 

                               
162  ”Anglicos potatores & caudatos affirmantes: Francigenas superbos, molles & muliebriter 

compositos asserentes: Theutonicos furibundos, & in conuiuijs suis obscenos dicebant: 
Normanos autem inanes & gloriosos: Pictauos proditores & fortunae amicos. Hos autem 
qui de Burgundia erant, brutos & stultos reputabant. Britones autem leues & vagos 
iudicantes, Arturi morté frequenter eis obijciebant. Lombardos auaros, malitiosos & 
imbelles: Romanos seditiosos, violentos & manus rodentes: Siculos tyrannos & crudeles: 
Brabantios viros sanguinum, incendiaros, rutarios & raptores: Flandrenses superfluos, 
prodigos, & commessationibus deditos, & more butyri molles & remissos, appelabant. Et 
propter huiusmodi conuitia, de verbis frequenter ad verbera procedebant.” Jacobus de 
Vitriaco, Historia occidentalis. Publicerad i: Iacobi de Vitriaco [...] Libri dvo. Quorum 
prior Orientalis, siue Hierosolymitanae, alter, Occidentalis Historiae nomine inscribitur, 
Dvaci [Douai] 1597, cit. s. 279. 

163  Kibre 1948, s. 27. 
164  Kibre 1948 redogör utförligt för denna organisering i Bologna och Paris, s. 29-64, resp. 

s. 65-115. 
165  Ibid., s. 177, 179. 
166  Hans Cnattingius, ”Det upsaliensiska nationsväsendets uppkomst”, Acta ostrogothica. V. 

Östgöta nations minnesskrift 1646-1946, Uppsala 1946, s. 27. 
167  Kibre 1948, s. 179; Samzelius 1947, s. 46ff; Sten Carlsson, ”Förord”, i: Christian 

Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419-1828, (Personhistorisk tidskrift, bd 84 (1988): 
1-2), s. 6. 
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Rostock vid Östersjöns södra kust var det utländska universitet som låg 
närmast till hands att besöka för svenska studenter. Under halvseklet 1550-
99 inskrevs 245 och under det följande halvseklet, 1600-49, 320 svenska 
studenter i Rostock. Det antas att det är från Rostock som nationsväsendet 
kom till Sverige på 1600-talet.168 

En äldre historieskrivning, inte minst Claes Annerstedts magistrala 
Upsala universitets historia, framställde gärna de svenska studentnationerna 
som av sig självt framvuxna.169 En senare forskare, Jonas L:son Samzelius, 
har påpekat det historieromantiska draget i Annerstedts historieskrivning.170 
Samzelius och andra har istället pekat på det internationella, främst tyska 
inflytandet.171 

De nationer som under 1500-talet växte fram vid tyska universitet var 
inofficiella, undandragna universitetsfädernas insyn.172 Det hindrar inte att 
de hämtade drag från de offentliga nationerna vid andra universitet.173 Så 
hade de likartade ämbetsmannasystem, kassa, ritualer. Sådana Neue 
Nationen fanns i Rostock, Greifswald, Königsberg, ja, t.o.m. vid sidan om de 
offentliga i Leipzig.174 De förbjöds upprepade gånger under 1600-talet, 
trängdes tillbaka under 1660- till 1680-talen, och gick under jorden.175 

Det är dessa Neue Nationen som var de omedelbara föregångarna till de 
svenska studentnationerna. Från 1620-talet finns det källmaterial i form av 
konsistorieprotokoll och sviter av rektorsprogram, som skildrar 
studentaktiviteter vid Uppsala universitet.176 Dessa aktiviteter uppvisar 
                               
168  Carlsson 1988, s. 5f. 
169  Claes Annerstedt, Upsala universitets historia, Uppsala 1877-1914. Annerstedts 

universitetshistorik utkom i tre delar (men fem band), med fem band dokument, kallade 
Bihang. (Hänvisning sker i fortsättningen till Annerstedt och band.) Annerstedts 
synpunkter om nationernas ursprung finns i bd 1, s. 380, bd 2:1, s. 26. Samma 
föreställning återfinns i Eug. Lewenhaupt, Anteckningar om Uplands nation i Upsala 
före 1830, Upsala 1877, s. 1f. Över huvud var detta en vanlig uppfattning under senare 
hälften av 1800-talet, se t.ex. talet av inspektorn för Västmanlands-Dala nation, Wilhelm 
Erik Svedelius, Om nationsföreningar och studentliv. Föredrag inom Westmanlands och 
Dala nation vid Upsala universitet den 25 november 1871, 2. uppl., [Uppsala 1881], 
s. 3f. 

170  Jonas L:son Samzelius, ”Studentliv och nationer under 1600- och 1700-tal”, i: 
Upsalastudenten genom tiderna. En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs 
hundraårsminne, Uppsala 1950, s. 43. 

171  Cnattingius 1946, s. 27ff; Samzelius 1947, s. 51. 
172  Samzelius 1947, s. 45, 50. 
173  Cnattingius 1946, s. 28; Samzelius 1947, s. 46, 50. 
174  Samzelius 1947, s. 47. 
175  Cnattingius 1946, s. 29f. Detta framgångsrika bekämpande anfördes som ett föredöme av 

dem som under 1700-talet ville avskaffa de svenska nationerna; se kopia av odaterat 
memorial (tillkommit före 1750), som inledes ”Min Herre. Upfostrings wärket synes 
komma an på twänne ting [...]”, [p. 28ff], vilket befinner sig, bland en mängd manuskript 
i ekonomiska frågor, i en mapp med rubriken ”Div. papper ang. Sveriges yttre o. inre 
politik 1718-1772” (UUB: F 282a). 

176  Konsistorieprotokoll finns från 1624, publicerade i UUAKP. Rektorsprogram och andra 
proklamationer finns samlade i Programmata Upsaliensia, bd 1 (1617-1680) och 
Supplement (1613-1724) (UUB: Specialläsesalen). 
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samma drag som nationerna vid tyska universitet, vilket samtiden var 
medveten om.177 

När studenten anlände till universitetet genomgick han ”depositionen”, 
den rit under vilken han avhyvlades åsneöron, horn och svingaddar, 
symboliserande bondska eller på annat sätt oakademiska vanor, samt 
inskrevs i universitetets matrikel. Denna initiationsrit var officiellt godkänd, 
i Uppsala från 1595, och skedde under ledning av en äldre magister, utsedd 
av konsistoriet. Men sedan vidtog studenternas egna riter. Den nyanlände, 
som nu hade avlagt sina horn, cornua deposuerat, hade att bekosta ett 
”cornutöl” (även kallat depositionsöl) för de äldre studenterna, de som redan 
vistats ett år vid universitetet. Detta cornutöl arrangerades genomgående av 
”landsmän”. Det var äldre studenter från det egna landskapet, vilka de 
nyanlända ofta redan var bekanta med från katedral- eller gymnasieskolan, 
som skulle trakteras. Efter cornutölet vidtog för den nyanlände den årslånga 
pennaltiden. Under detta år skulle ”pennalen” springa ärenden åt och 
uppvakta de äldre studenterna; stundom ackompanjerades detta av 
misshandel, varav uttrycket pennalism. Efter detta år ”absolverades”, fritogs, 
pennalen från sin pennalstatus efter att ha bekostat ett ”pennalöl”. Studenten 
var därefter initierad i studentkulturen och kunde vid sidan om studier ägna 
de nyanlända samma uppmärksamhet.178 

Bland studenthistoriker har det diskuterats, fr.a. under 1940-talet, 
huruvida dessa traditioner indikerar att studentnationer fanns i Uppsala redan 
på 1620-talet. Frågan besvarades jakande av Gösta Gideon Molin och Jonas 
L:son Samzelius, medan Hans Cnattingius besvarade den nekande.179 Det för 
Cnattingius avgörande, för om en nation vore för handen, var att 
landsmännen hade skaffat sig stadgar, matrikel, räkenskapsbok, kassa och 
kassakista (fiscus), dvs. upprättat en organisation.180 De första sådana blir 

                               
177  Se t.ex. UUAKP 30/9 1628: cornutöl ”wore inthz uthan oseedher ifrå fremmande landh 

infördhe”. Jfr rektor Lars Wallius proklammation 1633, översatt och diskuterad i Gösta 
Gideon Molin, ”Akademiska konsistoriets i Uppsala förbud mot pennalismen 1633”, 
Natio Smolandica, bd VII (1944), s. 6-15. Också senare kom influenser från andra 
universitet, som Dorpat (UUAKP 10/11 1656, § 1). 

178  Denna initiationstid beskrivs hos Annerstedt, bd 1, s. 380ff; Lewenhaupt 1877, s. 10-18; 
Cnattingius 1946, s. 29; Samzelius 1950, s. 41f; Molin 1944, s. 6-15. Jfr också den 
franske resenären Aubery de La Motrayes beskrivning av en deposition, i Eric Gamby 
(red.), Studentliv i Uppsala från 1600-talet till våra dagar, Uppsala [1964], s. 11f. (La 
Motraye befann sig i Sverige 1715-20, då depositionen sedan 25 år var avskaffad, så hans 
skildring torde bygga på hörsägen från akademiker i Uppsala; den är dock bland de bästa 
beskrivningar vi har.) 

179  Gösta Gideon Molin, ”Smålands nation - den tidigaste nämnda av alla”, Natio 
Smolandica, bd VII (1944), s. 16-33, spec. s. 32f; idem, ”Några ord om 
studentnationernas ålder”, ibid., bd X (1947), s. 11-18; Jonas L:son Samzelius, ”Ett 
rektorsprogram från 1629”, Södermanlands-Nerikes nation. Majhälsning till 
landsmännen, bd 12 (1939), s. 30-33; Samzelius 1950, s. 51; Hans Cnattingius 1946, 
spec. s. 38f. 

180  Cnattingius 1946, s. 42, jfr. s. 38, 43. 
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synliga vid mitten av 1640-talet.181 Cnattingius förnekade inte att grupper av 
landsmän från samma landskap redan dessförinnan hade agerat samfällt, om 
cornutöl och andra sammankomster, men detta var inte organiserade 
nationer.182 Molin och Samzelius ansåg tvärtom att dessa sammankomster 
visade reellt existerande nationer, om än måhända i ett prekonstitutionellt 
tillstånd.183 Cnattingius anlade en mer legalistisk synpunkt, medan Molin 
och Samzelius mer såg till gagnet. 

På 1590-talet hade Uppsala universitet återupprättats, men först reformer 
och åtgärder på 1620-talet gav stadga åt företaget; nya konstitutioner antogs 
och genom donationer blev universitetet i stånd att tillsätta fler professurer, 
upprätta kommuniteter där fattigare studenter kunde få uppehälle, fördela 
stipendier, etc.184 Denna nysatsning på 1620-talet ger fler studenter, och det 
är här vi ser de första tecknen på landskapsvisa sammankomster eller 
sammanslutningar. 

Såväl 1626 som 1627 förbjöd konsistoriet cornutölen.185 Detta ledde inte 
till efterrättelse, och konsistoriet tvingades återkommande påminna om 
förbudet.186 Inför konsistoriet hävdade en smålänning 1632 att pennalöl hade 
börjat drickas för sex år sedan, dvs. 1626.187 År 1646 diskuterade 
konsistoriet depositionens avskaffande, för de barbariska seder och 
uppträdanden som åtföljde denna, och tillade: ”Ty vexatio novitiorum har 
jämwäl och igenom thetta tagit uppå 20 åhrs tijd så öfwerhanden, att hon ey 
står på annor sätt till bota.”188 Vi skall nog tolka denna uppgift som att 
vexationer, alltså plågande och förföljande av nya studenter, också fanns 
förr, men att de sedan omkring 20 års tid tilltagit. Tar vi uppgiften om 20 år 
för kontant, så ger det året 1626, samma år som cornutölen dyker upp i 
akademiens handlingar och samma år som pennalölet enligt den ovan 
refererade uppgiften började drickas. Sammantaget pekar dessa uppgifter 
mot att mitten av 1620-talet var den tid då nationstraditioner, i form av ett 
inledande cornutöl, en pennaltid med uppassning och vexationer och ett 
avslutande pennalöl, började dyka upp i Uppsala. 

2. Studentlivets avigsidor 

Att dessa cornut- och pennalöl dricks landskapsvis framgår av 
konsistorieprotokollen. Så inkom fyra borgare inför konsistoriet i april 1628 

                               
181  Cnattingius 1946, s. 39, 41, 43. 
182  Cnattingius 1946, s. 33f, 36. 
183  Molin 1947, s. 14f; Samzelius 1950, s. 51. 
184  1620-talets reformering av universitetet behandlas av Annerstedt, vol. 1, fr.a. s. 185-236. 
185  UUAKP 4/10 1626, 29/8 1627. 
186  T.ex. UUAKP 30/9 1628, 21/11 1632, 24/4 1637, 9/8 1638. 
187  UUAKP 9/5 1632. 
188  UUAKP 7/10 1646. 
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”och klagadhe på någre studenter som them jemmerligen haffua slagit när 
the [studenterna] höllo ett cornut hoos Frans skreddares eenkia i 
dumbilwekan uthi Fierdingen”. Åtta studenter antecknas, ”omnes 
Westrogothi”, västgötar alla.189 Västgötarna hade alltså valt den stilla 
dymmelveckan, dagarna före påsk, då lugn och ro skulle sänka sig över 
staden medan dess invånare betänkte sin delaktighet i den skuld för vars 
borttagande Herren pinats på Korset, till att dricka cornut och sedan med 
stenar och störar misshandla boktryckaremästaren och tre andra borgare. 
Västgötastudenterna dömdes till 63½ daler böter efter såramålsbalken, 
fjorton dagar ”in carcere”, dvs. i universitetets fängelse, att betala 
bardskäraren, samt förlikas med borgarna.190 Detta är för övrigt första 
gången som västgötar i grupp omtalas i konsistorieprotokollen. 

Bråk av detta slag, mellan studenter och stadsbor, var vanliga under 1600-
talet. Tidvis kunde också förhållandet mellan studenterna och stadsvakten 
vara mer än ansträngt.191 Men studenterna kunde också bråka inbördes, 
ibland, som vi längre fram skall se, med landskapsförtecken. 

Det är sådana studentlivets avigsidor som främst möter i källorna, inte 
minst i akademiska konsistoriets protokoll. Studenterna får i konsistoriet stå 
till svars för pennalism, bråk, grassation och besovna pigor. Den lugne och 
flitige studenten, som ändå torde varit den vanligaste, lyser i dessa protokoll 
med sin frånvaro; hälsan tiger här still.192 Att denne student ändå fanns 
omvittnar bl.a. de imponerande tesböcker över disputationsövningar inom 
nationerna som har bevarats.193 

Universitetskansler Johan Skytte besökte 1638 Uppsala. I 
konsistorieprotokollet finner vi följande utbyte: 

Frågade Illust. Cancellarius om depositionis ritu, actione penalita och cornut, 
om sådant är emenderadt och afskaffat blifuit. 

Swarade Dn. Professores, att dett, som in depositione war otienligit, är 
emenderat. Ey heller hörer man mykytt aff cornutz öl, och dee actioner, med 
hwilka novitii plägha bliffwa vexerade.194 

I ljuset av vad protokollen berättar så friserar professorerna verkligheten. 
Pennalismen, cornutölen och vexerandet av noviserna (plågande av de 

                               
189  UUAKP 23/4 1628. 
190  Andra exempel på landskapsvis drickande: 18/6 1628, 2/5 1632, 8/2 1633 (alla rör 

smålänningar), 14/6 1637 (finnar), 12/12 1638 (västmanlänningar). 
191  Lars Geschwind, ”Att utmana ordningsmakten - stadsvakt och studenter under 1600-

talet”, i Henrik Ågren (red.), När studenten blev modern - Uppsalas studenter 1600-
1850, Uppsala 1999, s. 35-65; idem, Stökiga studenter. Social kontroll och identifikation 
vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-talet, (diss.) Uppsala 2001, 
s. 103ff. 

192  Påpekas också av Eug. Lewenhaupt, Anteckningar om Uplands nation i Upsala före 
1830, Upsala 1877, s. 36. 

193  För Västgöta nation finns sådana från 1681 (UUB: U992a). 
194  UUAKP 3/4 1638, [§ v]. 
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nyanlända studenter, som gick sitt pennalår), är återkommande företeelser i 
konsistorieprotokollen, även om professorerna ibland finner skäl att nedtona 
detta inför kanslern.195 Dessa företeelser var nationsbaserade, till skillnad 
från de flesta av de många bråken mellan studenter på stadens gator, mellan 
studenter och stadsbefolkning eller stadsvakt; det var de egna landsmännen 
som stod för pennalismen, 

En förteckning över dessa nationslivets avvigsidor som de möter i 
konsistorieprotollen skulle bli väldigt lång. Några exempel blott: 1638 
antecknas västgötar, smålänningar och västmanlänningar för cornut.196 1646 
antecknas att tjugo värmlänningar suttit på stadskällaren.197 Samma år slåss 
värmlänningar och västgötar.198 1663 vexerade sörmlänningarna sina 
noviser, så det ledde till relegering. De relegerade bestås vid sin avfärd med 
sörmlänningarnas hyllning.199 1667 firade västgötar med skjutande en 
kamrats hemfärd, med resultat att en av dem skottskadades.200 1671 var ett 
stökigt år: västgötar, smålänningar och kalmariter står upprepade gånger till 
svars för vexationer.201 

1680 var inte mindre bråkigt; gotlänningar och andra grasserar, västgötar 
super och vexerar noviser, västmanlänningar och värmlänningar i 
slagsmål.202 Samma år bråkade västgötar och upplänningar så att en 
upplänning stacks ihjäl. ”Wästgiöthe landskapet”, 15 studenter och 4 
noviser, hade druckit hos Ferners änka. På hemvägen hade några av dem 
överfallits av ett par upplänningar; i självförsvar råkade en illa skadad 
västgöte ha ihjäl en av dem. Därpå sammankallas Västgöta nation för att 
behandla saken. De inblandade västgötarna får hjälp av landsmän att hålla 

                               
195  Så sker även 1682, när dåvarande rektor, Claudius Arrhenius (nob. Örnhielm), för ordet 

inför universitetskansler Magnus Gabriel De la Gardie: ”Rector sade, att nu på en tijd har 
försportz en tämmelig förbättring hoos ungdomen, så at sällan hörtz några grassationer 
och excesser.” UUAKP 23/1 1682, § viii. Fem dagar senare berättar protokollet: 
”Klagade Rector att emällan kl. 10 och 11. i natt, wachten kommit till sig och berättat en 
heel hoop warit som illa skrikit och grasserat, 2. stycken af dem har han fått fast, som han 
satt i cour de garde, men de andre hafwa sig undanstungit hoos Kilströms, hwarest 
sådane conventer pläga förelöpa, der öfwer wachten och mycket klagar.” UUAKP 28/1 
1682, § iv. 

196  UUAKP 12/12 1638, § iv. 
197  UUAKP 18/11 1646, § 6. 
198  UUAKP 18/3, § 8, 8/4, § 1, 1646. 
199  UUAKP 7/11, § 3, 18/11, § 10, 25/11, § 6, 26/11, §2, 5/12, § 2 o. 4, 8/12, § 2, 1663; 

13/2, § 4, 23/2, § 5, 1664. Detta är det i studenthistorien så berömda bråket kring 
Julinerna. Se Gunnar Tilander (red.), Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 
1659-64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs, Skara 1968, där Tilander i 
inledningen noggrant redogör för händelsen. Äldre skildringar är Annerstedt, bd 2:1, 
s. 102; Samzelius 1950, s. 34. 

200  UUAKP 15/3 1667, § 5. Jfr UUAKP 22/5 1667, § 5. 
201  Västgötar: UUAKP 11/3, § 3, 22/3, § 4, 1671. Smålänningar (wexionenses): UUAKP 

22/3, § 3, 30/9, § 1, 4/10, § 5, 1671. Kalmariter: UUAKP 19/4, § 4, 17/5, § 15, 1671. Jfr 
också UUAKP 12/4 1671, § 4; 24/5 1673, § 3. 

202  UUAKP 13/10 1680, § ii (gotlänningar), 30/10 1680, § iii (allmänt), 16/11 1680, § 1 
(västgötar), 18/12 (minus § 1), 21/12, § v, 1680 (västmanlänningar och värmlänningar). 
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sig undan, och inför konsistoriet tiger deras landsmän om var de gömmer 
sig. En medlem av nationen som inte varit inblandad i bråket sätts i fängelse, 
varpå nationens kuratorer i otidiga ordalag av rektor kräver hans 
frisläppande. Fler sätts i akademins fängelse, men andra västgötar går i 
ekonomisk borgen för dem. När de fått fri lejd återkom de inblandade till 
Uppsala. Konsistoriet finner i slutet av 1682 att de inte kan döma den 
skyldige för dråp med vilja; han döms att betala mansbot, av vilken 30 
riksdaler betalades av nationen.203 1681 klagar rektor inför Magnus Gabriel 
De la Gardie: 

at nu en tijdh bort åth, Gotlandz-, Wermelandz- och Westgötelandskapen, 
blifwit mycket för excesser, allehanda yppigheter, mord och hor noterade i 
synnerhet Wästgiötelandskapet.204 

Detta är blott några exempel. Man tycker sig emellertid i 
konsistorieprotokollen märka en tendens till att sådana händelser avtog under 
1600-talets två sista decennier, samtidigt som nationerna, vilka från 1663 
tolereras, allt mer inkluderades i universitetsfädernas strävan att tukta 
studenterna och hålla dem vid boken. Inte minst sökte professorerna påverka 
genom de äldre studenterna, seniorerna, och kuratorerna.205 

3. Stereotyper och stigmata 

En aspekt att uppmärksamma är de tillmälen studenter gav varandra. Till de 
vanligaste hörde ”hundsfott” och ”belghund”, men de kunde också vara mer 
nationsbundna.206 Vi ska se närmare på några exempel. 

I april 1664 hade en novis i Uplands nation, Andreas Ragvaldi Bock, gått 
sin pennaltid om ett år.207 Försedd med öl till seniorerna och 

                               
203  Bråket mellan västgötar och upplänningar, vid vilket Ericus Kyllander, vg (Lq 768), 

sticker ner Andreas Hedraeus, upl., behandlas i UUAKP 6/10 1680, och sedan 
fortlöpande i protokollen till 11/10 1682. Uppgiften om nationen och mansboten från 
Lq 768. Kyllander återupptar sina studier, får testimonium från universitetet, får kungens 
tillstånd att bli präst, och dör som utnämnd kyrkoherde i Järpås 1711; UUAKP 7/3 1688, 
§ v, Lq 768. 

204  UUAKP 26/1 1681, § x.3. 
205  Några exempel på professorernas bruk av nationerna erbjuder: UUAKP 6/9 1682, § vii; 

13/6 1683, § xxii; 16/4 1684, § iv; 10/11 1686, § xi; 20/3 1689, § x; 2/1 1692; 11/1 1696, 
§ 1; 1/6 1698, § xii. 

206  Erik Falk har i sitt pågående avhandlingsarbete om verbala förolämpningar belagt 584 
förekomster av 166 olika invektiv i UUAKP 1624-1674. Invektiven rörde oftast 
områdena ”omanlighet och feghet”, ”identitet och utanförskap”, samt ”faskhet och svek”, 
och de vanligaste var hundsfott (91 förekomster), skälm (70), hora (43), tjuv (40), 
bälghund (31). Erik Falk, ”Verbala förolämpningar i 1600-talets akademiska Uppsala” 
(D-uppsats, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, vt 2006), s. 15f, 20ff. 
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absolutionspengar till nationskassan, begärde han att få absolution och bli 
junior i nationen. Han fick till svar att de gärna tog hans öl och pengar, men 
novis fick han vara ett halvår till. Förargad lämnade han då Uplands nation 
och gick in i Roslags. 

Några medlemmar av Uplands nation, Andreas Enecopiander208 och 
Mathias och Lars Rungius, lurar honom sedan till en källare, där de anklagar 
honom för att ha försökt dra tre andra noviser från nationen. De klär honom i 
kvinnokläder, dansar med honom och kysser honom.209 De säger till honom: 
”Äst icke tu enn diefwelsk vagant och pannekaka, som vill draga thessa 
novitius ifrån vår societeet, och till the andra tine pankakur [...].” 210 Ett 
vittne återger följande meningsutbyte: ”Bock swarade. Dhet har iag intet 
giordt. Enecop., io dhet har du giort din pannekaku, ia sa Bock, i äro dhet så 
wäl som iag.”211 En av de anklagade, Lars Rungius, återger Enecopianders 
ord: ”Du mente att undfly pannekaku nampnet, tu är än tå pannekaku 
[...].”212 Under överläggningarna i konsistoriet inkommer Uplands nation 
med en klagoskrift mot sin medlem Enecopiander: 

Johan Salonius inkom och lade en klagoskrift in af senioribus i Uplands 
landskapet skrifwin, moot A. Enecopiandrum och hans complices för dhet 
smädenampn han dem gifwit hafwer, och hwad mera i dheras skrift finnes.213 

Konsistoriet dömer Enecopiander till tre års och bröderna Rungius till två års 
offentlig relegering, även om Enecopiander enligt konsistoriet förtjänat 
”perpetuam relegationem”. Konsistoriet fäster sig särskilt vid att 
Enecopiander ”öfwat på honom [Bock] scurriles och obscoenas vexationes, 
såsom och medh otillbörlige ordh skymphat Uplandz landskapet”.214 

Uppenbarligen har Enecopiander retat sig på att Bock lämnat nationen. I 
Enecopianders ögon är Bock en omanlig vekling som inte står ut med att 
vara medlem i Uplands nation, att vara en ”pannkaka”. Bock har därmed 
brustit i heder; en brist som slår mot de andra pannkakornas heder. Därför 
klär Enecopiander och hans vänner Bock i kvinnokläder, dansar med och 

                                                                                                                             
207  När Annerstedt i sin universitetshistorik, efter ett brev från Olof Rudbeck d.ä. till 

kanslern, skriver att det rörde en medlem av Fjärdhundra nation, så förefaller det inte 
korrekt. Annerstedt, bd 2:2, s. 403f. 

208  Andreas Enecopiander upträder 1666-69 som Fjärdhundra nations kurator, enligt 
förteckningen i Upsalastudenten, s. 441; möjligen har han efter denna händelse bytt 
nation. Den Enecopiander som förekommer i personregistret i UUAKP, vol. VII, s. 396, 
är troligen två personer; en Anders E., hörare, och en Andreas E, den student som här 
agerar. 

209  Målet behandlas i UUAKP 20/4, § 4, 11/5, § 12, 1664. 
210  Andreas Bocks anmälan till konsistoriet, dat. 20/4 1664, i UUAKP, vol VII, bilaga, 

s. 384. 
211  UUAKP 20/4 1664, § 4. 
212  UUAKP 11/5 1664, § 12. 
213  UUAKP 20/4 1664, § 4. 
214  UUAKP 11/5 1664, § 12. 



 157 

kysser honom, kort sagt, behandlar honom som en man utan heder. Det är 
dessa ”obscena vexationer” konsistoriet finner så klandervärda. 

”Pannkaka” uppfattas som ett skymford av seniorerna i Uplands nation 
och de protesterar. Också Enecopiander ser det som ett skymford och 
använder det så, trots att han är medlem av samma nation. Han menar 
uppenbarligen att detta skymford skall man stå ut med, om man vill ha 
hedern att vara medlem av nationen. Stereotypen blir identitetsskapande, 
som för den hejarklack som kallas ”apberget”. När Bock lämnar nationen 
kränker han denna identitet. 

Samtidigt är skymfordet inte entydigt. När Enecopiander anklagar Bock 
för att dra noviser ”till de andra tina pankakur”, så avser han uppenbarligen 
Roslags nation. Att Enecopiander talar om ”pankakur” i Roslags nation, kan 
ha två orsaker; antingen är Bock inte den förste som tagit steget över från 
Uplands till Roslags, eller också kunde tillmälet brukas också om andra 
uppländska nationers medlemmar.215 

För seniorerna i Uplands nation och för professorerna i konsistoriet var 
”pankakur” uppenbarligen en stigmatiserande benämning på nationens 
medlemmar. Det var nationsäran, korporationens rykte, som seniorerna 
bekymrade sig över. Här konfronterades två hedersuppfattningar: 
Enecopianders, som innebar att man skulle kunna bära smädenamnet, och 
seniorernas, som fann namnet gå äran för när. 

Ett liknande exempel: I november 1683 kommer västgöten Gabriel 
Scholenius i bråk med upplänningen Samuel Rosing under en blöt afton på 
Forsells källare. Det blir ett våldsamt slagsmål med blodvite och sönderrivna 
kläder. Upplänningen relaterar hur han lagt sig på en bänk, och då fått höra 
västgöten säga: ”här ligger en uplänning, om iagh wettadt att han warit en 
pankaka, så skulle iagh intet druket uthur kanna medh honom. Jagh har trodt 
han skulle wara en ärligh Stockholms bode”. Västgöten å sin sida menar att 
upplänningen skällt honom för ”blodkorf”.216 

Tillmälen kunde alltså vara landskapsbaserade, som pannkakor och 
blodkorvar. Västgöten Harald Ullenius, som vistades i Uppsala 1693-1701, 
nedtecknade 30 år senare dessa öknamn: 

Det är inte utan anstöt, att enskilda landskap fordom tillfogades sina mindre 
sköna epitet, vilka också idag så till den grad envist häftar fast, att de 
knappast, ja, icke ens till nöds, kan utplånas. Så kallas upplänningen 
pannkaka, stockholmaren pepparsäck; östgöten ärtbälg; västgöten blodkorv; 
västmanlänningen jungfrupilt; roslagsbon strömmingsnacke, täljkniv; 
sörmlänningen bängsing; närkingen stekpanna, etc.217 

                               
215  Nationsprotokoll från denna tid saknas, vilka annars kanske kunnat kasta ljus över saken. 
216  UUAKP 17/11, § iii, 24/11, § ii, 1683. 
217  ”Nec scandalo caret, quod singulis Provinciis & sua olim addita sint minus grata epitheta, 

quae hodieque adeo tenaciter haerent, ut vix, ac ne vix quidem, eradicari possint. Sic 
Uplandus dicitur Pankaka, Holmensis, Peppar-seck; O-Gothus, Ertebelg; V-Gothus, 
Blod-korf; Vestmannus, Jungfru-pilt; Roslagius, Strömings-nacke, Telg-knif; 
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Givetvis behövde dessa benämningar inte som glåpord slängas i ansiktet på 
vederdelomän; de kunde också framföras antydningsvis. Detta framgår av en 
berättelse som Ullenius 1697 fick höra av amiralitetspredikanten Alcinius i 
Stockholm: 

Dän tid Askbohm war Depositor i Upsala, kom engång ibland andra en 
Norrlänning fram at deponeras, hwilken, när han, efter Depositoris befalning, 
på golfwet hade schriwit desse ord: Dixit impius in corde suo: Non est Deus 
[Den gudlöse sa i sitt hjärta: Gud finns inte]; och widare befallning fick at 
dem explicera, uthtydde dem ridiculè sålunda: impius, östgöthen, (pekande 
ther uppå, at Depositor war Östgöthe) dixit in corde suo, swor wid sin siäl: 
Non est Deus, at han aldrig skulle äta ärter.218 

Givetvis antyds här att Askbohm såsom östgöte var en ärtbälg.219 Dessa 
stereotyper, eller kanske stigmatiserande tillmälen, bör ha varit stärkande för 
sammanhållningen inom nationskollektiven, var man nu på den givande eller 
tagande sidan.  

4. Heder och landskap 

Stigmats motsatts var hedern. Det var hedern som försvarades när tillmälen 
ledde till slagsmål. Studentmiljön vid denna tid var genomsyrad av en 
hederskultur. Äran, hedern, respekten, var viktiga ting, såväl för personen 
som för den nation personen tillhörde. Några exempel illustrerar detta. 1631 
tog några smålänningar åt sig av en skål ”Smolandis till despect”.220 1664 
hade två studenter hamnat i bråk, och inför konsistoriet sa den ene: ”strax 
begynte han öfwerfalla mig medh hårde ord, kallade mig hunsfott, skelm och 
icke allena tillwitte migh dhet nampnet uthan hele mitt landskap”. Den 
skyldige erkänner tillmälena mot person, men inte mot nation.221 Senare 
samma år hände samma sak; två studenter hade ”kallat oss finnar [för] 
hunsfottar, dher medh dhe hele wårt landskap braverat hafwa”. De skyldiga 
erkände tillmälen mot person, men ej mot nation.222 1668 anklagades en 
Nicolaus Celsius av smålänningarna för att ha sagt ”jag gifwer alla 

                                                                                                                             
Sudermannus, Bengsing; Nericius, Steke-panna; &c.” Harald Ullenius, ”Rerum variarum 
quinquagena”, § 47 (SSLB: Ullenius 2, bl. 441v-442v. Benämningen på sörmlänningen, 
bängsing, kan vara en form av ordet bängel, slyngel. 

218  Harald Ullenius, Memorial-bok, § 5 (SSLB: Ullenius 5). Ullenius tillägger: ”Retulit mihi 
Reverend. Abrah. Alcinius [Berättade välärevördige Abraham Alcinus för mig], d. 25/1 
1697.” Alcinius var västgöte från Älgarås, studerade i Uppsala 1659-73, från 1673 präst i 
Stockholm (Lq 551, rättelse); Ullenius var informator åt hans son. 

219  Magister Harald Askbohm var depositor i Uppsala 1678-85; UUAKP 16/11 1678, § iv, 
UUAKP 6/5 1685, § viv [dvs. ix]. 

220  UUAKP 20/7 1631, § iii. 
221  UUAKP 18/5 1664, § 2. 
222  UUAKP 20/12 1664, § 5. 
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smålänningarne tusend dieflar”; för sitt svaga huvud skull kom han undan 
med att ”afbidia sitt brott hoos nationen i samma loco, som han dem 
offenderat hafwer”.223 1671 stod kalmariter anklagade för vexation av en 
novis. En av de tilltalade försvarade sig med att novisen är en slösare, ”är 
och liten heder det för wårt landskap”.224 

I Västgöta nation diskuterades 1746 en novis med värmländsk bakgrund, 
vilken sig ”om Nationen i gemen oanständigt utlåtet och sagt, det han 
ångrade, at han ei gifwit sig i Wärmelands Nation, emedan i Wästgiötha 
Nationen äro bara lapprijs karlar, och långt bättre i Wärmelands än där, 
hwilket genom witnen intygat och af honom sielf widgådt blifwit”. Hans 
informator lyckades förhindra uteslutning, men novisen fick göra skriftlig 
avbön, i vilken han enligt nationsprotokollet lovade, att han ”hädanefter i 
intet mål skal wara wår berömmeliga Nation til någon wanheder eller 
förklening hwarken med ord eller gerningar”.225 

Att förtalas och skymfas gick alltså hedern för när; därför blev det bråk 
med studenter ur andra nationer. Men inbördes bråk var ”til Nations största 
wahnheder”, som det hette efter ett slagsmål 1732.226 Denna fara fanns också 
”om någon i Nationen skulle göra vana af källargång och supande, hafva 
oanständigt compagnie, eller eljest på något sätt så lefva, som kunde lända 
Nationen til vanheder”. Kuratorerna hade därför att ”efterfråga” sådant, så 
att de skyldiga kunde föras rätt eller uteslutas.227 

Å andra sidan kunde nationen ställa sig i hederlig dager genom skänker 
till någon av domkyrkans präster. Så konstaterade Västgöta nations kurator 
1729 att ”en stor del af Nationerne” ihågkommit vicepastor Wiman, varför 
han, ”på dragande kall och Ämbetets wägnar”, förslog att Västgöta nation 
”något til sin heder wille förära welb:te vicepastor”.228 Mindre än två 
decennier senare har detta blivit en tradition: 

Ärindrade Curator, huru wår Nation i alla tider hafft den låfliga och 
berömliga plägseden, at merendels hwart 3:die år med en Äreskiänk af 
Cassan komma ihog någon af Prästerna wid Domkyrckan [...].229 

                               
223  UUAKP 7/3 1668, § 3. Möjligen är denne Nicolaus Celsius identisk med den blivande 

professorn Nils Celsius. 
224  UUAKP 17/5 1671, § 15. 
225  VgN prot. 23/4 1746, § 4; 1/5 1746, § 3. Västgöta nations protokoll för åren 1682-1727 

finns i utdrag bevarade (SSLB: Sundholm 136), därefter i original (UUB: U920a o.f.). 
För de källkritiska problem som vidlåder nationsprotokoll (de nyttjades bl.a. som 
maktmedel), se diskussionen och den anförda litteraturen i Johan Sjöberg, Makt och 
vanmakt i fadersväldet. Studentpolitik i Uppsala 1780-1850, (diss.) Uppsala 2002, s. 53f. 
Protokollen reser för de uppgifter jag hämtar ur dem bara tidvis källkritiska problem; vi 
kommer nedan att se ett sådant fall. 

226  VgN prot. 20/5 1732. 
227  VgN prot. 9/10 1725, § 5. 
228  VgN prot. 11/12 1729. 
229  VgN prot. 1/5 1745 (pag. 235f). Skänkerna omnämns första gången i VgN prot. 17/10 

1724. Se även VgN prot. 25/10 1735, 1/5 1756. 1758 beslöts att varje år honorera mag. 
Halenius, hos vilken nationen samfällt tog sakramentet; VgN prot. 8/11 1758. 
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Landskapet beslöt fortsätta seden. De honorar som, vanligen vart tredje år, 
gavs inspektor var också en hederssak. 1737 beslöt Västgöta nation ”effter 
allmen wedertagen Sed wid Nationerna”, att förära tillträdande inspektor ett 
honorarium ”till Nationens heder och förmåhn”.230 

Men också professorerna tar hänsyn, inte blott till sin egen, utan också 
nationernas heder. När smålänningarna (wexionenses) 1671 står anklagade 
för vexationer, kräver Olof Rudbeck att de ges sådant straff att kalmariterna 
inte kan anse sig hårdare straffade.231 Offentlig och beständig relegering 
drabbade 1684 en Petrus Besser, för att han skrivit paskiller om två 
professorsdöttrar: 

Förfrågades om i Bessers relegation utföras skulle af hwad nation han woro, 
men resolverades att aldenstund han sig icke wist hållit till någon nation som 
förmenas synes och [det för] landskapen neesligit och odieust [vore, om] der 
exprimeras skulle altijdh landzskapz nampn, derföre mentioneras i hans 
[relegation] ey något af hwadh landskap han warit, uthan relegeres effter 
constitutionum tenorem [konstitutionens anda].232 

Professorerna valde alltså att inte nämna hans landskapsursprung eller 
nationstillhörighet, då det skulle vara vanhedrande för nationen. 

I Västgöta nations äldsta stadgar, troligen tillkomna mot slutet på 1640-
talet, poängteras hedern: Nationens högste ämbetsman, praeses, har till 
uppgift skydda landsmännens gemensamma heder, och kuratorerna att 
övervaka novisernas leverne, så att inte ett äpple skämmer hela korgen, inte 
en novis deformerade seder ger alla landsmän dåligt rykte.233 Så avspeglades 
den enskilda vandeln på nationens rykte och heder. Den som inte levde upp 
till detta skulle näpsas, tvingas till avbön, böter eller, i värsta fall, uteslutning 
ur nationen, på bestämd eller evig tid. I det senare fallet skulle inte längre 
individens vanhedrande leverne fläcka nationens heder. Dock var 
uteslutningar ingen vanlig åtgärd. Som exempel kan nämnas den student som 
uteslöts 1740 för att i stället för studier och kontakt med nationen, ha ägnat 
sitt första år i Uppsala åt teater.234 

                               
230  VgN prot. 13/9 1737. 
231  UUAKP 30/9 1671, § 1; jfr UUAKP 4/10 1671, § 5. 
232  UUAKP 28/5 1684, § ix. 
233  Stadgarna finns tryckta (med svensk översättning) i Gunnar Rudberg, ”Västgöta nations 

äldsta stadgar”, Vestrogothica II (1932), s. 33-49 (stadgarna från s. 41), efter två 
handskrifter i UUB (en tredje i SSLB: Ullenius 4, har varit Rudberg okänd). Praeses är 
inte identisk med inspektor; praeses valdes av seniorerna bland landsmännen, till att vara 
nationens högste ämbetsman för den tid han vistades vid akademin. Funktionen bortföll 
när inspektorer från professorernas led utsågs 1663. Bland preases plikter: ”Communem 
popularium utilitatem et honestatem spectare.” (kap. i, § 1.) Om kuratorernas 
övervakning av seder: ”ne omnes populares ab unius, ut saepe fieri solet, morum 
deformitate male audiant” (kap. iii, § 6). 

234  VgN prot. 1/5 1740. Den uteslutne var Haquinus Andreae Undenius (Håkan Andersson 
Undén), född 1721, inskriven i UUM 23/8 1739 (Lq 1957). Sundholm har i gamla 
protokollsboken räknat till nio uteslutna under de 45 åren 1682-1727 (åren 1714, 1721, 
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5. Heder och landskapsnamn 

Slutligen bör debaclet vid Petrus Schyllbergs disputation 1740 beröras. 
Petrus Schyllberg, som bar samma namn som sin far, teologie professorn 
och, från 1736, biskopen i Skara, Petrus Schyllberg, hade inskrivits i 
Västgöta nation 1724, ännu inte sex år fyllda.235 Fadern var från 
Västergötland och hade varit framträdande i nationen; han blev också dess 
inspektor 1727. 

I mars 1737 disputerade sonen Schyllberg pro exercitio, men avstod från 
att ange landsmanskap under sitt namn på avhandlingens titelblad. I enlighet 
med gott skick borde där stått ”VG”, för Vestro Gothus, västgöte.236 Vi vet 
inte orsaken till denna underlåtenhet. Kanske kände han sig mer som 
upplänning, då han levt hela livet i Uppsala. Kanske var det ståndshögfärd; i 
den följande debatten anfördes att just biskopssöner avstått från att ange sitt 
landsmanskap.237 

En följd av Schyllbergs underlåtenhet blev att nationsstadgarna, som 
omarbetades 1738, kom att innehålla bestämmelsen att medlem av nationen 
skulle ange nationstillhörighet på sina avhandlingars titelsidor, om han 
önskade njuta nationsförmåner,238 dvs. fortsätta vara medlem av nationen. 
Det fanns på så sätt en hot om uteslutning för den som underlät att ange sin 
tillhörighet till Västgöta nation. Stadgarna hade utarbetats på svenska av en 
femtonmannagrupp, under ledning av kurator Axel Luth, och antagits på 
allmänt landskap i december 1738.239 Vid uppläsandet av stadgarna inför 
antagandet utelämnades dock denna paragraf, ”par moderstiè för Candidat 
Schylberg,240 at ei recentiores då motte skönja, det Herr Candidat Schylberg 

                                                                                                                             
1723). ”Protocoller vid VästGötha Nations sammanträden i Upsala [1682-1727]”, pag. 
192 (SSLB: Sundholm 136). Siffran förefaller dock i underkant. 

235  Den äldre Schyllberg har vi ovan stött på. Den yngre, 1718-62, varom här är fråga, blev 
fil. mag. 1740; var sedan kanslist och sekreterare vid statliga verk, samt adlades 
Carlsköld 1752 (Lq 1642). 

236  I protokollen (bl.a. VgN prot. 14/5 1740, p. 119) kallas detta ”Landzskapz Namnet 
Westergothus”. ”Westergothus” är västgöte, inte Västergötland. Det är alltså inte 
landskapets namn som avses, utan ett tillnamn till personnamnet; ett tillnamn som 
baseras på landskaps- (dvs. nations-) tillhörighet. Tillnamnet är ett substantiverat 
adjektiv, och uppträder här närmast som appellativ, ett klassbegrepp. Det är därför 
Westergothus (ett adjektiv) kan kallas landskapsnamn. 

237  VgN prot. 14/5 1740 (p. 131). 
238  ”Qui Specimen aliquod Academicum publicae luci committit, Nationis nostrae, cui 

adscriptus est, nomen in fronte Dissertationis suae exprimet, si juribus Nationis frui 
cupit.” Nationsstadgarna, kap. 11, § 7. Citerat efter VgN prot. 14/5 1740 (p. 119f). Denna 
version av stadgarna, som ägde bestånd i ett sekel, förefaller inte vara tryckt. Schyllberg 
anger själv att hans underlåtenhet 1737 var orsaken till paragrafen; VgN prot. 14/5 1740 
(p. 124). 

239  VgN prot. 15/11, 20/12 1738. 
240  fr. ”av blygsamhet, ärbarhet”; tanken är att inte inför recentiorerna, de nybakade 

studenterna, gå Schyllbergs ära för när genom att utsätta honom för smälek. 
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til större delen i samma §. påsyfftades”.241 Stadgarna översattes sedan av 
samme Petrus Schyllberg till latin.242 De underskrevs först den 14/5 1740, 
men nationen levde efter dem från den 1/5 1739.243 

När Petrus Schyllberg den 20 maj 1740 skulle disputera för graden 
utelämnade han på nytt landskapsnamnet och skrev sig ”Petrus Schyllberg, 
Fil.”, dvs. ”Petrus Schyllberg, sonen”.244 Söndagen den 11 maj spikade han 
avhandlingen, varpå ett enhälligt missnöje yppade sig bland västgötarna över 
tilltaget att utelämna landskapsnamnet. Medlemmar av andra nationer hade 
av samma skäl sökt riva ner avhandlingen från anslagstavlan, och ”än widare 
enskylt yttrat sig för några af Landzmännerna, det woro wi alt för enfaldiga, 
om wi skulle tillåta Nationen lida en slik tort [orätt]”. Av detta upprördes 
landsmännen och krävde en sammankomst att behandla den ”kallsinninghet” 
Schyllberg visat nationen. Dagen därpå möttes nationen och de närvarande 
önskade att stadgarna skulle efterlevas, ”af den ena, så wel som af den andra, 
Och borde ingen Distinction på det sättet ibland membra Nationis 
[nationsmedlemmar] tålas, hälst den worde derigenom myckit lidande”.245 

Därefter sammankallades nationen, förutom recentiorerna, av inspektor 
onsdagen den 14 maj.246 Kurator Wennergren redogjorde247 för 

                               
241  VgN prot. 14/5 1740 (p. 129). 
242  VgN prot. 20/12 1738, 30/11 1739. 
243  VgN prot. 14/5 1740 (p. 128f, 142f). 
244  Petrus Schyllberg, De nexu atheismi et fatalismi, Upsaliae 1740 (pres. Petrus Ullén), 

titelsidan. 
245  VgN prot. 14/5 1740 (p. 119-121). 
246  Protokollet från denna sammankomst löper genom 26 sidor i protokollsboken (p. 118-

143). Sidorna har varit bland de mest lästa av Västgöta nations protokoll, och tidigt blev 
de slitna och utsattes för åverkan. Vid allmänt landskap 1/5 1746 diskuterades 
protokollsbokens dåliga skick, och beslöts att uttaga sidorna och renskriva dem på nytt, 
varvid tidigare kuratorer skulle ombedas insända sina eventuella utkast till protokollen 
(VgN prot. 1/5 1746, p. 249ff). En av kuratorerna 1740, Wilhelm Victorin (Lq 1774), 
insänder sitt exemplar av protokollet av den 14/5 1740. Med hjälp av detta återställs 
protokollstexten, varvid fem betrodda nationsmedlemmar intygar att den nya texten ”är 
med det förra originalet [...] likalydande”, vilket de, om så skulle fordras, med livlig ed 
kan intyga (VgN prot. 14/5 1740, p. 140). De nyskrivna sidorna omfattar större delen av 
protokollet (p. 125-140). De ursprungliga sidorna förefaller inte finnas i behåll. Jag 
bedömer dock att de nyskrivna sidorna är likalydande med de ursprungliga. I 
protokollsboken finns ibland försök att utplåna namn (t.ex. VgN prot. 20/5 1732), vilket 
jag tror kan sättas i samband med en anteckning från 1742, där några medlemmar 
protesterar mot skrivningar i protokollen, i vilka de fann sig ”til sin honneur wara 
angrepne” (VgN prot. 30/4 1742). Troligen har också det ursprungliga protokollet av den 
14/5 1740 varit utsatt för sådan åverkan, varvid namn och kanske delar av texten 
utplånats för att de upplevts ha toucherat någons heder. Att återställa texten bör inte ha 
inneburit några problem. Utsuddande av namn förkom redan i den gamla 
protokollsboken (VgN 1/3, 15/5, 12/10 1723, 26/2, 12/12(?) 1726; SSLB: Sundholm 136, 
p. 162ff, 181, 190), i vilken också två blad från 1726 var utrivna (ibid., s. 187). 

247  Nationerna hade alltid två kuratorer, varav en vanligen förde ordet och den andre 
protokollet; Lewenhaupt, s. 21. Då Wilhelm Victorin hade sin version av protokollet i 
behåll (se föregående not), och Johannes Wennergren (Lq 1779) längre fram i protokollet 
kallas ”närwarande Curator” (VgN prot. 14/5 1740, p. 133), så antar jag att ordet fördes 
av Wennergren. 
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händelseförloppet och förklarade att oavsett sakens känslighet, ”såsom den 
der wid widrigt utslag skulle bli nog odieuse [avskyvärd]” (dvs. leda till 
uteslutning), så kunde de i sin ämbetsutövning inte underlåta att lyssna till 
landsmännen, vilka ”förklarat Nationens heder wid Academien böra 
soûteneras [vidmakthållas, försvaras], hälst den woro nu i situation, at til god 
frägd och conduite [uppförande] täfla med öfriga Nationerna”.248 Schyllberg 
hade alltså, genom att utelämna landskapsnamnet, förolämpat nationen och 
gått dess heder för när, samt givit andra nationer anledning att antyda att 
Västgöta nation inte kan försvara sin heder. 

Nationens inspektor, historieprofessorn Elias Frondin, framhöll sedan 
”huru okiärt Honom war at en sådan casus existerat” och manade 
landsmännen att diskutera saken utan affekt. Därpå gavs ordet till Petrus 
Schyllberg själv, som talade ”ei utan särdeles sinnes rörelse”. Han höll den 
för infam, som påstod att han uteslutet landskapsnamnet ”i acht och mening 
at chicanera Nationen”. Han hade 1737 utelämnat det, förklarade han, för att 
fadern då var i staden och alla visste att han själv var i Västgöta nation, och 
därför hade sedan en särskild paragraf införts i stadgarna. Han hade, ”utan at 
på ringaste sätt wilja loedera [gäcka, håna] Nations heder, äfwen nu icke 
lemnat det, på det Han ei hos andra Landzmän motte exponera sin egen 
honneur, at nu wara der til twingad af Nationen”.249 Han hävdade också att 
han haft för avsikt att be om dispens från kravet att ge landskapsnamnet.250 

Uppenbarligen kolliderade för Schyllberg hans egen heder och nationens. 
Men genom att sätta sin egen heder framför nationens, ådrog han sig de 
andra nationsmedlemmarnas vrede. När den kollektiva hedern åsidosätts, så 
drabbar det alla dem som har del i den. 

Protokollet från sammankomsten den 14 maj 1740 ger en mycket levande 
bild av vad som försiggick, men kan inte här i detalj följas. Ett par 
medlemmar, Laurentius Noring och Sven Wilskman,251 vilka varit som 
hätskast mot Schyllberg den dag han anslog avhandlingen, hade bytt sida 
och uppträdde till Schyllbergs försvar. Men det gjordes med sådana 
ohållbara argument att det retade nationen. När elden (åtminstone i 
protokollet) vändes mot den främste av Schyllbergs försvarare, så kunde 
bakom den eldgivningen en kompromiss arbetas fram. Schyllberg vägrade 
gå med på att låta omtrycka titelsidan, ”emedan han därmed skulle mera 
prostituera sig, än om han blefwo utesluten”.252 Han slinker också undan 
förslaget att tillstå, att ”ehuruwäl han ei sielf trodt sig därigenom förolämpa 
Nationen, likwäl gifwit andra Landzmän anledning, at det tänka”. Han vill 

                               
248  VgN prot. 14/5 1740 (p. 121f). 
249  Ibid. (p. 122-124). 
250  Ibid. (p. 137, 140f). 
251  Lars Noring (Lq 1824) och Sven Wilskman (Lq 1853); VgN prot. 14/5 1740 (p. 125f). 

Noring är den som för ordet för Schyllbergs sak. Wilskman kommer vi längre fram att 
möte. 

252  VgN prot. 14/5 1740 (p. 135). 
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inte att nationen skall tro att han gör avbön för att inte ha brukat 
landskapsnamnet; men han erkänner sig ha felat i att inte be om dispens 
innan titelsidan trycktes. Med detta låter sig sammankomsten nöja.253 

Så nåddes den för hederskänslan så viktiga kompromissen, den hederns 
dialektik som Bourdieu talat om.254 Schyllberg kunde anse sig ej gjort avbön. 
Nationen kunde anse att Schyllberg erkänt sig gjort fel. Ett sådant resultat 
kunde bara uppkomma mellan entiteter som betraktade varandra som 
hedervärda. Inspektor Frondin hade mot slutet av sammankonsten förklarat 
hur okärt det vore om nationen skulle vidta stadgans yttersta konsekvenser. 
Nationen förklarade sig villig att söka alla medel ”til Sakens componerande, 
och woro, allenast de sluppo at oroas af Candidat Norings ogrundade och 
osmakeliga raisoner, ei sinnad, at skrida til yttersta och widrigaste beslut”.255 
Några medlemmar vittnade om ”hwad honettes jugemens [hederliga 
omdömen] han [Schyllberg] äfwen i närwaro af främmande Landzmän, fält 
om Nationen”, och Schyllberg själv deklarerade ”sitt estimè [aktning] 
framdeles för Nationen”.256 Så kunde Schyllberg erkänna ett fel, men utan att 
göra avbön. Nationens heder var försvarad, utan ett vidrigt beslut som kunde 
ha fläckat dess rykte. 

Men som vi tidigare sett, så avlöpte inte alla hederskonflikter så 
hedersamt. 

Allt det vi hittills behandlat – bråk med landskapsförtecken, pennalism, 
stigmatiserande tillmälen, hederskänslan – verkade sammanhållande inom 
nationerna. Som underlag för detta fungerade naturligtvis studenternas 
gemensamma ursprung, de kom från samma gymnasieskola, stift eller 
landskap. I den främmande staden kom de att dras in i den gemenskap som 
formades av landsmännen, de som före dem kommit dit, och denna 
gemenskap stärktes av såväl ursprung som de, av de akademiska fäderna ofta 
illa tolererade, företeelser, som ovan behandlats. Men gemenskapen 
formades och stärktes också av mer tolererade företeelser, och till dem 
vänder vi nu vårt intresse. 

6. De tolererade nationerna 

Vi berörde ovan hur konsistoriet på 1620- och 1630-talen återkommande 
förbjöd de cornut- och pennalöl som arrangerades på landsmannabasis. 1650 
beslutar konsistoriet att ”conventus nationales” skall förbjudas.257 

                               
253  Ibid. (p. 139-141). 
254  Pierre Bourdieu, ”Hederskänslan” (1960), idem, Kultursociologiska texter, Stockholm 

1986, s. 19-61. 
255  VgN prot. 14/5 1740 (p. 139). 
256  Ibid. (p. 139, 141). 
257  UUAKP 13/11 1650, § 10. 
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Protokollet förklarar inte närmare vad man avsåg. Men några år därefter, 
1654, får vi klarare besked: 

M[agister]. Ravius protesterade emoot conventus nationales, sade att dhe 
förorsakade myckett ondt, i dett att dhe [studenterna] skole vara uti 
seniorernes devotion, hwilka ordinera dem till sina lectiones privatas, och 
draga dem ifrå lectionib[us]. publicis, förbiuda att höra den Professorn som 
giör dem någott emoot. Slöts att sådant skall in constitutionibus förtagas.258 

De konvent som här omtalas kan inte vara de vanliga cornut- eller 
pennalölen, snarare regelrätta sammankomster under ledning av seniorer, det 
som på svenska kallades (och fortfarande kallas) ”landskap”. Professor 
Ravius reagerar alltså mot förekomster av nationer, och vad det för med sig i 
form av seniorernas, de äldre studenternas, möjligheter att påverka 
undervisningen. 

Konsistoriet ansåg att nationerna borde förbjudas i de nya 
konstitutionerna för Uppsala universitet. Detta krav återfinns i den 
promemoria som upprättades för Magnus Gabriel De la Gardie, inför hans 
första kanslersbesök i Uppsala i januari 1655.259 I konstitutionerna, som 
stadfästes 27 juni 1655, stadgas sedan förbud för nationssammankomster 
(nationalia conventicula); överträdelse skulle medföra relegation.260 Detta 
förbud var inte populärt hos studenterna. De kapitel som angick studenterna 
trycktes 1655, anslogs på universitetets anslagstavla, men revs genast ned.261 
En ny tryckning 1665 ledde också till oroligheter.262 Förbudet mot konvent 
var formellt i kraft till införandet av nya konstitutioner 1852. Varje nyanländ 
student fick för sig uppläst det kapitel ur konstitutionerna som behandlade 

                               
258  UUAKP 20/9 1654, § 14. 
259  Promemorian återges i Annerstedt, Bihang 2, s. 1-5, om studenterna: s. 4f. 
260  1655 års konstitutioner, kap. 23, § 17. Konstitutionerna har översatts av Krister Östlund 

och publicerats med latinsk parallelltext, i Promotionsfesten i Uppsala den 27 maj 2005 
(Acta universitatis upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. B. Inbjudningar, 
145), s. 29-145. Nämnda paragraf återfinns på s. 136f. Konstitutionerna trycktes i sin 
helhet på originalspråket först 1890: ”Upsala universitets konstitutioner af år 1655, för 
första gången utgifna av Claes Annerstedt”, i: Upsala universitets årsskrift 1890. En 
tidigare svenska övers. är: ”1655 års universitetskonstitutioner” (övers. 
C. M. Schybergson), Årsskrift. 1918. Utgiven av Åbo akademi, s. 168-243. Det ska sägas 
att konstitutionernas betydelse inte på alla ställen är solklar, vilket bl.a. speglas i 
översättningarnas skiljaktigheter. 

261  Beslut om anslaget: UUAKP 22/8, § 10, 5/9, § 4, 1655. Tryckningen: Isak Collijn, 
Sveriges bibliografi. 1600-talet, sp. 947. Nedrivning: UUAKP 14/11 1655, § 11, 5/11 
1656, § 7. Redan 1642 diskuterades tryckning av detta kapitel, men utan beslut (UUAKP 
6/4 1642, § 9). Geschwind 2001, s. 71, nämner denna diskussion, men ger intryck av att 
tro att kapitlet aldrig trycktes i Uppsala, utan blott i Dorpat på 1690-talet. 

262  Extract aff konglighe constitvtionibvs academien i Vpsala gifwne 1655, Upsaliae 1655. 
Extraktet trycktes 10/11 1665. Behandlas i UUAKP 4/10 1665, § 11, 13/12 1665, § 2, 
14/2 1666, § 2. 
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studentens liv vid universitetet, i vilket stadgades detta förbud.263 När 
studenterna avlade den i konstitutionerna stadgade studenteden, med 
trohetsförklaring till konungen och universitetsledningen, så kunde han 
införskaffa ett tryckt formulär, som innehöll denna ed samt kapitlet om 
studenternas liv och seder vid universitetet.264 

Detta innebar inte att universitetsledningen var okänslig för 
landskapstillhörighet. När studenter 1624 skulle tilldelas uppehälle på 
kommunitet fördelades platserna landskapsvis: Uppland (3 studenter), 
Västmanland (2), Södermanland (4), Närke (2), Värmland (2), 
Östergötland (2), Västergötland (2), Småland (2), Hälsingland och 
Gästrikland (2), Ångermanland (2), Dalarna (1).265 Så skedde fram till dess 
att kommunitetsinrättningen slutligen avskaffades 1676.266 Vid sidan om 
kommuniteten kunde studenterna erhålla stipendier.267 Även för dessa 
gjordes en fördelning landskapsvis eller stiftsvis.268 Landskap och stift kunde 
på ett ungefär sammanfalla för professorerna: ”Då discurrerades ther om, 
huru många stipendiarii skulle assigneras uthaff hwart biskopz stifft och 
landskap.”269 Det skulle vara en viss proportion mellan landskapen eller 
stiften, som ses av fördelningen 1624; år 1630 utsades att stipendiater skall 
vara av alla stift, och såväl 1631 som 1632 underströks att vid kommuniteten 

                               
263  Detta omnämns då och då i protokollen, från UUAKP 14/11 1640, § 3 (jfr 16/11 1640) 

till åtminstone 24/4 1790, § 23, och förefaller ha varit praxis. År 1642 heter det, att 
”juventus academica hörer them åhrligen af Notario publice uthi Academien upläsas” 
(UUAKP 6/4 1642, § 9). 

264  Dessa utdrag ur konstitutionerna började tryckas 1655; E Constitutionibus Regiae 
Academiae Upsaliensis excerpta …, uo, uå [Uppsala 1655]. Utgåvor under 1600-talet 
förtecknas av Collijn, sp. 947. Från 1737 trycktes de på studentkassans bekostnad och 
såldes till förmån för fattiga (jfr UUAKP 3/4, § 7, 20/4, § 3, 1723). Detta skedde sedan 
återkommande. Jag har sett det formulär, åtta opag. sidor i kvarto (1 ark), som Olof 
Sundholm (Lq 2506) införskaffade, trol. vid sin inskrivning 1771; E Constitutionibus 
Regiae Academiae Upsaliensis excerpta …, uo, uå (SSLB: Sundholm 208:10). 
Warmholtz uppger att ”et exemplar lemnas åt hvar Student som i Matrikeln inskrifves”. 
Carl Gustaf Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-Gothica, bd 15, Uppsala 1817, 
s. 102. (Warholtz manuskripts var klart senast 1780, då det såldes till Gjörwell.) 

265  UUAKP 3/12 1624. 
266  Kommuniteten, där fattigare studenter kunde få mat och logi, bestod 1593-1637 och 

1663-1676. 
267  Stipendiater nämns i konsistoriets protokoll första gången 2/5 1625. Stipendier gavs 

parallellt med kommuniteten, och blev efter kommunitetens upphävande 1676 den enda 
regelmässiga formen för understöd. 

268  Förutom de tillfällen som här diskuteras särskilt, kan nämnas följande då studenterna 
nämns efter omväxlande landskap och stift: UUAKP 3/5 1637, § i; 13/5 1640, § 3; 16/12 
1640, § 8; 23/11 1642, § 5; 10/5 1643, § 9; 21/5 1645, § 11; [?] maj 1646, § 11; 15/12 
1647, § 4; 23/12 1648, § 5; 17/12 1651, § 3; 19/1 1652, §2 . Under resten av 1650-talet 
förtecknas stipendiaterna efter stift: UUAKP 15/12 1652, § 12[bis]; 13/7 1653, § 1; 21/12 
1653, § 4; 16/12 1654, § 12; 17/12 1655, § 6; 3/7 1656, § 4; 18/12 1656, § 13; 22/6 1657, 
§ 10; 18/12 1657, § 5; 26/6 1658, § 4; 14/12 1658, § 5; 21/6 1659, § 8; 21/1 1660, § 5; 
28/11 1660, § 9. Efter nationernas accepterande 1663 börjar åter studenterna nämnas 
efter landskap vid stipendietillsättningar: UUAKP 14/6 1665, § 10; 22/12 1666, § 1. 

269  UUAKP 5/4 1638 (andra sammanträdet). 
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skulle alla stift vara representerade.270 En och annan professor kunde i detta 
sammanhang lägga sig ut för ett landskap, som när Wallius 1632 begär att 
”Nericienses måtte icke excluderas frå stipendio”.271 Ett liknande fall har vi 
1661, då ”Doct. Jordan protesterade att ingen af superintendentia 
Carolstadiensi [Karlstads stift] blifwer insatt” bland stipendiaterna.272 

Trots att konstitutionerna av 1655 förbjöd nationerna, så förblev de 
verksamma. Konsistoriet insåg snart att det var bättre att söka inlemma dem i 
universitetsstrukturen, än att söka utplåna dem. En nära decennielång 
utveckling tog vid, innan nationerna de facto accepterades 1663. 

I januari 1656 beslutade konsistoriet att ”seniores i alla landskaap” skulle 
inkallas, för att göra reda för sitt hanterande av nationernas kassor.273 
Beslutet hade föranletts ”effter juniores klaga att dhe hafwa myckett i den 
samma [kassan, fiscus] confereratt och nu weeta dhe ey till hwad usus [bruk] 
seniores den läggia”.274 Under två sammanträden samma år sker 
rannsakningen.275 De nationer som förekommer under denna rannsakning är 
Smålands, Västergötlands, Östergötlands, Södermanlands, Närkes, 
Värmlands, Västmanlands, Stockholms, Upplands, Roslags, Helsinglands, 
Västerbottens och Österbottens, i allt tretton nationer. Man kan nog utgå från 
att nationerna, eller åtminstone dess seniorer, innan sammanträdena beslutat 
hur de skulle svara. Flera av de mindre nationerna sade sig inte ha kassa, 
vilket kan ha varit riktigt. Andras svar är mer tveksamma. 
Västmanlänningarna sa sig haft kassa endast kort tid, men har bevarade 
räkenskaper från 1648. Smålänningarna, som sa sig bara göra sammanskott 
ad hoc, har räkenskaper från 1645. Att västgötarna inte haft kassa sedan 
1648, som de hävdade, förefaller inte troligt. 

Störst intresse tilldrar sig östgötarnas representant, den tjugosjuårige 
Folcherus Uhr. Han hävdade att östgötarna slutat med fiscus, och tillade: 

Hwad som der tillförende hafwer waritt kan ey wara stoort att giöra räkning 
före. Jag tycker dett finnes intz uti constitutionibus att dett skall giöras 
derföre räkning coram Consistorio [inför konsistoriet] utan landzmännerne 
som hafwa tillskutett penningar, tillkommer och att fodra räkenskaap derföre. 

                               
270  UUAKP 16/6 1630, § 6, 28/9 1631, § 10, 18/10 1632, § 2 (”förordna på alla stifft 

proportionaliter en wiss numerum”); jfr 25/10 1632, § 9. 
271  UUAKP 25/10 1632, § 9. 
272  UUAKP 27/2 1661, § 3. ”Doct. Jordan” är Jordanus Nicolai Edenius, 1624-66, f. i 

Brunskog i Värmland, teol. prof. 1659. Han blev Värmlands nations förste inspektor 
1663. Också efter nationernas accepterande möter vi sådant, som när Johannes Bilberg, 
med hänvisning till att blott en västgöte har stipendium, vill att ytterligare en skall 
komma ifråga; UUAKP 18/9 1689, § iv. 

273  UUAKP 16/1 1656, § 13. Kistan vari kassan förvarades benämndes fiscus, varav också, 
genom synekdoke, kassan har sitt namn. Jfr VgN prot. 2/10 1756: ”den så kallade Fisco 
Nationis ell: Landskaps Kistan”. 

274  UUAKP 23/4 1656, § 2. 
275  UUAKP 23/4, § 2, 21/5 1656, § 2. 
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Folke Uhr menade alltså att bara de som samlat ihop kassan kunde kräva 
redogörelse för den. Han vågade också hänvisa till att konstitutionerna inte 
innehöll någon rätt för konsistoriet att avkräva räkenskap. Han varnades då 
av konsistoriet för sin otidighet. De hade av konungen givits rätt att som en 
”magistratus legitimus”, en laglig överhet, fatta beslut till akademiens nytta. 
Konsistoriet hänvisade alltså till den domsrätt akademien som egen 
korporation hade i riket. Detta imponerade dock inte på östgötarnas 
representant. Han upprepade sin mening och tillade: ”Om dett skulle så wara 
att wij entligen motte giöra räkning seer iag äntå intett huru dett kan skee, ty 
constitutiones förbiuda studenterna att komma tillhoopa.” 

Konsistoriet ansåg nu att Uhr inte bara öppet skymfade konsistoriet, utan 
också talade ringaktande om de kungliga konstitutionerna, ”dy bleef han 
ledsagatt in carcerem [till akademiens fängelse]”. Östgötarnas sturska 
hållning motsvarar nog vad många tänkte, men endast de uttalade.276 

Konsistoriets intervention i räkenskaperna 1656 var troligen ett försök att 
stävja nationerna efter offentliggörandet av konstitutionerna året innan; att 
det, som Annerstedt skriver, i detta skulle ligga ”ett första erkännande af 
nationsinrättningen”,277 är mindre troligt. Det första steget i den riktningen 
kommer i slutet av 1661, då Olof Rudbeck utfärdar ett rektorsprogram, vari 
han föreslår att rektor varje termin och fakulteternas dekaner varje månad 
skall sammankalla landskapen att höra studenternas studier och seder.278 
Detta beslutas också av konsistoriet i början av 1662.279 Detta ledde året 
därpå till en diskussion om hur en allmän inspektion, ”generalis inspectio”, 
skall kunna upprättas för att förhindra studenternas lättsinniga och regellösa 
leverne. Ett förlag framfördes av teologiprofessor Laurentius Stigzelius: 

Om man dividerade studiosos per provincias [efter de (historiska) 
landskapen] och satte öfwer hwart landskap [studentnation] wisse 
Professores, som der på inspection hade, och kallade dem åth minstonne 2 
gånger om åhret till att cognoscera [underrätta sig om] deres studier och 
profect [framsteg], sampt mores [seder], och weta om dem berätta, hwad som 
kan nödigt requireras [påkallas]. Eller om hela juventus academica [den 
studerande ungdomen] skulle divideras per cohortes [i grupper], så att hwar 
professor hade 50 eller 60 till att hafwa inspection uppå, och å dhem hafwa itt 
wist register, dher efter han sig rätta kunde.280 

                               
276  Den vältalige Folke Uhr, 1626-67, blev 1664 professor i vältalighet; UUAKP 4/12 1664, 

§ 1. Man noterar att östgötarna förefaller att ha behållit denna inställning. 1681 klagade 
deras inspektor, Olaus Verelius, inför konsistoriet att de var oregerliga; de hade hållit 
konvent för 120 rdl, och när de planerade ännu ett för dryga pengar sökte Verelius 
förbjuda det, varpå en av dem svarade ”at han skulle giöra räkenskap derföre och icke 
inspektor”; UUAKP 22/1 1681, (minus) § ii. 

277  Annerstedt, bd 2:1, s. 84. 
278  Annerstedt, bd 2:1, s. 84f. Tryckt i: Olof Rudbeck, Bref af Olof Rudbeck d.ä. rörande 

Upsala universitet (utg. av C.Annerstedt), del 1, Uppsala 1893, s. 1. 
279  UUAKP 15/1 1662, § 17. 
280  UUAKP 14/1 1663, § 8. 
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Inpektorer, professorer med uppsikt över delar av verksamheten, fanns redan 
vid akademien, t.ex. inspektor över räntekammaren eller tryckeriet. Det kan 
inte heller ha varit konsistoriet okunnigt att nationer under inspektorer hade 
accepterats i Åbo från 1643.281 

Stigzelius förslag diskuterades flitigt i konsistoriet, vilket bestämde sig 
för ”denne division per provinciales inspectiones, efter ingen säkrare wägh 
kan der till upfinnas”.282 Efter att ha bestämt sig för denna indelning tar sig 
konsistoriet an upplänningarna: 

Om Uplandis discurrerades altså huru dhe commodissimi [bekvämast] 
divideras skola, och kunde ingen annan division upfinnas, än att dhe 
secundum naturam provinciae [efter de naturliga landskapen], uthi 
Tiundalandis, Attundalandis, och Fiädrundalandis hijt kommande och 
studerande capita [personer] divideras.283 

Troligen är det upplänningarnas stora antal, närmare tredjedelen av totala 
antalet studenter eller 237 stycken, som nödvändiggjorde en särskild 
diskussion.284 Konsistoriet fastnade för en indelningen efter de gamla 
folklanden, den indelning studenterna redan gjort i sina illegala nationer.285 
Genomgående följde konsistoriet den nationsindelning som studenterna 
redan etablerat, dvs. efter de historiska landskapen. Enda undantaget är den 
stora Smålandsnationen, som efter de två stiften, Växjö och Kalmar, delades 
i två nationer.286 När konsistoriet tillsatte inspektorer 1663, så valdes flera så 
att de fick inseende över studenter från sitt hemlandskap.287 Dit hörde 
västmanlänningarnas Olof Rudbeck, värmlänningarnas Jordanus Edenius 
och västgötarnas Ericus Odhelius. Principen bakom detta försvarades också 
av professorerna inför kanslern samma år.288 

                               
281  John Strömberg, ”Studenterna”, i Klinge m.fl. 1988, s. 291ff. 
282  UUAKP 14/1 1663, § 8. 
283  UUAKP 14/1 1663, § 8. 
284  Samzelius 1950, s. 57. 
285  Samzelius 1950, s. 50. Uplands (Tiundaland) och Roslags (Attundaland) nationer 

förekommer vid behandlingen av nationskassorna 1656. Fjärdhundra finns belagt genom 
stadgar från 1659. 

286  Möjligen sammanfördes också några av Norrlandsnationerna; Samzelius 1950, s. 57. 
287  Så skedde också i Åbo 1643 och senare; Strömberg 1988, s. 297. 
288  ”Icke heller kan förmenas [förvägras], at inspectores ähre af samma landskap, effter the 

bäst weta föräldrarnes lägenheet och sinne, kunna också förtroligast medh dem om deras 
söners studier och förhållande conferera.” Teologiska fakultetens betänkande, tillkommit 
i slutet av 1663; återgivet i Annerstedt, Bihang 2, s. 93-95, cit. s. 94. Man slås av hur likt 
detta är Åbo akademis konsistoriums motivering vid tillsättningen av en inspektor 
(Magnus Steen för Nyländska nationen) 1692, vilken sades vara lämplig ”emedan han 
der å orten sielf född är och således om hwars och eens af dhe här nu förtijden 
studerandes föräldrar och wilckor och qvaliteter närmare kunskap hafwa lärer”; 
Strömberg 1988, s. 297. Konsistoriet i Uppsala var även framdeles inte främmande för 
professorer från hemlandskapet; när sörmlänningarna begär Gustaf Peringer (nob. 
Lillieblad) till inspektor 1683, så accepterades detta av konsistoriet ”emedan h. Peringer 
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Trots att de landskapsvisa nationerna var och förblev i konstitutionerna 
förbjudna så kom de, som rektor påpekade 1682, att accepteras av 
överheten.289 Detta är ytterligare ett exempel på att landskapen var en faktor i 
det svenska samhällslivet ännu på 1600-talet. Men det var nationer under 
inspektorer som accepterades. Detta var uppenbarligen hemligheten bakom 
att både förbjuda och tillåta nationer. Nationer helt fria från insyn tolererades 
inte. Även i Åbo, där nationer under inspektorer tillåtits från 1643, talade 
konstitutionerna 1655 (som var identiska med Uppsalas) och 1661 om 
förbud mot nationskonvent.290 

Under våren 1667 beslutas om inspektionen: ”Dhen skall wärkeligen 
företagas, och dhe som icke tilförenne hafwa detta efterkomit, skola nu för 
påsk begynna.”291 Av formuleringen framgår att inspektionen över 
nationerna trots beslutet 1663 ännu inte kommit igång i alla landskap. Rektor 
och fakulteternas dekaner presenterade därpå för konsistoriet ett förslag om 
hur inspektionen skulle tillgå: Alla studenter skulle vara inskrivna i ett 
landskap; de halvårsvisa sammankomsterna, ”landskapen”, skulle kallas av 
inspektor, och ingen mat eller dryck fick förekomma; seniorer skulle väljas, 
inte för sin ålder, utan för duglighet och ordentligt leverne; inspektionen 
skulle omfatta studenternas studier, leverne och seder, och därvid skulle 
inspektor ta seniorerna till hjälp; oskick som inte kan ställas till rätta av 
inspektor, skulle anmälas till konsistoriet.292 

Förslaget förefaller att ha följts under de kommande seklen: Studenterna 
skulle vara inskrivna i någon nation.293 Solenna sammankomster, s.k. 
landskap, hölls två gånger årligen, som framgår av protokollsböcker.294 
Måltider och drickande förefaller dock att ha förekommit efter 
sammankomsterna. 1683 diskuterades de överdådiga konvent som 
nationerna gav, ofta i professorns hus, och beslöts att successivt, för att inte 
ge orsak till oroligheter, upphöra med dem.295 Hur seniorerna valdes är svårt 
att bedöma. Men inspektion över studenterna med hjälp av de äldre (seniorer 
och kuratorer) förefaller att successivt ha införts. Redan 1666 skulle ”dhe 

                                                                                                                             
också sielf är af det landskapet” (UUAKP 21/3 1683, § ii). Med samma motivering 
föreslås Ericus Aurivillius till gästrikarnas inspektor 1686 (UUAKP 31/3 1686, § xii). 

289  UUAKP 22/4 1682, § i; rektorn använder orden ”så har sedan lijkwäl landskapernes 
conservation tacito consensu blefwet approberat”, med tyst bifall har nationerna 
bibehållande godkänts. 

290  Strömberg 1988, s. 293. 
291  UUAKP 27/3 1667, § 9. 
292  ”Dekanernas förslag rörande landskapsinrättningen, Upsala den 16 Maj [läs: april] 

1667”, i Annerstedt, Bihang 2, s. 107. Förslaget behandlades i UUAKP 17/4 1667, § 2. 
Protokollet säger inte uttryckligen att förslaget antogs, men det förefaller troligt. 

293  UUAKP 5/11 1673, § 1; 17/6 1678, § iv; 10/11 1680, § iv; 14/12 1681, § i; 16/5 1688 
(majus), § iv; 15/5 1689, § vi; 11/10 1690, § xiv; 25/2 1695, § ii; 24/4 1695 (majus), § x. 
UUAKP 8/12 1720, §  xx, i Annerstedt, Bihang 3, s. 169. Kungl. brev till 
universitetskanslern, 9/3 1733, i Annerstedt, Bihang 3, s 199f. 

294  För Västgöta nations del vanligen den 1 maj och i mitten av december. 
295  UUAKP 13/6 1683, § xxii. 
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älste af landskapen” tillhållas att förmana ”sine landzmän” till stillhet.296 
Återkommande beslutas sedan att inspektorerna skall mana studenterna till 
stillhet.297 1669 beklagar sig västmanlänningarna över att vissa studenter bara 
för elakt liv; föräldrarna uppmanas ta hem dem.298 Samtidigt beslutades att 
inspektor, med nationens hörande, kunde utesluta nationsmedlemmar.299 När 
testimonium skall ges hör man med seniorer eller kuratorer om studentens 
leverne.300 Genom inspektorerna sprids rektorsprogram, kungliga brev och 
annat som skall lända till efterrättelse.301 Västmanlänningarnas inspektor 
skulle 1672 tillse att en student ej drack för mycket.302 1674 skulle 
Värmlands nation tillse att en melankolisk präst, som fick pengar till 
hemresa, inte återkom.303 1675 beslutas att inspektorerna skall undersöka att 
alla studenter antecknat sig att följa offentliga föreläsningar.304 När en 
student året därpå flyr staden undan de böter konsistoriet utdömt, så 
instrueras hans landsmän att brevledes be honom återvända innan hårdare 
medel tillgrips.305 Mot slutet av 1600-talet blir det allt vanligare att 
konsistoriet eller inspektorerna på detta sätt använder sig av nationernas 
kuratorer och seniorer för att påverka studenterna.306 1696 föredras i 
nationerna kanslerns och Kungl. Maj:ts befallningar att inspektorerna skall 
göra sig underkunniga om studenternas leverne och flit; ”de äldste” i 
nationerna skulle fyra gånger per år sammanställa förteckningar över vilka 
studenter som var närvarande eller frånvarande, samt vilka föreläsningar de 
avhörde och vad de ämnade bli.307 Man kan konstatera att förslaget av 1667 
om inspektionens utförande kom att tillämpas. Om så inte skett skulle 
knappast nationerna ha accepterats. 

Accepterandet av nationerna 1663 medförde framför allt tre ting. 
Studentnationerna kom att inlemmas i universitetsorganisationen, som vi sett 
prov på i detta avsnitt. Det gav också mer stadga åt själva nationslivet, som 
nu kunde utvecklas i det öppna. Slutligen medförde accepterandet av 

                               
296  UUAKP 13/3 1666, § 5. Jfr 1/6 1698, § xii. 
297  UUAKP 12/2 1668, § 2; 20/6 1671, § 3; 30/11 1676, § 1; 28/11 1677, § 4, 28/11 1683, 

§ iii; 8/12 1683, § iv, 20/9 1684, § v. 
298  UUAKP 7/4 1669, § 4. 
299  Ibid., § 5. 
300  T.ex. UUAKP 13/10 1669, § 2; 21/2 1677 (majus), § 8; 28/5 1682, § vi; 17/1 1683, § iii. 
301  UUAKP 6/12 1671, § 18 (mot spelväsendet); 10/11 1680, § iv (mot drickande); 20/3 

1689, § x (”hellsosamma förordningar”); 18/12 1691 (indragning av misshaglig 
dissertation); 2/1 1692 (om depositionens upphörande). 

302  UUAKP 20/4 1672, § 4. 
303  UUAKP 9/7 1674, § 1. 
304  UUAKP 17/11 1675, § 1. Jfr 10/11 1686, § xi, där rektor uppvisar sådana förteckningar. 
305  UUAKP 24/5 1676, § 1. Jfr 16/4 1684, § iv. 
306  UUAKP 6/9 1682, § vii. Jfr 1/6 1698, § xii. 
307  UUAKP 11/1 1696, § i. Kanslersbrevet av 7/1 1696, med kungl. brevet av 19/12 1695. 

En avskrift av en sådan förteckning över västgötar, daterad 6/4 1701, har bevarats av 
dåvarande kurator Harald Ullenius (SSLB: Ullenius 4, nr 230). 
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nationerna att begreppsliggörandet av landsmanskapet och hemlandskapet 
kom att leva vidare och utvecklas. 

 

7. Nationsövningar 

Redan under 1600-talet kom en del av undervisningen att ges av äldre 
studenter. Vi såg ovan hur professor Ravius i konsistoriet 1654 protesterade 
mot detta. De äldre studenterna, seniorer eller magistrar, undervisade de 
yngre i s. k. kollegier. År 1731 påminner Västgöta nations inspektor de 
yngre att ”bruka och öfwa sig i Collegier hoos de äldre LandzMän”.308 
Harald Ullenius berättar i sina minnen om hur han undervisade 1701: 

Wid vpkomsten [till Uppsala] begynte jag åther, såsom anno superiore [under 
föregående år] före Promotion, holla Collegia privata [privata kollegier] för 
them, som hade lust at betiena sig ther vthaf; Och hölt ett Collegium 
Disputatorium [disputationskollegium] öfwer Compendium Theologicum 
Hafenrefferi; Item, ett Collegium Critico-Biblicum [bibelkritiskt kollegium], 
som jag begynte then 5 Apr. och slöt then 3 Junii; förklarandes ther vthi duas 
centurias Locorum Vexatorum [två hundra besvärliga ställen]; samt ännu wid 
slutet, septem alia Loca Vexata [sju andra besvärliga ställen]; Och vthi the 
sidsta Praelectionerne [föreläsningarna] wisandes Commentatores Biblicos, 
optimos Philologos, Antiquitatem Ebraicarum Scriptores [bibelkommenta-
torer, de yppersta filologer, de hebreiska antikviteternas skribenter], &c. &c. 
&c.309 

Undervisningens former var dels föreläsningar, vari oftast auktoritativ 
litteratur förklarades, och dels olika slag av övningar, bland dem skriv-, 
orations- och disputationsövningar. Alla kunde förekomma i privatkollegier; 
de två senare slagen också på nationssammankomster. Innehållet i 
övningarna var oftast teologiskt, men kunde också vara moral-, natur- eller 
samhällsfilosofiskt, lingvistiskt eller historiskt. 

Vanligast förekommande var disputationsövningar på skrivna teser, vilka 
distribuerades till nationsmedlemmarna (det ingick i novisernas uppgifter att 
utdela dessa).310 Teser ventilerade i Västgöta nation inskrevs från 1684 i 

                               
308  VgN prot. 20/10 1731. 
309  Harald Ullenius, ”Curriculum vitae …”, opag. (SSLB: Ullenius 6). Handlingar från dessa 

övningar 1700 och 1701 finns bevarade (SSLB: Ullenius 4, nr 227, 228, 231, samt i 
SSLB: Ullenius 12 (onumr.), ”Loca vexata”). Hafenreffers teologiska kompendium är: 
Matthias Hafenreffer, Compendium doctrinae coelestis ex locis theologicis …, Stockholm 
1612, följt av ytterligare 19 latinska upplagor tryckta i Sverige fram till 1729. 
Kompendiet var ett utdrag ur hans större Loci theologici (1600), och brukades för 
universitets inledande teologiundervisning från 1612, hela seklet igenom och ett gott 
stycke in på 1700-talet. 

310  Man finner här och var i arkiven sådana handskrivna tesblad. Om noviserna, se bl.a. VgN 
prot. 2/5 1717. 
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protokollsboken. Harald Ullenius skänkte år 1700 en ny protokollsbok, men 
man fann 1702 för gott att istället använda den som särskild tesbok. I denna 
infördes också tidigare års teser så att den till slut kom att innehålla teser 
från 1681 till 1734.311 

I Västgöta nation disputerades teser på allmänna landskap, men också på 
sammankomster som inte protokollfördes, disputationskonvent. Teserna 
hämtades vanligen ur undervisningslitteraturen, men fram till 1728 även ur 
egen fatabur.312 Enligt uppgifter från 1720-talet hämtades teologiska teser ur 
Augsburgska bekännelsen, reformationens programmatiska dokument, 
medan filosofiska teser hämtades ur Samuel Pufendorfs De officio hominis et 
civis juxta legem naturalem, vari den frambrytande moderna särhållningen 
av samhällsfilosofi (naturrätt) och moralteologi inleddes.313 Från 1729 
ersattes bekännelseskriften av Hafenreffers teologiska kompendium.314 Från 
1737 till 1757 hämtades teologiska teser ur Jacob Benzelius Epitome 
repetitionis theologicae, medan filosofiska hämtades ur Omeisius Epitome 
jurisprudentiae naturalis.315 1757 ersattes Omeisius med teser skrivna av 
                               
311  ”Liber cui inscriptae sunt theses, in Natione Westrogothica ventilatae ab A:o 1681 ad 

annum currentem 1703. et quousque Deo placet.” (UUB: U 992a) Denna benämns 
hädanefter ”Liber thesium 1”. På titelbladets versosida står antecknat: ”Consilium de 
thesibus conscribendis annotandisque inierunt majores nostri, idque A:o 1684. coeptum 
est peragi. vid. Protoc. p. 13. §. 6.” (Våra fäder beslöt att teserna bör nedskrivas och 
annoteras, och det började genomföras år 1684. Se protokollsboken s. 13, § 6.) På 
titelbladet: ”Theses ad annum 1702. propositae Protocollo adjunctae fuere. Verum, cum 
Clariss. Vir, Mag:r Haraldus Ullenius A:o 1700 hunc librum emisset Protocollo 
conscribendo, postea utile videbatur, theses huic libro seorsim inferere. Propterea theses 
olim Protocollo adjectae heic comparent. Quod factum est A:o 1702. Curante Andrea 
Haqvinio.” Första tesen, från 1681 är odaterad; första daterade tes är från 22/3 1682. 
Protokollsboken för dessa år finns bara bevarad i utdrag (SSLB: Sundholm 136), i vilket 
beslutet 1684 ej avskrivits. Tesböcker finns för åren 1681-1734, 1763-1808, 1809-1818, 
1847-1853. (UUB: U 992a-d.) Teser ventilerades även åren 1735-1762, 1819-1846, samt 
efter 1853; från 1847 under benämningen ”Satser”. Eventuellt har dessa års teser aldrig 
inskrivits i tesbok; jfr VgN prot. 6/11 1765: ”Mann fan likaledes för godt, at, efter förra 
wanligheten, fatta de theses, som ventilerades på Landskapsmöten i ett band.” Från 1778 
finns enstaka teser på svenska, från 1840-talet är latinet undantag. Vid mitten av 1800-
talet började disputationskonventen benämnas ”litterära öfningar”, och som sådana 
fortlevde de in på 1900-talet. 

312  Den sista ventileringen av egna teser ägde rum 16/12 1728; Liber thesium 1 (UUB: 
U 992a). 

313  VgN prot. 9/10, 1725, § 6; 12/10 1728. ”Augsburgska bekännelsen” finns i olika 
upplagor av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Stockholm 1912 och senare. Samuel 
Pufendorf, De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo, Londini Scanorum 
(Lund) 1673 (flera senare upplagor). Om Pufendorfs verk, se Bo Lindberg, Naturrätten i 
Uppsala 1655-1720, (diss. Göteborg) Uppsala 1976, s. 43f. 

314  VgN prot. 12/10 1728. 
315  VgN prot. 2/11 1737; 9/11 1757. Jacob Benzelius, Epitome repetitionis theologicae in 

usum inferiorum patriae scholarum adornata, Stockholm 1734 (åtta senare latinska 
upplagor till 1813). I kungligt brev 19/12 1734 anbefalldes att verket skall läsas vid 
akademierna, vilket förmedlades av kanslern året därpå, och behandlades av konsistoriet 
1735 (UUAKP 19/4 1735, § 1). I närmare ett sekel förblev det undervisningslitteratur. 
Magnus Daniel Omeis, Compendium ethicum …. Accedit Prolusio oratoria de insula 
Fortunata …, nec non Epitome jurisprudentiae naturalis in gratiam auditorum 



 174 

disputationens preses, en senior, men teserna skulle först godkännas av 
inspektor.316 

Men även seniorer och magistrar höll disputationsövningar för de yngre 
studenterna. Harald Ullenius höll sådana 1700 och 1701.317 I 1739 års 
nationsstadgar införs ett kapitel om det litterära livet vid nationen, inklusive 
disputationsövningar, och i nationsprotokollet året därpå omnämns 
seniorernas ”collegia disputatoria”.318  

Fram till mitten av 1700-talet synes praxis ha varit att disputera insikter i 
såväl (den mer jordiskt inriktade) naturrätten som (den himmelska evigheten 
åsyftande) moralteologin. Men det fanns ändå utrymme för andra ämnen, 
framför allt före 1720-talet och efter 1757 års beslut om tesernas innehåll. 
1708 diskuteras den rudbeckianska, ytterst på Jordanes fotade, tesen, att 
Skandinavien var folkens livmoder, och att många, om än inte alla, 
skribenter anser att även hunnerna utgått från fäderneslandet.319 Samma 
rudbeckianska ursprung har den 1710 ventilerade tesen, att inte så få götiska 
ord har en viss släktskap med hebreiskan.320 År 1713 framlades teser av 
Algot Scarin, som vi senare kommer att möta som professor i Åbo och 
preses för dissertationer med västgötskt innehåll. Scarin hävdade att vi håller 
för säkert att västgötarna (västgoterna) från vårt gemensamma fädernesland, 
vilka under Ataulf inträngde i Spanien på 400-talet, långt från att ha skadat 
fastmer har varit förutsättningen för den lycka som gläder dagens spanska 
folk.321 

Alla tre teserna ger uttryck åt en monumentalistisk identitet, i vilken 
storslagna händelser i det förgångna kopplas till fäderneslandet. 

                                                                                                                             
academiorum adjecta, Nürnberg 1720. Omeisius Epitome kallas i protokollet oegentligt 
för Compendium; men korrekt i VgN prot. 30/11 1739. 

316  VgN prot. 9/11 1757. Enligt VgN prot. 4/11 1699 bekräftades att praeses vid 
disputationer skulle vara senior). Enligt VgN prot. 1/5 1753, skulle äldre recentiorer (de 
som gjorde sitt andra år vid akademin) respondera, juniorer (som varit mer än två år vid 
akademin) opponera, samt seniorer presidera. Bruket av Benzelius, se VgN prot. 12/4 
1758. Bruket av praeses blandade teser, se VgN prot. 8/11 1758, 8/4 1763. 

317  Harald Ullenius, ”Syllabus Thesium, quas, Auctore & Moderatore M. Haraldo Ullenio, i 
Collegio ejus privato, Upsaliae anno 1700 habito, ecercitii gratiâ opponendo & 
respondendo ventilârunt Auditores ejus”, (SSLB: Ullenius 4, nr 227); idem, ”Förtekning 
på them, som hade partes uti M. H: Ullenio Collegio Disputatoria i Upsala åhr 1701, 
öfwer Compend. Theol. Hafenrefferi”, (ibid., nr. 228). 

318  1739 års stadgar (UUB: U 915); VgN prot. 5/4 1739. Se även VgN prot. 1/5 1745; 30/11 
1746; 30/9 1749. 

319  ”Scandinaviam nostram, vaginam illam gentium ut plurimarum aliarum coloniarum; ita 
etiam Hunnicae gentis patriam fuisse, scriptores tantum non omnes consentiunt.” Liber 
Thesium 1, 29/4 1708 (UUB: U 992a), teser av Laurentius Åkerman (Lq 1073) och 
Andreas Silvius (Lq 1187). 

320  ”Non pauca verba gothica affinitatem quandam cum lingua Hebraea habent.” Liber 
thesium 1, 25/4 1710 (UUB: U 992a), teser av Nicolaus Haquinius (Lq 1147). 

321  ”Wester Gothos, qui Seculo quinto duce Ataulpho in Hispaniam ingressi sunt ex 
communi patriae nostrae originem noxisse, quin et fundamenta felicitatis, quae hodienum 
gens ista gaudet, constituisse certum est.” Liber thesium 1, 31/3 1713 (UUB: U 992a), 
teser av Algotus Asmundi Scarinus (Lq 1212). 
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Fäderneslandet är här riket (Sverige), patria communis som Scarin uttryckte 
det 1713 (minns den skillnad Terserus i utlysningen av Chronanders oration 
gjorde mellan patria communis och patria propria). Ändå finns där 
kopplingen till det fädernesland som var Västergötland. Det handlar om 
Wester Gothos, om det gotiska språket, och om hunnerna, vilka av 1700-
talets akademiska västgötar associerades med Hunneberg i trakten av 
Vänerns utlopp. 

Tydligare än i teserna framträder västgötaanknytning i de orationer, som 
framfördes för övning och meritering av juniorer inom nationen.322 Av dessa 
känner vi vanligen endast titlarna.323 Även här överväger naturrättsliga och 
moralteologiska ämnen, men någon gång var de dagsaktuella, som när Petrus 
Schyllberg (d.ä.), den blivande Skarabiskopen, år 1701 ”hölt en vacker 
Oration de Bello [om kriget], i anseende til desse tider, då Sverget af Poland 
och Ryssland med orättmätigt krig anfallet varder”.324 Av samma slag var 
den poetiska oration som Andreas Rhyzelius, den blivande 
Linköpingsbiskopen, höll 1703 om det dåvarande kriget.325 

Västgötaanknytning har ett tal 1685 om Ås härad av Magnus Detterberg, 
och året därpå ett om Marstrands belägenhet av Laurentius Eckman.326 
Talarna var juniorer och orationerna i förväg granskade, troligen av någon 
senior eller magister.327 År 1701 hölls en oration till den västgötska nationens 
lov;328 1714 om Olof Skötkonungs öden;329 1717 om det sveo-götiska folkets 

                               
322  Så långt protokollen sträcker sig tillbaka var det vanligen juniorerna som orerade, även 

om enstaka fall av seniorers och magistrars orerande också finns. Genom att orera 
meriterade sig juniorer till seniorsskap. Principen om juniorer som oratorer fastslogs i 
VgN prot 1/5 1753. 

323  De finns i Liber thesium 1 (UUB: U 992a) för 1682-96 och i protokollen från 1698. Den 
äldsta bevarade orationen i Västgöta nations arkiv är från 1758, Samuel Juslenius, ”De 
America veteribus Scandia incolis non ignota” (UUB: U 990a). 

324  VgN prot. 23/3 1701. 
325  VgN prot. 1/12 1703; ”då hölt Mons:r Ryzelius Orationem Ligatam de bello Europaeo 

praesenti”. Jfr också VgN prot 14/10 1705 (om Karl XII), 10/3 1706 (om Karl XII), 7/4 
1710 (om danska kriget), 25/4 1710 (om slaget vid Helsingborg). 

326  Magnus Detterberg (Lq 856), ”De territorio Ås häradt”, Liber thesium 1, 28/2 1685 
(UUB: U 992a); Laurentius E(c)kman (Lq 890), ”De situ Marstrandiae”, Liber thesium 1, 
13/11 1686 (UUB: U 992a). 

327  Detterberg hade inskrivits i UUM 12/9 1683 och absolverats från pennaltjänsten 27/2 
1684; VgN prot. 27/2 1684. VgN prot. 8/11 1684: ”Förordnades […] Orator Mons:r 
Magn. Detterberg, som skall visa sin Oration hos någon at emenderas förr än Han 
proclameras, på det stylus ej må vara incultus, det alle andre ock göra skola, som partes 
Oratoris härefteråt påkomma.” 

328  ”D. 2. Nov. [1701] hölt Mons:r Hendelius en Oration de Encomio Nationis 
Vestrogothiae.” (VgN prot. 2/11 1701) Magnus Hendelius (Lq 1057) blev krigspräst och 
stupade vid Poltava 1709. 

329  VgN prot. 26/3 1715, Johannes Bilmark (Lq 1302), ”de Fatis Olavi Skott-Konung och 
det ligate”. 
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gamla religion;330 och 1725 om västgötarnas strävan för den kristna 
religionens spridande.331  

Dessa orationers karaktär skiljer sig delvis från tesernas. Här finns mer av 
direkt sysslande med Västergötland, dels i lovtalet 1701, som man gärna sett 
i behåll, dels i form av topografiska beskrivningar. Om dessa drog åt det 
monumentalistiska eller det inventariska avslöjar inte blotta titlarna. I behåll 
finns emellertid en oration som kan kasta ett visst ljus över detta. 

I Knösiska samlingen i Skara bevaras en oration ”De terra ecclesiae 
Lefwensis” (Om Levene församlings trakt), från andra hälften av 1680-talet. 
Författare är Johannes Sidhelius, som studerade i Uppsala 1685-1692, och 
orationen har troligen tillkommit för ett privatkollegium.332 I sitt företal till 
fadern, vilket mest hyllar denne, kallar författaren orationen för ett barnsligt 
och okonstlat alster, hans första lärospån.333 Orationen inleds med två 
klassiska citat. I det första talar Ovidius om födelsebygdens oförglömliga 
ljuvhet; det andra är Lukianos till ordstäv blivna Patriae fumus alieno igne 
luculentior (Fäderneslandets rök lyser mer än främmande eld).334 Sidhelius 
                               
330  VgN prot 4/10 1717, Christophorus R(h)ydell (Lq 1289), ”en vacker Oration de Antiquae 

Gentis Sveo-Gothicae Religione”. Rydell disputerade 1719 på en avhandling om Skara. 
331  VgN 4/12 1725, Petrus Breander (Lq 1467), ”en vacker prosaisk Oration de Studio 

Vestrogothorum in propaganda Religione Christiana”. Breander hade tidigare berört 
temat i sin dissertation pro exercitio De monasterio Warnhemensi in Westro-Gothia 
celeberrimo, Uppsala 1723. 

332  Johannes Sidhelius, 1670-1708 (Lq 884), var son till kyrkoherden i Levene. Efter studier 
i Skara begav han sig, nyss fyllda 15 år, till Uppsala där han inskrevs under privat 
information hösten 1685. Han prästvigdes 1692. Orationen finns i SSLB (Knös 75:10), 
och titeln ges med versaler en bit in i texten: ”in animum induxi meum breviter 
TERRAM ECCLESIAE LEFWENSIS Addictam, justis proseqvi laudum encomiis” 
(p. 161). Till orationen är fogat ett företal till fadern, signerat ”Hans Sidhelius 
L[aurentii].  F[ilius].”. Talet är odaterad och inget sägs om var det tillkommit. Men 
författarens unga ålder då han lämnade Skara, torde utesluta att det hållits där (vid slutet 
av varje termin hölls ett eller flera avskedstal av någon framstående yngling som 
genomgått sista klassen; talarna var då vanligen 20 år). Sidhelius tal saknas i Västgöta 
nations tesbok och protokoll. Han nämner i början ”alii […], ad Vos verba facientes” 
(andra, som talat till Eder) (ibid., p. 161), och i slutet att det tagit en halvtimmes tid, 
”semihorulae spatium” (p. 171). Det är betydligt mindre än de tryckta tal som finns, t.ex. 
Chronanders, eller de otryckta, från 1750-talet och framåt, som hållits vid 
nationssammankomster. Troligen har Sidhelius tal skrivits till ett privat kollegium, 
kanske ett retorikkollegium. Sidhelius var opponent på landskap 1690, nyss fyllda tjugo 
år och uppenbarligen junior (VgN prot. 25/10 1690). Talet om Levene bör ha tillkommit 
dessförinnan. För detta talar, förutom talets relativa enkelhet, att han benämner det 
”barnsligt” (puerilem; p. 159); barndomen, pueritia, sträckte sig för den latintalande 
vanligen till 17:e levnadsåret, varför talet kan härröra från 1687. Det har utgivits i svensk 
översättning med latinsk parallelltext: Johannes Sidhelius, ”Beskrivning över 
Levenebygden. Anförande på latin i Uppsala omkring 1690”, Västgötalitteratur 1979, 1-
2, s. 53-70. Mina referat och citat ur talet, vilka stundom avviker från den svenska 
översättningen, bygger på originalet i Knösiska samlingen. 

333  ”puerilem huncce foetum [sc. hunce fetum] et incomptum” (detta barnsliga och konstlösa 
alster), ”leviusculas has ingenii mei primitias” (dessa mitt förstånds första obetydliga 
lärospån); (SSLB: Knös 75:10, p. 159f). 

334  Ibid., p. 161. Ovidius, Epistulae ex Ponto, I, III, 35-36. Lukianos ord är från ett grekiskt 
lovtal till fäderneslandet, vari han egentligen säger: ”men fäderneslandet rök synes för 
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uttolkar dessa författare, som att alla sannfärdiga människor av natur och 
kärlek är förpliktade att hylla sitt fädernesland, och att det av naturens egen 
ordning är bestämt att envar med kärlek skall hedra sitt fädernesland.335 Då 
han övervägde dessa meningar, beslöt han i korthet hylla Levene församlings 
trakter, eftersom ingen hittills gjort det, och eftersom, vilket i sig är nog, 
hans födelseort gör anspråk på att vara där.336 Därför skall han i all enkelhet 
tala om dessa trakter, ett allvarligt och svårt ämne, för vilket han ber om 
åhörarnas välvilja. Han griper sedan till den dubbla hyperbolen att förminska 
sig själv och upphöja ämnet (ett grepp vi känner från Chronanders och 
Trananders orationer): Om åhörarna finner talet ”tunt eller torrt”, så är det 
inte för att fädernebygden, Patriam meam, skulle sakna prydnader att tala 
om, utan beror på talarens torftiga talanger och brist på talegåva.337 Därmed 
har Sidhelius avklarat talets exordium, dess inledning, i vilken han presterat 
den klassiska anknytningen, omtalat ämnet, motiverat det, samt stämt 
åhörarna till välvilja. 

Efter en kort bön till Kristus om stöd, övergick Sidhelius till narratio, 
själva berättelsen. Den började med en beskrivning av kyrkan, därefter 
utreddes församlingens namn, varpå behandlades herresäten, prästgård och 
annexkyrkor. Efter att ha berört adelns säterier, kom turen till naturen och 
slutligen till människorna. Förträfflighet, storslagenhet och överflöd är vad 
Sidhelius vill förmedla om kyrkor, säterier och natur. Han tillgriper här den 
svenska barockens favoritgrepp, effektskapande genom överflödiga 
upprepningar, vad som kallats hyperkaraktärisering.338 

Sidhelius prisar sitt lilla fäderneslands invånare för deras outtröttligt 
odlade gudsfruktan och för den största nitälskan för religionens renhet.339 De 
levde nyktra liv, de var inte omåttliga vid fester och gillen, de upptogs inte 
av högfärd eller stred om rang och äreplaceringar. De är inte givna för 
klädprakt, ”men”, säger Sidhelius, ”sina fäders nedärvda dräkt, mer för 
kroppens bruk, än för fåfäng uppvisning anpassad, nyttja, vörda, älska de”.340 
Måttfulla är de även i sin uppfostran; barnen utsätts varken för idelig eller 

                                                                                                                             
människan klarare, än elden annorstädes” (Paulus Manutius, Adagia optimorum utriusqve 
lingvae scriptorum, Ursellis [Oberursel] 1603, s. 84). Varifrån Sidhelius har citaten 
framgår ej. 

335  ”omnes veri patriam suam proseqvi, natura tenentur amorem”, ”ab ipsius naturae 
constitutione hoc esse decretum, ut qvolibet patriam suam amore proseqvatur”; (SSLB: 
Knös 75:10, p. 161). 

336  ”qvod haud parum [longe,] ab ista [terra] locus meus Natalis suum trahit ortum”; ibid. 
337  ”sed infantiam, et ingenii mei tenuitatem”; ibid., p. 162). Att översätta infantiam med 

”barnslighet”, som i Sidhelius 1979, s. 58, finner jag inte övertygande, då infantia med 
avseende på ålder är den späda barndomen. Snarare är det brist på vältalighet som avses. 
Se Lewis & Short, eller annat lexikon. 

338  Hypercharacterization; Helander 2004, s. 49ff. Detta grepp var vanligt hos t.ex. Georg 
Stiernhielm. 

339  SSLB: Knös 75:10, p. 169. 
340  ”sed avitum majorum suorum habitum, magis ad corporis usum, qvam ad vanam 

ostentationem accomodatam, usurpant, venerantur, amant”; ibid., p. 170. 
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opåkallad aga, som på många andra platser,341 men ges inte heller lösa tyglar, 
utan lärs från tidig barndom att ägna sig åt hantverk, handel eller studier. 

Han skulle kunnat tala mer om denna trakts företräden,342 men för att inte 
trötta auditoriet klipper han tråden, som han säger, mitt i anförandet. Han 
tackar dem för att de åhört hans lovtal till sitt fädernesland, ”Patriae meae 
laudes”, och avslutar med att nedkalla Guds välsignelse över auditoriet och 
Levene församlings invånare. 

Talets struktur är den för lovprisande orationer vanliga: inledning 
(exordium), presentation av ämnet (propositio), bön (votum), framställning 
(narratio, expositio), avslutning (peroratio). Själva framställningens struktur 
visar i rudimentär form de drag som utmärkte topografiska beskrivningar, 
och som i det kommande seklet skulle standardiseras i de stora 
ortsbeskrivningsprojektens indelningar: politica (socknens belägenhet, 
kungs- och prästgårdar, allmänna inrättningar), physica (klimat, källor, djur, 
växter), oeconomica (näringar, jordbruk, hantverk), historica (kyrkan och 
dess namn, minnesmärken, prästlängder, märkvärdiga män, befolkningens 
sinnelag). Sidhelius beskriver kyrkan och märkvärdiga män under ’politica’, 
blandar ’physica’ och ’oeconomica’, samt behandlar sist, under det som 
skulle bli ’historica’, befolkningens sinnelag. Ingredienserna finns där, med 
ett noterbart undantag, forntida minnesmärken, vilka annars inte skulle 
saknats i Levene. Där finns högar, gravfält och Sveriges högsta runsten, och 
kungakrönikan vid Västgötalagen knyter såväl Håkan Röde som Stenkil till 
Levene. Men om dessa monumentalistiska drag av historisk art saknas, så är 
orationen inte i avsaknad av monumentalism: kyrkans inventarier är 
prydnader, herrgården är storslagen, allt gott finns i överflöd. 

Slutligen bör noteras att det är sitt fädernesland han talar om, Patria mea. 
Här är ordet fädernesland brukat på sin, så att säga, lägsta begreppsnivå, 
under riket, under landskapet. Det är fädernesland i den mening i vilken 
Cicero lät Marcus bruka ordet, när han talade om Arpinum. 

8. Populares och landsmän 

Inom nationerna omtalade och tilltalade man varandra som ”landsmän”. Som 
latinsk motsvarighet användes vanligen populares, men också sympatriotae 
och conterranei.343 
                               
341  ”utpote plurimi alii locorum”; ibid., p. 170. 
342  ”De hujus Terrae commoditatibus”; ibid., p. 171. 
343  Samtliga här givna i nominativ pluralis. I nominativ singularis heter de popularis, 

sympatriota, conterraneus; alla i detta sammanhang maskulina substantiv 
(substantiverade adjektiv). Popularis betydde ”landsman” (av populus, ”folk”). 
Sympatriota betydde ”landsman” eller ”fäderneslandsman” (av sym-, συμ−, en 
assimilerad form av syn-, συν−, ”lika”, och πατριωτις, patriota, ”landsman”; det senare 
sammanhänger givetvis med πατρις, patria, ”fädernesland”). Conterraneus betydde 
”landsman” eller ”medlänning” (av con-, ”sam-”, ”med-”, och terra, ”jord”, ”land”). 
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Detta bruk återfinns i gratulationsverser i var och varannan avhandling till 
1700-talets slut, i personverser vid promoveringar, samt i det dagliga 
umgänget studenter emellan åtminstone till sekelskiftet 1900, ja, det 
förekommer ännu inom nationerna.344 Parallellt med detta finner vi bruket av 
specifika beteckningar för landsmanskap, för västgötarnas del ”västgöte”, 
westrogothus, westergothus, westgothus, wisigothus.345 Vi minns hur Petrus 
Schyllberg genom att utesluta landskapsbeteckningen 1740 orsakade 
uppslitande scener inom Västgöta nation. Känt är också hur det på sin tid 
retade Strindberg till en kommentar i Tjensteqvinnans son: 

Det oupphörliga påminnandet om ens nation: 
– ”Mitt namn är Pettersson, östgöte.” 
– ”Jag heter Andersson, småländing.”346 

Medan de svenska och latinska formerna användes jämsides fram till 
inledningen av 1800-talet, så kom de svenska att bli allenabrukade därefter. 
Av de latinska formerna var populares under hela perioden den vanligaste, 
medan de ovanligare sympatriotae och conterranei mest förefaller höra 
1600-talet till.347 

Att tala om någon som landsman, eller sig själv som landsman till någon, 
har av allt att döma uppkommit när man befunnit sig bland människor av 
olika ursprungsorter, antingen hemmavid eller på främmande ort. Att 
benämna en människa med hennes ursprung, från gården, byn, staden, 
landskapet, riket, har tjänat att skilja på dem som har samma namn. Hade 
man flera Olaus, kanske också med samma patronymikon, Olaus Martini, så 
var det behändigt att kunna skilja dem åt, varvid deras ursprung användes, 
lincopensis, scharensis, eller annat.348 

                                                                                                                             
Varken Helander 2004 eller Johann Friedrich Noltenius, Lexicon latinae linguae 
antibarbarum quadripartitum, 3. uppl., Berlin 1780, kommenterar sympatriota. Båda 
anför emellertid conterraneus, sällan brukat under antiken, men då ett ”castrense 
vocabulum” (lägerspråk), som benämning på den som kommer från samma födelsestad; 
Helander 2004, Noltenius 1780, sp. 894 (cit.). Noltenius, vars första upplaga utkom 1744, 
förespråkar att man istället använder popularis, vilket bör ha bidragit till att detta ord helt 
trängde ut de andra. Lindberg 2006, s. 117n, har uppmärksammat sympatriota hos 
Andreas Bureus 1626. 

344  Erik Ronne & Marta Ronne, ”Landsman nödd och tvungen”, Ergo 2003:9, s. 13. 
345  Även andra stavningar av de latinska uttrycken finns. 
346  August Strindberg, Tjensteqvinnans son. II. Jäsningstiden, Stockholm 1886, s. 22. 
347  Två sena exempel är brev från Andreas Olai Rhyzelius till Axel Luth, 4/11 1733, vari den 

senare kallas sympatriota (SSLB: Knös 3:54), och brev från Sven Wilskman till Jonas 
Wollin, 1/5 1744, vari den senare kallas ”sympatriotisk Fornälskare” (SSLB: Knös 
3:176). Det patria, som här impliceras, är Västergötland. 

348  Ibland räckte inte ens det, som ett fall med två Olaus Martini Nycopensis i Uppsala 1646 
visar (UUAKP 2/6 1646). Ett liknande fall finns från Västgöta nation 1707, då Ericus 
Christophori Dahl (Lq 1141), från Dala socken (därav namnet), på sina och sina bröders 
vägnar begärde att den nyanlände ”Mons:r Nic. Hug. Dahl måtte ändra sit namn, at icke 
med bref och eljest dem imellan måste ske förfång och förtreteligheter”. Nationen villfor 
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I svenskt sammanhang finner vi bruket utvecklat först under senmedeltid. 
Hur detta bruk såg ut under perioden fram till början av 1600-talet, då det 
frekvent började användas av studenter i Sverige, erbjuder de beteckningar 
svenska studenter uppgav vid immatrikuleringen vid utländska universitet.349 
Vid sidan om Greifswald, vars stad och universitet lydde under Sverige 
1637-1815, så torde Rostock vara det utländska universitet som mottog flest 
studenter från det svenska riket under renässans och tidigmodern tid.350 
I Rostock inskrevs vid universitetets inrättande 1419 fyra svenskar; två av 
dem betecknades ”de Zwecia” (från Sverige), de två andra ”de Kalmarnia” 
(från Kalmar). Rike och stad var de vanligast beteckningarna under 1400- 
och 1500-talen. Under 1600-talet var rike och landskap vanligast, men under 
1700-talet blev det åter rike och stad.351 

                                                                                                                             
Dahls begäran och gav den andre Dahl, senare känd som Nils Hufwedson Dal (Lq 1271, 
SBL bd 9), ”någon tid sig om et annat tilnamn betänka” (VgN prot. 7/12 1707). 

349  Den student som ville studera vid ett universitet hade att förete testimonium från 
gymnasium eller annat universitet, samt uppge sitt namn och sitt ursprung. Namnet och 
ursprunget infördes i universitetets förteckning över dess studenter, matrikeln. Vanligen 
inskrevs studenterna i rektors närvaro, vilken också kunde föra pennan om sekreterare 
inte fanns till hands. Redan här fanns risk för att missförstånd insmög sig, inte minst vid 
antecknande av studentens ursprung. Många gånger har matriklar sedan renskrivits av 
universitetets sekreterare, mer eller mindre lång tid därefter, varvid ytterligare 
felaktigheter kunnat uppkomma (Christian Callmer, Svenska Studenter i Wittenberg, 
Stockholm 1976, s. 4f). Det förekommer också att matriklar, till följd av olyckor eller 
ovarsam hantering, fått återupprättas utifrån tillgängliga källor (ett känt exempel är ju 
Lagus matrikel över Åbo akademi). Det är givet att originalet är tillförlitligare än en 
renskrift, och en renskrift än en renoverad matrikel. I inledningarna till de stora 
utgåvorna av matriklar, som universitet med självaktning publicerat sedan slutet av 1800-
talet, redogörs ofta för källäget. 

350  I Rostock studerade 1419-1828 närmare 1300 svenska studenter, i Wittenberg 1515-1803 
drygt 800. De har förtecknats, med biografiska och bibliografiska uppgifter, av Christian 
Callmer, Svenska Studenter i Wittenberg, Stockholm 1976, och Svenska studenter i 
Rostock 1419-1828, Stockholm 1988. Om Rostocks universitet, se Sten Carlsson, 
”Förord”, i Callmer 1988, s. 3-6; Lindroth 1975a, s. 122f, 126. Under 1600-talet var 
antalet inskrivna svenskar i Greifswald 547, i Wittenberg 513, i Rostock 463, samt i 
holländska Leiden 683; Lars Niléhn, Peregrinatio academica. Det svenska samhället och 
de utrikes studieresorna under 1600-talet, (diss.) Lund 1983, s. 161f. Sett till en längre 
period förefaller dock Rostock vara det mest frekventerade universitetet, vid sidan om 
Greifswald. 

351  Jag bygger här och i fortsättningen, när det gäller Rostock, på förteckningarna i Callmer 
1988. Utgångsfrågan har varit: Hur stor andel av studenterna definierar sig på ett eller 
annat sätt. Undersökningen har tillgått så att matrikeluppgiften beaktats, inte Callmers 
senare identifiering; om en student inskrivits som Svecus, så ingår han som sådan i mitt 
underlag, även om han i andra sammanhang betecknats t.ex. WestGothus. Varje i 
matrikeluppgiften angivet ursprung har beaktats; den som betecknat sig t.ex. ”Sueco-
Smolandus”, har antecknats som uppgivande rike och landskap; detsamma gäller vid 
beteckningar som ”Scharensis Suecus”, som tolkats som stad och rike. Detta medför att 
antalet uppgivna ursprung är större än antalet personer; men då syftet här är att finna 
identitetsmarkörer, så utgör detta inget hinder, då människor, då som nu, kan anse sig ha 
flera ursprung och flera identiteter. Kvoten för förhållandet mellan antalet personer och 
antalet ursprungsangivelser är för perioden 1419-1527: 1,035, för 1539-1600: 1,406, för 
1601-1700: 1,476, för 1701-1802: 1,708. Det kan också uttryckas så, att under perioden 
före 1527 endast 3,5% av studenterna gav dubbel ursprungsuppgift, medan det av 
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Ser man närmare på dessa århundraden, så framträder intressanta mönster. 
För perioden 1419-1527, från universitetets upprättande till dess att den 
oroliga reformationstiden medförde att de svenska inskrivningarna tillfälligt 
upphörde, besöktes Rostock av 312 studenter. Närmare hälften uppgav 
städer som ursprung (47,4%), en fjärdedel uppgav riket (24,7%), en 
sjundedel (13,8%) uppgav kyrkan. De som uppgivit riket är så gott som alla 
noterade ”från Sverige” (de Swecia); blott enstaka undantag har antecknats 
med det etniska adjektivet ”suecus” (svensk).352 

För återstoden av 1500-talet, från det att de svenska inskrivningarna 
återupptogs 1539 till och med året 1600, immatrikulerades 271 svenskar i 
Rostock. Ingen uppger nu kyrkan som ursprung eller tillhörighet. Färre anger 
stadshärkomst, men de uppgår fortfarande till närmare en tredjedel (32,1%). 
Sex av tio inskrivs som svenskar (60,9%), med få undantag nu med den 
adjektiviska beteckningen suecus. Det går en gräns vid tiden kring 1540, 
mellan riksbeteckningen dessförinnan och den ”etniska” beteckningen 
svensk därefter. Orsaken till denna förändring torde stå att söka inte i en 
ökad etnisk medvetenhet på 1500-talet, utan mer i renässansens språkliga 
modeyttringar; de medeltida uttrycken (som prepositionen de för ursprung) 
skulle rensas ut ur latinet till förmån för klassiska uttryck (som adjektiv för 
ursprung).353 Detta understryks av att vi ser samma förändring i bruket, från 
preposition till adjektiv, hos dem som uppger att de kommer från städer 
(lincopensis i stället för de Lincopia).354 

Under den undersökta perioden ser vi stora förändringar i angivandet av 
landskap som ursprung (westgothus, nericius, bothniensis, etc.). Bruket av 
landskapsbeteckning hos svenska studenter i Rostock tog fart under senare 

                                                                                                                             
studenterna under 1700-talet var drygt 70%. Uppgifterna har kategoriserats som a) enbart 
personnamn; b) Svecia, svecus; c) städer; d) kyrkan (stift eller specifik kyrka); e) 
landskap (inom Sverige-Finlands dåvarande gränser); f) Finlandia, finno; g) Gothus; h) 
nobiles (studenten identifierar sig som adelsman). Från undersökningen har undantagits 
de, inte ovanliga, förekomsterna av tillnamn/ursprung baserade på församlingar, socknar, 
gårdar. Dessa kan många gånger inte skiljas från personens namn (de fungerade som, och 
blev alltmer, efternamn; jfr det i not ovan relaterade bråket om namnet Nycopensis 
1646). Intressanta kategorier för mitt resonemang är framför allt rike, stad, landskap. 

352  Med ’etnisk’ menas här att termen synes ange tillhörighet till ett folkslag. I dåtida 
språkbruk var ’etnisk’ detsamma som ’hednisk’. 

353  Det kunde måhända ligga nära till hands att som förklaring dra in reformationens 
betoning av folkspråk (och därmed etnicitet), det nya svenska kungariket efter 
Kalmarunionens faktiska upplösning (och därmed betydelsen av svensk etnicitet), det 
förnyade geografiska intresset i de stora upptäcksresornas tidevarv (och därmed 
sammanhängande större intresse för etnicitet); eller varför inte i detta se en begynnande 
identifikation med folket, nationen, i stället för med riket, kungen. Allt detta kan ha 
spelat in, men mer som ackompanjemang och effekt, än som dirigent. Den stora 
anledningen var renässansens tillbakablickande latinpurism, där bruket av prepositionen 
de, för att uttrycka ursprung, härstamning, tillhörighet, så utmärkande för 
medeltidslatinet, ersattes av det mer klassiska bruket av adjektiv; därför svecus i stället 
för de Svecia. 

354  Man kan notera att denna förändring förefaller att sätta in något decennium tidigare i 
Wittenberg; Callmer 1976. 
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delen av 1500-talet. Under 1600-talets första två tredjedelar uppgav 30 
procent av dem landskapsbenämning, vilket ökade till hälften under 1600-
talets sista tredjedel, efter att nationer tillåtits i Uppsala och Lund på 1660-
talet. Under 1700-talet utgjorde andelen fortfarande en dryg tredjedel. Denna 
utveckling var inte säregen för Rostock. En granskning av 
inskrivningsuppgifterna från det sydtyska universitetet Wittenberg 1515-
1803 ger samma bild:  
 

Tabell 1. Andelen av de svenska studenter i Rostock 
och Wittenberg som angivit landskapsursprung, 
uttryckt i procent. 

År Rostock Wittenberg 

Före 1539 6,4 3,7 

1539-1600 15,1 17,1 

1601-1665 29,9 24,1 

1666-1700 49,6 45,4 

1701-1800 36,3 35,1 

En annan källa som belyser bruket av riks- och landskapsbeteckningar, samt 
bruket av beteckningen landsman, utgör de hyllningar som studenter och 
akademiker gav varandra i personversar vid orationer, disputationer, 
promoveringar och andra tillfällen. Från tiden kring 1600 och därefter finns 
exempel från utländska universitet. När den blivande biskopen Jonas 
Kylander promoverades till magister i Wittenberg 1599 utgavs tio 
hyllningsdikter i en skrift, ab amicis & popularibus dicatae, av vänner och 
landsmän dedicerade.355 Sju av dikterna är av studenter från Sverige 
(populares), tre av författare från andra länder (amici). Sex av svenskarna 
tecknar sig Suecus, den sjunde Sueco Finnonius, men är alla i matrikeln 
inskrivna som Suecus.356 För dessa sju är ursprunget inom riket känt för fem: 
Finland, Gästrikland, Värmland, Uppland, Dalarna. Trots olika 
landskapsursprung, anger de sig utomlands som svenskar; där är de 
landsmän. 

Vänder vi oss nu till Sverige, så finner vi samma mönster. Studenterna 
inskrivs i matriklarna med angivande av ursprung, däribland 
landskapsursprung.357 Från 1620-talet och framåt finner vi 
                               
355  Ευφημια viro, eximia pietate, singvlari ervditione, reliqvisqve virtutibus ornatissima, 

Dn. Ionae Nicolai Kylandro, Gotho … ab amicis & popularibus dicatae, Wittebergae 
1599. 

356  De sju återfinns i Callmer 1976, nr 186 (sueco finnonius), 187, 188, 190, 191, 192, 197. 
357  Jag har inte gjort någon statistik utifrån UUM, dels för dess stora omfattning, dels för att 

landsmanskap tidvis förefaller obligatoriskt. 
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landskapsangivelser i protokollen från akademiska konsistoriet i Uppsala. 
Dock finns, som utgivaren av protokollen, Hans Sallander, påpekat, en 
nedgång under 1650-talet.358 Jag tror att denna, åtminstone till viss del, kan 
sättas i samband med det 1650 utfärdade förbudet mot nationer, vilket 
upprepades i konstitutionerna 1655.  

Dissertationerna var det oftast förekommande tillfället att i tryck visa 
landsmanskap. Var och varannan dissertation fram till slutet av 1700-talet 
innehåller gratulationsverser från landsmännen.359 Ibland blev de, liksom 
dedikationerna, så många att de akademiska fäderna reagerade, som i 
följande exempel från 1668: 

Rector påminte om disputationibus gradualis [gradualavhandlingarna], att nu 
en stoor abusus [missbruk] inrijtar sig med långa praefationer [förord], 
gratulationer och votis [lyckönskningar] emot constitutiones, hwilket 
borttager tijden för det uthi disputationen förhandlas skal. Resolutio. Detta 
måste genom Decanos afskaffas.360 

Det vanligaste latinska uttryckssättet för landsman var popularis (pl. 
populares), som ursprungligen antydde att man var av gemensamt folkslag. 
Så omtalar den blivande professorn och biskopen Johannes Billberg 1670 en 
annan västgöte som ”populari & amico eximie dilecto”.361 Och i en 
prosagratulation till Olof Knös 1706 omtalas denne västgöte som 
”Popularium famil[i]arissimo”, landsmännens förtrognaste.362 Näst 
vanligaste latinska term för landsman var sympatriota (pl. sympatriotae), 
som ursprungligen antydde gemensamt fädernesland. Ett tidigt exempel är 
från Uppsala 1616, då gratulanten kallar respondenten ”Sympatriotam sibi”. 

                               
358  ”För registrets vidkommande ha stundom svårigheter uppstått – i högre grad än tillförene 

– då det gällt att identifiera studenter med samma namn, eftersom landsmanskap nu mera 
sällan anges. Men å andra sidan börja alltmera verkliga släktnamn komma i bruk.” Hans 
Sallander, ”Förord”, UUAKP, bd IV, Uppsala 1970, s. [5]. Denna nedgång är tydlig i 
bl.a. stipendielistan, UUAKP 4/6 1651, där, av 19 namn, endast 4 följs av 
landskapsbeteckning. 

359  Det vanligaste undantaget är när någon disputerar på en del av en avhandlingssvit, 
författad av någon professor eller magister. Det förekommer också gratulanter som inte 
är landsmän, ofta då yngre studenter vilka respondenten varit informator åt. 

360  UUAKP 4/3 1668, utan §, mot slutet av protokollet. Jfr UUAKP 18/5 1659, § 5, där 
konsistoriet ondgör sig över att ännu mycket obildade studenter vill trycka versar och 
annat, genom vilka ”rudibus scriptis” akademin ”waanhedras, och många, der igenom, 
med otienlige dedicationer beswäras”. Likaså UUAKP 24/3 1686, § 6, där det framförs 
klagomål från hovet, över att åtskilliga studenter skriver för många dedikationer och 
dedicerar till förnäma män de inte har någon relation till, och UUAKP 12/6 1699, § iv, 
där missbruk med många dedikationer påtalas. 

361  ”utomordentligt dyrbare landsman och vän”; Martinus Lithenius, De Deo, Uppsala 1670 
(praes. Petrus Aurivillius). Lithenius: Lq 591. Billberg: Lq 558. 

362  Olaus Knös, De imperio Manliana, Uppsala 1706 (praes. Joh. Bellman). Gratulanten var 
Andreas Darelius, vg (Lq 1165). Om Knös: Lq 1179. 
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Båda var Vestrogothus.363 Andra exempel med västgötar finns från bl.a. Åbo 
1686 och Lund 1694.364 Ovanligast förefaller termen conterraneus (pl. 
conterranei) ha varit, vilken ursprungligen antydde att man var av samma 
jord eller land. Det förekommer i gratulationer till disputationer bl.a. 1641 
och 1695.365 Ett exempel på blandning av termerna erbjuder en dissertation 
från Åbo 1646. Det är Chronanders gode vän Johannes Wassenius som i en 
gratulationsvers till Petrus Kindius tilltalar honom ”Sympatriota Kindi”, för 
att sedan i de avslutande hälsningsorden byta till ”Conterraneo & amico”.366 

Att landsmän disputerade och promoverades kunde vara en källa till 
stolthet och heder. När studenten Andreas Rhyzelius i brev till den lärde 
prosten i Alingsås, Laurentius Forsselius, omtalar att ett femtiotal 
avhandlingar framlagts under vårterminen 1706, så tillägger han: ”varav 
åtskilliga som författare vidkänner våra landsmän”.367 Promotioner, då 
studenter som disputerat för graden blev magistrar, var ett givet tillfälle att 
ge uttryck för sina landsmannakänslor. Ofta gick landsmän ihop för att 
gratulera sina promovendi.368 Givetvis fanns ett moment av heder här. När 
fem västgötar promoveras 1719 diktar Johan Brisman om den femhövdade 
avkomma som framsprungit i västgötatrakterna, den prydnad som vuxit till 
sig i fäderneslandet: 

Inque his Vest-Gothicae regionis quintupla proles 
Eminet. In patriae crevit & illa decus.369 

När en professor från det egna landskapet tillträdde som rektor gavs också 
anledning att markera landsmanskap och ärofyllda känslor. Så skedde när 
Sveno Jonae Westrogothus övertog rektoratet 1637; sex landsmän, 
                               
363  Arvidus Andreae Cloderus, De justificatione hominis peccatoris soram Deo, disputatio 

secunda, Vbsaliae 1616 (praes. Benedictus P. Levchowius). Om Cloderus: Lq 35. 
Gratulanten var Laurentius Amberni Scarinius (Lq 37) 

364  Laurentius A. Themptander, De subsidiis et insidiis studiorum, Aboae 1686 (praes. 
Daniel Achrelius); prosagratulation från Jacobus Wennergren (Om Themptander och 
Wennergren: Sallander 1944, s. 92f.). Johannes Hasselberg, De necessitate, Londini 
Gothorum 1694; grat. från Olaus Carlander (om Hasselberg och Carlander: Sjöström 
1911, nr 45, 67). 

365  Diedericus Abr. Kraffet [Krafft], De natura virtutis moralis in communi, Uppsala 1641 
(praes. Israel Bringius); grat. av Elias Nicolai Fogedius. (Om Krafft: Lq 261, där hans  
förnamn är Theodori, och Warholm 1, s. 100.) Johannes Hasselberg, De vanitate 
annorum climactericum, Londini Gothorum 1695; grat. av Andreas Darelius. 

366  Petrus Olai Kindius, De vero et genuino sensu verborum apostoli Phil. 2. v. 9; Aboae 
1646 (praes. Aeschillus Petraeus). Om Kindius och Wassenius: Sallander 1944, s. 89, 93. 

367  ”quarum nonnullae nostros Sympatriotas agnoscunt Auctores”, Andreas O. Rhyzelius, 
Brev till Laurentius Forsselius, 22/6 1706 (avskrift av Samuel Älf) (SSLB: Knös 2, 
bilaga till brev nr 172, s. 958). 

368  Gratulerande västgötar finns bl.a. från promotionerna 1619, 1632, 1646, 1649, 1655, 
1697 och 1719, och i stort sett från varje följande promotion under 1700-talet. 

369  In honores magisteriales …, Uppsala 1719 Promovendi var Chr. Rydell, Israel Björk, 
Thore Odhelius, Nic. Östman, Jonas Lidman (Lq 1289, 1306, 1317, 1344, 1352). Om 
Brisman: Lq 1275. 
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”populares”, hyllade honom med versar.370 Vid publiceringen av orationer 
var det vanligt att talaren bestods gratulationsverser av landsmän. Vi har 
redan sett att Chronanders tal 1646 åtföljdes av sådana kringtexter. Bland 
övriga tillfällen kan nämnas begravningar. Efter att ha uttryckt sina känslor 
på vers, undertecknande man sig med landsmanskap.371 Exempel på detta 
finns redan från Wittenberg och Rostock, där svenskar kallar sig Westro-
Gothus, Sudermannus, etc.372 På svensk botten kunde man gå samman 
landskapsvis, som västgötarna vid magister Bergius begravning 1644, eller 
östgötarna vid magister Vennerus 1642.373 Det hände att också professorerna 
strängade lyran och skrev gratulationsversar. Som exempel kan nämnas 
professor Sveno Jonae westrogothus gratulation till Johannes Canuti 
westrogothus 1629, eller professor Ericus Odhelius gratulation till sin 
avhållne vän och landsman Lundelius 1655.374 

Det vanligaste sättet för en västgöte att ge tillkänna sitt landsmanskap var 
att till sitt namn foga, närmast som ett appellativ, beteckningen Vestrogothus 
(vilket dock kunde stavas på olika sätt). Så undertecknade Chronander alltid 
sina skrifter, dissertationer och gratulationsverser. Vi har också sett att detta 
”landskapsnamn” 1738 stadgades som obligatoriskt på dissertationer för 
medlemmar av Västgöta nation i Uppsala. 

Vi såg ovan att svenska studenter på kontinenten kallade sig svecus, 
oavsett vilket landskap de kom från. Utomlands var alla från Sverige 
landsmän. Vid de svenska universiteten var man västgöte, sörmlänning, etc., 
och man var landsman med de som kom från samma landskap. Om 
landsmannaskapet utgår från landskapet eller riket avgörs så av kontexten. I 
Uppsala kunde man vara västgöte; reste man ut, kunde man i Rostock eller 
Wittenberg vara svensk. I reaktionen inför kontexten ligger säkerligen ett 
mått av främlingskap inför denna; här är borta, där är hemma. Det finns 
indicier för att man tänkte så. Av akademiska konsistoriet får en äldre 

                               
370  Carmen gratulatorium …, Uppsala 1637. Sveno Jonae Westrogothus, 1590-1642, var 

från 1621 professor i grekiska och hebreiska (Lq 26). 
371  Den avlidne behövde inte vara student eller man; se de gravskrifter över 

professorshustrun Catharina Tidemanni (Karin Timansdotter), som analyseras i Annika 
Ström, Lachrymae Catharinae. Five Collections of Funeral Poetry from 1628, diss. 
Sthlm 1994. 

372  Lessus in praematurum obitum … Dn. Petri Thesei & Dn. Haquini Iohannis 
Wastenensium …, Wittebergae 1615; Epicedia in obitum … M. Petri Johannis 
Norcopensis Gothi …, Rostochi 1616. 

373  Επιταφηια [Epitaphia], Quae in tumulum … Dn. Andreae L. Berghii W-Gothi …, 
Ubsaliae 1644, ”Aliquot populares pangebant” (titelsidan), bland landsmännen finns här 
den ovan behandlade Benedictus Tranander (om Bergius, se Lq 335); Naeniae quas in 
tumulum … M. Magni Suenonis Vennaeri Ostro-Gothi, Ubsaliae 1642. ”Aliquot 
Populares contulerunt” (titelsidan). Om Vennerus, jfr UUAKP 27/4 1642, § 3. Jfr Ström 
1994, s. 31. 

374  Johannes Canuti Wesmerus, Oratio de virtutum nobilissima gratitudine, Ubsaliae 1629, 
[s. 24]. (Om förf: Lq 156, tillägg.) Brynolphus And. Lundelius, De affectibus, (praes. 
Olavus Unonius) Ups. 1655; ”Amicum & Popularem meum in primiis dilectum”. 
Odhelius: Lq 295; Lundelius: Lq 389. 



 186 

västgötastudent 1640 respengar hem till Västergötland, men han anser att 
han inte ”kan komma hädan in patriam med 20 dr kopparmynt”.375 Samma år 
begär en smålänning testimonium för att ”in patriam förresa”.376 I båda fallen 
har de sitt patria någon annanstans. Det kan också uttryckas på svenska, som 
när en västgöte 1673 av konsistoriet begär viaticum ”till sin fädernes bygd”, 
eller när Västgöta nation 1708 gav en medlem ”hjelp, til sin resa åt 
Fäderneslandet”.377 Studenterna befann sig i viss mån i en diasporasituation, 
även om den inte skall överdrivas. 

9. Gillen 

Erfarenheten av att här är borta och där är hemma, bör också ha underlättat 
uppkomsten av landskapsgillen. När sådana institutionaliserades på 1800-
talet, så fanns bland inträdesfordringarna att man varit nationsmedlem. De 
informella sammanslutningar som fanns dessförinnan utgjordes av studenter 
och f.d. studenter. De bör alltså ha sprungit ur behovet av nationsmedlemmar 
att fortsätta sin samvaro när de fick arbete som informatorer eller vid verken 
i Stockholm. 

En antydan om en sådan grupp ger konsistorieprotokollet 1690. En 
smålänning har flytt från Uppsala, där han söktes för att på ljusan dag fört 
oväsen med blottad värja. En annan smålänning erkände att han ombetts ta ut 
den förres testimonium och sända det till landsmän i Stockholm. På frågan 
vilka dessa var, uppräknade han tolv smålänningar i Stockholm. Men var han 
inte ombedd att adressera brevet till någon bestämd, undrade konsistoriet. 
”Respondebat han nämbde ingen wiss, utan en af dem han plägade umgänge 
med, såsom Forsnaerus, Rydstet och Widerberg etc.”378 

Under 1700-talets första decennium fanns i Stockholm en 
sammanslutning av västgötska studenter, de flesta informatorer, någon var 
pastorsadjunkt. I en anonym dikt, daterad 1709 då gillet var upplöst, beskrivs 
detta ”Interims Collegium”.379 

                               
375  UUAKP 23/6 1640, § 4. Jfr ibid., 17/6 1640, § 7. 
376  UUAKP 15/9 1640, § 5. 
377  UUAKP 23/7 1673, § 2. Med viaticum torde här avses tillstånd att resa bort för viss tid, 

men med avsikt att återkomma. VgN prot. 21/3 1708. 
378  UUAKP 1/10 1690, § iii. 
379  ”Några Tänckie-Rim öfwer ett förnemt och hedersamt Interims Collegium, af en lem i 

samma Symposio gifne och öfwersende med Mercurio then 9 Julii åhr 1709”; (SSLB: 
Ullenius 3, s. 739-743). I innehållsförteckning till denna volym finns tänkerimmet under 
”Ulleniana”, men troligen har han bara gjort en avskrift av en annan författares verk. 
Magnus von Platen, som först framdrog detta dokument ur arkivets dunkel, återger det 
med kommentarer i ”Västgötastudenter i Stockholm på Karl XII:s tid”, Vestrogothica, 
XV, Uppsala 1966, s. 7-16. Här citeras från originalet i Ullenius samling. Författare till 
den anonyma och något knaggliga dikten är möjligen Karl Bergin, som lämnade 
studierna för att bli militär. Dikten slutar: ”Så hafwa nu skilldz thesse gester, Studenter 
och ährlige Prester; / Om I kommen hopa så mera, drick min skåhl som thet aestimera, / 
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Interimskollegiet samlades under frikvällarna på Bengt Jonssons och hans 
Ankens krog. Krogvärdparet var av västgötskt ursprung380 och 
subventionerade uppenbarligen studenternas ätande och drickande. Dikten 
skildrar inledningsvis med vilket slit informatorn dunkade in latinen och 
Donaten i bullriga barn, som sedan aldrig lämnade hans middagsslummer 
ostörd. Han längtar till sina landsmän: 

ach gåfwe Gud fridag, jag finge gå thit, 
som Landzmänna råkas wel monga i hop, 
jag skulle mig frögda med fullbräddat stop.381 

Av dikten framgår att det söps och röktes tobak, men också ”taltes Latin” 
och ”öfdes discurser”.382 I dikten namnges och karaktäriseras karikatyriskt 45 
västgötastudenter i Stockholm, vilka under detta decennium deltog i gillet.383 

Det är uppenbart att denna sammanslutning var informell; hade den haft 
styresmän eller annat mer stadgat, så skulle detta säkerligen framträtt i 
dikten. Trots den informella karaktären kan sällskapet ända haft ett (eller 
flera) namn, för att deltagarna på ett enkelt sätt för varandra skulle kunna 
benämna sin krets. Möjligen är det de som figurerar i diktens titel, ”Interims 
Collegium” och ”Symposium”. ”Interims Collegium” bör ju alludera på de 
kollegier de hade att bevista under studietiden vid akademin. De har varit i 
Uppsala, nu har de kondition, men tänker sig tillbaka till Uppsala; i 
mellantiden får denna krets av landsmän tjäna som tillfälligt kollegium. 
Författaren kallar också sammanslutningen för ”convent”, en term vi känner 
som benämning på de vid akademin förbjudna festsammankomster, som 
ägde rum utan den akademiska överhetens inseende.384 

Man kan nog anta att ett sådant här gille vanligen bestod några år, med en 
eller annan tongivande landsman som primus motor och en favoritkrog som 
mötesplats, för att sedan skingras när de återvände till Uppsala eller till 
prästtjänster i hemstiftet. Men till Stockholm kom ständigt nya studenter som 
informatorer, så sådana informella gillen kan ha varit återkommande 

                                                                                                                             
Och welment täncker på alla, som mig Kär Bror alltid kalla.” Versalerna i 
avslutningsorden torde, enligt tidens bruk, signalera vem författaren var. Om vi antar att 
de står för namnet, så finns bland medlemmar av Västgöta nation i Uppsala och Lund vid 
denna tid blott en trolig författare, Carolus Johannis Bergiin (även Bergmark), f. i 
Skölvene 1684, där han dog 1734. Han blev student i Uppsala 1703, övergick till 
militären 1706, blev kapten (Lq 1196). Orden ”Studenter och ährlige Prester; / Om I 
kommen hopa så mera, drick min skåhl”, kan också antyda att författaren inte (längre) är 
student eller präst. 

380  ”Ej tror jag slikt werdzfolck i Stockholms Stad ska finnas, som thetta wårt Westgötha 
wa”; SSLB: Ullenius 3, p. 742; von Platen s. 13. 

381  SSLB: Ullenius 3, p. 739; von Platen s. 10. 
382  SSLB: Ullenius 3, p. 742; von Platen s. 13. 
383  von Platen har, s. 14ff, identifierat 40 av dessa, även om identifieringen av några är 

osäker. 
384  SSLB: Ullenius 3, p. 740, 743; von Platen s. 12, 14. 
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företeelser. En hel del talar för detta. Andreas Rhyzelius, som vistades i 
Stockholm 1700-1703, beskriver i sina minnen ett sådant sällskap som 
ägnade sig åt gemensamma studier. De träffades en gång i veckan för att 
”discourera och conferera om then auctoren eller science, som wi tagit oss 
före at genomläsa eller tractera”; därtill skrev de latinska och grekiska brev, 
versar, krior och stilövningar.385 Sällskap av denna mer städade art fanns 
också i Stockholm på 1750-talet och i Göteborg på 1810-talet.386 Man kan 
här också anföra de nationskritiska röster som fanns inom 
Uppfostringskommissionen 1749, vilka hävdade att studentnationerna gav 
”Riksens ungdom” den ”förderfwerliga wanan, at anse hwarannan för 
särskilt folk och särskilta samhällen, de der voro sine landsmän til mera 
tjenst, förtroende och enighet uti tänkesätt förbunden, än dem af andra 
nationer: En inbillning, som följer derefter in i Riksens beställningar, lägger 
där grunden til sammansättningar och inbördes befordran”.387 När studenter 
av olika landskap hamnade i statens olika verk, så kom de, enligt dessa 
kritiska röster, att utgöra informella landskapsbaserade kotterier. 

Det är högst troligt att det är en sådan gillestradition som formaliserades 
med de första landskapsgillena under 1800-talets förra hälft. Det informella 
västgötagille i början av 1700-talet, som här behandlats, var också baserat på 
studentnationen; den anonyme författaren talar om deltagarna som 
landsmän,388 och säger uttryckligt att endast studenter deltog: ”Här kunde ej 
fler än Studenter bo, then theras gunst mist, ej hade här ro.”389 Detta talar för 
att vi i dessa informella kollegier, symposier, konvent eller lag390, kan se de 
senare landskapsgillenas föregångare.391 

10. Västgöta vapen som symbol 

Vid Gustav Vasas begravning 1560 introducerades hertig- och grevevapen 
för de svenska landskapen. Detta var ett led i kungamaktens försök att 

                               
385  Rhyzelius 1901, s. 26. 
386  von Platen, s. 9. 
387  ”Transumt af Kongl. Upfostrings Commissionens protocoll under d. 4 Novemb. 1749, 

innehållande öfwerläggningen om den så kallade landskapsinrättningen wid 
Academierne.” Akademiska konsistoriets acta 1750, p. 615-630, cit. p. 620 (UUA: 
E IIIa:50). Helena Wallmo, som studerat uppfostringskommissionen, har mot Annerstedt 
(III:1, s. 247) och Lindroth (1976, s. 99) gjort den korrekta riktiga invändningen, att 
kommissionen aldrig föreslog nationernas avskaffande, utan lämnade frågan öppen; 
Helena Wallmo, ”Det nya universitetet. Uppfostringskommissionen av år 1745 och dess 
arbete med den akademiska utbilningen”, D-uppsats, Avdelningen för idéhistoria, vt 
2000, s. 27. 

388  SSLB: Ullenius 3, p. 739; von Platen s. 10. 
389  SSLB: Ullenius 3, p. 743;von Platen s. 14. 
390  Alla termerna används av författaren till ”Några Tänckie-Rim”. 
391  Detta har väl också föresvävat Magnus von Platen, när han talar om västgötastudenternas 

”informella landskapsgille”; von Platen s. 7. 
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framställa Sverige som ett rikt sammansatt land och skulle skänka glans och 
legitimitet åt Vasahuset.392 Dessa överhetssymboler blev med tiden brukade 
av landskapen som deras egna symboler. Detta möter vi hos västgöta-
studenterna från början av 1700-talet. Protokollet från nationen i Uppsala 
berättar: 

Anno 1704 in Februario hade Biskopen Doctor Svedberg samtelige 
Landsmännerne tilsammans, och frågade efter deras tilstånd och lefverne, 
blifvandes samma gång, efter Högvyrdige Herr Inspectorens consens och 
Seniorernes godtfinnande, 2ne förgylte Bägare om några och 80 Lod, med 
VästGötha Vapn på uti Distings marknad upköpte, och sedan de först varit i 
samtelige Landsmännens presence upvista, förärade Högvyrdige Herr 
Biskopen, til en liten dock välment äreskänk.393 

Vi har ovan sett hur stiftet och biskopen associerades med landskapet. Här 
har vi en koppling av mer organiserat slag. Biskopen var eforus, högste 
uppsyningsman, över gymnasiet i Skara. Det var till honom akademiska 
konsistoriet vände sig när de hade synpunkter på de studenter som kom från 
gymnasiet. Biskopen hade också som ledare av domkapitlet stor betydelse 
för studenternas fortsatta karriär när de återvände från universitetet. Det var 
därför helt i sin ordning att biskop Svedberg, som därtill varit professor i 
Uppsala till 1703, underrättade sig om studenternas seder och liv. Det var 
också i sin ordning att studenterna ville hålla sig väl med denna sin blivande 
överordnade i stiftet. 

Seniorerna hade alltså beslutat (”godtfinnande”) förära Svedberg en 
äreskänk, med inspektorns, professor Palmroot, medgivande (”consens”). 
Denna överlämnades sedan under de värdigaste former, dvs. i inspektorns 
och alla landsmännens närvaro. Äreskänker eller honorarier hade från slutet 
av 1600-talet regelmässigt börjat tilldelas nationernas inspektorer (i Västgöta 
nation från 1683), och blev med tiden ett ekonomiska incitament för 
professorerna att samla på sig inspektorat.394 Men en äreskänk kunde som 
synes också tilldelas en biskop. 

Det intressantaste med denna äreskänk är givetvis att de förgyllda bägarna 
bar Västergötlands landskapsvapen. Det är inte troligt att bägare med en 
sådan gravering flöt omkring på marknaden, utan graveringen har av allt att 
döma beställts av seniorerna. De har inte valt något religiöst motiv och inte 
heller Svedbergs monogram, utan just landskapsvapnet. Det är uppenbart att 
detta måste symbolisera något för dem. Det är inte troligt att det enbart 
symboliserade Västgöta nation – landskapsvapnet var trots allt inte nationens 

                               
392  Eng 2001, s. 308, 318f 
393  VgN Prot. febr. 1704 (dag ges ej). 
394  VgN Prot. 7/11 1683. Se också diskussionen hos Annerstedt, bd 2:2, s. 400, om att 

västgötarnas honorarier, som gavs ungefär vart tredje år, i värde motsvarade ungefär en 
sjundedel av professorns årslön. Se också Annerstedt, bd 3:1, s. 128ff, bd 3:2, s. 591f, 
samt Bihang 3, s. 223ff. 
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vapen, utan mer att det handlade om såväl landskapet Västergötland som 
studentnationen. 

Symbolen var klarare när nationen 1712 förärade inspektor Palmroot ett 
par serveringsfat med nationens namn ingraverade.395 Men redan året därpå 
gavs åt nye inspektorn, professor Schyllberg, ”2ne förgylde Bägare om några 
och 30 lod med V[äst].G[ötha]. Vapn på”.396 Västgöta vapen skall nog här 
tolkas som just Västgöta vapen, och inte som Västgöta nations vapen.397 

Detta studentnationens bruk av landskapsvapnet får sin mer offentliga 
premiär när akademin 1747 skall fira att kronprins Adolf Fredrik åtagit sig 
kanslersposten. Tal och festligheter arrangeras av universitetet som helhet 
och av de olika nationerna. I Västgöta nation hålls två orationer, och på 
kvällen samlas ”hela samhället” uti ”Adsistenten Schiultz Hus wid Stora 
Torget”. På det illuminerade huset var tre deviser uppsatta: ”Den 3dje 
förestälte Wästgiötharnas uråldriga Wapn, nemligen et Leijon uti hälften gult 
och hälften swart fält, samt en stierna uti hwarthera fältet, med öfwerskrift: 
Optimo Principi [Åt den höge fursten].” 398 ”Inventor” var, på nationens 
anmodan säger protokollet, magister Johannes Gillberg, vilken vi kommer 
att möta som författare till en avhandling om Lidköping. 

Det kommer sedan att dröja närmare ett sekel, till början av 1840-talet, 
innan studentnationen skaffar sig fana med landskapsvapnet.399 Men 
nationens bruk av symbolen daterar sig från början av 1700-talet. 

                               
395  ”Offererades i hela Landskapets närvaro 2ne stycken Presentere Talrickar, med Nationis 

VestroGothicae namn på föttren, bestående bägge af 81 1/4 Lod Silfver om 2 Caroliner 
lodet, såsom en skänk åt Högvyrdige Herr Inspector Nationis Joh. Palmroth etc.” VgN 
Prot. 30/2 1712 (enda året med 30 dagar i februari). 

396  VgN Prot. 1/1 1713. 
397  Först kring 1840 skaffade sig nationerna i Uppsala fanor med landskapsvapen, varpå 

dessa vapen började uppträda som nationernas (mot slutet av seklet på brevpapper, etc.). 
Det dröjde dock till 1937 innan Västgöta nation, i likhet med andra nationer, fick officiell 
rätt att bruka landskapsvapnet (Konseljbeslut 9/4 1937, nr 32. Enligt skrivelse från 
ecklesiastikminister Arthur Engberg till kanslersämbetet 9/4 1937. VgN arkiv, diverse 
handlingar (UUB: U 995c) 

398  VgN Prot. 2/4 1747. 
399  Ragnar Ljunggren, ”Västgöta nations fanor”, Vestrogothica IV (1938), s. 28-51. 
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4. Västgötadissertationer 1699-1769 

De akademiska avhandlingarna, dissertationerna, har av forskningen inte 
givits den uppmärksamhet deras stora antal och betydelse förtjänar. I detta 
kapitel skall ges en utförlig redogöras för hur dissertationer med 
västgötateman kom till och vad de innehöll. Det ger oss en möjlighet att 
ringa in västgötastudenters identitet, men blir samtidigt också en belysning 
av dissertationerna som företeelse. 

Det hägrande målet för en student, till vilket de flesta aldrig nådde, var att 
kreeras till magister vid den vart tredje år återkommande promotionen. På 
vägen dit skrev studenten två avhandlingar, en för övnings skull, pro 
exercitio, och en för magistergraden, pro gradu.1  

Disputationernas omfång kunde variera, men inte så mycket som blotta 
sidräkningen ger vid handen (mindre format ger ju fler sidor). Ibland kunde 
respondenten försvara en professors alster och bifoga några egna teser på en 
sida eller två. Andra gånger kunde studenten ge ut en avhandling om bortåt 
200 sidor (i det mindre oktavformatet). Genomsnittet för en avhandling 
pendlade under 1600- till 1800-talet mellan 2 och drygt 3 ark.2 

Ser vi till dissertationernas innehåll, så stipulerade konstitutionerna att de 
inte fick försvara ”en orimlig eller ogudaktig ståndpunkt”, eller på annat sätt 
förorsaka ”oro”. Teologiska teser eller slutsatser fick inte förekomma i 
dissertationer utanför teologisk fakultet.3 Stundom gav detta upphov till 
stridigheter; dissertationer med cartesianskt eller wolffianskt innehåll, 
liksom med synpunkter på avgudatemplets läge i Uppsala, var sådant som 
föranledde ingripanden.4 Disputationsämnena var av de mest skiftande slag. 
Men inte minst under 1600-talet förekom mycket moralfilosofiskt gods i 
dissertationer från filosofisk fakultet (där de flesta avhandlingar 

                               
1  Vägen fram till graden och bakgrunden till att man skrev två avhandlingar avser jag att 

återkomma till i ett annat sammanhang. 
2  Om formatets betydelse vid bedömningen av en skrifts omfång, se Benny Jacobsson, 

”Skriftens och bokens ark”, i Anders Burman & Benny Jacobsson (red.), Över tid och 
rum. En antologi tillägnad Bo Lindberg, Stockholm 2003, s. 51-68. 

3  Konstitutionerna 1655, kap. xviii, § 2:1, 2:3. 
4  Cartesianism: Annerstedt, bd 2:1, s. 301ff; Lindroth 1975b, s. 457f; Rolf Lindborg, 

Descartes i Uppsala. Striderna om ”nya filosofien” 1663-1689, (Lychnos-Bibliotek. 22), 
Uppsala 1965, s. 183ff. Wolffianism: Tore Frängsmyr, Wolffianismens genombrott i 
Uppsala. Frihetstida universitetsfilosofi till 1700-talets mitt, Uppsala 1972, bl.a. s. 156-
169. Uppsalatemplet: Annerstedt 2:1, s. 324ff. 
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producerades).5 Under 1700-talet förekommer allt fler historiska, 
topografiska och ekonomiska avhandlingar; den senare kategorin stundom 
på svenska. Språket var dock övervägande latin; t.o.m. 1820-talet var över 
90% av dissertationerna på latin. Ännu på 1840-talet var 50% av 
dissertationerna från Uppsala på latin.6 

1. Ortsrelaterade dissertationer 

Den vanligaste akademiska formen för ortsbeskrivning var under 1600-talet 
orationen, lovtalet. Men några ortsbeskrivningar publiceras i dissertationer. I 
Wexionius-Gyldenstolpes Epitome descriptionis (1650), tillkommen som en 
serie dissertationer av bl.a. chorografisk art, finns element av 
ortsbeskrivning.7 I en dissertation om floder (1693) ges en beskrivning av 
Götaälvdalen.8 Mot slutet av seklet förekom också en hel del avhandlingar i 
rudbeckiansk anda om götafolket, dess ursprung, ålder eller äldsta 
bosättning, etc. Samtidigt försvaras de första rent topografiska 
dissertationerna, behandlande ett landskap eller en stad.9 

Under 1700-talet ökade antalet topografiska dissertationer. 
Kanslikollegiet, tidens viktigaste ämbetsverk, vilket varje år för granskning 
fick del av universitets föreläsningslistor och dissertationer, noterade 1731 
med gillande att dissertationer med beskrivningar över provinser och städer 
utkommit; speciellt fäste sig kanslikollegiet vid dissertationsserier om 
Sigtuna och Västerbotten,10 och i brev till konsistoriet önskade man att 
studenterna uppmuntrades att fortsätta med andra provinser och städer, ”på 
                               
5  Erland Sellberg, ”Disputationsväsendet under stormaktstid”, i Ronny Ambjörnsson, et 

al., Idé och lärdom, Lund 1972, s. 74. 
6  Krister Östlund & Urban Örneholm, ”Avhandlingsspråk vid Uppsala universitet 1600-

1855”, Lychnos 2000, s. 180ff. 
7  Michael Wexionius Gyldenstolpe, Epitome descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae, 

et subjectarum provinciarum, Åbo 1650. Michael Olai Wexionius nobiliterades 
Gyldenstolpe 1650. Epitome descriptionis var i närmare hundra år den enda 
svenskproducerade beskrivningen av riket; den är ännu oöversatt. Se vidare: Richter 
1959, s. 98f. 

8  Joh. J:son Ström, Fluminibus, Uppsala 1693 (praes. H. Vallerius). 
9  T.ex. Joh. O. Unaeus (resp.), Dissertatio geographica qua Herdaliae descriptionem 

publico examini subiicit, (pres. Andreas Spole) Uppsala 1694; Daniel Juslenius, Aboa 
vetus et nova, Aboae 1700. Se vidare: Richter 1959, s. 110f. 

10  Sigtuna: Georg Wallin d.y., Sigtvna stans et cadens, vilken utgavs i fem delar i Uppsala 
1729-32. Under vårterminen 1731 behandlades Västerbotten i följande dissertationer från 
Uppsala: Israel D. Stecksenius, De Westro-Botnia, 1731 (praes. Fabian Törner); Nicolaus 
Hackzell, De Vrbe Lvla, eiqve adjacentibvs paroeciis, 1731 (praes. Johan Hermansson); 
Petrus Stacksenius Graan, De Vrbe Pitovia, et adjacentibvs paroeciis, 1731 (praes. 
Fabian Törner); Jonas El. Ask, De Vrbe Vma, et adjacentibvs paroeciis, 1731 (praes. 
Fabian Törner); Ericus Brunnerus, De Vrbe Torna, eique adjacentibvs paroeciis, 1731 
(praes. Eric Alstrin);. Samtliga respondenter var västerbottningar. Detta samordnade 
projekt skulle förtjäna en närmare undersökning. 
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det man ändtligen må kunna hafwa en slijk kundskap om alla Provincier i 
Rijket, emedan sådant skulle lända både till Rijkets och fäderneslandets 
heder, samt Publico till mycken nytta och gagn”.11 Brevet föredrogs i 
konsistoriet och inspektorerna uppmanades underrätta nationerna om det.12 

Kanslikollegiet återkom till detta 1737: 

Kunde ännu flere af dem [den studerande ungdomen], som därtil woro af 
naturen falne, upmuntras till at fortfahra med sådanne ämbnens utharbetande 
som tiena till närmare uplysning af Rikets Antiquiteter, Historia samt Geo- 
Choro- och Topographie; håller Collegium för sin dehl före, at sådant skulle 
lända Publicum till nytta och auctorerne till heder.13 

Det bör noteras att detta föregick Jacob Faggots tal 1741 om behovet av 
fäderneslandets beskrivning14 och uppdraget åt Carl Linnaeus, samma år, att 
genomresa och beskriva rikets provinser. Faggot, Linné och 1740-talet har 
ibland slentrianmässigt anförts som inledningen för utforskandet av landet, 
men insiktsfullare betraktare har länge påtalat att det fanns en förhistoria.15 

I åtminstone något fall engagerade sig en studentnation i det utforskande 
som kanslikollegiet anbefallde. Medelpado-Jämtska nationen beslöt såväl 
1739, möjligen under inflytande från kanslikollegiets påstötningar, som 1749 
att arbeta för ortsbeskrivningar. I det senare fallet stipulerades Faggots 
frågelista från 1741 som riktlinje.16 Även andra instanser kunde efterlysa 
topografiska dissertationer. År 1767 hade greve Bielke, landshövding i 
Nyköping, vänt sig till dåvarande universitetskanslern, kronprins Gustaf 
[III], och uttryckt önskemål om att studenter av Södermanlands nation kunde 
förmås att disputera på ”någen del af bemelte landsorts beskrifning och 
geographie”. Detta framför kronprins Gustaf vid sitt besök i Uppsala samma 
år och nationens inspektor lovar att studenterna kommer att hörsamma 
kunglighetens åstundan.17 

Den första dissertation som behandlar en ort i Västergötland är 
Benedictus Österplans om Kinnekulle 1699. Under halvtannat sekel, fram till 
August Floréns avhandling om Valle härad 1854, utkom ett drygt trettiotal 
titlar, som kan betecknas som västgötsk topografi (i vid mening), vid 
universiteten i Uppsala, Åbo, Lund och Greifswald. Några av dessa titlar var 

                               
11  Kanslikollegiet, Brev till Uppsala universitets konsistorium, 9/9 1731 (UUA: E IIa:2). 
12  UUAKP 25/9 1731, § 7 (UUA: A I:74). Kanslikollegiets brev återges också i Georg 

Wallin d.y., Sigtvna stans et cadens, P. IV, Uppsala 1730. 
13  Kanslikollegiet, Brev till Uppsala universitets konsistorium, 15/10 1737 (UUA: E IIa:3). 

Brevet, som är signerat Gustaf Bonde, upplästes i konsistoriet, UUAKP 25/10 1737, § 2. 
14  Faggot, Jac., ”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, Kongl. Swenska 

Wetenskaps Academiens Handlingar, vol. 2:1 (1741), s. 1-28. 
15  Till de senare hör Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, Stockholm 1978, 

s. 126. 
16  E. N. Söderberg, Petrus Wasenius. En herde- och kulturbild från 1700-talet, Stockholm 

1920, s. 25f. 
17  Annerstedt, Bih. 4, s. 252 (återger UUAKP 9/9 1767, § 13). 
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uppdelade i flera separat ventilerade delar, så de motsvarar ett femtiotal 
disputationstillfällen. Bland dessa finns rent topografiska avhandlingar, med 
beskrivningar av en orts administration, ekonomi, natur och kultur, men 
också mer historiskt inriktade, vilka utgående från en borg eller slott 
diskuterade den omgivande trakten. Några är rent historiska eller 
litteraturhistoriska. I detta kapitel skall de dissertationer beaktas som 
försvarades mellan åren 1699 och 1769. Det är följande: 

Bengt Österplan, Om Kinnekulle, Uppsala 169918 

Algot Scarin, Om Gudhems kloster, Uppsala 171619 

Clas Bahr; Om Mariestad, Uppsala 171620 

Martin Lidgren, Om Kung Rolf, Uppsala 171821 

Christoffer Rydell, Om Skara, Uppsala 171922 

Petrus Breander, Om Varnhems kloster, Uppsala 172323 

Paulus Rhyzelius, Om Axevalla borg, Uppsala 172724 

                               
18  Benedictus Österplan, Dissertatio academica de Kinne-Kulle, Upsaliae 1699 (pres. 

Johannes Esbergius). Sv. övers. (av Sven Blomgren): Bengt Österplan, ”Akademisk 
avhandling om Kinnekulle”, Västgötalitteratur 1992, s. 3-19. Om Österplan, se Lq 990. 

19  Algotus A. Scarin, Monasterii Gudhemensis, in regno Sveo-gothico primi & antiquissimi 
brevis & succincta historia, Uppsala 1716 (pres. Olaus Celsius d.ä.). Sv. övers. (av Sven 
Blomgren): Algot A. Scarin, ”Gudhems klosters historia”, Västgötalitteratur 1974:1-2, 
s. 5-56. En filologisk behandling har denna avhandling fått i Sven Blomgren, En 
undersökning av Algot Scarins dissertation ”Monasterii Gudhemensis in regno Sveo-
gothico primi et antiquissimi brevis et succincta historia”, 1716, (Vetenskapligt 
humanistlatin under stormaktstiden. 6) Göteborg 1974. Om Scarin, se Lq 1212; SMoK, 
Anders Burius, ”Scarin, Algot”, SBL, bd 31. 

20  Claudius Bahr, Dissertatio academica de Mariaestadio Vester-Gothiae oppido, Uppsala 
1716 (pres. Johannes Upmarck). Sv. övers. (av Hilding Johansson): Clas Bahrs latinska 
avhandling om Mariestad av år 1716, (Mariestads hembygdsförenings skrift nr IV) 
Mariestad 1959. Om Bahr, se Lq 1345. 

21  Martinus Lidgren, Exercitium academicum de Rege Rolfone, Upsaliae 1718 (praes. 
Fabian Törner). Om Lidgren, se Lq 1425. Lidgrens manuskript finns bevarade (SSLB: 
Knös 44). 

22  Christophorus Rydell, Skara, urbs Gothorum vetustissima, Uppsala 1719 (pres. Johannes 
Steuchius). Sv. övers. (av Sven Blomgren): Christopher Rydell, ”Skara. Akademisk 
avhandling från år 1719”, Västgötalitteratur 1982, s. 3-41. Om Rydell, se Lq 1289. 
Rydells avhandling behandlas av Legnér 2004, s. 70ff; Rydell var dock inte, som Legnér 
påstår s. 70, son till kyrkoherden i Skara (kyrkoherdar fanns inte i Skara; den 
befattningen motsvarades närmast av domprosten), utan till den mindre bemärkte 
kyrkoherden i Ryda (se Warholm 1871-74, I, s. 153). 

23  Petrus Breander, Dissertatio historica de monasterio Warnhemensi in Westro-Gothia 
celeberrimo, Uppsala 1723 (pres. Olaus Celsius d.ä.). Sv. övers. (av Sven Blomgren), 
Petrus Breander, Historisk avhandling om Varnhems Kloster i Västergötland 1723, Skara 
(tr. Vänersborg) 1994. Om Breander, se Lq 1467. 

24  Paulus O. Rhyzelius, Axevall, antiquissimam Vestergothiae arcem breviter descriptam, 
Uppsala 1727 (pres. Johan Hermansson). Sv. övers. (av Sven Blomgren): Paul O. 
Rhyzelius, ”Axevall, en mycket gammal borg i Västergötland”, Västgötalitteratur 1995, 
s. 7-38. Paulus Rhyzelius var yngre bror till Andreas O. Rhyzelius, vilken slutade som 
biskop i Linköping men även var västgötatopograf. Om Paulus Rhyzelius, se Lq 1462. 
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Axel Luth, Om Läckö slott, Uppsala 173425 

Anders Forssenius, Om Skövde, I-II, Uppsala 1734-3626 

Sven Digelius, Om Husaby, Uppsala 174027 

Hans Gilberg, Om Lidköping, I-II, Uppsala 1744-4628 

Asmund Carlander, Om vanerna i Västergötland, I-II, Åbo 1747-4829 

Anders Tidström, Om Mariestad, I-II, Uppsala 1748-5230 

                               
25  Axelius Pet. Luth, Specimen academicum, De Leckoea, olim episcopali, nunc regia 

Wester-Gothiae arce, Uppsala 1734. Sv. övers. (av Sven Blomgren): Axel Petersson 
Luth, Akademiskt lärdomsprov om Läckö, Skara (tr. Vara) 1987. Ett exemplar med 
anteckningar (de flesta av Sven Wilskman), inkl. respondentens artiga hälsningar till 
opponenterna, finns bevarat i SSLB (Manuskript. N. Västergötland. Läckö). Om Luth, se 
Lq 1691; Hans Gillingstam, ”Luth, släkter, 3”, SBL, bd 24. En åttasidig 
levnadsbeskrivning, som berömmer hans avhandling och omtalar att den hedrats med 
Rhyzelius vitsord och nyttjats av Tuneld, finns i Knös, vol. 49:23 (SSLB). 

26  Andreas H. Forssenius, Specimen historicum de Schedvia Westergothiae urbe, antiqua 
S. Helenae sede, P. I-II, Uppsala 1734-36 (pres. Elias Frondin). Sv. övers. (av Sven 
Blomgren): Anders H. Forssenius, Historiskt lärdomsprov om Staden Skövde i 
Västergötland, den heliga Helenas forna hemort, (Skövdeortens Hembygds- och 
Fornminnesförenings skriftserie N:r 9) Skövde 1963. En översättning från mitten av 
1700-talet finns bevarad i handskrift (Wilskmans samling, vol. 5:48, SSLB), liksom 
första arket av en från 1803 av L. Jeansson (SA 100:166, VgM), vilka vittnar om det 
intresse avhandlingen tilldragit sig. Om Forssenius, se Lq 1683; Axel Bergstrand, 
”Kaplansbiskopen”, Julhälsningar till församlingarna i Skara stift 1964, (årg. 59) Skara 
1964, s. 49-56. 

27  Sveno J. Digelius, Specimen historicum, De Husaby Wester-Gothorum, primo religionis 
christianae seminario, (diss. Uppsala) Stockholm 1740 (pres. Elias Frondin). Sv. övers. 
(av Sven Blomgren): Sven J. Digelius, Historiskt lärdomsprov om Husaby, Skara (tr. 
Göteborg) 1989. Om Digelius, se Lq 1785. 

28  Johannes Gilberg, Dissertationis academicae, de Lidekopia, Westrogothiae urbe, P. I-II, 
Uppsala 1744-46 (Pres. Petrus Ekerman, resp. Johan Ihre). Avhandlingen finns i två 
svenska översättningar; den första av Göran B. Nilsson & Arne Zettersten: Hans Gilberg, 
Om Lidköping. En stad i Västergötland. Akademisk avhandling från 1744-46, Skara (tr. 
Lidköping) 1961; och den andra av Sven Blomgren: [Hans Gilberg,] Akademisk 
avhandling om staden Lidköping i Västergötland, Skara (tr. Vänersborg) 2000. Den 
senare är den tillförlitligare; se kritik av den förra i Sven Blomgren, ”En 1700-talsskrift 
om Lidköping i svensk översättning”, Västgötabygden, bd. IV, 1961-1965, s. 275-277 
(1963:5). Om Gilberg, se Lq 1954. 

29  Asmundus Ol. Carlander, Dissertationis historicae, de Gentis Vanorum priscis et 
hodiernis in Westrogothia sedibus, P. I-II, (pres. Algot Scarin) Aboae 1747-48. Sv. 
övers. av del 2 (av Sven Blomgren): Asmund Carlander, ”Vanernas folkstams gamla och 
nya boplatser i Västergötland. D. 2”, Västgötalitteratur 1985, s. 3-45. En tänkt tredje del 
utkom ej. Om Carlander, se Lq 1915; Sjöström 258. 

30  Andreas Ph. Tidstroem, Dissertationis academicae, de Mariaestadio Vestrogothiae urbe, 
cum vicina Mariaeholmia dynastica, sede provinciae Skaraborgensis, P. I:i-ii, (diss. 
Uppsala) Stockholm 1748-52 (pres. Olov Celsius d.y.). Sv. övers. (av S. E. Melander): 
[Tidström, Anders Philip,] Om Mariestad. En 1700-talsavhandling, Mariestad 1933; en 
andra uppl. (utg. av Hilding Johansson) under titeln Om Mariestad. Anders Ph. Tidströms 
latinska avhandling av år 1748, Mariestad 1961. Avhandlingarna utgör tillsammans 
del 1; den tänkta del 2, som skulle behandlat de omgivande annexförsamlingarna (jfr 
Tidström 1748, s. 28f,n.a.) blev aldrig utgiven. Om Tidström, se Lq 2038; Hans 
Sallander, Inledning, i: [Anders Tidström,] Anders Tidströms resor i Västergötland 1756 
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Thore Odhelius, Om Vartofta härad, Uppsala 175031 

Nils Drysén, Om Ymseborg, Uppsala 175532 

Carl Fridrik Bergman, Om Vadsbo härad, Uppsala 175933 

Carl Gustaf Frölich, greve, Om Västergötlands lagmän, Uppsala 176934 

En dissertation var vanligen skriven på latin, men från 1741 kunde 
avhandlingar i ekonomiska ämnen skrivas på svenska.35 Av de avhandlingar 
som här behandlas är alla utom en (om Vadsbo 1759) skrivna på latin. 
Dissertationen var i början av 1700-talet ofta i det lilla oktavformatet, men 
från 1730-talet oftare i det lite större kvartoformatet. Ofta omfattade 
dissertationen 2-3 ark (16-24 s. i kvarto, 32-48 s. i oktav), och saknade 
vanligen omslag. 

Dissertationen börjar med titelbladet, som omtalar avhandlingens titel, 
vilken fakultet som givit tillstånd till disputationen, vem som presiderar och 
vem som försvarar avhandlingen, samt tid och plats för disputationen. Ibland 
är datum för disputationen inte tryckt, utan tillskrivet för hand på därför 
lämnat utrymme (tryckningen skedde stundom innan disputationsdatum var 
klart). Överst på titelsidan finns i förkortad form ett votum, eller en bön,36 
längst ned på sidan tryckeriets namn och ort. 

                                                                                                                             
och 1760, Skara (tr. Uppsala) 1978, s. 5-14. Tidströms avhandling behandlas av Legnér 
2004, s. 76ff. 

31  Thorerus A. Odhelius, Pars prior dissertationis historicae, de Wartofta, Westrogothiae 
territorio, Uppsala 1750 (pres. Olov Celsius d.y.). Sv. övers. (av Sven Blomgren): Thore 
A. Odhelius, ”Historisk avhandling om Vartofta härad i Västergötland”, 
Västgötalitteratur 1979, s. 3-32. En tänkt fortsättning utkom ej. I SBL, bd 28, s. 59, 
upptas dissertationen felaktigt som skriven av Odhelius fars kusin, herrnhutaren Thore L. 
Odhelius. Om Odhelius, se Lq 2105; Sjöström 454. 

32  Nicolaus J. Drysén, Dissertatio academica, de Arce Ymseborg, Uppsala 1755 (pres. 
Johan Ihre). Sv. övers. (av Sven Blomgren): Nils J. Drysén, ”Ymseborg. Akademisk 
avhandling”, Västgötalitteratur 1987, s. 3-50. Dryséns utkast till avhandlingen finns 
bevarat: Nils J. Drysén, De arce Ymseborg. Originalkoncept med Johan Ihres 
korrigeringar (Ihre 180; UUB). Om Drysén, se Lq 2168; Sjöström 466. 

33  Carl Fridrik Bergman, Oeconomisk beskrifning öfver Wadbo härad uti Westergöthland 
och Skaraborgs höfdingedöme, Uppsala 1759 (pres. Anders Berch). Om Bergman, se Lq 
2220. 

34  Frölich, Carolus Gustavus, comes, De Antiquis Westro-Gothiae Legiferis Dissertatio, 
Upsaliae 1769 (pres. Olof Rabenius). Som de flesta adliga tillhörde inte Frölich, som 
blev student 1763, någon av de territoriella studentnationerna. Han ingick emellertid i 
Adelsnationen under dess korta existens 1768-69; Axel Hackzell (utg.), Matrikel över 
Adelsnationen i Upsala, Upsala 1922, s. 13. Om Frölich, se Elgenstierna II:856. 

35  Annerstedt, bd. III:2, s. 198ff. Det dröjer till 1850-talet innan de svenskspråkiga 
avhandlingarna blir vanligare än de latinspråkiga; se Krister Östlund & Urban Örneholm, 
”Avhandlingsspråk vid Uppsala universitet 1600-1855”, Lychnos 2000, s. 180-182. 

36  Q.F.F.Q.S. (Quod Felix Faustumque Sit; Må detta vara gott och lyckosamt); D.D. (Deo 
Duce; Under Guds ledning); S.I.D. (Solo Jesu Duce; Med Jesus allena som ledare); I.N.J. 
(In Nomine Jesu; I Jesu namn); B.C.D. (Bene Cum Deo; Med den gode Guden); Q.B.V. 
(Quod bene vertat; Må det lyckas väl); M.G.H. (Med Guds Hielp); I.J.N. (I Jesu namn). 
Man kan iakttaga hur dess böner med 1780-talet börjar bli sällsyntare. 
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För 1700-talets samhälle var det av vikt att alla titelsidans element 
uppfyllde kraven på rang, heder och korrekta titlar. Tillståndsgivande 
fakultet skulle nämnas först och benämnas vittfrejdad eller liknande; därpå 
skulle preses namn följa, det mest framträdande på sidan och åtföljt av den 
rätta titulaturen, dvs. professor i det och det ämnet, ledamot av den eller den 
kungliga orden eller vetenskapssamfundet, nuvarande rektor, etc.; slutligen 
skulle respondentens namn nämnas sist, även om han själv skrivit 
avhandlingen, åtföljt av ursprungsappellativ och eventuellt innehav av något 
prestigefullt stipendium. Bröt man mot detta, t.ex. Petrus Schyllberg jun. 
som berördes i föregående kapitel, så blev det efterräkningar. Det vanligaste 
ursprungsappellativet i de här granskade avhandlingarna var västgöte (W-
Gothus, V.Goth., V.G., etc.). 

Kring själva avhandlingstexten befinner sig ofta dedikationer och 
gratulationer, sociala kringtexter. Stundom kunde också respondenten ha 
tillfogat ett företal till läsaren eller efterställda dokument in extenso. 

Avhandlingen kunde, som ovan berörts, framläggas för övning eller för 
graden. Den kunde också utgöra en del i en svit av avhandlingar; så är fallet 
med några av de tjugotalet här behandlade. Dessa dissertationer kan delas i 
två grova grupper, dels de mer topografiska, som rör en ort, ofta en stad, dels 
de mer historiska, som vanligen rör en historisk plats. De topografiska 
beskriver städer (Mariestad 1716, 1748-52, Skara 1719, Skövde 1734-36, 
Lidköping 1744-46), härader (Väne härad 1747-48, Vartofta härad 1750, 
Vadsbo härad 1759) eller naturformationer (Kinnekulle 1699). De historiska 
dissertationerna behandlar kloster eller kyrkor (Gudhem 1716, Varnhem 
1723, Husaby 1740), borgar eller slott (Axevalla 1727, Läckö 1734, 
Ymseborg 1755), eller personer som Kung Rolf (1718) och Västergötlands 
lagmän (1769). Ofta markeras i titeln om det är en historisk avhandling, 
Dissertatio Historica eller Specimen Historicum. Denna indelning i 
topografiska och historiska avhandlingar är inte absolut; topografiska 
avhandlingar brukade innehålla avsevärda historiska moment. 

Vanligen talar författarna om att beskriva, teckna eller utforska sitt 
objekt.37 Men stundtals inordnar man sitt arbete under ett av 
beskrivningskonstens substantiv. Vanligen heter det då descriptio eller 
delineatio, beskrivning.38 

                               
37  Exempel på latinska verb som används ges här i första person singularis indikativ 

presens: investigo (Bahr 1716, §6), pervestigo (Forssenius 1736, kap. 2, §5), delineo 
(Rydell 1719, titelblad; Luth 1734, avd. 2, §3; Forssenius 1734, dedik. och 1736, kap.  2, 
§1; Tidström 1748, §1, och 1752, §7; Drysén 1755, kap. 2, §6), describo (P. Rhyzelius 
1727, titelblad), trado (Luth 1734, avd. 1, §1), ago (Carlander 1748, §1), indago (Luth 
1734, avd. 1, §2), depingo (Drysén 1755, kap. 2, §1), differo (Frölich 1769, s. 5). Ett 
exempel på substantiv: tractatio (Breander 1723, kap1, tes 1, kap. 2, avd. 2:5). Svenska 
verb som används är t.ex.: skildra (Luth 1734, dedik. på sv.), beskriva (Gillberg 1744, 
dedik. på sv.), teckna (Bergman 1759, dedik), avhandla (Bergman 1759, §1). 

38  Ex: descriptio: Bahr 1716 (Mariestad), §1, 8, Jonas Wollins gratulation; Rydell 1719 
(Skara), dedik.; Paulus Rhyzelius 1727 (Axevall), företal; Gilberg 1746 (Lidköping), 
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Begreppet topografi möter vi endast i Thore Odhelius avhandling om 
Vartofta härad 1750.39 Det är vid samma tid som ordet också börjar 
förekomma i titlar på dissertationer.40 Begreppet korografi förekommer vid 
några tillfällen. Så inleder Axel Luth sin beskrivning av Läckö slott (1734) 
med ”en enkel skiss av omgivningarnas korografi”,41 vilken utgörs av en 
framställning av Vänern och Kållandsö. Nils Drysén inleder på samma sätt 
sin avhandling om Ymseborg (1755) med en teckning av ”den omgivande 
traktens korografi”,42 dvs. en skildring av Vadsbo härad. Vid samma tid 
möter vi detta begrepp i J. Oedmans Chorographia Bahusiensis. Thet är: 
Bahus-Läns beskrifning, utgiven i Stockholm 1746. Vi kan därför anta att 
begreppet korografi vid denna tid i Sverige brukades i sin internationellt 
gängse mening (se kap. 3), som beteckning för beskrivningar på nivån 
mellan topografi och geografi. Så beskrivs korografin ännu i Nordisk 
familjebok decennierna kring sekelskiftet 1900: ”beskrifning öfver en viss 
trakt, en provins, ett län, ett stift o.s.v. Chorografien behandlar ett 
inskränktare område än geografien, men ett vidsträcktare än topografien.”43 

Hos Drysén möter vi också beteckningen ”geografisk”,44 vilket dittills 
använts för beskrivningar som omfattade större enheter, som länder, men 
också de största enheter, som kontinenter eller hela jordklotet; för Drysén 
utgör geografi en beskrivning av objektets omgivningar på de nivåer som 
vanligen betecknades topografi och korografi. Om Drysén här enbart är 
osäker om begreppen, eller faktiskt använder ett modernare geografibegrepp 
låter sig inte säkert avgöras.45 

                                                                                                                             
§17; delineatio: Breander 1723 (Varnhem), kap. 2, avd. 1:1; Gilberg 1744 (Lidköping), 
§1. 

39  Odhelius 1750, sign. A1r [s. 1], innehållsförteckningen §2 [sc. 3]: ”Topographiam 
pandit.”; sv.: Odhelius 1979, s. 11. 

40  Begreppet användes i titlar till dissertationer om orter från mitten av 1700-talet till mitten 
av 1800-talet. Den första västgötska var: Levinius Olbers, Dissertatio topographica de 
Territorio Vestrogothiae Flundre, Uppsala 1788. 

41  Luth 1734, avd. 1, §2 (Läckö); ”viciniae … Chorographiam”. Blomgren (eller sättaren?) 
har den felaktiga översättningen ”koreografi”; Luth 1987, s. 18. 

42  Drysén 1755, kap. 1, §1 (Ymseborg);”circumjacentis tractus chorographiam”. Blomgren 
har översatt chorographia med ”beskrivning”; Drysén 1987, s. 20. 

43  Nordisk familjebok, 1. uppl., bd 3 (1880), art. ”Chorografi”, sp. 319 (cit.); likaså i 
Nordisk familjebok, 2. uppl., bd 14 (1911), art. ”Korografi”, sp. 1061. Därefter 
förekommer inte uppslagsordet i svenska encyklopedier. Det förekommer inte heller i 
SAOB. 

44  Drysén 1755, rubrik till kap. 1: ”Caput prius geographicum” (Det förra, geografiska, 
kapitlet). 

45  I Digelius 1740, s. 70, möter vi uttrycket ”delineationen … geographicam”, en geografisk 
avritning, som beteckning på en karta över ett härad; och i Åbo presiderade Algot Scarin 
1730 för en avhandling De Alandia. P. I. Geographica (resp. Laurentius Hallborg); vilket 
tyder på att ett modernare geografibegrepp började ta form vid denna tid. Att begreppen 
dock fluktuerade framgår av att Algot Scarin i ett brev till sekreteraren i 
antikvitetsarkivet, Johan Helin, 12/2 1730, talar om dissertationen i dessa ordalag: ”en 
descriptionem Alandiae chorographicam, i anledning av dess nuvarande tilstånd och 
indelning”; [Algot Scarin] ”Algot Scarins bref” (utg. av M. G. Schybergson), 
Historiallinen Arkisto, XII:2, Helsingissä 1893 (s. 232-364), s. 239. 
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2. Struktur. 

Vi har ovan berört hur den medeltida lovtals- och beskrivningstraditionen 
prisade en orts ursprung (inkl. grundare eller namn), belägenhet, natur, 
kultur och historia. I renässansens mönster för reseberättelser var detta 
schema något varierat: belägenhet och ursprung (inkl. grundare, namn och 
historia), natur och kultur. Hos Chronander och Tranander fann vi en 
liknande indelning. Att det här är fråga om en tradition som fortlever visar 
många av 1700-talets avhandlingar,46 men också tidens beskrivningsprojekt 
(vi återkommer till dem i senare kapitel). Vi kan konstatera att 
ortsbeskrivningar i dissertationer vid denna tid idealtypiskt bestod av 
följande moment, som tillsammans kan sägas utgöra det gängse 
beskrivningsschemat: 

• Ortens namn (inkl. etymologi) och ålder (inkl. eventuell grundare). 
• Ortens läge (geografiskt och administrativt). 
• Ortens natur. 
• Ortens kultur (inkl. näringar, offentliga och privata byggnader). 
• Ortens historia (inkl. längder över offentliga och kyrkliga 

ämbetsinnehavare) 

Utifrån avhandlingsförfattarnas egna preferenser kan denna struktur givetvis 
varieras; så kan, exempelvis, ortens natur behandlas i samband med ortens 
läge eller i samband med ortens näringar. Låt oss granska strukturen i några 
avhandlingar. 

Den 23 juni 1716 disputerade Claudius Bahr pro exercitio på en 
avhandling om Mariestad.47 Författaren skriver sig ”Mariestadiensis”, från 
Mariestad, ett av få avsteg från landskapsappellativ. Avhandlingen är indelad 
i nitton paragrafer, vars rubriker ges i en framförställd innehållsförteckning. 
De första paragraferna uppehåller sig vid stadens grundare, Karl IX (§ 1-4), 
samt omtalar ursprunget till stadens namn, Karls första gemål Maria (§ 5). 
Därefter fastställes stadens läge, på en vacker och hälsosam plats i 
Västergötland och Vadsbo härad, samt namnges angränsande socknar (§ 6), 
varpå omtalas vilka byar som fanns på platsen före stadens grundläggning 
(§ 7). Därpå vidtar beskrivningen av staden, varvid först de offentliga 
byggnaderna behandlas, kyrkan, vars grundläggning, exteriör och interiör 
synas (§ 8), rådhuset (§ 9), skolan, som har gott anseende, (§ 10), 
landskansliet och hospitalet, det senare flyttat till Skara (§ 11). Den privata 
bebyggelsen, oregelbunden före branden 1693, ges en kort paragraf (§ 12). 
                               
46  Adolfsson 2000, s. 116, skriver att de topografiska dissertationerna inte följde någon 

”gemensamt fastställd plan”, men att ”det sannolikt efterhand utbildades en viss praxis 
härvidlag”. Legnér 2004, s. 71, 83, noterar att det funnits att gängse sätt att ”disponera en 
ortsbeskrivning”, en ”norm, eller tradition”. Ingen av dem har vidare följt det spåret. 

47  Bahr 1716 o. 1959. 
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Därpå redogörs för stadens vapen och privilegier (§ 13-14), varefter, i den 
längsta paragrafen, fyra sidor i det lilla oktavformatet, stadens näringar, 
varav handel är den viktigaste, diskuteras (§ 15). Följande paragrafer 
behandlar stadens öden, och omtalar den förödande branden 1693 och hur 
staden återuppbyggdes större och mer regelbunden (§ 16-17). Därmed är 
själva stadens beskrivning avslutad, varför han tar sig an landshövdingens 
residens (sedes satrapis) strax utanför staden, samt ger en förteckning över 
landshövdingarna (§ 18). Den sista paragrafen förtecknar, med korta 
biografier, de superintendenter och kyrkoherdar som funnits i staden, samt 
avslutas med en bön till Gud att beskydda Karl XII (§ 19). 

Som vi ser följer Bahr den givna strukturen, även om naturen inte har 
någon större plats i denna stadsbeskrivning. Denna struktur återkommer i 
stora drag i andra ortsbeskrivningar, som exempel kan vi ta Rydells om 
Skara. 

Tre år efter Bahrs dissertation försvarar Christopher Rydell, den 11 juni 
1719, sin gradualavhandling om Skara.48 Författaren skriver sig ”V.G.”, 
västgöte. Avhandlingen består av tre delar, med underordnade paragrafer, 
och följer i stort den struktur vi ovan uppmärksammat. 

Den första delen behandlar ”det allmänna” (generalia). Först ges en 
etymologisk utredning av namnet Skara, varvid han avvisar dess härledning 
från kung Scarinius (som finns hos bröderna Magnus) och anser det vara av 
ordet skara, hop (§ 1). Därefter beskriver han stadens läge på en naturskön 
plats mitt i Västergötland, samt uppehåller sig länge vid frågan om det 
funnits sjöfart till Skara (§ 2). Stadens ålder behandlas härnäst; den är bland 
de äldsta i Sverige (§ 3). Slutligen beskriver han stadens utsträckning, som 
fordom varit större (§ 4). 

Efter att i första delen ha behandlat det ”allmänna” i paragrafer om namn, 
läge, ålder och utsträckning, görs i andra delen plats för det ”särskilda” 
(specialia), den borgerliga (§ 1) och den kyrkliga överheten (§ 2). Dessa 
paragrafer har samma struktur, från historien till nutid. Skara har varit 
kunglig huvudstad och därefter säte för landshövdingar, men har nu egen 
överhet, borgmästare och rådmän. Staden var centrum för det stora 
Skarastiftet på medeltiden, nu förminskat. Här fanns Sveriges förste 
ärkebiskop, dock ej erkänd av påven. Slutligen ges en lista över biskopar 
sedan reformationen. Därpå beskrivs stadens offentliga byggnader (§ 3), 
kyrkor, varvid mest utrymme ägnas domkyrkan, forna kloster, samt 
gymnasium och rådhus. Om de privata husen är inte mycket att säga; de är 
av trä och i två våningar. 

Avhandlingens tredje del betecknas ”historisk” och saknar 
paragrafindelning. Innan han sätter punkt vill Rydell berätta om några 
händelser, som timat i (underförstått) denna trakt, för att ”varken ge intryck 
av att vara främlingar i fädernebygden [patria] eller föraktare av dess 
                               
48  Rydell 1719; idem 1959. 
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historia”.49 Han beskriver därefter historiska händelser av riksbetydelse, 
vilka ägt rum i Skara eller dess närhet, och avslutar med de bränder som 
drabbat staden i fred och ofred. I likhet med Sven Blomgren tolkar jag detta 
patria som det mindre fäderneslandet, landskapet; skälet är främst att 
händelserna ifråga alla äger rum i Västergötland.50 

Förutom den av Rydell införda skillnaden mellan generalia och specialia, 
så följer han i stort den ovan beskrivna strukturen för historiskt-topografiska 
avhandlingar. 

Som exempel på en avhandling om ett större område kan vi ta Thore 
Odhelius, ”Westro-Gothus”, om Vartofta härad, försvarad i Uppsala år 
1750. Avhandlingen var pro exercitio och är rubricerad som historisk och 
”första delen”; någon fortsättning utkom ej.51 Odhelius inleder med att 
uppräkna de socknar varav häradet består, samt indelar dessa i Falbygd och 
Skogsbygd (§ 1). Sedan reder han ut häradsnamnets etymologi (§ 2), och 
beskriver dess topografi, en hälsosam och bördig trakt, samt dess gränser 
(§ 3). Utifrån gravmonument spekuleras sedan om fornhistorien (§ 4), innan 
Odhelius redogör för krig och drabbningar i häradet under medeltiden (§ 5-
8). Därefter beskrivs kungsgårdar, deras historia och ägare (§ 9-11), innan 
den sista paragrafen ägnas en nyare tids monument – järnbruk, 
stångjärnshammare och alunbruk (§ 12). Som appendix ges fyra historiska 
dokument. Den outgivna andra delen borde rimligen ha innehållit den 
kyrkliga historien. Odhelius avhandling rymmer i princip samma moment 
som Bahrs om Mariestad, men ordningen är omkastad: läge, namn, natur, 
historia, kultur. 

Exempel på en historisk avhandling utgör Algot Scarins om Gudhems 
klosters historia, försvarad för graden den 7 juni 1716.52 Avhandlingen 
består av tre kapitel, indelade i teser. Det första kapitlet försvarar goterna i 
Europas historia mot anklagelser för att ha varit barbarer. Det utgör en lång 
inledning till själva den historiska beskrivning av klostret som följer i de 
nästa kapitlen. Det andra kapitlet inleds med en etymologisk utredning av 
namnet Gudhem och morfemet Gud (Gaut, God) (tes 1-2). Därefter ges en 
beskrivning av läget och naturen, Gudhems härad och naturen kring klostret 
(tes 3). Klostret har sitt namn efter platsen Gudhem, som var central för 
hednakulten och bostadsort för kungar (tes 4-5). Det tredje kapitlet 
benämnes historiskt, och skildrar (i två avdelningar, med tio respektive fyra 
teser) klostrets historia från grundläggning till förfall. I en tes (avd. 1, tes 7) 
önskar han att han kunde beskriva byggnader och ekonomisk avkastning, 
men tvingas beskriva blotta ruinerna av klostret. Vi ser att Scarin, efter den 
för honom typiska långa inledningen, följer beskrivningsschemat: namn, 
                               
49  ”ne aut in patria hospites, aut rerum patriarum videamur contemtores”; Rydell 1719, 

s. 41. 
50  Sven Blomgren översätter dock patria med ”hembygd”; Rydell 1982, s. 26. 
51  Odhelius 1750; idem 1979. 
52  Scarin 1716; idem 1974. 
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läge, natur, historia (och kultur). Avhandlingar om historiska platser som 
kloster och borgar innehåller de flesta moment för beskrivningar, men ofta 
inte ortens nuvarande kultur (inkl. näringar, offentliga och privata 
byggnader), om inte borgen, som Läckö (beskriven av Luth 1734), ännu står 
kvar. 

Jag är böjd att tro att författarna var väl medvetna om den konvention som 
rådde beträffande ordningen i en dissertation. För detta talar att de alltid 
börjar med etymologin och slutar med historien. Stundtals möter också 
formuleringar som röjer detta. Claudius Bahr talar i sin avhandling om 
Mariestad 1716 om ”planen för vår framställning” och om ”methodi ratio”.53 
Breander inleder sin dissertation om Varnhem med att säga att det är 
lämpligt att börja med den etymologiska förklaringen av namnet och 
använder sedan uttrycket ”ipsa instituti ratio”, själva planen för 
framställningen.54 Ett annat exempel utgör Anders Forssenius avhandling om 
Skövde 1734-36.55 Trots att han anser det vara ett sisyfosarbete att söka 
fastställa ortnamnets etymologi, så börjar han med detta, ”för att vi icke 
skola synas alls intet ha uträttat i denna sak”, och ger sin mening, i vetskap 
om att det är mer gissning än sanning han presenterar.56 Han följer sedan 
beskrivningsschemat: etymologi, läge och natur, stadens ålder och ”enligt 
uppgjord plan” (methodi ratio) stadens sigill,57 varpå följer kultur (stadens 
bebyggelse) och historia. Liknande uttryck finner vi hos den unge Nils 
Drysén i hans avhandling om Ymseborg 1755.58 Han inleder första kapitlet 
med orden: ”Innan jag inlåter mig på det övriga, som jag har att säga om vår 
borg, måste först en hel del tagas i betraktande angående dess läge och 
namn.” Vidare: ”Men den planerade ordningen [ordinis ratio] kräver nu, att 
vi efter att ha besett de kringliggande områdena äntligen sätta foten i själva 
Ymseborg. Men på själva tröskeln [in ipso limine] möter uppgiften att taga 
platsens namn i betraktande […].”59 Vi kan också nämna Carl Fridrik 
Bergmans på svenska utgivna ekonomiska avhandling om Vadsbo härad 
1759, vilken bland västgötadissertationerna utgör den enda uttalade 
brytningen med denna tradition.60 Han inleder med en beskrivning av 
häradets omfång och belägenhet, helt enligt schemat, varpå han konstaterar 
att namnet Vadsbo tilldragit sig intresse. Han är alltså medveten om att här 

                               
53  Bahr 1716, s. 5, ”pro ratione instituti nostri” (§3), ”methodi ratio” (uppgjord plan; §12); 

idem 1959, s. 26, 32. 
54  Breander 1723, kap. 1, tes 1; kap. 2, avd. 2, tes 1. 
55  Forssenius 1734-36; idem 1963. 
56  Forssenius 1734, § 1; idem 1963, del 1, § 1. 
57  Forssenius 1734, § 6; idem 1963, del 1, § 6. 
58  Drysén 1755; idem 1987. 
59  Drysén 1755, s. 5, 12; idem 1987, s. 20, 25. Jfr också hur han inleder kap. 2, §6, Drysén 

1755, s. 30; idem 1987, s. 37. Att en del av dessa formuleringar mer är preses, Johan 
Ihres, än Dryséns, understryker bara att det rör sig om en konvention. Ihres del i denna 
dissertation framgår av manuskriptet (UUB: Ihre 180). 

60  Bergman 1759. 
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skulle enligt konventionen en etymologisk utredning följa, ”som dock 
lämnas til Häfdatecknares undersökning”.61 Bergman väljer istället att 
beskriva häradet ”efter den methode, som af Herr Öfver-Directeur Faggot i 
Vettenskaps Academiens Handlingar för år 1741. quart. I. är utgiven”.62 

Fler exempel skulle kunna ges.63 Dissertationsförfattarna underlät att säga 
varifrån de hade det allmänna beskrivningsschema vi här kunnat konstatera. 
Men som framgick av diskussionen om genrer i föregående kapitel, där Nils 
Hufvedson Dals aldrig försvarade avhandling berördes, så hade de tillgång 
till den klassiska retorikundervisningen och samtida kontinentala 
uppfattningar om beskrivningars utformande. Man kan också förutsätta att 
de imiterade såväl internationella som inhemska föredömen. Därigenom kom 
en outtalad men medveten konvention att knäsättas. 

3. Kringtexter. 

Själva dissertationstexten omramades av dedikationer, gratulationer och 
stundom förord. 

Antalet dedikationer i det tjugotal dissertationer från tiden 1699 till 1769 
som här granskats, varierar från en till sex per dissertation; sammanlagt finns 
52 dedikationer, på det stora hela lika många som gratulationerna, 49 
stycken.64 Men till skillnad från gratulationerna, som framförs av en enstaka 
person till en annan, så riktar sig respondenternas 52 dedikationer till 164 
personer och tre kollektiv.65 Dedikationsspråket är vanligen latin, men inte 
sällan möter därjämte också dedikationer på svenska, franska och tyska.66 

Konstitutionerna 1655 förbjöd, ehuru på ett något oklart sätt, att man 
dedicerade en dissertation till fler än en person.67 Vid sidan av andra syften, 
                               
61  Bergman 1759, s. 2. 
62  Bergman 1759, s. 5. 
63  Se t.ex. Gerhard Störning Drufwas gratulation i Gilberg 1744 (och idem 2000): 

”kännedomen om städer och deras natur, belägenhet, skönhet och skiften”. 
64  Jag har i denna siffra räknat in de skiljaktiga dedikationer som finns i ett variantexemplar 

av Bahr 1716. 
65  Som en dedikation har jag räknat den dedicerande text som avslutas med respondentens 

namn. 
66  Svenska: Lidgren 1718, Luth 1734, Digelius 1740, Gilberg 1744, Tidström 1748, Drysén 

1755; franska: Gilberg 1744, Carlander 1748, Tidström 1748, Frölich 1769; tyska: 
Carlander 1747. Å andra sidan förekommer latinska och franska dedikationer i Bergman 
1759, en avhandling på svenska. 

67  1655 års konstitutioner, kap. 18, § 4:4. Förbudet finns i paragrafen om den privata 
disputationen, där det sägs att den som vill visa gynnare och släktingar sina framsteg kan 
göra det med en tryckt avhandling (disputatione publica), ”in qua etiam cautum sit, ne 
pluribus una disputatio vel aliud aliquod exercitium variatis titulis dedicetur, sub poena 
gravi a facultate determinanda”. Betydelsen av ablativus absolutusformen ”variatis 
titulis” är inte solklar. Östlund 2005, s. 109, har ordagrant översatt ”under olika titlar”, 
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som att vinna glans åt sin lilla avhandling, var emellertid dedikationerna för 
studenterna också ett sätt att erhålla dusörer av dedikationsföremålen, vilket 
skulle kunna bidra till finansieringen av dissertationen.68 Uppsala 
universitets dåvarande rektor, förste teologie professorn Laurentius 
Stigzelius, klagade 1668 över gradualdisputationerna, i vilka ”nu en stoor 
abusus inrijtar sig med långa praefationer, gratulationer och votis emot 
constitutiones, hwilket borttager tijden för det uthi disputationen förhandlas 
skal”.69 Klagomålen återkommer 1699: 

Påminte h:r Rector Illustris […] Att praesides disputationum [disputationens 
preses] noga måtte öfwerse dedicationerne, så till siälwa stylum, som deras 
rangering åt hwilka disputationerne dediceras, och därjämte intet tillåta att åt 
så många dedication giörs, emädan man denne tiden i ofwanb:[emäl]te stora 
missbruk funnit.70 

Rector illustris, de unge greven Carl Gyllenborg, fångar här in de viktigaste 
punkterna i den dåtida kritiken: dedikationerna, framför allt de på vers och 
moderna språk, kunde vara undermåliga till språk och stil;71 brister i 
dedikationsföremålens rangordning; samt de allt för många dedikationerna. 

Jag har bland dessa västgötaavhandlingar blott sett ett exempel på att man 
ökat antalet dedikationer genom att trycka variantexemplar av dissertationen; 
Claudius Bahrs avhandling om Mariestad 1716.72 Ofta får två, tre eller fyra 

                                                                                                                             
medan Schybergson 1918, s. 219f, i anslutning till en äldre handskriven översättning 
(UUB: U 48, opag.) återger orden som ”under ombytta namn och titlar”. Det handlar här 
inte om byte av avhandlingstitel, utan ”variatis titulis” syftar på byte av titulatur (dvs. 
namn och titlar) i dedikationer. Konstitutionen vill förbjuda att man byter ut 
dedikationsföremål i delar av den tryckta upplagan. Så har en annan handskriven 
oversättning (UUB: U 49, opag.), från tidigt 1700-tal, också uppfattat saken, och ger 
följande formulering: ”uthi hwilken doch granneligen achtas bör, at den samma icke för 
mångom måtte dedic[e]rat blifwa, eller den ena exercitium med flere särskilte 
Dedicationer utgå, wid hårdt straff tillgörande, hwilket Facultas skall Determinera”. En 
tredje 1700-talsöversättning (som finns i två närmast identiska versioner; UUA: FIb:10, 
och FIb:15) säger att det är förbjudet ”at af samma Disputation […] under förändrade 
titlar, till flera dedication ske”. 

68  Jfr Annerstedt, bd 2:2, s. 129. 
69  UUAKP 4/3 1668. Stigzelius ordval, att tiden blir lidande, återfinns ofta under 1600- och 

1700-talen, då man vill betona att utrymmet i ett tryckalster är knappt. Man finner det 
exempelvis i dissertationerna, när författaren skall skynda förbi ett ämne för att hinna 
med det övriga. (Se t.ex. Rydell 1719, del 1, § 1, del 2, § 3; Digelius 1740, kap. 1, § 13, 
§ 14.) Att man tänker sig detta som tid kan inte bero på att dissertationen lästes vid 
disputationsakten, för så skedde ej. Det bör rimligen röra sig om ett metaforiskt bruk, 
möjligen grundat i tidsåtgången vid skrivning, läsning, orerande. Jämför andra tidsuttryck 
som används för skrivning, läsning och talande: ”dröja vid”, ”skynda vidare”, ”hasta 
förbi”, ”hinna med”, osv. 

70  UUAKP 12 juni 1699, §4. 
71  Annerstedt, bd 2:2, s. 129f; jfr ibid. s. 183, och idem, bd 3:2, s. 182f. 
72  Jag har inte systematiskt genomgått beståndet i offentliga bibliotek. Troligen finns det 

variantexemplar också av Rydell 1719. Vallinkoski uppger att det finns varianter av 
Carlander 1748; Vallinkoski 1962-69. Varianter skapas genom att man trycker det 



 205 

personer dela på en dedikation. Ett extremt exempel utgör Carl Fridrik 
Bergmans avhandling 1759, där samtliga tjugo kyrkoherdar i Vadsbo 
namnges i en dedikation.73 

Att dedikationsföremålen rätt rangordnades var uppenbarligen viktigt. I 
dessa västgötadissertationer tilltalas först den eller de personer som har högst 
rang, sist respondentens fader eller fosterfader, och däremellan de övriga, 
med iakttagande även där av rangordningen. Viktigt var också att de 
dedikerade tilltalades med rätt titulatur. Kungligheter förekom endast en 
gång; det var greve Frölich som i sin avhandlings enda dedikation vände sig 
till prins Gustaf [III] på franska.74 Statliga ämbetsmän på den högsta nivån, 
riksråd och liknande, hade nästa hedersplats. Hit hörde också högadeln. 
Därnäst kom den statliga regionala administrationen, överståthållaren i 
Stockholm och landshövdingarna. Under dem följde stundom 
landssekreterare, landskamrerare, etc. Kyrkans män följde härnäst; biskopen, 
domprosten, prostar, kyrkoherdar och komministrar. Gymnasielektorer 
jämställdes med kyrkoherdar eller med andra konsistorieledamöter. Därpå 
följde den lokala magistraten, borgmästare och rådmän, köpmän och 
handelsmän. Det hörde till formen att dedicera till borgmästaren och 
rådmännen i den studerade staden. Militärer dedicerades det sällan till, för så 
vitt de inte var släktingar eller makthavare på orten. Än mer sällan 
dedicerades det till de akademiska lärarna.75 

Dedikationer ägnades också dem som respondenten under sin studietid 
hade varit informator hos, så dedicerar Axel Luth till brukspatronen, friherre 
Johan Camitz, vars två söner han hade undervisat. Dessa söner svarade 
samtidigt för var sin gratulationsvers till Luth.76 Släktingar kom därefter, om 
de inte fanns bland föregående kategorier.  

Fadern var föremål för den sista dedikationen, innan själva 
avhandlingstexten vidtog, och han delade inte denna med någon annan. 
Därmed iakttogs en rangordning som överensstämde både med retorikens 
krav och tidens processionsordningar (t.ex. vid promotioner), alltså att de 
främsta kom först och sist. Fadern, som ofta tackades för de uppoffringar det 
inneburit att hålla sonen vid boken,77 står på så sätt tillbaka endast för den 
eller dem som nämns högst i rang. I en tid då paternalismen genomsyrade 
samhället och fjärde budet var en levande realitet, så var detta måhända 

                                                                                                                             
inledande halv- eller helarket, innehållande titelsida, dedikationer och stundom någon 
gratulation, med annan text i en del av upplagan. 

73  Bergman 1759, s. [*3v-4r]. 
74  Frölich 1769, s. [*2r-3v]. 
75  Undantag utgör dedikationer till Algot Scarin i Digelius 1740 och Carlander 1748, i båda 

fallen säkerligen för Scarins bidrag till deras avhandlingar (Scarin var också Carlanders 
morbroder). 

76  Luth 1734. 
77  T.ex. Drysén 1755, vilken i dedikationen till fadern skriver att dissertationen ”skådar 

dagens ljus genom att Du med Dina omkostnader sköter förlossningen” (Drysén 1987, 
s. 13). 
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naturligt. Samtidigt måste det inneburit en bekräftelse och en belöning för 
fadern själv, kanske en fattig komminister på landet, att i ett skriftligt 
medium så lyftas upp på det lärda språket. I de fall fadern och hans 
omgivning inte behärskade latinet, var dessa dedikationer stundom på 
svenska. Vi kan bara spekulera i vad det innebar för snickaren Anders 
Larsson i Lidköping att, efter en dedikation till biskop Svedberg, 
borgmästare Bergius och några andra, finna sig tillägnad en hel sida poesi.78  

I dessa tjugotalet dissertationer, tämligen jämt fördelade över sjuttio år, 
erhåller ett dedikationsföremål vanligen blott en dedikation.79 Erhåller 
personen två dedikationer, så är orsaken oftast att den ena är från en släkting. 
Enda undantagen utgör dels borgmästaren i Mariestad, Jonas Wollin, som 
dediceras tre av dessa avhandlingar,80 sannolikt för hans stora intresse för 
historisk-topografisk forskning, och dels lektorn i Skara, Johan Bilmarck, 
som likaledes dediceras tre avhandlingar.81 

För respondenten motiverades dessa dedikationer av olika skäl. I ett 
variantexemplar av Bahrs Mariestadsdissertation 1716 finns en fyrasidig 
dedikation till greve Gustaf Cronhielm, riksråd och ordförande i 
lagkommissionen, och dennes yngre bror, Salomon Cronhielm, ombudsråd 
för handelsexpeditionen (dvs. minister). I dedikationen säger Bahr: 

De som underställa offentligheten några snilleprov bruka vanligen, Höga 
Mecenater, framför desamma fästa höga herrars namn, såväl för att åt sina 
små verk utverka ära och glans, som för att anbefalla sig själva i deras 
gunst.82 

Bahrs analys kan bekräftas av Forssenius dedikation till biskop Schyllberg 
och kammarherre Vingeflycht 1736, då Forssenius hävdade att kärleken till 
fädernestaden krävde att han genom dedikation till dem skulle låta staden 
och avhandlingen, i skydd av deras namn, framträda inför offentligheten i ett 
mer glänsande ljus.83 Bahr har dock, säger han själv, förmått sig att utsätta de 
lysande herrarnas namn framför sitt blygsamma alster eftersom Mariestad en 
tid kunde lyckönska sig åt den Cronhielmska familjens vistelse därstädes, då 

                               
78  Lidgren 1718, s. [*3r]. 
79  Detta utesluter inte, tvärtom är det mycket troligt, att de fått andra avhandlingar, som inte 

ingår i mitt tematiska urval, dedicerade till sig. Till Algot Scarin dedicerades ett trettiotal 
dissertationer, varav han presiderade för nio (Hans Sallander, ”Inledning”, i: [Algot 
Scarin,] Algot Scarin och hans brev i Skara stifts- och landsbibliotek, Skara 1982, s. 7-
21, spec. s. 17). Hur nätverk, patron och klient-förhållanden, etc., framträder i detta 
sammanhang är ett hittills negligerat forskningsområde. 

80  Digelius 1740, Tidström 1748, Odhelius 1750. 
81  Gilberg 1744, Carlander 1746, Odhelius 1750. 
82  ”Solent illi, MAECENATES MAXIMI, qui aliqua ingenii specimina publico committunt, 

iisdem praefigere summorum Virorum nomina, ut vel decus & splendorem opusculis suis 
concilient, vel ut semet eorum favori commendent.” Bahr 1716, s. [*2v]. Exemplaret 
finns i SSLB. Denna dedikation saknas i den sv. övers., Bahr 1959. 

83  Forssenius 1736, s. [*2v]; idem 1963, s. 36. 
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deras fader styrde Västergötland, och hoppas ödmjukligen endast att denna 
hans pappersgåva som, så att säga, beskriver deras fädernejord (natalis soli), 
måtte befinnas värdig deras åsyn.84 Detta var givetvis även för Bahr ett sätt 
att försöka bli omsluten av dessa höga herrars huldhet, och kanske till följd 
därav erhålla en dusör, varmed räkningen från tryckaren kunde gäldas, eller 
utverka deras bevågenhet inför den fortsatta karriären. 

Många av de dedikationer som tillägnades biskopar, domprostar, 
gymnasielektorer och andra, med säte och stämma i domkapitlet 
(konsistoriet),85 torde också vara uttryck för denna önskan att få sin karriär 
befordrad, genom att fästa vederbörandes uppmärksamhet vid den 
förhoppningsfulle respondenten. 

I andra fall motiverades dedikationen av tacksamhet för stöd under 
studietiden. Fadersdedikationerna är genomgående ett uttryck för detta. Men 
även de bättre ställda adels- eller ståndspersoner, i vars hem (eller vid 
universitetet) respondenten undervisat en eller flera av familjens gossar, blev 
föremål för tacksamma dedikationer.86 I andra fall åter kan tacksamheten 
avse hjälp som studenten fått vid utarbetandet av sin avhandling, vanligen 
skriftliga upplysningar, bl.a. ur stadsarkiv eller kungliga arkivet i 
Stockholm.87 

Med något undantag smyckades dissertationerna med en eller flera 
gratulationer.88 Dessa hade skrivits i förväg, för att kunna tryckas i 
dissertationen; av döma av de som är daterade skrevs de ungefär tre veckor 
innan disputationen.89 Jag har inte funnit några uppgifter om hur detta 
praktiskt ordnades, men får vi tro Petrus Brodds inledande ord i hans 
gratulation till barndomsvännen Algot Scarin 1716, så spred sig ryktet: 
”Efter att lyckligt ha använt mycken tid åt vackra vetenskaper, är Ni sinnad, 
som jag nyligen fått veta, att offentliggöra något prov på er lärdom.”90 
Troligen meddelade respondenten själv att disputationen var förestående; så 
kan man tolka de tillfällen då gratulanten synes haft förhandskunskap om 

                               
84  Ibid., s. [*2v-3r].  
85  T.ex. dedikationer till Magnus Bredberg, lektor i teologi och senare domprost (Österplan 

1699, Rydell 1719), till Johan Bilmark, lektor i teologi (Gilberg 1744, Carlander 1746, 
Odhelius 1750). 

86  Luth 1734 (Camitz); Gilberg 1744 (Drufwa); Carlander 1747 (Johan Hastfer). 
87  Rydell 1719 (A. O. Rhyzelius); Digelius 1740 (Algot Scarin); Gilberg 1744 (Gabriel 

Helstadius); Carlander 1748 (Rutger Belfrage); Odhelius 1750 (A. A. von Stiernman). 
88  Undantag: Odhelius 1750, Frölich 1769. 
89  Scarin 1716 (disp. 7 juni; Petrus Brodds gratulation daterad Uppsala 28 maj); Bahr 1716 

(disp. 23 juni; Jonas Wollins gratulation daterad Säby, Västergötland, 5 juni). 
90  Scarin 1716 (Pierre Brodd): ”Aprés [sic] avoir heureusement employé beaucoup de tems 

aux belles sciences, Vous êtes d’avis, comme je viens de scavoir, de mettre au public 
quelque preuve de votre erudition.” Petrus Brodd blev senare domprost i Skara; se Lq 
1177. Jfr Bahr 1716 (Jonas Wollin): ”då jag nyligen med stort välbehag erfor, att Du 
förberedde en akademisk avhandling om staden Mariestad”; sv. övers. Bahr 1959, s. 42. 
Jfr Rydell 1719 (Wedholm). 
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dissertationens innehåll.91 Nationskamrater och disciplar kan ju också ha sett 
avhandlingen växa fram, vilket Petrus Breanders discipel Johan 
Wulfvenstierna säger i sin gratulation:92 

När jag en tid har sett, hur’ I med trägen möda 
Så natt som dag lagt an, at utur glömskans döda 

Et Warnhems kloster dra, tå har jag ofta sagt 
Knapt lönar sig then flit I93 redan ther på lagt. 

De studerade avhandlingarna innehåller, som sagt, 49 gratulationer. Språket 
som används är vanligen latin, men också svenska, franska, tyska och 
grekiska förekommer.94 Vanligen placeras gratulationer efter 
avhandlingstexten, mera sällsynt före texten. Någon tydlig rangordning av 
gratulationerna synes inte kunna fastställas, kanske för att gratulanterna 
oftast var studiekamrater, nästan alltid medlemmar av Västgöta Nation.95 
Andra gratulanter var respondentens disciplar, bröder, fränder, och andra 
vänner. Några gånger förekommer också gratulationer från lärare eller andra 
mer bemärkta personer; så gratuleras Algot Scarin 1716 av dåvarande 
hovpredikanten Andreas Rhyzelius, Paulus Rhyzelius 1727 av professor 
Petrus Schyllberg, Sven Digelius 1740 av assessorn i antikvitetsarkivet Eric 
Julius Biörner, och Andreas Tidström 1748 av signaturen S. J. H., bakom 
vilken säkerligen döljer sig lektor Sven J. Hof i Skara.96 

                               
91  Bahr 1716 (G. Prosperius): ”Jag lyckönskar Dig till att ha tagit till din uppgift att i en 

akademisk övning framlägga en förnämlig undersökning om staden Mariestads 
grundläggning – utförd av konung Karl IX, ärofull i åminnelse –, om dess läge och 
sådana kvarvarande minnesmärken, som äro värda att räddas undan glömskan.” Sv. 
övers. Bahr 1969, s. 44. Jfr Joh. Bilmarcks gratulation i Rydell 1719. 

92  Breander 1723, s. [*3v]; sv. övers., Breander 1994, s. 12. Dikten är formad som ett 
samtal mellan Wulfvenstierna och Breander; detta har inte uppmärksammats av Sven 
Blomgren, som i sin inledning till svenska översättningen tolkar orden om Stockholm 
som ”Er födslo ort” såsom avseende Breander (s. 5), när de i själva verket avser 
Wulfvenstierna. Blomgren har också (s. 7) felaktigt attribuerat dikten till 
riddarhussekreteraren Jonas Wulfvenstierna (1681-1762), när det är dennes son Johan 
(1711-1756) som (åtminstone nominellt) är författaren. 

93  I originalet står litet i, säkerligen ett misstag av sättaren. 
94  Svenska: Scarin 1716, Bahr 1716, Lidgren 1718, Rydell 1719, Breander 1723, 

P. Rhyzelius 1727, Luth 1734, Forssenius 1734, Tidström 1748 och 1752, Drysén 1755; 
franska: Scarin 1716, Breander 1723, Forssenius 1736, Digelius 1740, Gilberg 1744, 
Bergman 1759; tyska: Bahr 1716; grekiska: Luth 1734. 

95  Österplan 1699 (Ullenius); Scarin 1716 (Petrus Brodd); Bahr 1716 (Wollin, Wahlborg, 
Prosperius, Schierping); Lidgren 1718 (Sunborg); Rydell 1719 (Enegren, Bilmarck, 
Wedholm, Rydbeck); Breander 1723 (Synnerberg, Odhelius, Stoltz); P. Rhyzelius 1727 
(Quensel); Luth 1734 (Faegersten, Forssenius); Forssenius 1734 (Victorin); Digelius 
1740 (Bergman, Svenonius); Gilberg 1744 (Haquinius); Tidström 1748 (Drufwa, ej i 
Västgöta nation); Tidström 1752 (Themptander); Drysén 1755 (Kullman); Bergman 1759 
(Stackelberg). 

96  Scarin 1716; P. Rhyzelius 1727; Digelius 1740; Tidström 1748. 
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För gratulanten var detta ett tillfälle att visa upp sina poetiska eller andra 
litterära talanger, samtidigt som man markerade sin relation till föremålet för 
gratulationen. Gratulationer riktade man vanligen till sina landsmän, alltså de 
från samma landskap och studentnation, och man framhävde redan i tilltalet 
respondentens förtjänster. Så inleder Harald Ullenius, en av seniorerna i 
Västgöta nation och på tur att bli nationens kurator, sin gratulation till 
Benedictus Österplan 1699 med orden: ”Lärdaste herr respondent, landsman 
och utsökte vän.”97 Lärdom, seder, landsmanskap och vänskap är perioden 
igenom återkommande teman i gratulationerna. Vanligt är också att man 
anspelar på den hägrande promotionen; Apollo kommer att smycka dig med 
lagern, understryker några gratulanter.98 Andra talar om den heder eller ära, 
frukt eller lön som skall utfalla av mödan.99 Några förutspår 
fäderneslandets,100 några landskapets,101 åter andra ortens tacksamhet och 
belöning.102 Så heter det i ett distikon, adresserat av Andreas Rhyzelius till 
Algot Scarin 1716: 

Tack vare dig står nu äran i blom för det västgötska släktet; 
därför belöningar du, skänkta av detta, skall få.103 

Vissa framhäver som berömvärt, att respondenten behandlar ett svenskt 
ämne. I sin gratulation till Österplan 1699 ger Harald Ullenius en uppräkning 
av berömda berg; fransmän och italienare har sina Alper, sicilianare sitt 
Etna, thessalier sin Olympus, o.s.v. ”Men det anstår sannerligen inte att 
sådant beundra utomlands, medan vi åsidosätta det inhemska.” Sverige, och 
framför allt Västergötland, har mångomtalade berg och kullar som inte bör 
berövas sitt beröm.104 Detta framhävande av det svenska, inhemska, 
fosterländska, framför det utländska, möter också hos Johannes Schefferus i 
hans Memorabilium (1671), i Scarins avhandling om Gudhems kloster 1716, 

                               
97  Österplan 1699 (Ullenius): ”Doctissime Domine Respondens, Popularis atque Amice 

singularis.” Ej i sv. övers., Österplan 1992. 
98  T.ex. Scarin 1716 (Löwen, Fleetwood); Rydell 1719 (Rydbeck); Luth 1734 (Forssenius); 

Tidström 1752 (Andreas Barck). 
99  T.ex. Rydell 1719 (Wedholm); Breander 1723 (Stoltz); P. Rhyzelius 1727 (Schyllberg, 

Quensel); Luth 1734 (Joh. Camitz d.y.); Gilberg 1744 (G. S. Drufwa, C. J. Drufwa, 
Haquinius); Tidström 1748 (S. J. H. [trol. Sven J. Hof]); Tidström 1752 (Barck); Drysén 
1755 (Kullman). 

100  Scarin 1716 (Löwen); P. Rhyzelius 1727 (Jacob och Daniel Christiernin); Carlander 1747 
(B. J. Hastfer). 

101  Scarin 1716 (Andreas Rhyzelius); Breander 1723 (Odhelius); Luth 1734 (Faegersten); 
Digelius 1740 (Biörner). 

102  Rydell 1719 (Johan Bilmarck); Gilberg 1744 (C. J. Drufwa); Tidström 1748 (C. J. 
Drufwa); Tidström 1752 (Barck). 

103  Scarin 1716, Rhyzelius grat.: ”Te Vester Gothicae nunc vindice gloria gentis/ Floret, 
tuque, illâ praemia dante, feres.” Sv. övers., Scarin 1974, s. 55. 

104  Österplan 1699, Ullenius grat.: ”Verum enim Verò, absit, peregrina sic admiremur, ut 
negligamus domestica.” 
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och i Martinus Lidgrens avhandling om Kung Rolf 1718.105 Vi finner det 
också i Sven Wilskmans parentationen över Lidgren 1757.106 Denna topos 
återkommer även i andra avhandlingar och gratulationer.107 

Andra berömmer att respondenten ägnar sig åt historiska studier.108 Bahrs 
avhandling om Mariestad kommer inte att misshaga ”alla dem, som älska 
fäderneslandets historia, och därmed också stadsskildringar”, skriver den 
historieintresserade Jonas Wollin i sin gratulation.109 Eric Julius Biörner, 
assessor vid Antikvitetsarkivet och på fädernet stammande från 
Västergötland – vilket han påpekar, gläder sig över Digelius forskning om 
Husaby och de gamla västgötarna, och dess avfattning i en manlig, eller 
kraftig, stil.110 Han ansluter sig också till Digelius mening att västgötarna var 
de första kristna i Sverige,111 samt hoppas att fler av Digelius landsmän 
(civium tuorum) ville beskriva landskapets härader, så att inom kort ”det 
utmärkta folkets historia och geografi” kunde läggas under den lärda 
världens ögon.112  

Att förse sin avhandling med ett förord är idag, om än inte påbjudet, en till 
obligatorium förvandlad sedvänja. Under den tid vi här studerar är det blott 
en tredjedel av dissertationerna som innehåller ett regelrätt förord. De bär 
rubriker som Candido Lectori S. P. (Många hälsningar till den ädle läsaren), 
Benivole Lector (Till den välvillige läsaren), eller Prooemium (Företal).113 
Förorden är riktade till läsaren och röjer författarens intentioner. Hos 
Österplan (1699) finns en hänvisning till fosterlandskärleken (amor patriae), 
med en klassisk anspelning och direkt citat från en klassisk författare; en 
fosterlandskärlek som lett författaren att behandla ett ämne från just sitt 
fosterland, Kinnekulle. Lidgren (1718) säger sig föredra att skriva om ett 
svenskt ämne framför ett utländskt och situerar sin avhandling om Kung 
Rolf i sitt pågående arbete om Västergötlands kungar. Paulus Rhyzelius 

                               
105  Johannes Schefferus, Memorabilium Sueticae gentis exemplorum liber singularis, 

Amsterdam & Hamburg 1671, förordet; Algot Scarin, Monasterii Gudhemensis, in regno 
Sveo-gothico primi & antiquissimi brevis & succincta historia, Uppsala 1716, s. 2f; 
Martinus Lidgren, Exercitium academicum de Rege Rolfone, Upsaliae 1718, opag. 
[s. vi.]. 

106  Sveno Gabr. Wilskman, ”Oratio Parentalis in obitum […] Martini Lidtgren […] habita in 
Synodo Anniversaria Scarensi Die VII Julii Anni MDCCLVII”. (SSLB: Okat. kapsel, 
”Orationes et Dissert. in Synodo Scarensi”.) 

107  Scarin 1716 (Löwen); Rydell 1719 (Enegren); Odhelius 1750 (dedik. till A. A. von 
Stiernman); Drysen 1755, s. 2. 

108  Bahr 1716 (Wollin); P. Rhyzelius 1727 (Hodell); Luth 1734 (Faegersten); Digelius 1740 
(Biörner, Bergman). 

109  Bahr 1716 (Wollin). 
110  Eric Julius Biörner, ”Ad eruditissimum cultissimumque auctorem respondentem, Dn. 

Svenvm Digelivm…”, i Digelius 1740, s. [*4r-**1r]; sv. övers., idem 1989, s. 19-23; 
”masculo concinnata stilo”. 

111  Så gör också Svenonius i sin gratulation; Digelius 1740. 
112  Digelius 1740, Biörners grat., s. [**1r]: ”gentis optimae historia ac geographia”. 
113  Österplan 1699; Lidgren 1718; P. Rhyzelius 1727. 
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(1727) använder sitt företal i avhandlingen om Axevall till att tala om 
Västergötlands märkliga minnesmärken, vars framdragande i ljuset är en 
icke otacksam uppgift. Asmund Carlander skriver i sitt förord (Praefatio) till 
avhandlingen om vanerna i Väne härad (1747) att han, trots att studier av 
detta slag börjar föraktas, ändå tagit sig an det, då det i trakten finns äldre 
och nyare prydnader som förtjänar att beaktas och äras, varibland också de 
första invånarnas namn, ursprung, etc. Tidström motiverade i sitt förord 
(1748) varför han skrev om Mariestad, då en avhandling redan skrivits om 
denna stad 32 år tidigare, samt, en aspekt som med tiden skulle bli vanligare, 
tackade för det vetenskapliga bistånd han fått under arbetet. Drysén har ett 
tämligen långt företal (Prooemium) vari han talar om nyttan och nöjet med 
historiska studier, understryker att det inhemska har företräde framför det 
utländska, samt ger den personliga bakgrunden till att han skriver just om 
Ymseborg (1755). 

I förordet markerade man en ståndpunkt inför sitt ämne (t.ex. vikten av 
historiska studier), motiverade sitt ämnesval (t.ex. fäderneslandets prioritet), 
och tackade för bistånd (t.ex. hjälp att komma åt arkivalier). Dessa till 
läsaren riktade förord innehöll således element, som annars bakades in i 
själva avhandlingen. 

Ett undantag från principen att förordet riktas till läsaren är Digelius 
(1740) charmerande apostrofi, bunden i distikon, Ad Libellum (Till den lilla 
boken). Han manar här den lilla boken, vilken till följd av författarens lott 
inte är så vårdad som den borde, att söka upp fosterlandets gynnare och 
berätta om Västergötlands och Husabys öden, och om västgötarnas insatser 
för kristendomen. 

4. Skrivprocessen. 

Topografiska dissertationer skrevs vanligen av respondenterna. Till sin hjälp 
hade de tryckta källor och sin tids sekundärlitteratur. Allt oftare använde de 
sig också av handskrifter, av muntliga eller skriftliga uppgifter från personer 
på den studerade orten eller från andra sin tids forskare. Författarna kunde 
också själv på ort och ställe ha studerat föremålet för dissertationen. 
Slutligen kunde de skriva utifrån en mer eller mindre klar plan, antingen det 
vi här kallat det allmänna beskrivningsschemat eller utifrån något nyare 
perspektiv, som Jacob Faggots beskrivningsprojekt. I detta avsnitt skall vi se 
närmare på skrivprocessen. Först ges en sammanställning av det material och 
de källor författarna begagnade sig av, samt vilka kontakter de tog för att få 
fram kunskap om sitt ämne. Därefter berörs hur de alltmer brukade 
illuistrationer till sina avhandlingar. Slutligen presenteras tre fallstudier av 
hur avhandlingar praktiskt växte fram. En sådan på arkivmaterial baserad 
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undersökning av skrivprocessen bakom de topografiska dissertationerna har 
efterlysts i idéhistoriskt sammanhang,114 men tidigare inte genomförts. 

1. Material och källor. 

Det viktigaste materialet utgjordes av tryckta skrifter. Dissertations-
författarna gör inga försök att skilja på källor och sekundärlitteratur. En 
uppgift i en bearbetning, som Messenius Scondia illustrata eller Örnhielms 
och Spegels kyrkohistoriker, har lika stort värde som en utgiven källtext, 
som Västgötalagen. Detta betyder inte att författarna urskillningslöst accep-
terar alla utsagor. De väger inte sällan uppgifter mot varandra, kanske 
framför allt i de etymologiska avsnitten. I nedanstående sammanställning 
kommer jag att kalla all använd litteratur för källor. 

De sjutton dissertationsförfattarna har använt ungefär 320 tryckta verk.115 
Den vanligast förkommande författaren bland källorna är historikern 
Johannes Messenius (1579-1636). Alla avhandlingsförfattare, med undantag 
av den förste, Österplan 1699, använder sig av Messenius, framför allt hans 
historieverk Scondia illustrata, postumt utgivet av Johan Peringskiöld 1700-
1705. Nästan lika många, fjorton stycken, har använt sig av 
rikshistoriografen Johannes Loccenius verk (1598-1677; främst hans 
svenska historia). Härnäst följer fem författare vars verk använts av tio 
dissertationsförfattare: den siste katolske ärkebiskopen Johannes Magnus 
(1488-1544; hans kungahistoria); rikshistoriografen och naturrättsfilosofen 
Samuel von Pufendorf (1632-1694; hans svenska historia); rikshistoriografen 
Clas [Claudius] Arrhenius Örnhielm (1627-1695; hans kyrkohistoria); 
ärkebiskopen Haqvin Spegel (1645-1714; hans kyrkohistoria), samt filologen 
och professorn i fäderneslandets antikviteter Olaus Verelius (1618-1682; om 
vi räknar in hans utgåva av Hervararsagan 1672, där främst hans filologiska 
kommentarer kommit till användning). Det är alltså författare som utgivit 
verk i svensk historia som placeras främst på en lista över använda 
författarskap. Detta är givetvis en följd av respondenternas historiska 
inriktning, men indikerar samtidigt att det torde vara fråga om uttryck för en 
monumentalistisk identitet (vi återkommer till det). 

Förtecknar vi sedan de främst använda skrifterna får vi följande lista 
(framförställda siffror anger antalet dissertationsförfattare som använt 
skriften): 

                               
114  Jacob Christensson, ”1700-talets topografiska dissertationer. Kommentar till Mattias 

Legnér”, Historisk tidskrift 2004:4, s. 555. 
115  Jag har här utgått från samtliga ovan förtecknade dissertationer. I de fall dissertationen 

utkom i flera delar har jag räknat dem som en skrift; jag har alltså fokuserat på 
författarna. Som ett verk har jag också räknat de använda skrifter som utkommit i flera 
delar. Av dessa 320 har alla utom ett tiotal kunnat identifieras. 
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15: Johannes Messenius, Scondia illustrata, I-XIII, XV, Stockholm 
1700-1705. [svensk historia] 

10: Johannes Magnus, Historia de omnibus Gothorum Sueonumque 
regibus, Rom 1554 (och senare, även sv. övers.). [svensk historia] 

 Haqvin Spegel, Svenska Kyrkio-Historian …, Linköping 1707-08. 
 Västgötalagen: Wäst-Götha Laghbook, uppå Kon. Carl d. XI … 

befalning utaff et offgammalt Msto … uthskriffvin, och … 
sammanfattat aff Georg Stiernhielm …, Stockholm 1663 (och 
senare, även lat. övers.). 

 Claudius Arrhenius Örnhielm, Historiae Sveonum Gothorumque 
Ecclesiasticae libri quatuor priores …, Stockholm 1689. [svensk 
kyrkohistoria] 

9:  Bibeln. 
Johannes Loccenius, Rerum Suecicarum historia a Rege Berone III 
usque ad Ericum XIV deducta …, Stockholm 1654. (flera senare 
och utvidgade uppl.) [svensk historia] 

 Samuel von Pufendorf, Inledning til Svenska Historien … 
Stockholm 1688 (och senare, även övers.). 

8:  Eric Benzelius d.y., Monumenta historica vetera ecclesiae 
Sveogothicae. Ex codd. mss. coll. et illustr., Uppsala 1709-1713. 
[dokument ur svenska kyrkohistorian] 

 Götriks och Rolfs saga: Gothrici & Rolfi, Westro-Gothiae Regum 
historia, lingua antiqua Gothica conscripta, quam e Msc. vetustiss. 
edidit, & versione nova notisque illustravit Ol. Verelius … 
Accedunt V. Cl. Joann. Schefferi Argentorat. Notae politicae, 
Uppsala 1664. [isländsk saga] 

 Hervarar Saga på gammal göthska med Olai Verelii uttolkning och 
notis, Uppsala 1672. [isländsk saga] 

 Olof Rudbeck, Atland eller Manheim, I-IV. Upsala 1675-1702. 
[svensk historia] 

 Snorre Sturluson, Heims Kringla eller Snorri Sturlusons 
Nordländske Konunga-Sagor sive Historiae Regum 
Septentrionalium a Snorrone Sturlonide … conscriptae, quas … 
edidit Johan. Peringskiöld, Stockholm 1697. [isländsk saga] 

7:  Eric Dahlberg, Svecia antiqua et hodierna. P. I-III, Paris-
Stockholm 1667-1716 [bildverk] 

 Johannes Loccenius, Antiquitatum Sueo-Gothicarum … libri III. 
Stockholm 1647 (och senare). [svensk historia] 

 Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, Rom 1555 
(och senare). [svensk historia] 

 Eric Jöransson Tegel, Then stormechtigste … herres, her Gustaffs, 
fordom Sweriges … konungs … historia …, Stockholm 1622. 

 Johannes Vastovius, Vitis aquilonia seu vitae sanctorum regni 
Sveogothici. Emendavit et notis illustravit Ericus Benzelius filius, 
Uppsala 1708. [helgonhistoria] 
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De främst använda författarna återfinns också högst på denna lista över de 
aderton flitigast refererade verken, och Loccenius finns här med två verk. De 
har på de översta platserna dock fått sällskap av Västgötalagen och Bibeln. 
Den senare torde förekommit i samma utsträckning, vilket landskap man än 
skrev om. Men Västgötalagen höga placering är givetvis en följd av att de 
studerade avhandlingarna rörde just Västergötland. Av samma skäl hamnar 
högt på listan Benzelius dokumentsamling (som innehåller Skara 
biskopskrönika), liksom de isländska sagorna, Götriks och Rolfs saga, som 
vi stiftat bekantskap med, och Snorres konungasagor. Hervararsagan och 
Rudbecks Atlantica har främst använts för etymologiska tolkningar. Spegel, 
Örnhielm och Vastovius har givit material främst för Skara stifts 
medeltidshistoria. 

De klassiska författarna blev med tiden mindre användbara. Lidgren 
citerade i sin dissertation 1718 flera skrifter av Seneca och Cicero,116 vilket 
torde varit en följd av att han mycket uppehöll sig vid kung Rolfs dygder. 
Men han var den ende av dissertationsförfattarna som hänvisade till den 
romerske stoikern Seneca och renässansens nystoiker Lipsius. Han står på så 
sätt som en av de sista vid en gräns; bakom sig har han ett sekel då man 
intresserade sig för det antika som dygdeexempel, som något man kunde lära 
sig av för sin samtid. Redan med Pufendorf på 1670-talet hade detta bruk av 
antiken börjat ersättas av ett studium som ägnade sig åt antiken som historisk 
företeelse, inte som exempel för den egna tiden. Det historiestudium som 
gav lärdomar för samtiden, blev allt oftare det som hämtade ämnet ur den 
egna (nationella) historien.117 Det är denna nya tendens som finner uttryck i 
dissertationsförfattarnas och gratulanternas ovan flera gånger berörda 
framhållande, att avhandlingsämnet inte är utländskt utan inhemskt. Detta 
betonande finner vi också hos Lidgren,118 vilket understryker hans 
janusprägel, som en författare som vänder ansiktet såväl åt det gamla som 
det nya förhållningssättet. 

Av den klassiska litteraturen kvarstod främst de skönlitterära 
författarskapen, Vergilius och Ovidius.119 Man noterar bland hänvisningar i 
avhandlingarna också ett förhållandevist modernt skönlitterärt verk, ”den 
oförliknelige” John Barclays nyckelroman Argenis, utgiven i Paris 1621.120 

                               
116  Cicero hänvisas till också i Österplan 1699, Scarin 1716, Digelius 1740 och Drysén 

1755. 
117  Lindberg 2001; för bruket av Lipsius i Sverige, se Lindbergs kap. ”Philosophia civilis”, 

s. 211-281, spec. nyanseringen av Lipsius stoicism, s. 244f; om Pufendorf, ibid., s. 277f. 
118  Lidgren 1718, företal till läsaren. 
119  Vergilius anförs hos Lidgren 1718, Luth 1734 och Gilberg 1744-46. Den litterärt 

intresserade Luth citerar så väl Aeneiden, Bucolica och Georgica. Ovidius anförs av 
Österplan 1699, Lidgren 1718, P. Rhyzelius 1727, Luth 1734, Digelius 1740, Gilberg 
1744-46. 

120  John Barclay [Barcleius], Argenis, Parisiis 1621. Barclay anförs av P. Rhyzelius 1727, 
och flera gånger av Luth 1734 (cit. avd. 3, §1). I ett exemplar av Luth 1734 har Sven 
Wilskman noterat att Luth, utan att signalera detta, använder sig av ordvändningar från 
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Romanen utkom i flera upplagor och översättningar; då ofta försedd med 
nycklar för tolkning av personer och händelser. 

Om antiken mer kom att användas för litterära associationer, så 
tillhandahöll medeltiden och sagalitteraturen ett stoff varav historier vävdes. 
Fyra respondenter hänvisade till Jordanes Getica,121 tillkommen på gränsen 
mellan senantiken och den europeiska medeltiden. Jordanes historia om 
goternas utvandring från Skandinavien återberättades också i alla tidens 
historieverk, så det var inte nödvändigt att söka sig till originalet. Bland 
andra medeltida källor fanns Adam av Bremens kyrkohistoria, med dess 
skildring av Norden och dess kristnande.122 Fem respondenter har 
hänvisningar till Saxo Grammaticus Danmarkskrönika,123 medan enstaka 
bruk gjorts av de tryckta Vadstenadiariet, Konungastyrelsen, Missale 
Upsalense, och de direkt till Skara stift relaterade Breviarium Scarense och 
Brynolfsvitan.124 Fem respondenter hänvisar till Johan Hadorphs utgåva av 
rimkrönikorna och andra medeltida dokument.125 Av landskapslagarna och 
de medeltida lands- och stadslagarna finns enstaka förekomster, förutom 
Västgötalagen som använts av tio författare.126 Den isländska sagalitteraturen 
är företrädd framför allt av två verk, Johan Peringskiölds stora utgåva av 
Sturlusons Heimskringla (1697-1700), vari finns Ynglingasagan och de 
norska konungasagorna,127 och Olaus Verelius utgåva av Götrik och Rolfs 
saga (1664),128 vilken utspelar sig i Västergötland; båda använda av åtta 

                                                                                                                             
Argenis (Luth 1734, s. 26, ex. i SSLB: Manuskript. N. Västergötland. Läckö). Barclays 
bok översattes till svenska 1740 och 1741. 

121  Lidgren 1718, Forssenius 1734-36, Digelius 1740, Carlander 1747. 
122  Scarin 1716, Rydell 1719, Digelius 1740, Gilberg 1744-46. Ingen hänvisar till Rimberts 

Ansgarskrönika, utgiven av Örnhielm 1677, vilket torde ha sin orsak i att den enda 
svenska ort Rimbert behandlar är Birka. 

123  Scarin 1716, Lidgren 1718, Rydell 1719, Digelius 1740, Carlander 1747-48. 
124  Det är Frölich 1769 som haft tillgång till de sällsynta Breviarium Scarense, Nürnberg 

1498, och Vita beati Brynolphi condam Episcopi Scarum in Regno Sweciae …, 
[Nürnberg 1492]. 

125  Två gambla Svenske Rijm-Krönikor, … utgivna av J. Hadorph, Stockholm 1674, 1676. 
Har använts av Breander 1723, P. Rhyzelius 1727, Digelius 1740, Drysén 1755, Frölich 
1769. 

126  Wäst-Götha Laghbook, i edition av Georg Stiernhielm, Stockholm 1663, har använts av 
Lidgren 1718, Rydell 1719, Luth 1734, Forssenius 1734-36, Digelius 1740, Carlander 
1747, Odhelius 1750, Drysén 1755, Frölich 1769. Den latinska versionen, Legum W. 
Gothicarum in Svionia Liber, Upsalis 1691, i övers. av Johannes Loccenius, med noter av 
Carl Lundius och utgiven av Olaus Rudbeck, har begagnats av Scarin 1716, Lidgren 
1718, Digelius 1740, Frölich 1769. 

127  Snorre Sturluson, Heims Kringla eller Snorri Sturlusons Nordländske Konunga-Sagor 
sive Historiae Regum Septentrionalium a Snorrone Sturlonide … conscriptae, quas … 
edidit Johan. Peringskiöld, Stockholmiae 1697-1700. Har använts av Österplan 1699, 
Scarin 1716, Lidgren 1718, Digelius 1740, Gilberg 1744-46, Carlander 1747-48, 
Tidström 1748-52, Frölich 1769. 

128  Gothrici & Rolfi, Westro-Gothiae Regum historia, lingua antiqua Gothica conscripta, 
quam e Msc. vetustiss. edidit, & versione nova notisque illustravit Ol. Verelius … 
Accedunt V. Cl. Joann. Schefferi Argentorat. Notae politicae, Upsaliae 1664. Hänvisas 
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respondenter. Några har också använt sig av andra sagor, som 
Fostbrödrasagan (3 respondenter), Herrauds och Boses saga (2), Torsten 
Vikingssons saga (2), Olav Tryggvassons saga av Odde munk (2), Ingvar 
den vittfarnes saga (1), samt Snorres Edda (2). 

Av tidigmodern litteratur noterar man, förutom dem som förtecknats 
tidigare, Baazius kyrkohistoria (6 respondenter),129 Wexionius Epitome, med 
dess statsvetenskapliga, geografiska och historiska beskrivning av Sverige 
(5),130 Paulinus Gothus nordiska historia (4),131 Carl Lundius Zamolxis, en 
guldgruva för citat ur andras skrifter (5),132 Ericus Olai svenska historia 
(4),133 samt Hugo Grotius sammanställning av källor och texter kring 
folkvandringstiden.134 Fem respondenter har hänvisningar till den i andra 
kapitlet behandlade orationen av Jacobus Chronander,135 medan ingen har 
känt till Trananders samma år hållna tal.136 

Samtida litteratur används i tämligen stor utsträckning, men varje enskilt 
verk har oftast brukats av blott en eller ett par författare. Undantag utgör de 
samtida historieverken av Jacob Wilde (1731), företrätt hos fem 
respondenter,137 och Dalin (1747-1762), använt av fyra.138 Den första svenska 
geografin på modersmålet, Eric Tunelds (1741),139 förekommer i fem 
dissertationer. Till den samtida dissertationslitteraturen hänvisas tämligen 
ofta, men varje enskild dissertation har oftast kommit till användning bara 
hos någon enstaka författare. Sammanlagt hänvisar 12 av de 17 
respondenterna till 53 dissertationer,140 varav 15 tillhör de här diskuterade 
västgötadissertationerna.141 Flitigast var Sven Digelius, som i sin 

                                                                                                                             
till hos Österplan 1699, Scarin 1716, Lidgren 1718, Luth 1734, Forssenius 1734-36, 
Digelius 1740, Carlander 1748, Tidström 1748-52. 

129  Johannes Baazius, d.ä., Inventarium ecclesiae sveo-gothorum…, Lincopiae 1642. 
130  Michael Olai Wexionius (Gyldenstolpe), Epitome descriptionis Sueciae, Gothiae, 

Fenningiae etc., Aboae 1650. 
131  Johannes Paulinus Gothus, Historiae Arctoae libri tres, Strengnesii 1636. 
132  Carolus Lundius, Zamolxis, primus Getarum Legislator, Upsaliae 1687. 
133  Ericus Olai, Historia Svecorum Gothorumque, Stockholmiae 1615. 
134  Hugo Grotius, Historia Gotthorvm, Vandalorvm, & Langobardorvm / Ab Hvgone Grotio 

partim versa, partim in ordinem digesta. Praemissa sunt ejusdem Prolegomena. Vbi 
Regum Gotthorum Ordo & Chronologia, cum Elogiis. Accedunt Nomina Appellativa & 
verba Gothica, Vandalica, Langobardica, cum Explicatione, Amstelodami, 1655. 

135  Rydell 1719, Luth 1734, Forssenius 1734-36, Gilberg 1744-46, Frölich 1769. 
136  Detta är lite förvånande, då fler exemplar av Trananders än Chronanders tal i dag finns i 

behåll. 
137  Jacob Wilde, Sveciae Historia Pragmatica, Holmiae 1731. 
138  Olof (von) Dalin, Svea Rikes Historia, I-III, Stockholm 1747-1762. 
139  Eric Tuneld, Inledning til Geographien öfver Sverige, Stockholm 1741 (senare uppl. 

1746, 1757, 1762). 
140  Dissertationer i flera delar har jag räknat som en dissertation. Jag har inte räknat med de 

verk, t.ex. Wexionius (Gyldenstolpe) Epitome descriptionis (1650) eller Benzelius 
Monumenta (1709-13), vilka först utgjorde dissertationsserier under författarens 
presidium, för att sedan utkomma som hans egna skrifter. 

141  De västgötadissertationer som inte hänvisas till är Frölich 1769 (eftersom hans är den 
senaste) och Rydell 1719. Man tycker att Rydells dissertation om Skara borde ha funnits 
bland de senare respondenternas källor. Möjligen har Rydells dissertation helt enkelt var 
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Husabyavhandling 1740 använde sig av 16 dissertationer. De använda 
dissertationerna sträcker sig över flera ämnesområden och ger inte intryck av 
att ha varit, som det ibland hävdas, ytliga bevis på latinkunskaper i avsaknad 
av samtida vetenskapligt värde.142 

Det finns också några författarskap som bortfaller ur en sådan här 
genomgång, då deras användning i dissertationerna fördelar sig på flera 
deras skrifter. Sådana är t.ex. professor skytteanus Joannes Schefferus, vars 
olika skrifter använts av sex respondenter,143 och västgöten Andreas O. 
Rhyzelius, vars skrifter om svenska kloster, borgar, slott och gravkullar även 
de använts av sex respondenter.144 

Vid sidan av tryckta skrifter använde sig dissertationsförfattarna i 
tämligen stor utsträckning av otryckt material från allehanda arkiv, såväl 
som skriftliga och muntliga upplysningar från uppgiftslämnare på den 
studerade orten eller andra för saken intresserade, samt slutligen också av 
egna iakttagelser på ort och ställe. 

De otryckta källorna kunde utgöras av handlingar, t.ex. privilegiebrev, i 
stadens arkiv,145 eller uppgifter i ortens kyrkobok.146 Så har Johannes Gilberg 
i sin Lidköpingsdissertation gjort bruk av en handskrift om staden, skriven 
av Adrian Band, borgmästare 1663-76, och funnen i rådhusarkivet.147 Andra 
handlingar har författarna funnit i Kammararkivet, säkerligen efter kontakt 

                                                                                                                             
svår att komma över; en stor del av de till Skara sända dissertationerna bör ha försvunnit 
i stadsbranden samma år. 

142  De ämnen som behandlades i dessa dissertationer var (förutom de västgötadissertationer 
vi redan känner) följande, som ges i kronologisk ordning: om sveogöternas stordåd 
(1678), om förfädernas nycklar (1684), om vårdkasar (1697), om svenskarnas 
handelsförbindelser med europeiska folk (1699), om religionens öden i Sverige (1700-
05), om västgoternas rike i Spanien (1705), om sveogöternas gravhögar (1707-09), om de 
kristnas helger (1708), respondentens teser till preses avhandling (1709), om 
birgittinerkloster (1714-17), om ättestupan (1716), om Dalsland (1718), om Småland 
(1719), om Alvastra kloster (1722), om de sveogötiska benediktinmunkarnas orden 
(1727), om Olof Skötkonung (1728), om Gustav II Adolfs svärd (1728-29), om Sigtuna 
(1729-32), om varjagernas folks ursprung (1734), om Näsgårds fögderi (1734), om 
Nyköping (1735-39), om S:t Henrik, finnarnas apostel (1737), om peterspenningen 
(1737-1740), om Wirmo härads minnesmärken (1738-41), om sveogötiska latinpoeter 
(1739-40), om Norrköping (1742-43), om Blekinge (1746), om Vimmerby (1747), om 
den lysande Trollesläktens genealogi (1751), om upphovet till sveogöternas kungaval 
(1752), sveogöternas gamla kungalängd, med kommentarer (1752-55), beskrivning över 
Sagu socken (1753, sv.), om Nätra sockens linsäde (1753, sv.), om åkertäkt av sänkjord 
(1753, sv.), beskrivning över Hauho socken (1756, sv.), om kornhus (1757, sv.), om 
lagars återkallande (1767). 

143  Fr.a. Joannes Schefferus, Upsalia antiqua, Upsaliae 1666; och idem, Suecia literata, 
Hamburg 1698. 

144  Andreas O. Rhyzelius, Monasteriologia Sviogothica, Eller Kloster-Beskrifning …, 
Linköping 1740; idem, Sveogothia munita, Eller Historisk Förteckning, På Borgar, 
Fästningar, Slott, Kongs-Hus och Kongs-Gårdar …, Stockholm 1744; idem, De 
Sepultura Sveo-Gothorum Ethnica & Christiana, Upsalis 1709. 

145  T.ex. Gilberg 1744-46, §3, 5, 7, 13, m.fl. 
146  T.ex. Bahr 1716, kap. 19; Digelius 1740, kap. 1:5, 1:6, 1:13. 
147  Gilberg 1744-46, §2n.f, §3, §4, §9n.d 
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med någon tjänsteman därstädes. Gilberg anger, såväl i texten som i en 
dedikation, att kammarrådet Peter Drufwa (1680-1761), vars söner han var 
informator åt, förmedlade uppgifter om dokument ur arkivet.148 Från Skara 
domkapitels arkiv erhöll Gilberg också upplysningar, via konsistorienotarien 
Sven Wilskman.149 Troligen var det ur samma arkiv som Petrus Gudhemius, 
konsistorienotarie 1715-21, till Rydell 1719 förmedlade uppgifter ur Andreas 
Omoenius manuskript om Skara.150 Handlingar i Kungliga arkivet 
(nuvarande Riksarkivet) har några respondenter haft tillgång till; så uppger 
sig Thore Odhelius 1750 ha erhållit uppgifter av arkivets chef Anders Anton 
von Stiernman.151 Greve Frölich använde sig 1769 av många dokument ur 
såväl Kungliga arkivet som Antikvitetsarkivet, förmedlade av assessor Nils 
Reinhold Broocman.152 Anders Forssenius återger Brynolf Algotssons 
officium till den heliga Helena av Skövde efter en handskrift i Uppsala 
universitetsbibliotek.153 Andra handskrifter som bör härröra ur arkiv är Elias 
Brenners om Västergötland och en avskrift av Olavus Petri svenska krönika, 
båda nyttjade av Johannes Gilberg.154 Flera avhandlingsförfattare använde 
sig också av handskrivna kollegier från Eric Benzelius (1675-1743) 
undervisning.155 

Den i särklass mest använda otryckta källan utgör emellertid den 
Palmskiöldska handskriftsamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek. Elias 
Palmskiöld (1667-1719), son till riksarkivets föreståndare och under olika 
perioder verksam vid arkivet innan han själv blev dess chef 1702, ägnade 
hela sitt liv åt att göra avskrifter, excerpter och anteckningar ur allehanda 
arkivhandlingar, vilka kunde illustrera svensk historia, geografi, biografi, 
med mera. Samlingen, bortåt 500 volymer, inköptes till 
universitetsbiblioteket i Uppsala 1724.156 

                               
148  Gilberg 1744-46, dedikation till Pierre Drufwa (ce petit ouvrage … auquel Vous avez 

Vous meme contribué), §5n.a, återger dokument ur arkivet förmedlade av Pet. Drufwa 
(Blomgren, i Gilberg 2000, s. 74, kallar honom ledamot, men korrekt titel var 
kammarråd). För andra handlingar ur kammararkivet, se Scarin 1716, kap. 3:1:6; 
Carlander 1748, §1, 9; Tidström 1748-52, §4, 5. 

149  Gilberg 1744-46, §8, §16n.n. 
150  Rydell 1719, kap. 2:3. 
151  Odhelius 1750, dedikation till Stiernman (trol. avses de som bilaga givna dokumenten; jfr 

§2). Andra som nyttjade Kungl. arkivet var: Forssenius 1734-36, kap.1:1, 1:6, 1:7 
(noter); Carlander 1748, §5; Drysén 1755, kap. 2:4. 

152  Frölich 1769, s. 11f (inledningen, samt not h. och l.), jfr avsn. I, n.e 
(antikvitetsrannsakningarna 1669); avsn. XI, n.e, f, g (kungl. brev); avsn. XI, n.u; avsn. 
XXVII. 

153  Forssenius 1736, officiet återges i kap. 3:7. 
154  Gilberg 1744-46, §2n.d, resp. §1n.c; Olavus Petri, ”En swensk Cröneka” trycktes första 

gången 1818. 
155  Forssenius 1734-36, kap. 1:4; Tidström 1748-52, §6; Odhelius 1750, §6n.n; Drysén 

1755, kap. 1:2, n.c. 
156  Om Elias Palmskiöld, se Josef Edström, ”Palmskiöld, Elias”, SBL, bd 28, s. 674-676. 

Om hans samlingar, se Severin Bergh, ”Elias Palmskiöld och hans samlingar”, Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsende, 1915, s. 81-104; Bertil Bromée, 
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Redan innan samlingen kom till Uppsala var den nyttjad av 
dissertationsförfattare. Palmskiöld lät Algot Scarin ta del av sin svenska 
resebeskrivning för dennes avhandling om Gudhems kloster 1716.157 Denna 
historiskt-politiska resebeskrivning, som Palmskiöld kallade den, var av 
honom tänkt att ingå som en del i en text till Dahlbergs Sveciaverk, men 
ligger ännu outgiven.158 Palmskiöld meddelade också, kort före sin död 1719, 
uppgifter om Skara till Christopher Rydell.159 När Palmskiölds samling kom 
till Uppsala och en första katalogisering gjorts på 1720-talet, följt av en mer 
detaljerad förteckning som tog en stor del av seklet i anspråk,160 så blev 
samlingen mer tillgänglig för de upsaliensiska dissertationsförfattarna. Av de 
respondenter vars avhandlingar här granskats har elva haft tillgång till 
uppgifter eller dokument ur samlingen; först Scarin 1716 och Rydell 1719, 
därefter alla respondenter från Luth 1734 till Frölich 1769, med undantag av 
Bergman 1759, vilken inte intresserade sig för den historiska aspekten.161 Ett 
så omfattande bruk av samlingen torde tyda på att professorerna 
regelmässigt hänvisade avhandlingsförfattarna till just denna.162 

Respondenterna kunde också erhålla muntliga och skriftliga upplysningar 
av för deras ämne intresserade personer; så bör vi se att Palmskiöld delade 
med sig av uppgifter till avhandlingsförfattare.163 Dessa uppgiftslämnare 

                                                                                                                             
Handskriftssamlarna och de svenska arkiven 1700-1950, (Acta Bibliothecae Regiae 
Stockholmiensis, XXIX) Stockholm 1977, s. 36ff. 

157  Scarin 1716, kap. 2:5 (Itinerario suo suecico), 3:1:9-10; idem 1974, s. 30f, 48f. 
158 ”Itinerarium historico-politicum”; Palmskiölds egen beskrivning av samlingen är återgiven 

i Olof Celsius, d.y., bibliotekshistorik, Bibliothecae Upsaliensis Historia, Upsaliae 1745, 
s. 66ff; sv. övers. med latinsk parallelltext: Olof Celsius, Uppsala universitetsbiblioteks 
historia, (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis. XVII) Uppsala 1971, s. 143ff. 
Sven Blomgren uppger (Blomgren 1974, s. 41) att Palmskiölds resebeskrivning skulle 
vara förkommen; dock finns den ännu i behåll, ehuru splittrad, i samlingen i UUB. 

159  Rydell 1719, kap. 1:1, 2:1, 2:3, 3. 
160  Katalogiseringsarbetena beskrivs av Severin Bergh 1915. 
161  Luth 1734, kap. 1:1, 1:3, 2:4, 3:2, 4:1; Forssenius 1734-36, kap. 2:1; noter; Digelius 

1740, kap. 1:1, 1:4-6 o. noter, 1:8-9, 1:12; Gilberg 1744-46, §1n.b, 2n.f, 3, 6n.i, 13n.d; 
Carlander 1748, §5 (hänvisar till itinerariet); Tidström 1748-52, §2, 4, 5, 8; Odhelius 
1750, §4; Drysén 1755, kap. 1:1, 3, 4, kap. 2:1, 2; Frölich 1769, inledn. n.v, avsn. XVII, 
n.o, XIX, n.n, XXI, n.s, XXXI, XXXVII. 

162  Luth 1734, kap. 1:2, skriver om ”Palmskiölds manuskript, av vilka Högvördige Herr 
Georg Wallin, Teol. Doktor och Välfrejdad Bibliotekarie vid Uppsala Akademi, välvilligt 
låtit mig taga del”. Georg Wallin, d.y., 1686-1760, bibliotekarie vid 
universitetsbiblioteket 1727, teologie professor 1732, superintendent i Visby 1736, 
biskop i Göteborg 1745, var en hängiven forskare i det som fornt var. Han utgav själv en 
historisk-topografisk avhandlingsserie om Sigtuna, Sigtvna stans et cadens (Uppsala 
1729-32). Om Wallin, se SMoK. Att Palmskiölds material kom till användning på detta 
sätt betyder inte att först Palmskiöld och sedan professorerna lät avhandlingsförfattarna 
själva söka i materialet; troligare är att studenten framställde önskemål om upplysningar, 
varefter samlingens vårdare lät skriva av det som kunde utgöra svar på frågan. Se t.ex. de 
frågor Drysén riktade till Ihre (UUB: Ihre 180, sista opag. bladet), och Sven Blomgrens 
inledning i Hesselgren 1968. 

163  Palmskiöld hjälpte även andra dissertationsförfattare med uppgifter, t.ex. Laurentius 
Hesselgren, för hans Dissertatio academica de Dalia, (pres. Israel Nesselius) Uppsala 
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kunde vara personer på orten: Bahr 1716 har fått upplysningar av Olaus 
Broun, landskamrer i Mariestad; Rydell 1719 hänvisar till anonyma borgare i 
Skara; Paulus Rhyzelius 1727 har en längre beskrivning av Axevalla borgs 
dåtida utseende i en skriftlig redogörelse från kyrkoherden Daniel Hodell i 
Norra Ving; Forssenius 1734-36 har en berättelse från Nils Helenius, 
komminister i Götene; Digelius 1740 har upplysningar av kyrkoherde 
Johannes Aling i Husaby; Gilberg 1744-46 har från sin fader, Bengt 
Gilberg, och från rådmannen och stadssekreteraren Gabriel Helstadius, 
uppgifter ur Lidköpings stadshandlingar, samt från Jonas Kinberg, 
komminister i staden, uppgifter ur kyrkoboken; Carlander 1748 av 
artillerilöjtnant Rutger Belfrage; Odhelius 1750 av bruksinspektor Johan 
Lorens Bergman och av Conradus Axelii Quensel, kyrkoherde i Varv; 
Bergman 1759 har statistiska upplysningar från häradsbokhållare Eric Ek, 
samt från tjugotalet kyrkoherdar i Vadsbo härad.164 Bergman, liksom tidigare 
Gilberg, hänvisade också till upplysningar från lantmätare.165 

Men uppgiftslämnarna kunde också utgöra för saken intresserade 
västgötar, som inte var direkt knutna till orten: Scarin 1716 har fått brev om 
Gudhem från Gunnar Tengman, kyrkoherde i Rackeby; Digelius 1740 och 
Carlander 1748 erhöll upplysningar från astronomen Birger Wassenius, 
lektor i Göteborg, och dennes bror Torsten Wassenius; Tidström 1748-52 har 
upplysningar ur Lidköpings stadsarkiv brevledes förmedlade av Johannes 
Gilberg, och upplysningar ur Vadsbo härads dombok förmedlade av Axel 
Luth; Drysén har i sin avhandling om Ymseborg 1755 uppgifter som, 
troligen brevledes, tillställts honom av Asmund Carlander.166 

Vissa västgötar figurerar flitigare som uppgiftslämnare, fr.a. Andreas O. 
Rhyzelius (1677-1761), hovpredikant 1713, domprost i Linköping 1720 och 
från 1743 biskop därstädes.167 Han meddelade Bahr 1716 uppgifter om att 
Karl XI planerat göra Västergötland till hertigdöme strax före sin död 1697 
och berättade för Rydell 1719 om ruiner utanför Skara.168 Rydell uppger 
också att det främst var Rhyzelius som eggade honom att våga offentliggöra 
en ”beskrivning av vår Skara stad”.169 När Rhyzelius 1733 får brev från Axel 

                                                                                                                             
1718); se: Laurentius N. Hesselgren, Dissertatio academica de Dalia, (latinsk text med 
svensk övers.) Uddevalla 1968, s. 107, 110, 111, m.fl. 

164  Bahr 1716, kap. 18; Rydell 1719, kap. 1:2, 3, 4; P. Rhyzelius 1727, kap.2:10-13; 
Forssenius 1734-36, kap. 3:4 o. n.; Digelius 1740, kap. 1:5 o. n., 1:9, 1:11; Gilberg 
1744-46, dedik, §2, §10, §11, §15, §16; Carlander 1748, dedik.; Odhelius 1750, §12, 
§5n.m; Bergman 1759, §12. 

165  Gilberg 1744-46, §2n.e; Bergman 1759, §1, §12. 
166  Scarin 1716, kap. 3:1:10 (Scarin uppger Gunnar Tenggren, men säkerligen är det en 

felskrivning för Gunnar Tengman, kyrkoherde i Rackeby 1690, d. 1722); Digelius 1740, 
kap. 1:13 o. n.; Carlander 1748, §15n (brev från bröderna Wassenius till Carlander finns i 
SSLB: Knös III:181-182); Tidström 1748-52, §1, 4; Drysén 1755, kap. 1:1. 

167  Om Rhyzelius, se Lq 1090; SBL; Rhyzelius 1901. 
168  Bahr 1716, §17; Rydell 1719, kap. 2:1. 
169  ”urbis nostrae Skarensis descriptionem […] in lucem edere audeo”; Rydell 1719, s. [*2r] 

(dedik. till Bredberg o. Rhyzelius). 
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Luth med ”dubiis eller frågor” angående Läckö, svarar han med ett långt 
brev med uppgifter, samt hänvisar till de υπομνεματα (hypomnemata, 
anteckningar) han ”efter begiäran, öfwersände förledna winter Herr 
Professor Hermansson, sammankastade på en aftonstund”. Luth hänvisar i 
sin avhandling 1734 såväl till brev från Rhyzelius som till ”Hypomnemata 
de Leckoea”.170 Rhyzelius lämnade också upplysningar till Forssenius (1734) 
om Skövdes namn, samt gav Digelius 1740 och Gilberg 1744-46 
upplysningar om kyrkliga och andra historiska förhållanden rörande Husaby 
och Lidköping.171 En annan flitig uppgiftslämnare var Algot Scarin (1684-
1771), som vi känner från avhandlingen om Gudhems kloster, från 1723 
professor i Åbo. Carlanders första avhandling 1747 har Scarin säkerligen 
haft stor del i; för den andra avhandlingen 1748 står han troligen för många 
av upplysningarna, kanske också för delar av texten. Han är en flitig 
uppgiftslämnare till Digelius 1740, samt har brevledes gett Tidström 1748-
52 sin uppfattning om ortsnamnet Tun, vilket Tidström låter inflyta i en lång 
paragraf i sin avhandling.172 Kyrkoherden i Skövde, Eric Siberg (1688-
1746),173 förser Forssenius 1734-36 med upplysningar om Skövdes namn, 
om berget Billingen, om arrenden, och om folkets lekar och danser, samt 
meddelar Gilberg 1744-46 upplysningar om Lyrestads kyrka.174 En mycket 
flitig uppgiftslämnare var också borgmästaren i Mariestad, Jonas Wollin 
(1691-1779).175 Han anmodade Tidström 1748-52 att skriva sin avhandling, 
delgav denne upplysningar ur stadsarkivet och förmedlade andras upplys-
ningar,176 samt meddelade allehanda etymologiska och fornminnesuppgifter 
om nordöstra Västergötland till Digelius 1740, Odhelius 1750, Drysén 1755 
och Bergman 1759; till den senare också en uppgift om insjömusslor.177 

Slutligen kunde uppgiftslämnarna vara centralt placerade ämbetsmän 
med intresse för den historiska och topografiska verksamheten. Några har 
redan nämnts i samband med arkiven ovan; andra exempel: Scarin 1716 har 
brev från Elias Brenner om hur Gudhem såg ut 1668; Forssenius 1734-36 
har fått uppgifter från Olof Celsius d.ä., teologie professor i Uppsala; 

                               
170  Andreas O Rhyzelius, Brev till Axel Luth, 4/11 1733 (Knös saml., vol. III:54, pag. 201-

204, cit. pag. 201, 202; SSLB). Luth 1734, nämner brevet i kap. 1:2, och Hypomnemata i 
kap. 1:2, 1:3, 2:4, 3:2, 4:1, 5:2. 

171  Forssenius 1734, kap. 1:1; Digelius 1740, kap. 1:1-2, 1:4, 1:7-10, 1:13; Gilberg 1744-46, 
§12, §14.  

172  Digelius 1740, kap. 1:1-2, 1:6, 1:9, 1:13 o. not, 1:14 o. not; Tidström 1748-52, §6. 
Scarins bidrag till Digelius avhandlingsarbete återkommer vi till. 

173  Om Siberg, se Lq 1256. 
174  Forssenius 1734-36, kap. 1:1, 1:3, 3:6; Gilberg 1744-46, §11n.r. 
175  Om Wollin, se Lq 1339, samt nedan, kap. 8. 
176  Jonas Wollin, Brev till Sven Wilskman, 28/10 1749 (SSLB: Pappersbrev, vol. 1.), tackar 

för uppgifter han vidarebefordrat till Tidström. 
177  Digelius 1740, kap. 1:2 o. not, 1:6 o. not, 1:7; Tidström 1748-52, företal, §7, n.q o. x, 

§8; Odhelius 1750, §11; Drysén 1755, kap. 1:1, 2:1; Bergman 1759, §1, §8. Jfr Jonas 
Wollin, Brev till Sven Wilskman, 28/10 1749 (SSLB: Pappersbrev, vol. 1.), vari brev 
från Odhelius omtalas, samt att Wollin sänt Odhelius vad han kunnat hopraffsa. 
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Digelius 1740 har uppgifter från Eric Benzelius d.y. och Eric Julius Biörner; 
Odhelius 1750 har brevledes information från kungl. bibliotekarien och 
historikern Olof von Dalin; Drysén 1755 har texten till visan om Vreta 
klosterrov av greve Gustaf Gabriel Bonde; Frölich 1769 har av 
Antikvitetsarkivets chef, Carl Reinhold Berch, meddelande om sigill ur 
arkivet, samt, som vi ovan sett, en mångfald uppgifter från arkivets assessor 
Nils Reinhold Brocman; Frölich har också, via förmedling av teol.dr Olof 
Celsius d.y., fått ta del av manuskriptet till A. A. von Stiernmans andra del 
av Svea och Götha Höfdinga Minne.178 

Ovanstående redogörelse för källorna röjer att det hos avhandlings-
författarna fanns en vilja att söka och tillgodogöra sig uppgifter som inte så 
lätt återfanns i den tryckta litteraturen. Man noterar också att avhandlings-
författarna inte bara hänvisade till tidigare historiskt-topografiska västgöta-
dissertationer; de hade i vissa fall också kontakt med deras författare och 
fick uppgifter direkt från dessa: Algot Scarin (uppgifter till Digelius 1740, 
Carlander 1747-48, Tidström 1748-52), Axel Luth (till Tidström 1748-52), 
Johannes Gilberg (till Tidström 1748-52), Asmund Carlander (till Drysén 
1755), Nils Drysén (till Bergman 1759).179 Denna tendens att vilja kunna 
presentera nya fakta, ligger troligen också bakom avhandlingsförfattarnas 
egna undersökningar på ort och ställe. Flera av dem var barnfödda på orten 
de skrev om, och flera av dem har gått i kyrkorna och skrivit av epitafier, 
talat med lokalbefolkningen, eller undersökt ruiner och andra lämningar i 
grannskapet. 

2. Illustrationer. 

Från 1730-talet förekommer i varje avhandling en eller flera till ämnet 
hörande illustrationer. Dessförinnan inskränkte sig utsmyckningar av 
avhandlingarna till vinjetter och initialer. Ett undantag utgjorde dock Algot 
Scarins avhandling om Gudham 1716, vari, i samband med ett brev från 
Elias Brenner om Gudhem, är infogat ett träsnitt föreställande en runsten.180 
Som Brenner i brevcitatet kommenterar inskriptionen, så torde han själv ha 
försett Scarin med förlagan, kanske också med stocken. 

Andreas Forssenius illustrerar sin avhandlings första del, försvarad 1734, 
med ett träsnitt av Skövde sigill på titelbladet. I avhandlingens andra del, två 

                               
178  Scarin 1716, brev från Elias Brenner 30/4 1716, kap. 3:1:7; Forssenius 1734-36, kap. 

1:10; Digelius 1740, kap. 1:10, 1:12; Odhelius 1750, §5n.m; Drysén 1755, kap. 2:2; 
Frölich 1769, avsn. XVII, n.y, samt om von Stiernmans manuskript: inl., n.f; avsn. 
XVIII, n.z; XIX, n.e, o. n.c; XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXII, m.fl. 

179  Scarin: Digelius 1740, kap. 1:1-2, 1:6, 1:9, 1:13 o. not, 1:14 o. not; Carlander 1747-
48, passim; Tidström 1748, § 6. Luth: Tidström 1748, § 4. Gilberg: Tidström 1749, § 1. 
Carlander: Drysén 1755, kap. 1:1. Drysén: Bergman 1759, § 2. 

180  Scarin 1716, s. 72 
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år senare, inför han ytterligare två sigill.181 Stadssigillet bör han ha kommit 
över via kyrkoherden Siberg (se ovan); ett av sigillen i andra delen uppger 
han komma från Nils Rabenius samlingar.182 En vecka efter Forssenius 
disputation försvarade Axel Luth sin avhandling om Läckö. Till denna var 
fogade, dels träsnitt av ett häradssigill och en inskription, dels ett kopparstick 
föreställande Läckö slott, stuckit av Jonas Silfwerling (1703-60) samma 
år.183 

Den mest illustrerade avhandlingen var den 1740 av Sven Digelius 
försvarade om Husaby. Digelius var händig med gravstickeln, och han har 
troligen själv skurit de träsnitt som finns i hans avhandling.184 Redan på 
omslaget möter Kinnekulle med Husaby och Kinnefjärdings häradssigill, 
samt Husaby i själva titeln, skurna i trä. I avhandlingstexten finner vi träsnitt 
av Husaby kyrkas exteriör, av dess planritning, av skulpterade 
gravmonument, av en i trakten funnen lansspets, nycklar och sporre (efter 
teckning han fått av Jonas Wollin), av biskopshusets ruin, av ett tympanon 
över kyrkporten i Skälvums kyrka (efter teckning av brodern Petrus 
Digelius), av tingsplatsen i Källby, av Källby stenar (efter teckning av Carl 
Hagelberg), samt som slutvinjett en runsten i kyrkogårdsporten i Husaby 

                               
181  Forssenius 1734-36, titelsida, s. 35, 57. 
182  Forssenius 1736, s. ; idem 1963, s. 49. Forssenius skriver att sigillet, som uppges vara ett 

medeltida Helenagilles, ”blivit funnet i relief i salig Hedemoraprostens Herr N. Rabenii 
förvaringsrum för gamla ting”. Denne Nils Rabenius är den kände urskundsförfalskaren 
(1648-1717). Forssenius dedicerade sin avhandling till Hedemoras dåvarande 
kyrkoherde, Anders Sandel, och till avhandlingen fanns en gratulation från Benjamin 
Sandel. Forssenius konditionerade hos Sandels i Hedemora och har där av allt att döma 
haft tillgång till Rabenius samlingar; Bergstrand, ”Kaplansbiskopen”, Julhälsningar …, 
1964, s. 52. 

183  Luth 1734, titelsidan, s. 10, resp. plansch. 
184  Enligt en äldre uppgift som citeras i Lq 1785 var Digelius en ”snäll ritare och gravör”, 

medan han i SBL betecknas som ”ingalunda talanglös” (Gunnar W. Lundberg, ”Floding, 
Per Gustaf”, SBL, bd 16, s. 204-207, cit. s. 204); se också Emil Hultmark, Svenska 
kopparstickare och etsare 1500-1944, Uppsala 1944, s. 79f. Redan i sin första skrift 1735 
har Digelius en plansch (översättning av Magnus Daniel Omeisius, Ett nätt och kort 
begrep af hela sedo-läran…, Stockholm 1735; ofta kallad ”Lycksalighetens ö”). Han har 
också skurit ett par hundra bilder i sin Figur-bibel, Stockholm 1739. Skrifter med stick 
av Digelius är hans Ewärdigt runominne, Stockholm 1741 (med anledn. av Ulrica 
Eleonoras död 1741; han kallar sig här Svein Tigel, skrivet med runor), och hans 
Hielpreda och nyckel til runstafven, [Stockholm] 1755 (om denna se Johan Nordström, 
Bibliografiskt supplement till N. V. E. Nordenmark, Astronomiens historia i Sverige intill 
år 1800, (Lychnos-bibliotek. 17:2. Utgivarens supplement. 2.) Uppsala 1965, sp. 211). 
Att Digelius kunde sticka uppger också Sven Hof. I dennes samling finns ett kopparstick 
av Digelius (SSLB: Hof 2:14), ämnad för Hofs aldrig utgivna skrift ”Disquisitio de 
natura et origine lapidum figuratorum” (sticket är återgivet i Natanael Beckman, Sven 
Hof. En levnadsskildring från frihetstidens Västergötland, Göteborg 1923, s. 36). 
Kopparplåtarna förstördes vid Norrmalmsbranden 1751, vari Digelius förlorade sin mesta 
egendom; [Sven Hof,] Sven Hofs Självbiografi och Testamente till biskopen och 
domkapitlet i Skara, (ÅSU. 79) Stockholm 1948, s. 55; Nat. Beckman, Miscellaneanotis, 
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. ix (1922), s. 50. 
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(efter teckning av Carl Hagelberg).185 Eftervärlden har mest intresserat sig 
för en illustration som inte medföljde vid disputationen, men som Digelius 
lovar snart skall följa: en karta framställd på boktryckare Peter Mommas 
bekostnad.186 Kartan, ett handkolorerat djuptryck över trakten kring Husaby 
och Kinnekulle, är tillverkad av Digelius själv.187 Varje kyrka, stad, ort och 
by, samt gods och säteri, finns utsatt; därtill vägar, vattendrag och 
församlings- och häradsgränser. Kinnekulles olika platåer är markerade, och 
i Kinneviken ser vi en roddbåt och en segelskuta. I vinjetten återfinns bl.a. 
en bråd ättestupa, med en person på väg mot bottnen, medan en annan med 
käpp står beredd att följa efter. 

De följande avhandlingarna är inte lika rikt illustrerade, men alla har 
någon illustration, vanligen härads-, stads- eller personsigill.188 Planscher 
börjar bli vanligare; Gilberg 1744 återger Dahlbergs monumentala skildring 
av Lidköping i Svecia-verket; Carlander 1748 en karta över Väne härad; 
Tidström 1752 har en karta över Mariestad och bild av dess kyrka; Drysén 
1755 en teckning över Ymseborgs ruin; samt Bergman 1759 planscher av 
jordbruksredskap och en karta över Vadsbo härad.189 

5. Tre skrivprocesser. 

Vi skall nu se närmare på hur några av dessa dissertationer tillkom: Martinus 
Lidgrens om Kung Rolf 1718, Sven Digelius om Husaby 1740 och Carl 
Fridrik Bergmans svenska avhandling om Vadsbo härad 1759.190 

                               
185  Digelius 1740, s. 8, 9, 19f, 22, 26, 40, 46, 49, 70. Dessa finns i sv. övers, Digelius 1989, 

på resp. s. 2, 30, 31, 58f, 61 (dock felvänd), 39, 50, 53, 55, 78. Petrus Digelius (1708-
1740) var ritmästare vid Barnhuset i Stockholm, där också Sven Digelius var lärare. Carl 
Hagelberg var assessor i Antikvitetskollegiet; Schück, bd IV, s. 312f. 

186  Digelius 1740, s. 70. 
187  [Sven Digelius,] ”Charta öfver Kinnehärad och Kinnefjerding Tjenlig til Beskrifningen 

om Husaby, Christna Lärans Första Plantskola uti Sverige, accurante Digelio [ombesörjd 
av Digelius]”, [Stockholm, trol. 1740]. Kartan finns bifogad några få exemplar av 
Digelius 1740. Nytryck finns i Digelius 1989, samt separat på handgjort papper samma 
år. 

188  Gilberg 1746, s. 57; Carlander 1748, s. 104; Odhelius 1750, titelsidan; Frölich 1769, 
s. 68, 70, 74, 84, 87. Frölich har sina sigill efter stockar i antikvitetsarkivet; ibid., 
s. 68f n. Övrigas träsnitt av sigill skars möjligen av någon händig student; vi har ovan sett 
hur Digelius var en sådan. Ett annat belägg utgör Algot Scarins vittnesbörd om det 
Ålands sigill, som fanns i avhandlingen De Alandia, P. I. Geographica, (resp. Laurentius 
Hallborg) Åbo 1730, för vilken han presiderade: ”Här i Åbo hade jag then lyckan at råka 
vid en Svensk Student, som i trä utskar Ålandz-sigillet, sådant som det i disputationen 
finnes uttryckt: och förmodar at det til vidare kan passera.” Scarin 1893, s. 242. 

189  Dessa planscher trycktes separat och inklistrades i dissertationerna. 
190  Det finns material även kring andra avhandlingar, som Axel Luths om Läckö 1734, 

Asmund Carlanders om vanerna i Väne härad 1747-48 och Nils Dryséns om Ymseborg 
1755; till dessa hoppas jag kunna återvända en annan gång. 
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1. Martinus Lidgren om Kung Rolf 1718 

År 1718 ventilerades vid Uppsala universitet en tryckt exercitieavhandling 
om kung Rolf, huvudpersonen i den isländska ”Götriks och Rolfs saga”.191 
Författare och respondent var Martinus Lidgren, en tjugofyraårig snickarson 
från Lidköping, född 1694.192 Han började sina studier i Uppsala hösten 
1713. Under sommarmånaderna 1717 hade han skrivit en 
övningsdissertation om Läcko slott.193 Under hösten samma år och följande 
vinter arbetar han på en annan övningsavhandling, om Västergötlands 
sagokungar, vilket resulterade i den tryckta avhandlingen om kung Rolf. 
Författarens manuskript finns i behåll, i flera versioner, vartill han fogat en 
liten berättelse om hur avhandlingen kom till.194  

Avhandlingsämnet var från början ”Västergötlands konungar”, och det 
hade, berättar Lidgren, givits honom (mihi datam) av vältalighetsprofessor 
Fabian Törner den 17 oktober 1717.195  

 

                               
191  Martinus Lidgren, Exercitium academicum de Rege Rolfone, Upsaliae 1718 (praes. 

Fabian Törner). 
192  Om Lidgren (hans namn stavas stundom Lidtgren eller Lidtgrén), se Lq 1425. 
193  Martinus Lidgren, ”Om Leckö-Slått på Kållans öö i Wänern i Wästergyhln”, (SSLB: 

Knös 75:5). Trots den svenska titeln skriven på latin. 
194  Manuskripten finns i Knös saml., vol. 44 (SSLB). Denna volym bär titeln 

”Dissertationes” och innehåller enbart manuskript av Martinus Lidgren. Lidgren hade för 
vana att skriva på ark vikta till kvartoformat, men medan han lämnade oskriven 
yttermarginal, så skrev han ända in till arkets falsning. När hans manuskript bands 
(ombands?) vid mitten av 1900-talet, så gjordes det så hårt att de bokstäver som är 
närmast falsen regelmässigt inte kan läsas. I volymen finns ett fullständigt utkast till 
avhandlingen ”De Regibus Vester Gothiae” (iv, 148 s.), samt manus till den tryckta 
avhandlingen, ”Dissertatio de Rege Rolfone. A:o 1718 conscripta a Mart. Lidgren” 
(31 s.). I behåll finns också fragment (åtta sidor) av en tidigare version av ”De Regibus 
Vester Gothiae” (SSLB: Knös 10:1-2). 

195  Martinus Lidgren, ”De Regibus Vester Gothiae”, p. i (SSLB: Knös 44). Då berättelser av 
detta slag är sällsynta ges här originaltexten in extenso: ”Dissertationis materiam de 
Regibus Vester Gothiae a celeberrimo Professore Eloqv. Fabiano Törner d. 17 octob. 
1717 mihi datam, die seqv. 24 eleborare incoepi, et ad Festum Nativitatis Christi 
conscripsi; post qvod tempus, collecta iterum describere orsus sum, atque ut hic leguntur 
d. 29 Jan. 1718 Praesidi corrigenda tradidi. Seqvente vero 5 febr. cum hocce ultra 
modum dissertationis accrevisse, sibi omnia perlegere non tempus esse, nec mihi 
necessarium, adeo multa, prius etiam nota, et qvamvis ignota, exercitii loco opera 
sumtusque, ut typis excusa evulgarentur, impendere dixisset praeses; ea coarctare, et 
pauca tantum conscribere de Rege Rolfone ceterarum Vester-Gothiae Regum praecipuo 
et potentissimo, mihi injunxit, et cum aliis viris Cl[arissimis]. persvasit. Mox itaque, qvae 
typis impressa sunt, d. 19 Febr. 1718 Praesidi conscripta tradidi. Mart. A. Lidgren, V-
Gothus. Eadem 19 febr. post merid[iem]. sententia a Facult[atae]. Philosophicae Decano 
data, styli exercitium probavi.” Denna berättelse kan vara skriven redan 1718. Det är 
samma handstil som i avhandlingsmanuskriptet. 



 226 

 
Bild: Martinus Lidgren berättar om sitt avhandlingsskivande 1717-18. (SSLB: 
Knös 44) 

Den 24 oktober påbörjade han avhandlingsförfattandet och avslutade det 
till juldagen. Därpå skrev han om det ännu en gång, varvid han inarbetade 
vad han under skrivning av första versionen funnit.196 Den 29 januari 1718 
lämnade han texten till Törner, vilken den 5 februari sade sig inte ha tid att 
läsa den, då den blivit så lång, och samtidigt påpekade att den skulle ställa 
sig dyr att trycka. Törner ålade Lidgren att inskränka dissertationen till att 
endast behandla ämnet ”Kung Rolf”, till vilket han också intalades av ”andra 
lysande män”. Under utarbetandet av denna kortare avhandling använde 
Lidgren den första versionen, den som var klar till juldagen 1717, som 
arbetsmaterial.197 Den 19 februari överlämnade Lidgren ett nytt, förkortat 

                               
196  Ibid. En jämförelse mellan bevarade fragment av första versionen (vilka behandlas i nästa 

not) och den längre version som finns i behåll, ger vid handen att det närmast handlat om 
en renskrivning. Den nya versionen var endast ett kapitel längre än den första, och 
kapitlen i de bevarade fragmenten är inte kortare. 

197  Några fragment av denna första version finns i behåll; åtta trasiga och fuktskadade sidor 
(SSLB: Knös 10:1-2). Att dessa fragment, som motsvarar s. 132-137 och 142-148 i ”De 
Regibus Vester Gothiae”, är rester av den första versionen framgår vid en jämförelse av 
texterna. I fragmentet har Lidgren skrivit ”Hic ideo postea quoque regibus”, men med 
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manus, vilket Törner läste och språkligt korrigerade. Samma dag erhöll 
Lidgren besked att han godkänts i stilskrivningen. Filosofiska fakultetens 
dekan, Laurentius Arrhenius, gav sedan sitt imprimatur på manuset,198 varpå 
det trycktes. Den 9 april 1718 försvarade Lidgren avhandlingen i 
Gustavianums större hörsal.199 

Två år därpå disputerade han för graden på en avhandling om den kristna 
religionens spridning under hednakungar, samt promoverades 1725, samma 
år som han prästvigdes.200 Under 1720-talet tjänstgjorde han som syssloman 
vid domkyrkan i Skara. Han övergick därpå till lärartjänster, för vilka han 
meriterade sig med en avhandling pro munere (för tjänst) 1731,201 och 
slutade som lektor i historia vid gymnasiet. Detta var en tämligen ordinär 
karriär för en promoverad magister under 1700-talet, då dessa vanligen blev 
lektorer eller kyrkoherdar. Han avled 1757. I en parentation inför stiftsmötet 
i Skara samma år framhöll Sven Wilskman, vilken vi längre fram skall möta 
som västgötatopograf, såsom lovvärt att Lidgren för sin första dissertation 
inte valde ett ämne från den klassiska världen, utan från Västergötland.202 

Den första övningsdissertation Lidgren skrev handlade om Läckö slott i 
Västergötland. Den sammanställde han under sommarmånaderna juni och 
juli 1717 hemma i Lidköping.203 Disputationen består av två kapitel. Det 

                                                                                                                             
siffror markerat att texten skall läsas ”Ideo quoque regibus hic postea”. Denna nya 
ordföljd är iakttagen i det längre manuskriptet ”De Regibus Vester Gothiae”, p. 135. Att 
Lidgren använde denna första version som arbetsmaterial framgår av att han med 
parenteser och strykningar markerat vad som skulle ingå i den kortare versionen (De 
Rege Rolfone). 

198  ”Dissertatio de Rege Rolfone. A:o 1718 conscripta a Mart. Lidgren”, p. 31 (SSLB: Knös 
44). Arrhenius tillstånd är inte daterat. 

199  ”In Audit. Gustav. Maj. v. id. April.” Martinus Lidgren, Exercitium academicum de Rege 
Rolfone, Upsaliae 1718, titelsidan. Avhandlingen finns inte anmäld i konsistoriet. 
Filosofiska fakultetens protokoll från dec. 1717 till juni 1719 saknas. 

200  Lidgrens manus till gradualavhandlingen finns i en längre och en kortare version, (varav 
den senare trycktes som De propagatione religionis Christianae sub ethnicis 
imperatoribus, Uppsala 1720, praes. O. Celsius), i Knös saml., vol. 44 (SSLB). I nämnda 
volym finns också några teser han ventilerade i Uppsala 1725, samt vad som kan vara 
hans gradualföreläsning samma år. Enligt Johannes Gillberg promoverades Lidgren 8/6 
1725 (men absentes, frånvarande; en möjligen felaktig uppgift); ”Gillbergiana”, s. 5 
(SSLB: MS. Biografi. Gillberg). 

201  Vid utnämningen till konrektor ålades han disputera om han ville behålla tjänsten (Lq 
1425). Det skedde 1731 med den otryckta avhandlingen ”De statu ecclesiae sub 
captivitate Babylonica” (manus i SSLB: Knös 44). 

202  Lidgrens dissertation handlade ”inte om Kadmos’ land [Tebe], ej heller om påvligt 
klapper, eller den teatraliske Roscio, utan från sitt lands heroiska tid om den mäktige 
forne västgötarnas kung Rolf” hämtade han ämnet (non de Patria Cadmi, nec de Crepida 
Pontificis, aut Roscio Scenico, sed de aevi sui terrore ac Heroa, fortissimo quondam 
Westrogothorum Rege Rolfone); Sveno Gabr. Wilskman, ”Oratio Parentalis in obitum 
[…] Martini Lidtgren […] habita in Synodo Anniversaria Scarensi Die VII Julii Anni 
MDCCLVII”. (SSLB: Okat. kapsel, ”Orationes et Dissert. in Synodo Scarensi”.) 

203  ”Scripsit Martinus And. Lidgren West-Gothus, Lidecopiae Anno 1717. etc. mens. Junii et 
Julii.” (Detta skrev Martinus And. Lidgren, västgöte, i Lidköping år 1717, närmare 
bestämt i månaderna juni och juli.) Martinus Lidgren, ”Om Leckö-Slått på Kållans öö i 
Wänern i Wästergyhln”, p. 24 (SSLB: Knös 75:5). 
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första behandlar Kållandsö i sex paragrafer, De Insula Kolldingiae (s. 1-3); 
det andra Läckö slott i 22 paragrafer, De Arce Leckoënsi (s. 4-24). 

Han vill, skriver han inledningsvis, för de välvilliga läsarna söka 
levandegöra detta slott, dess historia och den ö det ligger på (kap. 1, § 1). 
Först beskrev han öns belägenhet och namn (Kållandsö), därpå dess fysiska 
beskaffenhet och ekonomi, öns större byggnader, och slutligen 
befolkningens ursprung. Lidgren följde här mönstret för beskrivningar, från 
belägenhet, via namn och natur, till historia och kultur. När han i kapitel två 
behandlade slottet hade han en liknande ordning: slottets belägenhet och 
namn (Läckö), slottets grundläggning och äldsta historia, dess modernare 
historia under grevarna De la Gardie. Han ger sedan en detaljerad skildring 
av kyrkans och slottets inventarier, där den utförliga uppräkningen i sig 
tillför en känsla av storslagenhet; det är barockens fyllighet och överflöd 
som demonstreras.204 De två sista paragraferna ägnade Lidgren åt hemstaden 
Lidköping, ”min ljuva fädernetrakt”.205 

Lidgrens källor måste delvis vara litterära, men hans skildring bygger 
också på sådant han själv sett och sådant han fått sig meddelat av 
slottsfogden Jöns Kiellberg.206 

Avhandlingen om Läckö var skriven för övnings skull, men om det var 
för eget bruk blott eller för att framläggas vid något kollegium i Uppsala vet 
vi ej. Det är inte omöjligt att han med denna avhandling velat visa att han var 
mogen att skriva en offentlig övningsavhandling. Men det kan också vara så 
att han först tänkt skriva om Läckö, men sedan övergivit ämnet. Vad vi vet 
är att han strax efter terminens början i oktober 1717 av Fabian Törner, som 
privat höll disputationsövningar, gavs ämnet ”Västergötlands konungar”.207 

Manuskriptet till ”Västergötlands konungar” består av ett företal till läsaren, 
samt 36 kapitel (paragrafer). Detta utkast är till omfånget fyra gånger så 
långt som den senare tryckta avhandlingen De Rege Rolfone, vilken består 
av 15 paragrafer. 

I en inledning till den välvillige läsaren förklarar Lidgren valet av ett så 
mäktigt ämne; bland många filosofiska frågor föredrar han dem som har sin 
upprinnelse i fäderneslandet (in patriae sinu) och försmår dem som 

                               
204  Lidgrens beskrivning har hittills varit okänd av forskningen, men kompletterar de 

inventarier som finns i behåll och de beskrivningar som senare ges av Axel Luth och 
andra. Inte minst kastas ett nytt ljus över målningarna i Österrikiska salen, där det 
tidigare rått osäkerhet om vilka de föreställde. 

205  ”[…] Urbem Lidekopiam, Patriae meae solum dulcissimum”. Lidgren, ”Om Leckö-Slått 
…”, p. 23 (SSLB Knös 75:5). 

206  ”qvi mecum nonnulla materiam hanc illustrantia communicavit, eaqve propter mihi heic 
cum honore nominandus”. Lidgren, ”Om Leckö-Slått …”, p. 22 (SSLB: Knös 75:5). 

207  Av föreläsningsförteckningen för läsåret framgår att Törner, liksom tidigare år, höll 
disputationsövningar (Privatim disputando perget); Catalogus praelectionum 
publicarum, 6/10 1717. Avhandlingsämnet erhöll Lidgren, som ovan omtalats, 17/10 
1717. 
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utomlands (foris) uppställes, men varken överträffar våra växlande öden 
eller storhet.208 Som stöd för detta citerade han därpå ur Johannes Schefferus 
inledningsord i skriften Memorabilium, en i skolorna flitigt studerad bok 
med moraliska exempel ur svensk historia, om det gamla felet att ringakta 
det som fötts hemmavid, för att dyrkande betrakta det utländska.209 

Lidgren har, säger han, rörd av detta velat frambära något från 
födelseprovinsen (e provincia natali), men det har inte varit lätt att 
bestämma ämne (ett uttalande som kan tyda på att han övervägde att skriva 
om Läckö). Slutligen har han bestämt sig för att ”återuppväcka de västgötska 
kungarnas minnen”, i alla fall dem vars namn han kunnat finna. Något litet 
skall han säga om Göte, Götrik och Ketil, men förbigå Heidrik, vilken Olof 
Rudbeck kallar Västergötlands kung, och Dag, som finns i Sturlauga saga. 
Han skall dröja vid kung Rolfs bragder och dygder, och till en annan gång 
uppskjuta de övriga, eller åt andra lämna en sådan undersökning.210 

Avhandlingen, både det längre manuskriptet om ”Västergötlands 
konungar” och den tryckta De Rege Rolfone, uppehåller sig mest vid kung 
Rolf i ”Götriks och Rolfs saga”. Lidgren återberättar historien och låter den 
bli förevändning för lärda kommentarer utifrån sin tids historiska vetenskap 
och längre resonemang om en kungs dygder utifrån de klassiska författarna. 
Inledningsvis hinner han också ge en kort landskapsbeskrivning.211 Han 
bygger sin avhandling helt på tryckta källor, till skillnad från de mer 
topografiska författarna, och han skrev den under några månader. Vilka var 
då hans källor och hur gick han tillväga? 

                               
208  ”Qvod ego inter multa argumenta Philosophica hoc potissimim elegerim, causa fuit 

praecipua, ne ea, qvae foris posita sunt, et nostra neqve varietate neqve magnitudine 
vincunt, praeferam illis qvae in patriae sinu nascuntur, cum maxima sint et plerumqve 
fastidiant.” Martinus Lidgren, ”De Regibus Vester Gothiae”, p. 147 (SSLB: Knös 44). En 
kortare version finns i tryckta avhandlingen: Martinus Lidgren, Exercitium academicum 
de Rege Rolfone, Upsaliae 1718, opag. [s. vi.]. Lidgren har här inspirerats av Algot 
Scarins två år tidigare försvarade avhandling, Monasterii Gudhemensis…, (Scarin 1716, 
s. 2f). Lidgren har i stor utsträckning, utan att erkänna det, också lånat ordalydelsen från 
Scarin. 

209  Schefferus 1671, förordet. Lidgren brukade Schefferus verk för dess moraliska lärdomar, 
just som författarens avsett: ”Dess syfte var att visa för studenterna hur viktiga vissa 
dygder var för den som skulle kunna verka som adelsman eller statsman.” Erland 
Sellberg, ”Johannes Schefferus och hans roll”, i: Mats Petersson, Johannes Schefferus 
och fyra andra utländska lärda i stormaktstidens Sverige, (Centralantikvariatet. 
Katalog 56) Stockholm 2008, s. 7-16 (cit. s. 13f). Skriften har nyligen utgivits på 
svenska: Johannes Schefferus, En bok om det svenska folkets minnesvärda exempel, 
Stockholm 2005. Det av Lidgren citerade stycket är här de två första meningarna på 
s. 31. 

210  ”Tandem vero Regum Vest-Gothorum memorias refricare placuit”; Martinus Lidgren, 
”De Regibus Vester Gothiae”, p. 147f, cit. s. 147 (SSLB: Knös 44). Av den kortare 
inledningen i De rege Rolfone, Uppsala 1718 (opag.), framgår att han inte helt givit upp 
tanken att skriva mer om västgötakungarna; han kallar där den tryckta avhandlingen en 
del av ett fortgående arbete. 

211  Martinus Lidgren, ”De Regibus Vester Gothiae”, § 3 (p. 9-14) (SSLB: Knös 44). 
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Erland Sellberg har i en artikel om stormaktstidens disputationsväsen 
konstaterat att dissertationerna, ”i humanistiska anda”, ständigt sökte sig 
tillbaka till klassikerna.212 Klassiska hänvisningar är mycket frekventa hos 
Lidgren. I ”De Regibus Vester Gothiae” refererar han till 36 olika klassiska 
författare. Flitigast hänvisas till Cicero (sju olika skrifter), Cornelius Nepos 
De viris illustribus, Quintus Curtius Alexanderhistoria, Livius, Florus och 
Justinus historieverk, samt till Sallustius (både Catilina och Jugurtha), 
Tacitus (såväl Annales, Historiae och Germania) och Seneca (framförallt 
breven). 

Bland källorna återfinns, som en självklarhet, också Bibeln; i sex noter 
citeras nio olika böcker, samtliga ur Gamla Testamentet. Ofta hänvisas till 
passager som kräver en frikostig tolkning för att anpassas till ämnet. I första 
paragrafen av ”De Regibus Vester Gothiae” är Bibelreferenserna till tionde 
kapitlet i 1 Mosebok, vilket beskriver hur Noas efterlevande befolkade 
jorden efter floden, och till Hesekiels 32:a kapitel, vari talas om Nordlandets 
furstar. 

Samtida auktoriteter förekom flitigt i dissertationer vid denna tid.213 
Svenska historiker återkommer ständigt hos Lidgren. Han hänvisar till äldre 
historieskrivare som Ericus Olai och Johannes Magnus,214 men också till det 
tidiga 1600-talets, som Laurentius Paulinus Gothus och Johannes 
Messenius.215 Av historiker närmare i tiden brukade han Johannes Loccenius, 
Johannes Schefferus och Olaus Verelius flitigast, inte minst deras 
kommentarer till de isländska sagorna.216 Olof Rudbeck förekommer, men 
flitigare ändå hans anhängare Carl Lundius.217 Andra, mindre kända 
historieskrivare, refereras enstaka gånger. 

Medeltida auktoriteter stod inte så högt i kurs under 1600-talet, och 
citerades därför, enligt Sellberg, inte så ofta.218 Lidgrens ämnesval ger 
honom dock anledning att använda ett tiotal ickenordiska medeltida källor, 
bland dem Adam av Bremen, Alphonsus de Carthagena, Beda Venerabilis 
och Isidorus av Sevilla. 

                               
212  Sellberg 1972, s. 80. 
213  Sellberg 1972, s. 80. 
214  Ericus Olai (ca. 1420-86), Historia Svecorum Gothorumqve (första gången tryckt i Sthlm 

1615); Johannes Magnus (1488-1544), Gothorvm Sveonvmqve historia (Rom 1554 och 
senare). 

215  Laurentius Paulinus Gothus, Historia arctoae libre tres (Strängnäs 1636); och Johannes 
Messenius, Specula (Sthlm 1612), Sveopentaprotopolis (Sthlm 1611), Scondia illustrata 
(Sthlm 1700-05). 

216  Johannes Loccenius, Antiquitatum sveo-gothicarum, Sthlm 1647, och Rerum svecicarum 
Historia, Sthlm 1654 (båda skrifterna ofta omtryckta). Johannes Schefferus, Upsalia, 
Uppsala 1666. Olaus Verelius noter i: Gothrici & Rolfi Westrogothiae regum Historia, 
Uppsala 1664, Herravdi et Bosae historia, Uppsala 1666, Hervarar Saga, Uppsala 1672. 

217  Olof Rudbeck, d.ä., Atland eller Manheim …, Atlantica sive Manheim …, bd i-iii, 
Uppsala 1675-98. Carl Lundius, Ζαμολξισ [Zamolxis] primus getarum legislator, 
Uppsala 1687. 

218  Sellberg 1972, s. 80. 
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Av den medeltida nordiska sagoskatten har Lidgren begagnat sig av snart 
sagt alla då tillgängliga skrifter: Götriks och Rolfs saga, Herrauds och Bosa 
saga, Hervarar saga (dessa tre med Verelius noter), Torsten Vikingssons 
saga (med Jacob Reenhielms noter), Fostbrödrasagan (med Petrus Salanus 
noter), Sturlauga saga, med flera. Därtill har han använts Snorre Sturlusons 
Heimskringla och Edda, Odd Muncks saga om Olav Tryggvasson (med 
noter av Reenhielm), samt Saxo Grammaticus Gesta danorum. Flitigast har 
han brukat Götriks och Rolfs saga, samt Snorres Heimskringla. 

Av lagar hänvisas framför allt till Västgötalagen, men också till 
Östgötalagen, Upplandslagen och Landslagen. Lidgren har också gjort gott 
bruk av Stiernhööks studie över de gamla lagarna.219 

Ett drygt femtiotal författare verksamma efter 1500 citeras eller refereras, 
en tiotal av dem med flera titlar. Bland detta femtiotal finns storheter som 
Lipsius (Politica), Grotius (De jure), Pufendorf (historieverken) och 
Stiernhielm, ja t.o.m. en hänvisning till Macchiavelli (Fursten), men också 
standardverk som Hornius Orbis politicus, diverse svenska kyrkohistoriker 
(Claudius Örnhielm, Haqvin Spegel), danska (Thomas Bartholin, Thormod 
Torfaeus, Ole Worm), och andra historiker (J. Chr. Beern, Daniel Hartnack, 
Polidorus Vergilius, m.fl.), samt en handfull dissertationer, bland dem 
Andreas Rhyzelius, ”den högst ärade landsmannen”,220 om förfädernas 
begravningssätt, och Algot Scarins, ”den lysande landsmannen”, om 
Gudhems kloster.221 

Har då Lidgren verkligen haft tillgång till och läst alla dessa skrifter under 
de två månader han arbetade på avhandlingen? Det är knappast troligt. Som 
Sellberg konstaterade i sin studie, så kunde dissertationernas författare 
stundom ha läst sina auktoriteter, ”men annars – som fallet ofta är” blott haft 
en ”flyktig kännedom” om dem.222 

Vi kan förmoda att Lidgren ägde, eller åtminstone privat lånade, ett 
exemplar av sin främsta källa, ”Götriks och Rolfs saga”. Som 
avhandlingsförfattare hade han också tillgång till universitetsbiblioteket, 
under de få timmar det var öppet. Vi vet inte vad han läste på plats. Men 
slutresultatet låter antyda att han arbetade som Andreas Rhyzelius ett 
decennium tidigare: ”Så ofta bibliotheca publica öpnades, war jag ther, til 
thes hon slöts.”223 Annerstedt anser väl att ”hemlån torde nästan aldrig 
medgivits åt studenter”,224 men när en professor gick i borgen för lånet, så 

                               
219  Johan Stiernhöök, De jure sveonum et gothorum vetusto, Sthlm 1672. 
220  ”Popularis honoratissimus”; Martinus Lidgren, ”De Regibus Vester Gothiae”, p. 137 

(SSLB: Knös 44) 
221  ”Popularis Clarissimus”; Martinus Lidgren, ”De Regibus Vester Gothiae”, p. 135 (SSLB: 

Knös 44) 
222  Sellberg 1972, s. 80. 
223  Rhyzelius 1901, s 46. 
224  Annerstedt, bd II:2, s. 158. 
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gick det ända bra.225 Lidgrens preses, Fabian Törner, tillät honom hemlån av 
Verelius utgåva av Hervarar saga, samt Reenhjelms utgåva av Thorsten 
Wikingssons saga. Den 11 december 1717 uthämtas dessa från biblioteket 
”för M:r Lidgren emot zedel”, och den 23 december återlämnas de till 
biblioteket.226 Detta sista datum stämmer med Lidgrens uppgift om att första 
versionen av avhandlingen var klar till julen 1717. 

Det är uppenbart att Lidgrens hade en god kännedom om de nordiska 
sagorna, och vi kan anta att allt inte var inhämtat under de två månaderna 
1717. Han var också väl inläst på den antika litteraturen, vilket säkerligen 
var ett resultat av hela studietiden, först vid gymnasiet och sedan vid 
universitetet. Under hans år i Uppsala på 1710-talet undervisade 
professorerna, enligt föreläsningskataloger, om romerska historiker som 
Justinus (J. Arrhenius 1713, 1715, 1716, 1717), Florus (J. Arrhenius 1714), 
Sallustius (J. Upmarck 1715), Tacitus (J. Upmarck 1717). Andra, av Lidgren 
citerade, klassiker som behandlades var Aristoteles (J. Eenberg 1714, 1715, 
1716) och Cicero (F. Törner 1713, J. Upmarck 1714, J. A. Bellman 1714, 
1715, 1717). Bland skönlitteratur, som citeras av Lidgren, hittar vi Vergilius 
(P. Schyllberg 1713, H. Forelius 1714, 1717) och Horatius (P. Schyllberg 
1713, H. Forelius 1714, 1715, 1716). Samtida stora auktoriteter som 
utreddes vid föreläsningar och kollegier var Grotius (C. Lundius 1714, 1715, 
1717), Lipsius (J. Upmarck 1714, 1715, 1717) och Pufendorf (J. Eenberg 
1715, 1716, 1717). Slutligen kan nämnas att det också förelästes om 
landskaps- och landslagarna (C. Lundius 1714, 1715, 1716).227 

Det är säkerligen från sådana studier, vid gymnasiet och universitetet, 
som Lidgren har den kännedom om antikens syn på dygder, som han, med 
                               
225  Känt är fallet med läkaren Magnus Gabriel (von) Block, vilken som student 1690 hade 17 

volymer med skrifter från 1500-talet och tidigt 1600-tal som hemlån. Vid en brand gick 
dessa till spillo. När detta behandlades i konsistoriet uppgav sig professor Lagerlöf ha 
”caverat” för dessa, och specifikationen på de förkomna böckerna uppgav att de lånats 
”under h. Prof. Lagerlööfz caution” (UUAKP 29/4 (maius), 6/6 1691). ”Consistorium 
tychte illa wara att så många böcker fås ut i sänder, serdeles åt en student, och slöt att 
sådant här effter ey må skee.” (UUAKP 6/6 1691). (Blocks boklån uppmärksammades av 
O. T. Hult, ”Till Magnus Gabriel Blocks ungdomshistoria. En episod från den 
cartesianska stridens Uppsala”, Lychnos 1942, s. 98f; se också Sten Lindroth, ”Magnus 
Gabriel von Block. En minnesteckning”, Svenska akademiens handlingar ifrån år 1886, 
del 79 (1971), Stockholm 1973, separat pag., s. 19f.) Beslutet innebar inte ett absolut 
förbud, bara att antalet lån per student skulle begränsas. Studenter fortsatte att låna hem 
enstaka böcker med en professors borgen (caution, ”zedel”), som framgår av den 
bevarade utlåningsjournalen för åren 1694-1727 (UUB: Bibliotekets arkiv, G.1). Kungl. 
Maj:t förbjuder 1740 hemlån till andra än äldre och sjuka professorer, men återtar detta 
och tillåter dem åter 1745 (dokumenten återges i Annerstedt, Bih. III, s. 264, 322). 

226  Universitetsbibliotekets utlåningsjournal 1694-1727, s. 237f (lån till Fabian Törner) 
(UUB: Bibliotekets arkiv, G.1). De två skrifterna var Hervarar Saga på gammal 
göthska med Olai Verelii uttolkning och notis, Uppsala 1672; Thorsten Wiikings-
Sons Saga pa gammal Göthiska, af et åldrigt Manuscripto afskrefven och uthsatt på 
wårt nu vanliga Språk, sampt med några nödige Antekninger förbettrad af Regni 
Sveoniae Antiquario Jac. J. Reenhielm, Upsala 1680. 

227  Catalogus praelectionum publicarum, 1713-1717, Uppsala angivna år. 
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talrika hänvisningar, låter inflyta i avhandlingen. Hans kunskap om moderna 
auktoriteter, som Lipsius och Grotius, är troligen från föreläsningar och 
kollegier under hela universitetstiden; att han på ett par månader skulle läst 
in dessa för dissertationen förefaller inte troligt. 

I en del fall har hans kännedom om litteraturen varit inskränkt till citat 
han funnit i skrifter av Verelius, Loccenius, Schefferus och, inte minst, 
Lundius. Som exempel kan nämnas den i § 1 av ”De Regibus Vester 
Gothiae” citerade spanske rättshistorikern Alphonso de Villadiego.228 Detta 
citat är, utan att Lidgren omtalar det, hämtat ur Lundius skrift Zamolxis, 
utgiven i Uppsala 1687.229 Detta sätt att citera utan att nämna den ”källa” 
man verkligen använt, var vid denna tid accepterat och gav intryck av en 
större beläsenhet än vad som verkligen var fallet. Citat kunde så vandra från 
skrift till skrift; Lundius behöver själv inte ha sett Alphonsus skrift.230 

Till skillnad från Chronander och Tranander, som framförde orationer, så 
var Lidgrens litterära produkter avhandlingar. Trots detta finns avsevärda 
likheter mellan dem. Främst har vi den uppenbara likheten att de alla lyfter 
fram och förhärligar Västergötland, inte minst dess historia. De uppehåller 
sig också vid dygder, mest uttalat hos Lidgren. De antika föredömena är 
levande för dem alla. Strukturen i landskaps- och ortsbeskrivningarna följer i 
huvudsak det gängse schemat: namn, ursprung, belägenhet, natur, kultur, 
historia. 

Men det finns också skillnader. Som orationer har Chronanders och 
Trananders verk en utpräglad retorisk karaktär, medan Lidgrens 
dissertationer har mer av utredande, avhandlande. Men den stora skillnaden 
ligger i det källmaterial som stått till förfogande. Medan Chronander och 
Tranander bygger på antik litteratur och på historieskrivare som bröderna 
Magnus och Johannes Messenius, så kan Lidgren bygga på de isländska 
sagor som från 1660-talet blev kända i Sverige. Ett helt nytt källmaterial stod 
till förfogande, ett material som kunde upplevas som inte bara inhemskt, 
nordiskt och götiskt, utan också som äldre än det inhemska man tidigare haft 
tillgång till.231 Utan att de antika källorna därför sattes på undantag, så 

                               
228  Alphonsus ord: ”Gothia in Scandia est naturalis patria nostrae Gothiae gentis”, (Götaland 

i Skandinavien är vårt gotiska folks naturliga fädernesland). 
229  Carl Lundius, Ζαμολξισ primus getarum legislator, Uppsala 1687, kap. 2, § 7. Lundius 

ger hänvisningen ”Chron. Goth. Regn. p.m. II.” Lidgren citerar som Lundius och ger 
samma förkortade hänvisning, så när som på att han i ”p.m.” (pagina mea, min sida, dvs. 
sida i det exemplar jag råkar ha) utelämnar ”m.”. Den skrift de hänvisar till synes vara 
Alonso de Villadiego Vascuñana y Montoya, Forus antiquus Gothorum regum 
Hispaniae…, Madrid 1600. 

230  Ett exemplar finns dock på Kungliga biblioteket. Lundius hade själv också en stor privat 
boksamling, som blev lågornas rov då Uppsala brann 1702. 

231  Om bruket av de isländska sagorna i svensk historieskrivning vid denna tid, se Anna 
Wallette, Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 
år, (diss. Lund) Malmö 2004, s. 59ff, 85-99, 127-167; om utgivningen av isländska sagor 
vid denna tid, se Schück, bd 3, s. 45-118, bd 4, s. 135-146. 
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minskade den relativa betydelsen av dessa, samtidigt som själva 
historieskrivningen måste ha upplevts som säkrare i sina utsagor. 

Lidgrens avhandlingsmanus och tryckta avhandling byggde helt på 
läsning av tryckt litteratur. Litteraturen fanns till hands i Uppsala och 
avhandlingen kunde skrivas på några månader. Vi skall nu se på ett annat 
sätt att skriva avhandling. 

2. Sven Digelius om Husaby 1740 

Sven Digelius var född i Lidköping 15 februari 1711, som son till 
stadsskolans rektor Johannes Digelius och dennes hustru Margareta 
Persdotter.232 Han tog sig genom Skara skola och gymnasium ”under mycken 
fattigdom”, som Warholm uppger i herdaminnet.233 1730 reste han till 
Uppsala, där han uppenbarligen bara vistades kort tid och inte inskrevs i 
matrikeln, varpå han fortsatte till Åbo, där han inskrevs i september 1730.234 
Han innehade stipendium 1731-34, och uppges ha varit informator hos Vilh. 
Kuylenstierna i Finland.235 Enligt en uppgift i Sveogötiska nationens 
handlingar skall han dock i september 1731 begivit sig till Stockholm.236 
I mars 1735 skrevs han in vid Uppsala universitet och Västgöta nation, blev 
vikarierande rit- och skolmästare vid Stora Barnhuset i Stockholm 1737 
(från 1740 ordinarie), samt responderade i Uppsala pro exercitio på sin 
avhandling om Husaby i maj 1740. Han prästvigdes 1741 men fortsatte som 
skollärare, från 1743 vid Klara skola i Stockholm. År 1751 genomgick han 
pastoralexamen, en vanlig meritering för kyrkoherdetjänst, samt utsågs till 
kyrkoherde i Sävare, Skara stift 1754, men avled året därpå utan att hinna 
tillträda.237 Vid sidan om studier och lärargärning översatte Digelius eller 
skrev själv flera skrifter, ibland illustrerade av honom själv.238 Under tiden i 
Stockholm, säkert efter disputationen 1740, ingick han äktenskap (barnlöst) 
med bryggaråldermannen i Stockholm Clas Lampas dotter Anna Margareta 
Lampa (1713-1789).239 

Digelius dissertation kom att handla om Husaby kloster i Västergötland. 
Innan vi närmare går in på skrivprocessen skall denna avhandling beskrivas. 
                               
232  Om Johannes Digelius och hans hustru, se Lq 996, Lq 914, och Warholm 2:706. 
233  Warholm 1:182. 
234  Lq 1785; Vilh. Lagus, Album studiosorum academiæ Aboensis MDCXL–MDCCCXXVII. 

Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad. Förra afdelningen 1640–1740, (Skrifter 
utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland 11:1–3.) Helsingfors 1889–91, s. 407; 
Ylioppilasmatrikkeli [Åbo/Helsingfors universitetsmatrikel] 1640–1852, 
<http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/esipuhe/aiemmat_matrikkelit.php> 
[2007.04.23]. 

235  Lagus 1889-91. 
236  Ylioppilasmatrikkeli [Åbo/Helsingfors universitetsmatrikel] 1640–1852 (nätresurs). 
237  Lq 1785; Warholm 1:182f; Lundberg, ”Floding, Per Gustaf”, SBL, bd 16. 
238  Skrifterna förtecknas av Warholm 1:183. 
239  Lq 1785. 
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Författaren skrev sig på titelbladet ”W. Gothia – Lidekopensis”, västgöte 
från Lidköping. Avhandlingen består av två kapitel, det senare kortare, båda 
indelade i paragrafer. Som en inledning eller förord till boken har Digelius 
fogat en apostrofi i bunden form, ett distikon, ”Ad Libellum” (Till den lilla 
boken). Digelius uppmanar boken att gå och söka upp fäderneslandets 
beskyddare, ”I, Liber, & Patriae veros exquire Patronos”. Sven Blomgren 
översätter här patria med hembygd.240 Detta behöver inte nödvändigtvis vara 
fel; dels måste man vid en översättning få metern att flyta, dels kan Digelius 
ha avsett något som motsvarar vårt begrepp hembygd. Men ordet ”hembygd” 
fanns inte på denna tid, det förekommer först i slutet av 1700-talet. Om vi 
bortser från de poetiska aspekterna, så är det därför lämpligare att översätta 
med patrias bokstavliga mening ”fädernesland”, för att därefter avgöra vilket 
fädernesland som avses, Sverige, Västergötland, Kinne och Kinnefjärdings 
härader, eller Husaby församling. Om man sedan betänker att boken inte 
bara gick ut till västgötar, utan också, som Digelius dedikationer ger vid 
handen, till hans beskyddare i huvudstaden, så kan det lika väl som 
Västergötland vara det större fäderneslandet, Sverige, som avses. Detta är ett 
exempel på den begreppsliga mångfalden i termen patria, vilket ger en för 
brukarna, förefaller det mig, inte mindre användbar än eftersträvad vaghet. 
Den lilla boken skall gå ut till fäderneslandets beskyddare och berätta om de 
götiska minnena (Gothiae monumenta) och hur Götaland omfattat 
kristendomen och slagits för sin frihet, inte blott hemmavid utan också bland 
andra folk:  

Avund väcker, men sann är likväl denna GÖTARNAS ära 
Att genom fromhet och krig länge ha framträtt i glans.241 

Sedan till innehållet. Det förra kapitlet behandlar namnet Husaby och dess 
etymologi, samt diskuterar när trakten fick sina första invånare (§ 1). Som 
Husaby ligger i Kinnefjärdings härad diskuteras etymologin för 
benämningarna Kind och Kinne (§ 2), följt av en skildring av den vackra 
naturen och det sköna klimatet (§ 3). Därefter behandlas de offentliga 
byggnaderna; kyrkans ursprung och yttre skepnad (§ 4), kyrkans inre (§ 5), 
gravar vid kyrkan (§ 6), det s.k. klostret, som nog var en skola (§ 7), 
biskopshuset (§ 8), och slutligen den s.k. Sigfrids källa i vilken Olof 
Skötkonung skall ha döpts (§ 9). Sedan följer förteckningar över biskopar 
(§ 10) och kyrkoherdar (§ 11), med kortbiografier. När så Husaby behandlats 
övergår Digelius till att skildra kyrkor, herrehus och forntida minnesmärken i 
annexförsamlingarna, inklusive en ättestupa, som identifieras med den i 
Götrik och Rolfs saga omskrivna, domarringar, samt Kinnekulle (§ 12-14). 

                               
240  Digelius 1740, opag.; idem 1989, s. 24. 
241  Ibid. ”Invidiosus honos, verus tamen ille GOTHORUM est, / Relligione [sic] armisque 

enituisse diu.” Översättningen är Sven Blomgrens. 
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Bild: Sven Digelius avhandling om Husaby (1740). Digelius har själv skurit 
ortnamnet i titeln och bilden av Husabytrakten vid Kinnekulle. (Privat exemplar.) 

Det senare kapitlet inleds med några teologiska paragrafer, som måhända 
illustrerar att den teologiska fakultetens ensamrätt på detta område började 
naggas. Digelius framhåller att det för förståndet är uppenbart att det finns 
ett högsta väsen (§ 1), och att detta väsen bör dyrkas och vördas (§ 2). Hos 
de gamla götarna gick religiös nit och krigiskhet hand i hand, vilket det 
annars inte brukar göra (§ 3; jfr citatet ur ”Ad Libellum”, ovan). Västgötarna 
var ivriga anhängare av den gamla religionen, men inte desto mindre de 
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första i Skandinavien att anamma den sanna (§ 4), vilket troligen skedde 
genom förbindelser med de utomlands sig vistande goterna (§ 5), och 
närmast via angler och danskar (§ 6). Västergötland var en tillflyktsort för 
kristna kungar i Sverige, och den starka religiositeten visas av de många 
kyrkorna i landskapet (§ 7). Digelius erkänner därefter, även om han finner 
det sorgligt, att västgötarna var mycket gensträviga inför reformationen 
(§ 8). Det sista paragrafen ger en kort sammanfattning och bemöter därpå 
invändningar om att kristendomen skulle haft sin första hemvist på någon 
annan plats, Birka, Östergötland eller Värend i Småland, samt fastslår att 
”den sanna läran började vara betydande just i Västergötland” (§ 9). 

Så långt innehållet i denna avhandling om Husaby. Vägen fram till denna 
avhandling var emellertid varken lätt eller enkel för Digelius. Visserligen 
hade han redan 1736, ett år efter inskrivningen vid Uppsala universitet, 
bestämt ämne för avhandling. Men att döma av ett brev från Birger 
Wassenius, matematiklektor i Göteborg, till Digelius i oktober detta år, 
skulle avhandlingen ägnas Kinnekulle; Wassenius tackar nämligen för 
förtroendet att få bidra till ”Thes [Digelius] wackra och berömliga upsåts 
befrämjande, tå M. H:e. [Min herre] tenker i liuset gifwa then makalösa 
Kinnekulla å nyo [dvs. sedan Österplan 1699 beskrev den], och således 
fägna alla elskare af Historia naturali etc.”.242 Att Digelius vände sig till 
Wassenius och efterfrågade information om Kinnekulle bör grundas i den 
senares ryktbara matematiska och geografiska kunskaper, inte minst 
underbyggda av hans berömda almanackor till Skara horisont, vilka utgavs 
1724-1748.243 Wassenius delger Digelius sin uppmätning av kullens höjd år 
1724 och beskriver dess uppbyggnad i olika skikt, uppgifter som Digelius 
gärna får använda;244 men han känner inte till någon karta (”delination”) över 
Kinnekulle. Han rekommenderar Digelius att kontakta assessorn i Collegium 
medicum, Johan Hesselius, vilken som provincialmedicus år 1722 besökte 
Kinnekulle och där samlade petrifikat.245 Slutligen ger han Digelius rådet att 
inte ringakta ortsbefolkningens kunskaper: 

Och får mitt enfaldiga råd hos them något rum, som tänkia at illustrera 
historiam naturalem; så är bätst att man vndersöker noga hos incolas loci 
[ortsbefolkningen], hvad the, tid efter annan, kunnat anmärkja, som är 

                               
242  Birger Wassenius, Brev till Sven Digelius, 3/10 1736. (KVA: Berg., vol. 9, s. 250-253, 

cit. s. 250) Wassenius hade erhållit ett brev från Digelius åtta dagar tidigare (ej 
återfunnet). 

243  Om Birger Wassenius (1687-1771), se SMoK; Rudolf Röding, ”Lektor Birger Vassenius. 
Några drag ur 1700-talets odlingshistoria”, i: Herman Palm & Sven Lampa (red.), 
Minnen från Vestergötland. Hälsning till hembygden från dess i Upsala studerande 
ungdom, Upsala 1900, s. 144-151. Wassenius almanackor innehöll också tidig 
populärvetenskap, vilken (delvis) förtecknats av Nordström 1965, sp. 195. 

244  Så gjordes i Digelius 1740, kap. 1, §13, n. 97. 
245  Hesselius finns inte omnämnd bland Digelius källor. 
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förenderliget, owanligt etc. strax får man spår til annat, som man icke 
tänkt.246 

Uppenbarligen har Digelius i förstone avsett en avhandling om Kinnekulle. 
Detta bekräftas av brev han erhöll de följande åren från Jonas Wollin och 
Andreas Rhyzelius. Wollin sänder honom två brev i september 1737.247 I det 
förra tackar Wollin för Digelius brev och lovar att under sin stundande 
vistelse på landet skriva samman allt han vet om Kinnekulle. I likhet med 
Wassenius tipsar han också om andra som kan kontaktas: Uppgifter om 
hemmanens och häradets ”natur” (dvs. ekonomiska status) finns i 
kammararkivet; de uppresta stenarna i Medelplana finns avritade i 
antikvitetsarkivet, där Johan Helin visat dem för Wollin. Slutligen hänvisas 
till ”biskop Bryngels i Scara lefwernes beskrifning”, som ägdes av Gustaf 
Rålamb.248 I det senare brevet hänvisar han åter till Helin och Rålamb, samt 
till Swedenborgs traktat om vattnets höjd, vari något finns om Kinnekulle.249 
Med brevet följer också de avritningar av nycklar, spjut och sporre, som 
Digelius återgav i avhandlingen, samt en lång separat skrivelse, ”Wälmente 
anmerkningar om KinnaKulle i Wästergiötland”, i 13 punkter och daterad 
samma dag. Wollin behandlar i denna Kinne härads etymologi, Kinnekulles 
höjd, etymologin till Medelplana och andra plananamn (av Upland), 
kyrkornas ålder, etc. Några ”monumenter” känner han inte till; den kung 
Sverkers grav det talats om finns inte; inte heller de jättegravar Österplan 
nämnde 1699. Han beskriver vidare de platåer, klevor, varav Kinnekulle 
består och de olika stenarterna. Om Husaby kloster vet han inget just, så han 
rekommenderar Digelius att kontakta Andreas Rhyzelius, varifrån uppgiften 
om ett sådant bör komma. Slutligen tycker han att det vore ”behageliget” om 
man kunde finna underrättelser i Antikvitetsarkivet som visade att Götene 
var uppkallat efter kung Göte (i Götriks och Rolfs saga). 

Digelius följer Wollins råd och skriver till Andreas Rhyzelius i Linköping 
i oktober 1737. Denne svarar samma månad med ett långt brev,250 vari han 
uttrycker sin tillfredsställelse över Digelius avsikt att utge en ”fullkomligare 
berättelse om Kindakulle, än then Sal. Herr Benedictus Österplan i Vpsala 
vtgaf för 38 år sedan, ganska stympad och ofullkomlig”. Efter att först ha 
ondgjort sig över att västgötska studenter inte systematiskt beskriver 
                               
246  Birger Wassenius, Brev till Sven Digelius, 3/10 1736. (KVA: Berg., vol. 9, s. 252.) 
247  Jonas Wollin, Brev till Sven Digelius, 8/9 1737, 19/9 1737 (med bilaga). (KVA: Berg., 

vol. 9, s. 253f, 254-271.) Digelius hade tillskrivit Wollin den 19/8 1737 (ej återfunnet). 
248  Den sällsynta skriften Vita Beati Brynolphi condam episcopi Scarensis…, Lübeck (trol.) 

1492, finns i två exemplar. Rålambs exemplar, det enda fullständiga, finns idag i KB (ett 
mindre komplett i UUB). Digelius använde sig inte av skriften, men Frölich 1769 hade 
tillgång till den. 

249  Svedberg (nob. Svedenborg), Emanuel, Om Vatnens Högd och förra Verldens starka Ebb 
och Flod, Stockholm 1719. Skriften används inte av Digelius, men hänvisas till i 
Rydell 1719, Forssenius 1734-36, Gilberg 1744-46. 

250  Andreas Rhyzelius, Brev till Sven Digelius, 26/10 1737 (KVA: Berg., vol. 9, s. 285-
294.). Digelius brev var daterat 11/10 1737 (ej återfunnet). 
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landskapet, ger han sedan sin tolkning av Kind-namnets etymologi (av 
svedja). Men samtidigt som Rhyzelius talar om en avhandling om 
Kinnekulle, formulerar han avhandlingsämnet så att det kan bli större och 
omfatta hela häradet.251 

Rhyzelius övergår därefter till Husaby. De gamla monument som 
Digelius uppgett sig funnit i Husaby, och trakten omkring, finner Rhyzelius 
”rett merkverdiga”. Om de avtecknas och beskrives i avhandlingen så skall 
de göra mycket för ”werkets både prydnad och angenämhet”. Han 
poängterar, liksom Wollin, att området kring Kinnekulle av de söderut 
boende ”i gambla tider” kallades ”Vpland”,252 varpå han återvänder till 
Husaby: 

Förledna winter skref iag til Kyrkioherden ibidem, M. Nic. Lithenius,253 och 
tå ibland annat önskade, att någor W-Gothus wille åtaga sig att skrifwa om 
primâ apud W-Gothos Episcopali sede,254 Husaby, och om Episcopis 
Husabyensibus,255 hwarwid kunde ock ögonskenligit giöras,256 at vti intet 
landskap vnder Sweriges Krono har Christendomen förr kommit til stadga, än 
i Wäster-Göthaland, i början af ellofte seculô, vnder Oluf Eriksson 
Skötkonung. Icke med documenter, quae vorax aetas omnia deglutivit257 (fast 
Messenii Scondia cum Analectis och Heimskringlan vti Kongasagorna böra 
med flit och eftertanka genomläsas) vtan med sannolika skiäl bör thetta 
bewisas. 

Till detta Husaby, i ”thet redan Christnade W:Göthland”, begav sig Olof 
Skötkonung, från det hedniska ”Swerige eller Vpland”. Denna framställning, 
som finns redan hos Scarin och andra, kom Digelius att göra till sin: 
Västergötland var det första kristnade landskapet, och Olof Skötkonung 
uppehöll sig i Husaby. Resten av Rhyzelius långa brev ägnas främst en 
beskrivning av de biskopar som funnits i Husaby; en beskrivning som 
Digelius, med angivande av källan, lät tämligen ograverad inflyta i sin 
avhandling.258 

I sitt brev till Digelius lanserade Rhyzelius indirekt idén att skriva 
avhandlingen om Husaby (se citatet). Det skulle dock dröja innan Digelius 
tog detta ad notam. I mellantiden hade Digelius åter skrivit till Wollin för 

                               
251  ”D:ni Digelii tanke är, at något sambla, vtarbeta och utgifwa om KINDAKULLA ejusque 

viciniâ [Kinnekulle och dess grannskap], eller de Tractu W-Gothiae Kindekullano vel -
Kullensi [om den västgötska Kinnekulletrakten], eller om Kinda-fierding, quadrante 
Kindekullensi [Kinnekullefjärdingen].” Ibid. 

252  Citeras på svenska av Digelius 1740, kap. 1, §13. 
253  ”kyrkoherden därstädes, magister Nicolaus Lithenius”. Brevet till Lithenius omnämns 

även av Jonas Wollin, Brev till Sven Digelius, 24/12 1738 (KVA: Berg., vol. 9, s. 296-
300.). Om Lithenius, se Lq 1278. 

254  ”det första biskopssätet hos västgötarna”. 
255  ”Husaby biskopar”. 
256  göras uppenbart, tydliggöras. 
257  ”vilka alla den glupska tiden har förtärt”. 
258  Digelius 1740, kap. 1, §10; sv. uppl. Digelius 1989, s. 44-47. 
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fler upplysningar och fått svar i november 1737, i form av ”Ytterligare 
ehrindringar om Kinnakulle” i 11 punkter.259 Digelius får svar om en ättehög, 
om Helles och Kisas gravar, om jättebenen på Forshems kyrkogård (som 
Forssenius 1734-36 nämnt), om stenarter och petrifikater på Kinnekulle, om 
ett vintergrönskade träd på kullen, om hur långt man ser därifrån, om gräs, 
örter och vårdkasar. För Husaby kloster föreslår han Digelius att rådfråga 
arkiven i Stockholm och manuskript i Uppsala universitetsbibliotek. Han är 
också kritisk mot Österplans dissertation 1699, vari denne ”mycket skrifwet 
efter gemene folckets ogrundade tal och omdömmen, men intet sielf warit 
accurat at om sielfwa sakernas beskaffenhet och skiärskådande för ögonen, 
giöra sig nogare underrättad”. 

Under det följande året, 1738, får Digelius ytterligare fyra brev från Jonas 
Wollin med upplysningar om Kinnekulletrakten.260 De två första, under 
vintern, uppehåller sig vid de vintergröna träden på Kinnekulle (murgröna 
och idégran). I det tredje, i augusti, sägs att Wollin och lektor Sven Hof i 
Skara gemensamt skulle besökt Kinnekulle för att göra observationer, men 
att Hof fått förhinder. I detta brev, liksom det fjärde i december 1738, ställer 
sig Wollin alltmer tveksam till Rhyzelius uppgift om ett kloster i Husaby. I 
det fjärde brevet möter slutligen att Digelius har bestämt sig för att ”med 
första” utge dissertationen om Husaby. 

Avhandlingsämnet kom alltså att förskjutas från Kinnekulle till Husaby 
vid foten av kullen, vilket kan följas i brev från professor Algot Scarin i 
Åbo, vilken uppenbarligen bidrog med råd och rön även till avhandlingar 
han själv inte presiderade för. Scarin har vi tidigare stött på, genom hans 
avhandling om Gudhems kloster. Som han var betydelsefull såväl för 
Digelius som för andra avhandlingsförfattare, så kan detta vara platsen att 
närmare presentera honom.261 Scarin föddes i Skara 1684, som son till 
skolrektorn Asmund Scarin och dennes maka Christina Cleverus. Han 
studerade i Skara och Uppsala, samt responderade pro exercitio 1709 på 
tredje delen av Ericus Benzelius d.y:s Monumenta historica vetera 

                               
259  Jonas Wollin, Brev till Sven Digelius, 17/11 1737 (KVA: Berg., vol. 9, s. 271-281). 

Digelius brev var daterat 6/10 1737 (ej återfunnet). 
260  Jonas Wollin, Brev till Sven Digelius, 19/1, 16/2, 17/8, 24/12 1738 (KVA: Berg., vol. 9, 

s. 281-283, 283-285 295f, 296-300). I det sista brevet omnämns ett brev från Digelius, 
dat. 30/11 1738 (ej återfunnet). 

261  Se vidare Lq 1212; Anders Burius, ”Scarin, Algot”, SBL, bd 31; Biographiskt Lexicon 
öfver namnkunnige svenska män, bd 13, Upsala 1847; Hans Sallander, ”Från Algot 
Scarins gymnasistår i Skara och tidigare studentår i Uppsala”, Vestrogothica, XV (1966), 
s. 17-34; [Johan Bilmark,] ”Kärt Minne öfwer framl. Cancellie-Rådet, samt Historiarum 
och Moralium Professoren wid Kongl. Academien i Åbo, Herr Algoth Scarin”, Tidningar 
Utgifne Af et Sällskap i Åbo, 1782 (nr. 18, 19), s. 138-144, 145-148. Den bästa 
skildringen av Scarin är på många sätt ännu Johan Bilmarks ”Kärt Minne”, på vilken 
flera av de övriga stöder sig. (Om Bilmarks författarskap till denna artikel, se: Tore 
Hagström, ”Avslöjade anonyma bidrag i Åbo Tidningar 1782-85”, Historiska och 
litteraturhistoriska studier. 46, (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 
445) Helsingfors 1971, s. 173-241, spec. s. 190f.) 
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ecclesiae Sveogothicae, och 1716 pro gradu på Gudhemsavhandlingen. 
Efter att ha varit biblioteksamanuens och docent i latin i Uppsala, tillträdde 
han 1723 professuren i historia och moral i Åbo. Denna professur upprätthöll 
han till 1761 och presiderade för 126 disputationer. Han var en av de 
flitigaste lärare akademien haft, och han ställde stora krav på sina studenter. 
Hans stora intresse låg livet igenom åt de historiska vetenskaperna, och han 
avböjde 1726 transport till en mer inkomstbringande teologisk professur.262 
Han tjänstgjorde som rektor 1730, 1740 och 1748, samt var från 1747 till 
1763 Åbo universitets bibliotekarie, en post som tillföll professorn med flest 
tjänsteår. Hans kollega och efterträdare, Johan Bilmark, beskrev Scarin som 
regelbunden och sparsam i sitt leverne, som en umgängesmänniska som 
skydde stridigheter, samt som ”lång, torr och mager, af en reslig kropps 
ställning, hwilken senaste åldrens tyngd knapt förmådde bugta”.263 

Digelius var säkerligen bekant med Scarin från sin vistelse i Åbo i början 
av 1730-talet. De träffas i Stockholm under sommaren 1736, då Scarin är där 
för bl.a. forskning i arkiven. Samma år ombads Digelius av Scarin att hos 
assessor Johan Helin vid Antikvitetsarkivet skaffa avskrifter av påve- och 
biskopsbrev.264 I maj 1737 sänder Digelius till Scarin andra delen av Andreas 
Forssenius avhandling om Skövde (1736).265 Scarin tackar och har 
synpunkter på Forssenius etymologiska förklaringar av ordet kind (som i 
Kåkinds härad och Kindakulle, dvs. Kinnekulle). Ingenting i brevet talar för 
att Digelius underrättat Scarin om sina planer för en avhandling om 
Kinnekulle; planer som han, enligt ovan refererade brev från Birger 
Wassenius, hade från åtminstone oktober 1736. Men i ett brev i oktober 
1737 har Digelius berört sina planer och redogjort för vad han hittills funnit; 
likaså i ett brev i juli 1738. Scarin omtalar detta i ett långt svarsbrev i augusti 
1738: 

M. Hr. Digelius har i förra sitt högt:de [det ”högtärade” brevet i okt. 1737] 
berättat, samt genom bilagdt prof förklarat, hvad han, til befordran af sin 
dessein [plan] at illustrera sitt fädernesland, under sitt vistande i födelse 
orten, uträttat hafver. Altsammans marquerar hos M. Hr. Digelius en både 
loflig och berömlig drifft til tiena sitt fädernesland: therjämte ock see sin 
egen heder och lycka til godo. En hvar rättsinnig patriot erkänner det upsådt 
med heder och tackseielse: äfven som H. Doct. Rhyzelius giör det med 

                               
262  Algot Scarin, Brev till Arvid Bernhard Horn, 14/9 1726, i: Scarin 1893, s. 235f. 
263  Bilmark 1782, s. 142. 
264  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 11/8 1736, i: [Algot Scarin,] ”Supplement till 

Professor Algot Scarins bref” (utg. av M. G. Schybergson), Historiallinen Arkisto, 
XIII:2, Helsingissä 1894 (s. 292-342), s. 298 (breven i Scarin 1894 är utgivna efter 
Bergianska avskriftssamlingen, vol. 9, KVA); jfr Algot Scarin, Brev till Johan Helin 12/8 
1736, i: Scarin 1893, s. 248f. Digelius brev till Algot Scarin har inte återfunnits; de torde 
ha förlorats vid Åbo brand 1827. Av Scarins brev framgår att Digelius tillskrev honom i 
maj och okt. 1737, i juli och 1/9 1738, på våren, i maj, juli och nov. 1739, samt i juni 
1740. 

265  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 26/6 1737, i: Scarin 1894, s. 298ff. 
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anständige ord uti sitt til mig aflåtne skrifvelse. Men at M. Hr. Digelius har 
sielf ingen förmågo eller medel at utföra sin dessein, och de som Gud satt i 
godt välstånd samt äro älskare och befordrare af slikt kram, icke vilja 
contribuera ur pungen nogot til saksens verckställighet, det är intet til at 
ursächta. Ehuru offta jag varit i Huseby kyrkia i min barndom, har jag doch 
det monument, hvilcket M. Hr. Digelius mig εν εχτυπω [i avteckning] 
tilskickat, icke förstått at observera.266 

Vi lär här att Digelius på ort och ställe gjorde forskningar 1737. Monumentet 
som omtalas är de s.k. kungagravarna utanför kyrkan. Scarin försöker göra 
en tolkning av bilderna på dessa, innan han övergår till att diskutera det 
eventuella klostret i Husaby; liksom Wollin är han tveksam och anser det 
vara det gamla biskopshuset. Men han tvekar inte om Husabys roll för 
kristendomen i landet och citerar i brevet sitt corollarium till Benzelius 
Monumenta historica 1709, vari han utnämner Husaby till den kristna lärans 
första plantskola i Sverige.267 Scarin ger också litteraturtips, nämnda skrift av 
Benzelius, men också Messenius Scondia, Örnhielms kyrkohistoria, 
Rydhenius rektorstal,268 Johannes Magnus kungahistoria, Rhyzelius 
Monasteriologia, samt ett antal avhandlingar, vilka Digelius också kom att 
använda.269 Vi får också veta att Andreas Rhyzelius, som i oktober 1737 fick 
höra om Digelius planer (se ovan), skrivit till Scarin om dessa. De 
ekonomiska svårigheter som här berörs var närmast regel när det kom till att 
utge dissertationer. Kostnaden kunde vara mycket hög, och i Digelius fall 
torde hans många illustrationer ha gjort den än dyrare.270 Scarin råder 
Digelius att försöka få Rhyzelius att övertala Lidköpings borgmästare, 
Gustaf Adolph Palm, ”til nogot förskott af sin stads cassa til stadens och 
ortens illustration, som förr med Borås och nyligen med Arboga är skedt”.271 
                               
266  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 24/8 1738, i: Scarin 1893, s. 267f. 
267  [Scarin, Algot,] ”Corollaria respondentis ex uberioribus notis Cl. Praesidis partim 

exerpta”, i: Ericus Benzelius (praes.), Monumentorum veterum ecclesiae Sveogothicae 
pars tertia, Uppsala 1709 

268  Petrus Rydhenius, Historia Scholae Gymnasiique Skarensis …, Scaris 1727. 
269  Med undantag av Andreas Rhyzelius, Monasteriologia Sviogothica, Eller Kloster-

Beskrifning …, som trycktes i Linköping först 1740. Scarin hade uppenbarligen kunskap 
om den, men Digelius har troligen inte sett den. I ett brev till Sven Digelius 10/9 1738, i: 
Scarin 1893, s. 273, beklagar Scarin att boken inte finner förläggare. Jfr Rhyzelius 
berättelse (Rhyzelius 1901, s. 133f). Scarin ger i senare brev ytterligare litteraturtips; 
Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 10/9 1738, i: Scarin 1893, s. 272f. 

270  Om kostnader för dissertationer, se Annerstedt III:2, s. 183. 
271  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 24/8 1738, i: Scarin 1893, s. 270. Jfr Algot Scarin, 

Brev till Sven Digelius, 10/9 1738, i: Scarin 1893, s. 274. De beskrivningar Scarin 
hänvisar till är Nils Hufwedsson Dal, Boerosia… , Stockholm 1719, och Jacob Benjamin 
Lohman, Arboga känning, funnen och upstäld, Stockholm 1737. Ingen av dessa är 
akademiska dissertationer, även om Dals Boerosia ursprungligen var tänkt som sådan. 
(När det ibland hävdas, som i Ada Damm, ”Några ord […]”, i: [Nils Hufwedsson Dal,] 
Bóérosia af Nils Hufwedsson Dahl och Boråsiade af Olov Rudbeck, Borås 1920, s. 3, att 
Dals skrift utkommit som avhandling på latin, så är det inte korrekt.) Dal uppger själv att 
”någre Ståndspersoner ther i orten och en del af Stadens borgerskap” gjorde ett 
sammanskott för att få den ”på sitt Modersmål”, varför Dal lät ”öfwersätta, föröka och 
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Den ”ortens illustration”, varom Scarin talar, är ett annat sätt att uttrycka vad 
han tidigare kallat en ”loflig och berömlig drifft til tiena sitt fädernesland”. 
Att beskriva sin fädernebygd är något som varje patriot skänker ”heder och 
tackseielse”, ett tema som också, vilket vi redan sett, återfinns i 
gratulationerna. Vid närmare eftersinnande bestämmer sig Scarin för att själv 
genast tillskriva Rhyzelius och be honom inte bara påverka ”vänner och 
landsmän i orten” att finansiera dissertationen, utan ”det, som vore kortaste 
vägen, lösa sielf up pungen, och hielpa saken fort”.272 

Det förefaller som om Digelius planer någon gång i slutet av 1737 eller 
under första halvåret 1738, har förskjutits mot att skriva om Husaby. Scarin 
skriver nämligen i augusti 1738, som svar på de två breven i oktober 1737 
och juli 1738: 

Om M. Hr. Digelius står i sin resolution fast at arbeta nogot ut om Huseby, 
skulle jag tycka vara tienligst at så inrätta vercket, at det beskrifva Lidköping, 
h.e. Lidcopiam urbem cum subjuncto territorio [dvs. staden Lidköping med 
underliggande härad], jag menar Kinnafjärding: då jag nogre små 
curieusiteter skulle draga mig till minnes ifrån barndomåhren […].273 

Scarin förklarar sig i ett följande brev: 

Jag menar jag skref sidst at M. Hr. Digelius borde taga hela Kinnafierding at 
beskrifva […]. Om M. Hr. Digelius begynner med Huseby: tyckes patria tua 
Lidcopia cum Annexis ecclesiis [din fädernesort Lidköping med omgivande 
kyrksocknar] förtiena curas posteriores easque Magisteriales [de senare 
(delarnas) omsorger och magisteromsorger]: jag menar bli argumentum 
dissert. gradualis [ämne för gradualavhandlingen] […].274 

Scarin försöker alltså styra Digelius mot att beskriva hela häradet, men börja 
med Husaby. Därefter kunde resten av häradet bli Digelius dissertation pro 
gradu. Scarin lovar att vara Digelius behjälplig och skriver: 

[…] at jag gerna vill under instundande Juhle-ferierna, om Gud vill, 
efftersinna och samla ihopa, hvad jag angående Husby kan fordom dags 
hafva observerat: men nu, sedan jag uti desse Mesechs hyddor275 blifvin 
inqvilinus [utbörding], merendehls förgätit.276 

                                                                                                                             
utgifwa” manuskriptet; Dal 1719, kap. 1. Jag känner inte till något exempel på att en 
magistrat bekostat utgivningen av en dissertation. 

272  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 24/8 1738, i: Scarin 1893, s. 270. 
273  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 24/8 1738, i: Scarin 1893, s. 270. 
274  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 10/9 1738, i: Scarin 1893, s. 273f. 
275  Mesek omtalas i Bibeln som ett krigiskt folkslag i norr; 1 Mos. 10:2, Hes. 27:13, 32:26. 
276  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 10/9 1738, i: Scarin 1893, s. 272 
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Över julen 1738 skriver sedan Scarin ned vad han vet om Husaby och sänder 
det till Digelius i mitten av januari 1739.277 Dessa hypomnemata 
(minnesanteckningar), som Scarin kallar dem i ett senare brev,278 har inte 
återfunnits, blott det brev som åtföljde dem.279 Men av följebrevet framgår 
att den första ”articlen” handlade om ”Bröt-Anund och det af honom 
upbygde Husby”. Scarin hänvisar i följebrevet Digelius till Palmskiöldska 
samlingen i Uppsala för lösning av problem i samband med detta.280 I ett 
P. P. S. hänvisar han till jordeböckerna i kammarkollegiet för upplysning om 
hemman som hetat Bråten. Båda dessa frågor behandlas av Digelius i §1 av 
sin avhandling, och troligen har Scarin i sina hypomnemata följt ett utkast av 
Digelius.281 I det följande brevet, 1 februari 1739, sänder Scarin ett 
supplement till sina hypomnemata, vilket berörde annexförsamlingen 
Skälvum: 

Skulle den artikeln om Skiälfvom förtiena ord ifrån ord at insereras [införas], 
ber jag äntligen [slutligen] at den accurat må bli aftrycht, viljandes jag vara 
responsabel, at så aldeles har sig, som jag det annoterat: ehuruwäl det mästa 
är med sine richtige bevijs blifvit documenterat.282 

Detta supplement är inte heller bevarat i manuskript, men återges av 
Digelius i ett långt citat på svenska, med hänvisning till Scarin, i 
avhandlingens första kapitel, §13. Här argumenterar Scarin, utifrån orts- och 

                               
277  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, [15/1 1739], i: Scarin 1893, s. 264f och Scarin 

1894, s. 300f (det senare efter den ofullständiga avskriften i Bergianska samlingen, 
KVA). Brevet är odaterat; i Scarin 1893 har utgivaren daterat det till ”1738, påsk eller 
pingst”, medan det i Scarin 1894 betecknas som ”(odat.)”. Min datering bygger på att 
Scarin i brevet skriver att han ”gjort mig angeläget i helgdagarne at efftersinna och samla 
nogot, som […] jag från barndommen kunnat ihogkomma”, dvs. samma ordval som i 
brevet den 10/9 1738; vidare på att Scarin i brevet önskar ”et godt nytt år”; samt att 
Scarin i ett brev, daterat 1/2 1739 (Scarin 1893, s. 275), omtalar att han för 14 dagar 
sedan sände ett brev med anteckningar om Husaby. 

278  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 1/2 1739, i: Scarin 1893, s. 275. De omnämns 
också som ”mine Anmerckningar angående Husby etc.”, i Algot Scarin, Brev till Sven 
Digelius, 2/8 1739, i: Scarin 1893, s. 277, där Scarin på förhand medger att Digelius får 
visa dessa anteckningar, om assessorn vid Antikvitetsarkivet Eric Julius Biörner skulle 
vilja se dem. 

279  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, [15/1 1739], i: Scarin 1893, s. 264f. 
280  Digelius 1740, kap. 1, §1, 4-6 o. noter, 8-9, 12. Digelius förfaller att vid minst två olika 

tillfällen haft upplysningar ur Palmskiöldska samlingen; det senare tillfället skulle då 
resulterat i de onumrerade noter som är införda med asterisk i avhandlingen. 

281  Man skulle visserligen kunna tänka sig att det varit tvärtom, att Digelius följt Scarins 
utkast (dvs. hans hypomnemata). Om det vore fallet, så kunde det förklara varför Sven 
Wilskman några år därefter kallade avhandlingen Scarins; Sven Wilskman, ”De singulis 
in dioecesi Scarensi parochiis. I.”, sp. 181 (SSLB: Wilskman 3). Jag anser dock att 
Scarins följande brev, 14 dagar senare, vilket nämner dissertationens paragrafer, talar för 
att det är Scarin som haft tillgång till Digelius utkast; Algot Scarin, Brev till Sven 
Digelius, 1/2 1739, i: Scarin 1893, s. 276. 

282  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 1/2 1739, i: Scarin 1893, s. 275. 
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gårdsnamn, för att trakten varit uppehållsort för kungar som nämns i bl.a. 
Götriks och Rolfs saga.283 

Det förefaller som att Digelius har byggt mycket på Scarins brev och 
anteckningar. Tyvärr saknar vi, som sagt, de hypomnemata Scarin sände 
Digelius i januari 1739, men av de ställen i avhandlingen där Scarin 
uttryckligen nämns som uppgiftslämnare får vi ett minimimått på hans 
bidrag. I Digelius kap. 1, §1, diskussionen om Husabynamnets etymologi, 
Bröt-Anund och Bråten-namnen (jfr Scarins brev 15/1 1739); §2, om Kind-
namnets etymologi, där Digelius väljer Scarins förklaring framför Rhyzelius 
(jfr Scarins brev 26/6 1737); §6 (n.44), tolkningen av gravarna i Husaby (jfr. 
Scarins brev 24/6 1738); §9, om Sigfrids källa (ej i brev; bör ha varit i 
hypomnemata); §13, om Gyllinghammar och Skälvum (Scarins supplement 
till hypomnemata; jfr Scarins brev 1/2 1739); §14, om runstenar i Källby (ej 
i brev).284 Därtill kommer att många av de litteraturhänvisningar som finns i 
Scarins brev återkommer i avhandlingen. Det finns också textställen som 
synes återgå på Scarin, utan att detta uttryckligen nämns.285 På liknande vis 
använde sig Digelius av upplysningar inte bara från de här berörda Andreas 
Rhyzelius och Jonas Wollin, utan också från de tidigare nämnda Eric 
Benzelius d.y. och Eric Julius Biörner.286 Han har också i avhandlingen 
inarbetat uppgifter från manuskript, som Biörners ”Examen runicum” och en 
handskrift av Johan Hadorph,287 samt från den Palmskiöldska samlingen i 
Uppsala universitetsbibliotek.288 Noterbart är att avhandlingens preses, 
historieprofessorn Elias Frondin, inte figurerar alls bland dem som bidrog till 
arbetet. Detta betyder inte att han stod utanför; han kan ha delgivit Digelius 
uppgifterna ur Palmskiöldska samlingen, och han hade givetvis läst 
manuskriptet innan det trycktes. Men han finns inte omnämnd, och man får 
intrycket att hans betydelse för avhandlingen var marginell. 

Digelius anför i sin avhandling 83 tryckta skrifter; bland dessa återfinns 
de aderton flitigast refererade verk som ovan förtecknades. Även om några 
av dessa 83 verk anförs i citat från Scarin, och således inte behöver ha 

                               
283  Digelius 1740, texten löper i not 91, s. 43, och sedan i brödtexten s. 43f. Sv. övers.: 

Digelius 1989, s. 64, n.91, följt av s. 52. Att det är detta supplement framgår av ett senare 
brev från Scarin, där han ber om att få infört två källhänvisningar i detta, vilka Digelius 
också inför; Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 8/6 1739, i: Scarin 1894, s. 302; 
Digelius 1740, kap. 1, not. 91, 92. 

284  I det senare fallet hänvisar Digelius (1740, kap. 1, §14) till Scarins anteckningar i 
marginalen till Nils Hufwedsson Dals Specimen Biographicum de Antiquariis Sueciae, 
Stockholm 1724; antingen har Scarin lånat ut skriften eller tillställt Digelius sina 
marginalanteckningar. 

285  T.ex. den långa noten om anglerna; Digelius 1740, kap. 2, not hh. 
286  Digelius 1740, kap. 1, §10 (muntligt från Benzelius), §12 (från Biörner; jfr Algot Scarin, 

Brev till Sven Digelius, 8/6 1739, i: Scarin 1894, s. 301f., 2/8 1739, i: Scarin 1893, 
s. 277, och 16/8 1739, i: Scarin 1894, s. 304). 

287  Digelius 1740, kap. 1, §14, resp. kap. 1, §1, n. 8. Hadorphs handskrift kan han dock ha 
citerat efter en andrahandskälla. 

288  Digelius 1740, kap. 1, §1, §4-6 o. noter, §8-9, §12. 
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konsulterats av Digelius, så är det ända fler refererade verk än i de flesta 
topografiska avhandlingar vid denna tid. 

Som nämnts bedrev Digelius egna undersökningar på ort och ställe 1737; 
åtminstone en del av hans uppgifter om kyrkoinventarier, etc., bör 
härstamma från detta tillfälle. I december 1738 följde han upp detta med att 
tillskriva kyrkoherden i Husaby, Johannes Aling. Denne svarar i januari 
1739,289 och lämnar bl.a. en förteckning över kyrkoherdar och komministrar i 
Husaby, återger folkliga berättelser,290 samt citerar på slutet, utan att nämna 
källan, Scarins corollarium 1709 om att Husaby var den första kristna 
plantskolan i Västergötland.291 De upplysningar ur Husaby kyrkobok, som 
Digelius citerar och refererar, kan möjligen också härröra från Aling.292 Brev 
från Jonas Wollin fortsatte att anlända. I januari 1739 skrev han att 
kungsgraven i Husaby borde avtecknas och publiceras i avhandlingen,293 och 
i juni samma år om hemmanet Ringåsens eventuella förbindelse med kung 
Ring i Herrauds och Boses saga.294 

Under våren och sommaren 1739 får Scarin flera brev från Digelius och 
svarar i juni att han gläder sig åt att Digelius nu beslutat utge avhandlingen 
om ”vårt gamla Husby”.295 Två månader därefter är han bekymrad; Digelius 
har övergivit den av Scarin påyrkade planen om en flerdelad avhandling och 
beslutat sammandra allt till en avhandling. Scarin fruktar att detta leder till 
att viktiga delar måste uteslutas och råder därför Digelius att ändå överväga 
en avhandling i flera delar: 

Jag skulle ännu hålla för rådeligast at partagera arbetet, et quod uno spiritu 
curriculum conficere non poteris, redintergratis viribus gemino opere 
cursuque absolvere. Finis operis exantlati merces, qvam patria persolvet ipsa 
vicissim, coronabit opus.296 

I november 1739 svarar Scarin på ytterligare ett brev, att han förstått att 
dissertationen ”är än under censur i Upsala”.297 Därmed menas troligen att 
den lämnats till preses, Elias Frondin, även om det skulle kunna syfta på att 

                               
289  Johannes Aling, Brev till Sven Digelius, 16/1 1739 (KVA: Berg., vol. 9, s. 303-307). 

Digelius brev har inte återfunnits. Om Aling, se Lq 1262. 
290  Jfr Digelius 1740, kap. 1, §5, §9, §11. 
291  Scarin 1709, cor. XIV. Jfr Digelius 1740, kap. 1, §5, n. 26, kap. 2, §9. 
292  Digelius 1740, kap. 1, §5, n. 27, §6, n. 42. 
293  Jonas Wollin, Brev till Sven Digelius, 14/1 1739 (KVA: Berg., vol. 9, s. 307-311). Jfr 

Digelius 1740, kap. 1, §6, n. 44, och där återgivna illustrationer. 
294  Jonas Wollin, Brev till Sven Digelius, 21/6 1739 (KVA: Berg., vol. 9, s. 311f). Jfr 

Digelius 1740, kap. 13, och det där anförda supplementet av Scarin. 
295  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 8/6 1739, i: Scarin 1894, s. 301. 
296  ”och då du inte i ett andedrag kan fullborda loppet, med förnyade krafter och full fart 

avsluta med ett tvillingarbete. Den belöning, som fäderneslandet självt i utbyte skänker åt 
uthållighet till arbetets slut, skall bekransa verket.” Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 
2/8 1739, i: Scarin 1893, s. 277. 

297  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 30/11 1739, i: Scarin 1893, s. 279. 
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Digelius ännu arbetar på den. Scarin hoppas också att Digelius skall ha råd 
att utge ”så mycket som om orten kan vara att berätta”. 

Den 19 maj 1740 försvarar Digelius sedan avhandlingen pro exercitio. 
Dess titel, Historiskt lärdomsprov om Husaby i Västergötland, 
kristendomens första plantskola, är tagen från ett Algot Scarins corollarium i 
dennes pro exercitioavhandling 1709.298 I en avslutande not till läsaren 
skriver Digelius:  

Jag hade visserligen förberett en skildring [expositionem] av övriga hittills 
inte bekantgjorda märkvärdigheter [memorabilium] i detta härad och av min 
födelsestad Lidköping, men på grund av detta lärdomsprovs stora omfång, 
som redan länge överskridit mina ringa tillgångar, och då jag därtill blivit 
förkrossad av min mycket älsklige och ömt avhållne broders förtidiga död, 
kan jag icke förmå mig att nu offentliggöra den.299 

Han omtalar också att en karta över Kinnefjärdings härad skall följa, på 
bekostnad av boktryckaren Peter Momma (1711-1772), vilken också med 
”stora kostnader” tryckte avhandlingen. Den handkolorerade kartan utkom 
senare, troligen samma år. Digelius relation till Momma är inte utredd, men 
bör grundas på Digelius rit- och gravyrkunnande, samt att han tryckte sin 
Figur-bibel hos Momma 1739. Att döma av Digelius fortsatta karriär som 
skolmästare och hans prästvigning 1741, så hade han ingen relation till de 
pietister som samlades i Mommas hus på Södermalm. 

En månad efter disputationen har Scarin erhållit avhandlingen och tackar 
med ett långt brev i juli 1740.300 Han tackar speciellt för att Digelius inte 
bara uppfört hans namn bland de dedikerade, vilket han tar som ett prov på 
gammal vänskap, utan också anfört hans meningar i själva framställningen. 
Han beklagar också att Digelius avhandling funnit få köpare: 

Att M. Hr Digelii arbete finner så få liebhabre emtores [uppvaktande köpare] 
i Stockholm, hvar om brefvet förmäler, ger nogsamt vid handen, i hvad för 
vahnprijs studium historiae et antiquitatum [historie- och forntidsstudiet] har 
råkat uti: så att om intet et egit nögie upellade [eldade] den naturl. drifften en 
hvar rätsint patriot hyser för sitt fädernesland, skulle man allestädes finna 
flera avocamenta än incitamenta [bortstötanden än inbjudanden] för sig til at 
luta axlarne under et så kostbart arbete.301 

                               
298  Titeln på latin: Specimen historicum, de Husaby Wester-Gothorum, primo religionis 

christianae seminario. I cor. xiv, Scarin 1709, står orden: ”Ecclesiam Husabyensem 
primum extitisse religionis Christianae in W. Gothia seminarium […].” 

299  Digelius 1740, s. 70; idem 1989, s. 78. Den avhållne brodern var den tre år äldre Peter 
(Petrus) Digelius, 1708-1740, ritmästare vid Barnhuset i Stockholm 1734. Sven Digelius 
vikarierade för honom vid Barnhuset från 1737 (Lq 996; Lundberg, ”Floding, Per 
Gustaf”, SBL, bd 16). 

300  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 26/7 1740, i: Scarin 1894, s. 305-312. 
301  Ibid. s. 306. 
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En avhandling var då, lika lite som idag, en i första hand kommersiell 
produkt. En stor del av upplagan delades ut som pliktexemplar till bibliotek, 
professorer och nationer.302 Men respondenten var fri att sälja resten av 
upplagan, och i fallet med Digelius avhandling, som ju trycktes av Momma i 
Stockholm, kan man anta att den fanns att tillgå i Stockholms boklådor. 

Scarin luftar i ovan anförda citat också sitt missnöje med det historiska 
studiets förfall. Detta är säkert inte bara ett uttryck för klagomål som de 
flesta discipliners företrädare haft i de flesta tider. Det vittnar nog också om 
en förändring av tidsandan, där blicken alltmer vändes från det förflutnas 
betydelse för nutiden, till nutiden i egen rätt. Scarin beklagar därefter att 
också de som professionellt är tillsatta att ”upodla historiam patriae”, dvs. 
antikvitetskollegiet, är tämligen pliktförgätna, assessor Biörner undantagen. 

I sitt brev framför Scarin också en del avvikande synpunkter samt 
diskuterar olika punkter i avhandlingen. Att Medelplana och andra orter på 
Kinnekulle förr hette Upländer, som Medelplana kyrkobok säger, har han 
först av Rhyzelius fått veta, men vet själv berätta att ”mine Thunhems boar 
än i dag kalla Upländingar alla kring Scara och den öfre dehlen av V. G. 
boende inbyggare”, och anför att i Götriks saga kallas hela Västergötland, 
och speciellt trakten kring Göta älv, för Upland.303 Att delar av Västergötland 
kallades Uppland skulle på 1900-talet dras in i historiska debatter om ”Svea 
rikes vagga”, men den kopplingen görs inte på 1700-talet. Här är det ännu ett 
faktum som diskuteras som sådant av Rhyzelius, Wollin, Scarin och andra. 
Enda gången det används för historisk debatt är när man ifrågasätter 
Messenius uppfattning att det Uppland, där Västgötalagens biskopskrönika 
uppger att biskop Bengt dog, skulle varit det upsaliensiska Uppland.304 

Scarin diskuterar också Kinnekulle i sitt brev. Han betvivlar att utsikten 
från toppen har sin make någon stans i världen, och framför att kullen borde 
avtecknas och stickas i koppar. Han berömmer Digelius bild, säkerligen den 
på titelbladet, som ”rätt vacker och accurat”, men önskar att mer kunde 

                               
302  Annerstedt, bd III:1, s. 443f, uppger att gratisutdelningen bara till de då 25 nationerna år 

1751 utgjorde 394 exemplar. På prov inskränktes detta betydligt år 1767, då det uppgavs 
att gratisutdelningen uppgick till 600-700 exemplar, men efter nationernas protester 
återinfördes den gamla ordningen året därpå. Jfr Annerstedt, Bih. 4, s. 252f. (återger 
UUAKP 9/9 1767, § 14). Tidigare under 1700-talet torde gratisutdelningen varit något 
mindre; på titelsidan till ett exemplar av Olaus N. Crucelius (resp.) och Fabian Törner 
(pres.), De Veterum Gothorum Sapientia, Upsaliae 1707, vilket befinner sig i SSLB, 
finns antecknat ”D:ni Westrogothi 8 st.”. Detta exemplar har alltså legat överst i den bunt 
om åtta exemplar som tilldelades Västgöta nation. Om vi antar att denna utdelning var 
den normala och beaktar att Västgöta nation var en av de större, så bör gratisutdelningen 
till nationerna då varit högst 150 exemplar. Lägger vi till akademistat, bibliotek och 
andra akademier, så bör pliktupplagan högt räknat ha varit upp emot 200 exemplar vid 
denna tid. 

303  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 26/7 1740, i: Scarin 1894, s. 307. 
304  Andreas Rhyzelius, Brev till Sven Digelius, 26/10 1737 (KVA: Berg., vol. 9.); Sven 

Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I.”, sp. 408 (SSLB: Wilskman 3). 
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kommit med. Han ser fram emot Digelius karta över häradet och gratulerar 
denne till att kunna teckna.305 

Slutligen utsänder han en trevare om en fortsättning på avhandlingen: 

Om jag får veta M. Hr Digelius täncker fullfölja den dessein, at gifva fram i 
dagzliuset, det som än resterar af Kinnafierding, men aldrig, med mindre 
Lidkiöpings stadz förmögne invånare taga M. H. D. med verckel. 
undsättning, och det tilräckel. under armarne, skall jag vid ledige stunder 
tänkia effter nogot, som kunde än meritera at bli observerat.306 

Någon fortsättning i form av en avhandling för graden blev det inte.307 
Kartan över Kinnefjärding utkom dock senare under året.308 Säkerligen hade 
Digelius material, och möjligen hade han det ganska renskrivet, men det 
ekonomiska stöd för utgivningen, varom Scarin, förmodligen upprepande 
Digelius klagomål, talade, uteblev. Digelius material till en fortsättning 
skattade troligen åt förgängelsen vid Norrmalmsbranden 1751. Men det är 
möjligt att en del ändå finns kvar. I Uppsala vetenskapssocietets handlingar 
för 1741, vilka trycktes 1746, finns införd en latinsk ”Kort beskrivning av 
den urgamla västgötastaden Lidköping”, som möjligen kan härröra från 
Digelius.309 Från Digelius penna kan eventuellt också ha flutit en 
svenskspråkig beskrivning av Lidköping, vars början finns bevarad i Sven 
Wilskmans samlingar.310 

Medan andra, som Martinus Lidgren, Harald Ullenius och Andreas 
Rhyzelius,311 skrev sina avhandlingar på maximalt ett halvårs tid, så tog det 

                               
305  Algot Scarin, Brev till Sven Digelius, 26/7 1740, i: Scarin 1894, s. 308, 310. 
306  Ibid., s. 310. 
307  Scarin och Digelius upprätthöll brevkontakt därefter; sådan omnämnes från 1751 i [Algot 

Scarin,] Algot Scarin och hans brev i Skara stifts- och landsbibliotek, (utg. av Hans 
Sallander) Skara 1982, s. 31, 33, 96. 

308  Digelius bör ha haft förlagor till denna; möjligen hade han tillgång till lantmäterikartor. 
309  ”Brevis pervetustae Westrogothorum urbis Lidecopensis descripitio”, Acta Societatis 

Regiae Scientiarum Upsaliensis. Ad Annum MDCCXLI [1741], Stockholm 1746, s. 116-
122. Under denna beskrivning står i en not: ”Plura in Dissertatione de Lidecopia Ups. 
1744. cujus altera pars proxime sequetur.” (Mer i avhandlingen om Lidköping, Uppsala 
1744, vars andra del inom det närmaste följer.) Detta syftar på Gilbergs avhandling, 
1744-46, vilket enligt min uppfattning snarare utesluter än talar för att Gilberg är 
författaren, då det är svårt att se varför en avhandlingsförfattare skulle bemöda sig att 
anonymt publicera en artikel i samma ämne som avhandlingen. 

310  ”Om Lidköping”, i: Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. III.”, 
dok. 10 (SSLB: Wilskman 5). Handskriften, 44 s. i 4:o, slutar mitt i en mening och 
saknar uppgift om författaren. Rubriken är senare tillskriven; ursprungligen började 
texten med I. N. J., In Nomine Jesu. Det framgår att författaren är född i Lidköping, men 
sedan länge inte vistas där. Det senaste årtal som nämns är 1722. Gilbergs avhandling om 
Lidköping (1744-46) nämns inte, så texten bör vara tillkommen mellan dess år. Många 
uppgifter i manuskriptet återfinns i Gilbergs avhandling. 

311  Harald Ullenius, ”Curriculum vitae…” (SSLB: Ullenius 5); Rhyzelius 1901, s. 44. Se 
även: Andreas O. Rhyzelius, Brev till Laurentius Forsselius (latin), 22/6 1706 (SSLB: 
Knös 2:172, bilaga, s. 959), där det framgår att han tänkte använda tiden mellan 
Mikaelsdagen (29/9) och juldagen (25/12) åt att skriva och låta trycka avhandlingen, och 
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för Digelius fyra år. Uppenbarligen fördröjdes processen av att han arbetade 
heltid för brödfödan på annan ort än universitetsstaden. Men även detta 
förutan, så var det säkerligen en omständligare process att skriva en 
topografisk avhandling, om än med historisk slagsida, än att skriva 
avhandling om en litterär företeelse, som t.ex. Kung Rolf. Den topografiske 
avhandlingsförfattaren hade att inhämta material genom egna besök på orten, 
genom arkivstudier, eller genom brevväxling med om frågan kunniga 
personer, på orten eller annorstädes. Detta material skulle sedan fogas 
samman med de litterära källorna. Den topografiske avhandlingsförfattaren 
hade ett mer diversifierat och svårhanterligt material än den som skrev om 
ståndaktigheten eller någon annan dygd, om ett bibelställe, om en litterär 
person, etc. Detta bör ha förlängt skrivprocessen,312 kanske också i någon 
mån avskräckt presumtiva avhandlingsförfattare. 

3. Carl Fridrik Bergman om Vadsbo härad 1759 

Carl Fridrik Bergman föddes 1737 som son till häradsfogden i Vadsbo, 
Bartholdus Bergman, och dennes maka Sara Heggh. Troligen föddes han på 
Katrinebergs kungsgård i Odensåkers församling, vilken då innehades av 
fadern. En två år äldre bror var den kände kemisten Torbern Bergman (1735-
1784). Carl Fridrik fick troligen, liksom den äldre brodern, 
privatundervisning av informatorer i hemmet. I november 1746 inskrevs han 
i trivialskolans andra klass i Skara,313 uppflyttades så småningom till 
gymnasiet, samt blev student i Uppsala i september 1755. Han disputerade 
pro exercitio under Anders Berch den 28 maj 1759 på den svenskspråkiga 
avhandlingen ”Om Wadsbo härad”. Han tjänstgjorde sedan som vice auditör 
(fältdomare) vid Livregementet från 1760, och som auditör vid von 
Spensiska regementet från 1764. Han var också justitiarie (domhavande) vid 
galärflottan i Stockholm. Han var gift med Agatha Elisabeth Amneus.314 

Bergmans följde i sin ekonomiskt inriktade avhandling ”den methode, 
som af Herr Öfver-Directeur Faggot […] är utgifven”.315 Jacob Faggot 
(1699-1777) hade efter studier vid Uppsala universitet gått in vid 

                                                                                                                             
även om han ännu inte var klar över ämnet, så lutade han åt något om fäderneslandets 
historia; samt idem, Brev till Laurentius Forsselius (latin), 18/2 1707 (ibid., s. 960), där 
det framgår att han lämnat avhandlingen till sättaren för tre veckor sedan och nu väntade 
den tryckta versionen vilken dag som helst. (Båda breven avskrivna av Samuel Älf efter 
originalen.) Om Forsselius, se Warholm 1871-74, bd 2, s. 549f. 

312  Så var fallet även med Asmund Carlanders avhandlingar om Väne härad (1747-48). 
313  Kjell Warne, Skollivet i Skara under Torbern Bergmans djäknetid omkring år 1750, 

(Skrifter utgivna av Skaradjäknarnas förenings Skaraavdelning. 4) Skara (tr. Borås) 1966, 
s. 11, 13. Warnes skrift var en proseminarieuppsats för Henrik Sandblad i idé- och 
lärdomshistoria i Göteborg 1964. 

314  Om Bergman, se Lq 2220, 2183. 
315  Bergman 1759, §1. 
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Bergskollegiet 1721 och därefter, 1726, vid lantmäteriet. Som inspektor vid 
lantmäteriverket från 1736, och som dess överdirektör och chef från 1747, 
arbetade han energiskt för landets ekonomiska ”upodling”, som det då hette. 
Under hans inseende förbättrades kartväsendet och propagerades för 
skiftesreformer och statistik. Han var en av grundarna av 
Vetenskapsakademien 1739, och det var till denna han 1741 ingav sina 
”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, ett ekonomiskt 
inriktat program för beskrivning av landet.316 

I sina ”Tankar” framhåller Faggot att det är nyttigt och nödvändigt att 
känna fäderneslandets ”skick, art och lynde”. Man skaffar sig kunskaper om 
andra länders och forna tiders geografi och ekonomi, men det kan inte få 
sättas framför den kännedom om det egna landet, som är behövlig för 
”kärnan af Riksens ungdom, som framdeles skal lägga handen wid Riksens 
Styrelse och Hushållning”. På en sådan kännedom beror den allmänna 
välfärden, eftersom den sätter städer och orter i stånd att ”rätt nytja de 
fördelar som ortens naturliga ämnen, skick, fruk[t]barhet, nödtorft, 
belägenhet och granskap wilja äska”.317 Det är viktigt att känna landets sjöar, 
likaså dess åar, fiske, jord-, skogs- och bergsbruk, samt dess städer; hur de 
idag nyttjas eller nyttjar sina möjligheter, samt hur de kan förkovras. De 
bättre kartor som lantmäteriet tagit fram gör invånarna ”uplyste om 
Fäderneslandets skeppelse och orternas rätta läge, hwaruti mången härtils 
bodt som en Fremling”. Nyttan av detta kartverk skulle bli än större om de 
kompletterades med beskrivningar. Med hjälp av sådana kunde jordbruk, 
fiske- och boskapsskötsel förbättras, och landet minska den dyra importen.318 

Detta har lett honom, skrev Faggot, till att sätta upp en ”Eftersyn eller 
Instruction, til hwarje Landsorts och Höfdingedömes beskrifwande”. Denna 
skulle kunna användas av dem som reser kring i riket i syfte att skaffa sig 
kunskap om dess ekonomiska tillstånd för inrapportering till 
Vetenskapsakademien, men också av dem som vill för denna akademi 
beskriva sin särskilda ”Ort, Socken, Härad, eller Höfdingedöme”.319 
Instruktionen är indelad i tolv paragrafer och 165 frågor. Paragrafernas 
rubriker speglar innehållet: 

I. §. Om Jordmånerne, Åkerbruket och Swedjeland. 
II. §. Om Äng och Beteshagar. 
III. §. Om Skog, Utmarker, Mulbete och Ödemarker. 
IV. §. Om Boskaps-skötsel. 
V. §. Om Jagt, Djurfång och Pälterier. 

                               
316  Jacob Faggot, ”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, Kongl. Swenska 

Wetenskaps Academiens Handlingar, vol. II:1 (jan-mars 1741), s. 1-28. Om Faggot, se 
SBL. 

317  Faggot 1741, s. 1f. 
318  Ibid., s. 2f. 
319  Ibid., s. 4f. Instruktionen utgör s. 5-25 i artikeln. 
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VI. §. Om Sjöar, Strömmar och Skär-Gårdar, samt Fiskerier, rörliga Wärk 
och Båtsfarter. 
VII. §. Om Hälso-Brunnar, Mineral-Watten, och Salpeter-Sjuderier: Samt om 
Kalkbränning och Tegel-Bruk. 
VIII. §. Om Grufwor, Stenbrott, Ler- Jord- och Bärg-arter. 
IX. §. Om Hyttor och Smält-werk, samt om Hammar-Smidjor, Factorier och 
Qwarnar. 
X. §. Om Landets Prydnader. 
XI. §. Om Landtmannens Utskylder, Byggnad, Hushållning, Näring och 
Seder, samt om Landets utwärtes Skeppelse. 
XII. §. Om Städernes Handel, Slögder och rätta Närings-Sätt. 

Faggot efterlyste att studenter skulle skriva dissertationer efter detta eller 
liknande schema, vilket lyfte fram landets hushållning eller ekonomi. Han 
gick till och med så långt som att ställa frågan, om det inte skulle vara ett 
krav för lagern, att man skriftligen inlämnat en sådan beskrivning, 
”åtminstone öfwer sin Födelse-ort”, och avlagt prov om fäderneslandets 
hushållsverk.320 När han ställde dessa förslag hade en examen oeconomicum 
just (1740) införts vid universiteten.321 Kravet att lämna en ortsbeskrivning 
blev aldrig verklighet. 

Faggots uppmuntran till dissertationer och ortsbeskrivningar enligt sitt 
schema gav vissa resultat, men inte i den utsträckning som en tidigare 
forskning har tenderat att hävda. Ett exempel på denna utgör Sten Lindroth, 
som skrev om Faggots instruktion i Vetenskapsakademiens historia: 

Frihetstidens över alla bräddar flödande topografiska litteratur har påverkats 
av Faggots hushållningspatos; det gäller de otaliga akademiska 
dissertationerna och landshövdingarnas berättelser om länens tillstånd lika 
väl som Vetenskapsakademiens publikationer.322 

Detta må vara sant vad gäller det som publicerades i Vetenskapsakademiens 
handlingar, men det var trots allt inte så mycket.323 Det må också vara sant 
om landshövdingarnas femårsberättelser. Men det stämmer inte vad gäller de 
akademiska dissertationerna, och inte heller vad gäller den privat 
publicerade ortsbeskrivande litteraturen. Men Lindroths uppfattning, som 

                               
320  Ibid., s. 27. 
321  Annerstedt, bd 3:2, s. 222f. 
322  Sten Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Historia 1729-1818, bd 1, 

Stockholm 1967, s. 301. 
323  Adolfsson 2000, s. 106, uppger att en tiotal beskrivningar publicerades av KVA, medan 

Legnér 2004, s. 85 o. n. 5, preciserar att KVA endast publicerade tolv ortsbeskrivningar, 
medan tre refuserade har återfunnits. 
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han ingalunda var först med,324 och som han upprepade i sin 
Lärdomshistoria,325 har inte sällan accepterats.326 

Bergman följer i stort detta schema. Liksom Faggot har han tolv 
paragrafer, men har slagit samman dennes paragrafer VIII och IX, uteslutit 
paragrafen XII, samt flyttat ”svedjeland” från paragrafen om jordbruk till 
paragrafen om skogsbruk. I gengäld har han två inledande paragrafer, som 
saknas hos Faggot. I den första beskriver han häradets ”rymd och 
belägenhet”. Han anger dess latitud och longitud i grader och minuter, och 
dess indelning i prosterier, församlingar och tingslag. Med uppgifter han 
erhållit från en lantmätare Regnell beskriver han häradets längd och bredd i 
olika riktningar. Han ger i en fotnot Ture Jönssons syningsbrev från 1505 om 
Vadsbo härads råmärken, en text han fått av borgmästaren Jonas Wollin i 
Mariestad. Wollin har också delgivit Bergman sina tankar om Wadsbo 
härads namn, vilka likaledes införs i en längre fotnot. I denna första paragraf 
meddelar Bergman även att ”tiden ei tillåta mig” att behandla staden 
Mariestad, vilket dock kan vara ämne för någon annans beskrivning.327 

I den andra paragrafen behandlar Bergman häradets ”areala innehåll och 
folksumma”. Men som häradet ännu inte avmätts av lantmäteriet, så utgår 
han från ”Chartan öfver detta Härad och dess någorlunda känning”, för att 
”ungefärligen kunna utstaka” dess areal. Här kommer tidens begynnande 
besatthet av exakta siffror till uttryck, då han ned till enstaka tunnlandet 
redogör för den brukade jorden på häradets skattehemman, soldattorp och 
dagsverkstorp, varefter han med samma exakthet ger arealen av vatten, 
                               
324  Jfr Bengt Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskaps Akademien. Förhistoria, 

grundläggning och första organisation, Stockholm 1939, s. 590; Richter 1959, s. 142. 
Redan på 1700-talet florerade denna uppfattning. Prosten Henric Jacob Sivers i Tryserum 
(Kalmar län) skrev 18/3 1752 till A. A. von Stiernman om sina misslyckade försök att 
skänka sin stora manuskriptsamling till Uppsala universitetsbibliotek mot en doktorshatt, 
och kommenterade: ”Såsom studium antiquitatis aftager, tilltager studium oeconomiae, 
och thet sednare vil gerna förtaga thet förra.” (avskrift av O. A. Knös efter orig. i UUB; 
SSLB: Knös VII:155). 

325  ”Ekonomiska beskrivningar enligt Faggot strömmade in till Vetenskapsakademien och 
han åberopas ständigt, ännu omkr. 1780, av svenska hembygdsförfattare.” Lindroth 1978, 
s. 126f. Legnérs påstående, Legnér 2004, s. 84, att Maria Adolfsson, i sin etnologiska 
avhandling om ortsbeskrivningar, skulle instämma med denna Lindroths uppfattning, 
jämföres lämpligen med Adolfsson 2000, s. 106. När Legnér, ibid., antyder att Tore 
Frängsmyr också instämmer, utifrån dennes ord att Faggots författarskap var 
”normgivande” (Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen 
år. Del I. 1000-1809, Stockholm 2000, s. 203), så har han inte uppmärksammat att detta 
ord handlar om Faggots memorial för finska jordbruket, inte om ortsbeskrivningarna. 

326  I Karin Johannissons mycket läsvärda studie Det mätbara samhället. Statistik och 
samhällsdröm i 1700-talets Europa, Stockholm 1988, s. 143, heter det, förmodligen 
inspirerat av Lindroth, att sockenbeskrivningar till följd av Faggots uppmaning ”sköljde 
över Sverige i strid ström”. Men detta var inte beskrivningar av det kvantitativa slag som 
Faggot mot slutet av 1740-talet började efterfråga (ibid. s. 143). Denna kvantitativa 
beskrivning kom, som Johannisson påpekar, aldrig att väcka någon genklang; ibid. 
s. 146. Johannissons korrekta iakttagelse av den kvantitativa ansatsens misslyckande har 
Legnér 2004, s. 126, misstolkat som gällde den resultatet av Faggots instruktion 1741. 

327  Bergman 1759, §1 (s. 1-5). 
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landsvägar och obrukad skog, berg och mossar. En liknande uppskattning, 
som även den utmynnar i exakta tal, gör han för folkmängden. Han har haft 
tillgång till tabellverkets tabeller för de olika församlingarna i häradet, men 
på dessa har, med ett undantag, inte invånarantalet varit angivet. Undantaget 
utgör Fägre församling, där magister Drysén infört dessa.328 Med 
utgångspunkt från dess uppgifter beräknar han sedan häradets befolkning till 
”åtminstone 26.985 menniskjor”.329 Därpå redogör Bergman, med en 
enastående detaljrikedom, för jordmån, grödor och åkerbruksmetoder i 
häradet, vartill fogas beskrivningar av redskap (§ 3). I samma paragraf 
beräknar han avkastningen på höst- och vårsäden, drar därifrån vad som bör 
förbrukas som föda, vad sändas till allmänna magasin, vad användas till 
utsäde; gör därpå en beräkning på hur bönderna av rädsla för höjda skatter 
inte uppger rätta mängden utsäde, varpå han, man frestas att säga på kornet, 
kan ange att häradets spannmål för avsalu utgör 2.252 307/9600 tunnor. 

På detta följde redogörelser för ängar och beteshagar (§ 4), skogar och 
skogsbruk (§ 5), boskap och boskapsskötsel (§ 6). Jakt och vilt behandlades 
(§ 7) innan Bergman övergick till sjöar och fiske (§ 8). I de sista 
paragraferna närmade han sig tidens nyheter, salpetersjuderier, kalkbränning 
och tegelbruk (§ 9), samt masugnar och hammarsmedjor (§ 10). Och under 
rubriken ”Landets prydnader” beskrev han kungsgårdar, säterier och andra 
större gods (§ 11). Den sista paragrafen (§ 12) ägnades böndernas 
hushållning, ekonomi, gårdsbyggnader, etc., inklusive statistik över olika 
typer av hemman och deras skatteförmåga. 

Varifrån fick Bergman all denna information? Låt oss först se vilka källor 
han explicit redogör för. Meddelande om hemmanens skatter i häradets 
respektive församlingar 1757 hade Bergman fått av häradsbokhållare Eric 
Ek.330 Förteckning på antalet födde och döde av vardera könet, samt på 
antalet vigda par, årsvis 1750-1758, hade Bergman erhållit av kyrkoherdarna 
i häradets tjugo pastorat, i form av utdrag ur kyrkotabellerna.331 Han hade 
också, som vi redan sett, tillgång till statistik från församlingarna, ämnad för 
tabellverket. I vissa fall har han oredovisade sagesmän, som när han i § 5 
redogör för tjärbränning, ”som mig är berättat”. När han beskriver 
hushållningen vid Katrinebergs kungsgård (§ 11), eller kronobetjänternas 
besvär med böndernas obetalda skatter (§ 12), så torde fadern, 
kronobefallningsmannen på Katrinebergs kungsgård, vara sagesmannen. De 
tryckta källorna utgjordes av Anders Berchs Allmänna hushållningen (1747), 
Linnés svenska flora och Västgöta resa, samt Tunelds svenska geografi.332 

                               
328  Jonas Drysén, 1692-1762, från 1733 kyrkoherde i Fägre, far till den Nicolaus Drysén 

som disputerade på Ymseborg. 
329  Bergman 1759, §2 (s. 5-7). 
330  Ibid., §12 (s. 34). 
331  Ibid., §12 (s. 44f). Dessa tjugo kyrkoherdar avtackas med en latinsk dedikation. 
332  Anders Berch, Inledning til almänna hushålningen, innefattande grunder til plitie, 

oeconomie och cameral wetenskaperne …, Stockholm 1747; Carl Linnaeus [nob. von 
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Han hänvisar också till Faggots instruktion 1741, till Jacob Larssons skrift 
om sockenmagasin 1756, 333till en sockenbeskrivning i 
Vetenskapsakademiens handlingar,334 samt till sju dissertationer. Av dessa 
dissertationer rörde två Västergötland (Tidström om Mariestad 1748-52, 
Drysén om Ymseborg 1755); övriga rörde orter i Finland335 eller ekonomiska 
avhandlingar under Berch angående åkerbruket.336 

Inflytandet från preses, ekonomiprofessorn Anders Berch, är tydligt i de 
avsnitt där Bergman beräknar utsädet, dess avkastning och avsalu (§ 3), samt 
i uträkningen av en tänkt fullbrukande hemmansägares inkomster och 
utgifter (§  12). Här är det metoder från Berchs Allmänna hushållningen, 
som kommit till heders.337 Det handlar om att beräkna det ideala ekonomiska 
tillståndet, inte det faktiska. Det gällde att finna vad Karin Johannisson kallat 
”den stora koden”, den beräkning som framställde ortens eller landets 
naturliga styrka, även om den inte nu var för handen;338 en statistisk 
inriktning, som i Sverige hade Anders Berch som sin kanske främste 
företrädare. 

Men varken dessa tryckta skrifter eller de meddelanden han fått av 
kyrkoherdar och bokhållare förklarar den detaljrika kunskapen om just detta 
härads, inte minst dess jordbruks, ekonomiska aspekter. Det är uteslutet att 
den tjugotvåårige ynglingen skulle ha inhämtat denna kunskap genom egna 
iakttagelser. Han måste haft en annan källa. En antydan om vad detta var fås 
av hans redogörelse av höst- och vårutsädet, dettas avkastning och hur 
mycket därav som går till föda, till magasin och till försäljning. Sifforna har 
han räknat ut från uppgifter, ”som jag inhämtat af den förtekning, hvilken 
1750 af Kronobetjenterne, på nu varande Herr Lands-Höfdingens 
förordnande skedd är”.339 

Landshövdingen i fråga var friherre Gabriel Gabrielsson Falkenberg 
(1716-82), som 1748 efterträdde sin far, Gabriel Falkenberg, som 
landshövding i Skaraborgs län. Troligen var det med anledning av de 

                                                                                                                             
Linné], Flora svecica, Stockholm 1745 (2. uppl. 1755); Carl Linnaeus [nob. von Linné], 
Wästgöta-Resa…, Stockholm 1747; Eric Tuneld, Inledning til Geographien öfver 
Sverige, Stockholm 1741 (2. uppl. 1746; 3. uppl. 1757). 

333  Jacob Larsson, Project til förening och reglemente, wid sochne-magaziners inrättande 
…, Stockholm 1756. 

334  Ephraim Otto Runeberg, ”Beskrifning öfver Lajhela socken i Österbotten”, KVAH, 
vol 19 (1758): 4. 

335  Christian Cavander, Historisk och oeconomisk beskrifning öfver Sagu sockn i Åbo Lähn, 
(Praes. Pehr Kalm) Åbo 1753; Christopher Herkepaeus, Historisk och oeconomisk 
beskrifning öfwer Hauho sokn uti Tawastland, (Praes. Pehr Kalm) Åbo 1756. 

336  Carl Hisingh, Försök til åkertägt af sänkjord, (Praes. Anders Berch) Upsala 1753; Eric 
Gustaf Laurin, Oeconomiskt försök, om Korn-hus, (Praes. Anders Berch) Upsala 1757; 
Olof Törnsten, Nätra sokns linsäde i Ångermanland, (Praes. Anders Berch) Upsala 1753. 

337  Berch 1747; jfr framställningen hos Johannisson 1988, s. 128-141; och Sven-Eric 
Liedman, Den synliga handen. Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets 
svenska universitet, Stockholm 1986, s. 150-173. 

338  Johannisson 1988, s. 126. 
339  Bergman 1759, §3 (s. 8). 
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landshövdingeberättelser, som enligt kungl. cirkulär 8 december 1741 skulle 
insändas till ständerna inför varje riksdag, som han 1750 föranstaltade om 
redogörelser för tillståndet i länets fögderier.340 Som underlag för 
redogörelserna trycktes ett femtonsidigt formulär, som i en spalt till vänster 
hade 87 frågor i 10 kapitel, med utrymme för handskrivna svar i spalten till 
höger. Formuläret följde Faggots instruktion, med undantag av att § 5, om 
jakt, etc. och § 12, om städerna, hade uteslutits. Författaren till formuläret 
har från Faggots instruktion valt de för länet relevanta frågorna, uteslutit 
andra och sammandragit några, så att antalet frågor var ungefär hälften av 
Faggots.341 Till formuläret skulle, att döma av svaren på det formulär jag sett, 
även andra uppgifter insändas separat. Därtill skulle städerna också svara 
separat. Som Gustaf Utterström påpekat, så kan 1741 års cirkulär till 
landshövdingarna för deras riksdagsberättelser, till en del ha baserats på 
Faggots instruktion.342 Men det formulär som sändes ut i Skaraborgs län 
1750 baserades emellertid direkt på Faggots instruktion, inte på kungl. 
cirkulärets beskrivningsschema. 

Bergman har av allt att döma haft tillgång till de svarsformulär som 
insändes från Vadsbo härad. Hans hänvisning till uppgifter som insändes 
1750 av kronobetjänterna, talar för detta. Därtill överensstämmer hans 
formulering av sin avhandlings § 7, ”Om Sjöar, Strömmar, och Fiskeri[e]r”, 
med motsvarande rubrik i formuläret 1750, men ej med Faggots ursprungliga 
rubrik (§ 6). Bergmans far var kronobefallningsman (häradsfogde) i Vadsbo 
och bör således ha varit involverad i insamlandet av uppgifterna,343 och det 
är väl ingen alltför vågad gissning att det är den vägen Bergman hört talas 
om dem. De svar som kom in från de olika fögderierna samlades på 
landskansliet i Mariestad.344 Bergman kan ha fått ut uppgifterna därifrån, 
men också från sin far erhållit avskrift eller koncept. Vid sidan om de 
nämnda uppgifterna om utsädet (§ 3), så låter en del beskrivningar i 
Bergmans avhandling, t.ex. av jordmånen, vilken redovisas tingslagsvis 
(§ 3), eller säteriförteckningen (§ 11), som direkta återgivningar av svar från 
frågelistan. 

                               
340  Gustaf Utterström, ”Landshövdingarnas berättelser om länens tillstånd under 1700- och 

1800-talen”, Meddelanden från Svenska riksarkivet för år 1953, Stockholm 1955, s. 68-
103. Instruktionen för utarbetandet av berättelserna återges av Utterström, ibid., s. 99-
103. Riksdagen i fråga sammanträdde 16/9 1751 – 4/6 1752. 

341  Beskrifning Öfwer Skaraborgs Höfdingedöme, uo, uå [trol. tr. Skara 1750]. Handlingen 
utgörs av två opaginerade ark (16 sidor, varav 15 med text). Jag har sett det exemplar 
som insändes från Vartofta och Frökinds härader, vilka utgjorde ett fögderi; (SSLB: Knös 
77:1). 

342  Utterström 1955, s. 93f, uppger att Faggots instruktion av Vetenskapsakademien 1741 
tillställdes kammar-, ekonomi- och kommersedeputationens ekonomiutskott under dess 
utarbetande av instruktion för landshövdingeberättelserna. 

343  Utterström 1955, s. 73, påpekar att berättelserna var ett slags ”team-work”, vartill bl.a. 
kronofogdarna lämnade underlag. 

344  Om några finns i behåll idag bör de finnas i Skaraborgs läns länsstyrelsearkiv i GLA. 
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Troligen är en stor del av Bergmans avhandling en bearbetning av de svar 
som inkom till landshövdingen nio år tidigare. Till detta har han sedan fogat 
färskare uppgifter om befolkningsutveckling och skatter, samt, som redan 
nämnts, en sammanställning av en tänkt fullbrukande bondes inkomster och 
utgifter. Detta, och att avhandlingen skrevs på svenska, torde också förklara 
att Bergman uppenbarligen skrev sin avhandling på kortare tid än många 
andra topografiska dissertationsförfattare. 

6. Teman. 

Vi skall nu betrakta de moment som ingår i beskrivningsschemat och 
diskutera dem som återkommande teman i dissertationer med 
västgötaämnen. 

1. Etymologi. Namn, ålder, grundare. 

Ortsnamnens ursprung behandlades av renässansens lovtalare och den 
apodemiska litteraturens författare många gånger i samma andetag som 
stadens grundläggare och ålder.345 Så kan också ske i dissertationerna, även 
om ortens ålder och ursprung lika gärna behandlas i samband med ortens 
läge. 

Påfallande ofta medger författarna att etymologierna är osäkra; i några fall 
vill de inte ta ställning (Kinne- i Kinnekulle, Axvall, Läckö, Ymse- i 
Ymseborg), ibland lutar de mot en förklaring av flera (Gud- i Gudhem, 
Skara, Skövde), i några andra fall är de säkra (Mariestad 1719 och 1748, 
Varnhem, Husaby, Lidköping, Väne, Vartofta), och i ett fall avstår 
författaren från att utreda frågan (Vadsbo).346 Bland auktoriteter, vare sig de 
följer dem eller ej, figurerar vanligen svenskar: Olof Rudbeck d.ä.,347 Olaus 
Verelius,348 Johannes Loccenius,349 Georg Stiernhielm,350 bröderna Johannes 
                               
345  Jfr den ovan citerade Pyrckmair: ”Stadens namn, och skälet därför, om det finns att tillgå. 

Likaså grundläggaren, befordraren, eller förnyaren av någon plats.” Hilarius Pyrckmair, 
”In itinerib[us]. observandorum…”, i Chytraeus 1594, sign. ** [ii v]. 

346  Österplan 1699, §1 (Kinnekulle); Scarin 1716, kap. 2, tes. 1-2 (Gudhem); Bahr 1716, §5 
(Mariestad); Rydell 1719, §1 (Skara); Breander 1723, kap. 1, §1 (Varnhem); Paulus 
Rhyzelius 1727, kap. 1, §5-7 (Axevall); Luth 1734, avd. 1, §3 (Läckö); Forssenius 1734, 
kap. 1, §1 (Skövde); Digelius 1740, kap. 1, §1-2 (Husaby); Gilberg 1744, §1 
(Lidköping); Carlander 1747, §5-6 (vanerna i Väne härad); Tidström 1748, §1 
(Mariestad); Odhelius 1750, §2 (Vartofta härad); Drysén 1755, kap. 1, §4 (Ymseborg); 
Bergman 1759, §1 (Vadsbo härad). 

347  Österplan 1699, §1 (Kinnekulle); Scarin 1716, kap. 2, tes. 1-2 (Gudhem); Luth 1734, 
avd. 1, §3 (Läckö). 

348  Österplan 1699, §1 (Kinnekulle). 
349  Österplan 1699, §1 (Kinnekulle); Rydell 1719, §1 (Skara). 
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och Olaus Magnus,351 Elias Palmskiöld,352 samt Eric Benzelius d.y.;353 några 
därtill västgötar: Andreas Rhyzelius,354 Erik Siberg,355 Jonas Wollin,356 Algot 
Scarin,357 och Asmund Carlander;358 samt slutligen några få internationella: 
Snorre Sturluson,359 Hugo Grotius,360 och Gerhard Johann Vossius.361 Endast 
utredningen av ordet van i vaner och Väne härad uppvisar någon större 
beläsenhet i dåtida internationell språkvetenskaplig litteratur, vilket 
säkerligen skall skrivas på preses, Algot Scarin, konto.362 Scarin är också den 
ende som har en teori för utredning av ett ortnamns ursprung. För honom har 
orterna i första hand sina namn, inte efter de människorna som grundlagt 
eller bebor en plats, utan av ortens karaktär och utseende.363 

Enligt lovtalstraditionen hedrades en ort av en hög ålder och en 
framstående grundläggare. Det finns en tendens hos de här granskade 
avhandlingsförfattarna att i denna traditions efterföljd behandla sin studerade 
ort som mycket gammal. Algot Scarin skiljer i sin avhandling om Gudhems 
kloster (1716) mellan ortens och klostrets ursprung. Orten fanns, såsom ett 
religiöst centrum, Gudhem, redan innan kristendomen kom hit, hävdade han 
med stöd hos Elias Palmskiöld och Carl Lundius.364 Klostret tillkom sedan på 
tiohundratalet och grundades av drottning Gunhild, dotter till kung Anund 
Jakob och sondotter till Olof Skötkonung, samt gemål åt danske kungen 
Sven Estridsson.365 Ortens historia förlorar sig så i fornhistorien, klostret blir 
det äldsta i Sverige, och dess grundare har betryggande förnämhet. 

Ortens fornhistoriska ursprung, eller åtminstone grundläggande före 
kristendomens införande, framhålls av Rydell angående Skara, av Forssenius 
om Skövde, Carlander om Brätte och Digelius om Husaby. Rydell avvisar 

                                                                                                                             
350  Scarin 1716, kap. 2, tes. 1-2 (Gudhem). 
351  Rydell 1719, §1 (Skara). 
352  Rydell 1719, §1 (Skara); Drysén 1755, kap. 1, §4 (Ymseborg). 
353  Breander 1723, kap. 1, §1 (Varnhem). 
354  Forssenius 1734, kap. 1, §1 (Skövde); Digelius 1740, kap. 1, §1-2 (Husaby). 
355  Forssenius 1734, kap. 1, §1 (Skövde). 
356  Drysén 1755, kap. 1, §4 (Ymseborg); Bergman 1759, §1 (Vadsbo härad). 
357  Digelius 1740, kap. 1, §1-2 (Husaby). 
358  Drysén 1755, kap. 1, §4 (Ymseborg). 
359  Österplan 1699, §1 (Kinnekulle). 
360  Scarin 1716, kap. 2, tes. 1-2 (Gudhem). 
361  Rydell 1719, §1 (Skara). 
362  Carlander 1747, §5-6 (vanerna i Väne härad). 
363  Carlander 1748, §1, n. 1 (s. 54): ”non ab incolis loca, ut ab indole & situ locorum incolae 

magis appellari voluerint”; jfr ibid., §4, slutet av n. 2 (s. 66); §10 (s. 86): ”omnia 
[ortnamnen i Göta älvdalen] cum inclinatione amnis & regionis exacte congruere”; §11, 
n. 1 (s. 89). Liknande resonemang återfinns i Tidström 1748, där han refererar uppgifter 
från Scarin och säger att senare tider uppkallat kyrkor och byggnader efter själva platsens 
gamla namn; ”posteri […] templa & aedeficia ex ipsius loci antiquo nomine vocarunt”; 
Tidström 1748, s. 28; jfr idem 1961, s. 28. 

364  Scarin 1716, kap. 2, tes 4f. Scarin citerar ur Palmskiölds Sverigebeskrivning, ”Itinerario 
suo suecico”. 

365  Scarin 1716, kap. 3:1, tes 1. 
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dem som, i likhet med Messenius, Petrus Petreius och Wexionius förlägger 
Skaras grundande till åren 1093, 2791 eller 2793 efter världens skapelse: 

Om vi skulle sätta tro till dessa antaganden, måste vi befara, att denna stads 
grundläggning med stor kränkning av sanningen måste förläggas före den 
stora floden. [– – –] Likväl är det ställt utom varje tvivel, att Skara är bland 
det sveogötiska rikets äldsta städer, ty […] det var betydande långt före 
kristendomens begynnelse […].366 

Forssenius anser det belagt att orten Skövde fanns redan under göternas 
utvandring, då ortsnamnet påträffas på kontinenten; alltså under 
folkvandringstid. Han vill dock inte gå så långt som till att det då var en stad; 
stad blev det på 1100-talet.367 Carlander menar att staden Brätte 
(Vänersborgs föregångare) tillkom före kristendomens ankomst. Visserligen 
finns bara lämningar kvar och inga äldre dokument. ”Men jag är fullt 
övertygad om att ju mera okänt ursprunget till detta samhälle i dag är, det 
desto mera i ära för hög ålder överträffar övriga i denna trakt uppkomna 
sammanslutningar av medborgare.”368 Digelius förlägger Husabys grundande 
till Bröt-Anunds tid på 500-talet, medan han daterar kyrkans byggande till 
åren 996 eller 997.369 En hög ålder framhäver också Thore Odhelius i sin 
avhandling om Vartofta härad, vilket till följd av sitt höga läge och många 
gånggrifter, måste ha varit den först bebodda trakten i Sverige.370 Borgars 
och klosters grundläggande förläggs ofta till tidig medeltid; Axevall, i likhet 
med Gudhem, på tiohundratalet, Varnhem kring 1150, Läckö och Ymseborg 
på 1200-talet.371  

Där så är möjligt framhäver författarna en förnäm grundare, gärna en 
kunglighet. Axevall härledes troligen till Olof Skötkonung, heter det, likaså 
kyrkan i Husaby;372 bakom Varnhems kloster anas kung Sverker d.ä., och 
bakom Gudhems kloster drottning Gunhild;373 Skövde blev stad genom den 
heliga Helena och Läckö slott började byggas av medeltidens främste 
Skarabiskop, Brynolf Algotsson;374 Ymseborg var Folkungarnas 
befästning.375 Där orten inte kan uppvisa en särdeles hög ålder, som 
Mariestad, grundlagd på 1580-talet, framhävs grundaren desto mer. Bahr 
ägnar i sin Mariestadsavhandling 1716 de första fyra paragraferna åt Karl 
IX. När Tidström 1748 disputerar om samma stad, så uppmärksammas Karl 
                               
366  Rydell 1719, del 1, § 3. 
367  Forssenius 1734, kap. 1, § 4. 
368  Carlander 1748, § 2. 
369  Digelius 1740, kap. 1, §1, 4. 
370  Odhelius 1750, § 4. 
371  P. Rhyzelius 1727, kap. 1, §4; Breander 1723, kap. 2:1, tes 1; Luth 1734, avd. 2, §1f.; 

Drysén 1755, kap. 2, §1. 
372  P. Rhyzelius 1727, kap. 1, §4; Digelius 1740, kap. 1, §4. 
373  Breander 1723, kap. 2:1, tes 2; Scarin 1716, kap. 3:1, tes 1f. 
374  Forssenius 1734, kap. 1, § 4; Luth 1734, avd. 2, §1f. 
375  Drysén 1755, kap. 2, §1ff. 
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IX på liknande vis i de främsta paragraferna, vartill hans fundations- och 
andra brev angående staden återges.376 

En samtida blick för denna problematik ger Gilberg i sin avhandling om 
Lidköping. Han medger att inga säkra upplysningar finns om stadens 
grundande och återger den allmänna folkmeningen (communi vulgi 
opinioni) att staden grundades av fiskare, som på 800-talet hade munkars 
uppdrag att fiska här. Därför är det inte förvånande, menar han, att 
historieskrivarnas pennor tigit om stadens upphov. Om en kungs auktoritet 
låg bakom stadens tillkomst, så skulle det nått deras öron. ”Men vem skulle 
väl värdigas uppmärksamma några fattiga fiskares bemödanden, för att inte 
säga, omtala dem i sina skrifter?”377 

2. Läge. 

Dissertationerna anger genomgående objektets (härad, stad, borg, etc.) 
belägenhet med användande av adjektivet situs, läge, men någon gång med 
det oklassiska substantivet positus.378 Den svenska motsvarigheten är 
”belägit uti”.379 Belägenheten är genomgående ”i Västergötland”, ofta 
specificerat till ”nordliga delen”, ”mitt i”, eller dylikt, vanligen med 
samtidigt angivande av häradet och enstaka gånger med omnämnande av 
länet.380 Ibland omnämns gränser för orten, t.ex. när Odhelius namnger de till 
Vartofta härad gränsande härader och socknar; ibland också närmaste orter i 
landskapet, som när Forssenius beskriver Skövde som liggande på vägen 
från Skara till Hjo.381 Men i enlighet med den topografiska genre vi beskrev i 
kapitel 3, så intresserar sig avhandlingsförfattarna inte för vad som ligger 
utanför gränsen. 

Gradbestämningar möter redan i Rydells avhandling om Skara 1719, ”en 
polhöjd av omkring 57 grader”. Forssenius 1734 är exaktare: ”Skövde är 
beläget […] under 58 gr. 35 min. latitud och 34 gr. 1 min. longitud”. Ingen 
av dessa uppger sina källor, och Rydells uppgift mycket ungefärlig.382 
Gilberg ger i sin första dissertation 1744 Lidköpings belägenhet till 31°, 12' 

                               
376  Bahr 1716, §1-4; Tidström 1748-52, §1, 3-4, bil. 1-4. Då Legnér 2004, s. 81, skriver att 

Mariestads uppkomst för Tidström ”förlorade sig i glömskans töcken”, så är det inte 
korrekt. 

377  Gilberg 1744, §3: ”Ad pauperum vero quorundam piscatorum molimina quis dignaretur 
adtendere, ne dicam, eadem in suis scriptis commemorare?” 

378  Digelius 1740, kap. 1, §1 (Husaby). 
379  Bergman 1759, §1 (Vadsbo härad). 
380  Tidström 1748, §2 (Mariestad); ”stadens läge” [situm urbis], ”i Vadsbo härad av 

Skaraborgs län i Västergötland”. Melander skriver i sin övers. (Tidström 1961, §2) 
”Skaraborgs frejdade län”; något sådant finns inte i originalet. 

381  Odhelius 1750, §3; Forssenius 1734, kap. 1, §2. 
382  Rydell 1719, §2; Forssenius 1734, kap. 1, §2. Skaras höjd över ekvatorn är 58°, 23'. 
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öster om Ferromeridianen och 58°, 25' norr om ekvatorn.383 Bergman uppger 
i sin avhandling om Vadsbo härad, att dettas ”polhöjd är 58°, 43', och 
longitud 3°, 56' väster om Upsala”.384 Gilberg har sin uppgift från observator 
regius i Uppsala, Olof Hiorter,385 som hämtat den ur en fransk geografs verk, 
medan Bergman inte uppger någon källa. 

3. Natur. 

Gudhems kloster är beläget, hävdar Algot Scarin i sin avhandling 1716, i en 
trakt ”skön som få i Skandinavien”: 

Denna ort äger olika behag av nästan varje slag, som icke blott kunna fägna 
ögonen utan även uppfylla sinnet med icke fåfänglig njutning. Naturen har 
till bördigheten och i synnerhet skönheten hos denna ort förlänat allt det, som 
den under ivrig strävan kunnat förläna, så att tillvarons förutseende moder 
över denna ort, då den först blev till, likasom ur fullt sköte synes ha utgjutit 
allt det goda, som andra orter blott genom särskilt trägen odling kunnat 
uppnå.386 

Mer överdådigt, mer monumentalistiskt, kan man knappast, utan att åberopa 
Arkadien, besjunga en trakts natur. Martinus Lidgren fann denna beskrivning 
så tilltalande, att han citerade den i ”De Regibus Vester Gothiae”.387 Trakten 
består, fortsätter Scarin, av en nästan oändlig slätt, Falbygden, vars 
grönskande gräs och underbara doft uppskattas av såväl människor som djur; 
och just kring Gudhem finns mer av lövrika träd och lundar, som sommartid 
erbjuder den angenämaste tillflykt för vandrare. Mösseberg stiger i platåer 
och visar sig för hela trakten med sin blånande färg (colore suo caeruleo). 
Hjässan pryds med lövverk och blommor, foten kläds i grönskande träd av så 
omväxlande art att i Norden blott Kinnekulle uppvisar fler. Hasseln, som här 
är särdeles reslig, döljer eventuella ”osköna och av klippor svällande 
partier”, och grönskan och örterna mättar blicken med sitt otroliga skådespel. 
På denna sköna slätt syns lantgårdar, byar och jordagods, liksom ruinerna 
efter själva klostret.388 Scarin ger en skildring från en tid då markens 
grönska, själva livets förutsättningar, var det för ögat tilltalande, en bild som 
starkt kontrasterar mot den romantik som ett sekel senare skulle fängslas av 

                               
383  Gilberg 1744, §2 (s. 18f): ”ab insula Ferri Fortunatarum maxime occidentali numeranda”, 

räknat från Ferro, den västligaste av de lyckliga öarna (dvs. Hierro, Kanarieöarna). Att 
dra nollmeridianen genom denna ö etablerades av fransmännen 1634. 

384  Bergman 1759, §1. 
385  Gilberg 1744, §2 (s. 18), ”praeclarissimus D:nus Mag. Hiorter”. Blomgren har i sin 

översättning misstolkat ”Mag.” för Magnus; det skall vara Magister; Gilberg 2000, s. 18. 
386  Scarin 1974, kap. 2, tes 3. 
387  Martinus Lidgren, ”De Regibus Vester Gothiae”, p. 135 (SSLB: Knös 44). Citatet har 

utgått i den kortare De Rege Rolfone. 
388  Scarin 1716 o. 1974, kap. 2, tes 3. 
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Caspar David Friedrichs vilda klipplandskap. Samtidigt är det en estetisering 
av naturen, av det närmast herderomantiska slag vi såg redan hos 
Chronander och Tranander, och som skulle börja brytas först av den 
ekonomiska och naturvetenskapliga blicken hos Linné, Faggot, Thunberg 
och andra från mitten av 1700-talet. Därtill förmärks en retorisk strävan hos 
Scarin; en strävan i vilken den ciceroniska konstprosan ännu ej, som i hans 
senare arbeten, gått över styr.389 

Förflyttar vi oss norrut från Gudhem, med Hornborgasjön på vänster hand 
och Billingen till höger, så träder vi efter en knapp mil in i Valle härad. Efter 
ytterligare en mil når vi Varnhem, där ett kloster fordom var beläget, vilket 
1723 blev föremål för en dissertation av Petrus Breander,390 och strax 
västerut har vi då platsen för Axevalla borg, vilken 1727 behandlades i en 
avhandling av Paulus Rhyzelius.391 

Varnhem är beläget på en mycket fager plats uppfylld av ”den lekande 
naturens förlustelser”,392 så konstfärdiga att de kan tas för mänskliga 
skapelser; det är tveksamt om en liknande plats kan finnas i världen. Här 
finns fält och slätter som vattnas av över hundra fiskrika sjöar, av åar och 
bäckar; trakten är, säger Breander med samma blick för det estetiska som 
tidigare Scarin, inte mindre skickad att förnöja människors ögon och sinnen, 
än att frambringa gräs och örter.393 Skogen på berget Billingen 
tillhandahåller i överflöd träd av alla de slag; ek, björk, al och tall, och inte 
minst den vackra städsegröna granen. Källor på berget borgar för den lövrika 
grönskan på dess sluttningar, där hassel, lind, ask och fruktträn tränges. I en 
del av skogen strövar stora hjordar av hjortar, avsatta för kungligt bruk. I 
klostrets närhet höjer sig den mäktiga jordkulle, Himmelsberg kallad, som 
beklädd med höga träd och omgiven av vidsträckta fält av själva naturen 
bestämts för sommarens nöjen.394 Fyra år senare ger Paulus Rhyzelius en 
liknande, blott kortare, skildring av trakten. Utan rädsla att otillbörligt ge 

                               
389  Om Scarins latin, se: Blomgren 1974, s. 47; M. G. Schybergson, Historiens studium vid 

Åbo universitet, (Åbo universitets lärdomshistoria. 3. Historien; Skrifter utg. av Svenska 
literatursällskapet i Finland. XIX) Helsingfors 1891, s. 59: ”stilen vittnar om mycken 
möda och är intrasslad, så att man stundom stannar i villrådighet om författarens 
mening”. Scarins stil kommenterades redan av hans efterträdare som professor i Åbo, 
Johan Bilmark: ”Han skref ej med lätthet, ehuru han skref ganska mycket: en enda 
periode förordsakade honom undertiden et drygt besfwär; också finner man, at nästan 
hwar och en af dessa särskildt har en stämpel af mödosamt arbete, som gör, at stilen i 
samma mån, som den afwiker ifrån en naturlig enfaldighet, blifwer gemenligen mörk och 
swår at förstå.” Bilmark 1782, s. 143. Tilläggas kan att Scarin skrev väldigt omständligt 
också på svenska. 

390  Breander 1723. 
391  Rhyzelius 1727. 
392  ”naturae ludentis oblectamentis”; Breander 1723, kap. 1, tes 2 (s. 5). 
393  ”[…] non minus oculis & animis hominum oblectandis, quam herbis, graminibusque 

gegnendis aptissimas.” Ibid. 
394  ”[…] ab ipsa natura deliciis aestivis destinatum.” Ibid., s. 6. 
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efter för kärleken till fäderneslandet menar han sig kunna räkna Valle härad 
till de vackraste i Norden.395 

Tar vi oss sedan över den skogrika Billingen möter oss staden Skövde, 
som av Andreas Forssenius bestods en tvådelad avhandling åren 1734 och 
1736.396 Med början i väster, berget Billingen, beskriver han stadens 
omgivningar i ordalag som påminner om Breanders. Jag tillåter mig här ett 
längre utdrag, då detta väl illustrerar den estetiska blicken i dåtidens 
dissertationer där nyttan med skönheten förenas till en idyllisk beskrivning: 

Mellan bergsbranterna och stadens område synes ett landområde, som 
upptages av åkrar och de skönaste ängar. I synnerhet sommartid är det många 
den lekfulla naturens förlustelser [naturae ludentis oblectamenta397], som här 
fägna ögonen: ty vad helst tillvarons förutseende moder kan förläna, har hon 
så utgjutit över denna ort, att allt det, som andra äga blott genom anlitande av 
mycken idoghet och omsorgsfull odling, här uppkommer av sig självt 
likasom genom det företräde, som en välvillig natur skänker.398 För att nu 
icke säga något om körsbärsträden och andra fruktbärande trädslag, som växa 
på de sluttande ängarna, så prunkar marken även av en stor rikedom på 
blommor, som ge ifrån sig den ljuvligaste doft och uppfylla sinnena med en 
icke ringa njutning. Lövrika träd, hassel, aspar, lindar, askar och Juppiters 
lummiga träd (som eken kallas av skalderna) bekläda i rikligaste mängd dessa 
sluttande marker; en del av dessa äro genom naturens välgärningar så 
symmetriskt ställda i förhållande till varandra, att de likna planterade alléer. 
Bisvärmar, som antingen ha sina kupor i staden eller bygga sitt samhälle i 
ihåliga ekar, flyga omkring hit och dit bland löv och blommor och erbjuda 
invånarne ett högst angenämt skådespel. Vidare vattna icke få bäckar, som 
föra klart vatten och rinna ned från de höga bergen, de nedanför liggande 
fälten, så att av alla de ting, som pryda en plats eller göra den tilltalande 
[ornat aut commendant], alls intet här synes fattas. Även på övriga sidor 
omgives staden av i lika mån åkrar och ängar, vilka åt densamma bereda den 
skönaste utsikt [prospectum pulcerrimum].399 

Det är denna ort Carl von Linné tolv år senare såg som ”en mycket liten 
fläck belägen på östra sidan om Billingen utan sjö, eller annan särdeles 
situation. Husen voro små och gatorna mycket irreguliära, inga 
manufakturer, och intet som synnerligen rekommenderade honom [staden], 
utom kyrkogården, som var med askar kringsatt.”400 Med den utomståendes 
blick blev staden en punkt att undersöka, medan den för västgöten 

                               
395  ”[…] ut inter amoenissima [territoria] septentrionis si referam, non verendum mihi sit, ne 

patriae amori plus justò indulgere videar.” P. Rhyzelius 1727, § 1, s. 4. 
396  Forssenius 1734-36. 
397  Ordvalet är detsamma som Breanders ovan citerade. 
398  Ordvalet här synes vara inspirerat av Scarin 1716, kap. 2, tes 3, citerad ovan. 
399  Forssenius 1963, s. 12f.; idem 1734, § 2. 
400  [Linné, Carl von,] Linné i Västergötland. Carl Linnaeus dagboksmanuskript från 

Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra 
tryckta arbeten, (red. Bertil Gullander) Stockholm 1972, s. 71f.; jfr. Linné 1747, s. 68f. 
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Forssenius, vars anknytning till Skövde annars är okänd,401 blev en miljö av 
monumentalistiskt slag. 

Tar vi oss sedan drygt två mil i nordvästlig riktning så närmar vi oss 
Kinnekulle vid Vänerns strand. Två avhandlingar behandlade denna trakt; 
Benedictus Österplans om Kinnekulle 1699 och Sven Digelius om Husaby 
1740. Österplan meddelar att Kinnekulle är belägen i en särdeles naturskön 
omgivning i norra Västergötland.402 Den förr med ekar klädda kullen bekläds 
nu med granar och allehanda andra trädslag, inte minst fruktträn. Med en 
retorisk kaskad frågar han sig vilka frukter och träslag som ej växer där, 
vilka ljuvliga och vackra äpplen, vilka körsbär, osv., vilka lindar, vilka 
valnötsträd, osv.403 Denna soliga och varma plats skulle lämpa sig t.o.m. för 
vinstockar och andra sällsyntare trädslag.404 Husaby, strax söder om 
Kinnekulle, ligger på en naturskön och inbjudande plats, vet Digelius att 
berätta. Klimatet är hälsosamt till följd av de friska vindar som förhindrar 
luftens förskämning. Trädens sällsynthet uppvägs av den angenäma blicken 
av blommornas mångfald, och av åkrarnas bördighet. Med en hänvisning till 
Österplans skildring hävdas att denna plats, till följd av sommarvärmen, 
synes kunna bära vinstockar.405 Vi är nu på det öppna slättlandskapet. 
Trädbristen, som ju mer 1700-talet framskred blev ett av tidens ekonomiska 
bekymmer, är här ännu en estetisk fråga om vad som erbjuds ögats blick. 
Ännu 1740 är det närmast en arkadisk bild av naturen som förmedlas. 

Övriga orter i grannskapet, vilka bestods med dissertationer under denna 
period, beskrivs på liknande sätt. Halvannan mil väster om Husaby ligger 
Lidköping, som en pärla infattad i en krans av skog, medan Vänerns klaraste 
vågor slår mot dess stränder.406 Norrut från Lidköping ligger Läckö slott, på 
                               
401  Andreas Forssenius, 1706-1788, biskop i Skara 1767, var född i Forshem, norr om 

Kinnekulle, där hans far var komminister 1704-44. Han intogs i Skara skola vid åtta års 
ålder och kom till Uppsala nitton år gammal. Han far var från Flo i nordvästra 
Västergötland, hans mor från Rackeby på Kållandsö vid Vänern. I dissertationen finns 
dedikationer till Skövdes kyrkoherde och borgmästare, vilket föll sig naturligt. Men i en 
dedikation till biskop Schyllberg och kammarherre Vingeflycht talade Forssenius om 
Skövde som sin fädernestad (patriae urbis amor … â me … exigit; kärleken till 
fädernestaden kräver av mig; Forssenius 1736, s. [*2v]). Avhandlingen ger också besked 
om att åtminstone delvis vara tillkommen med egen kännedom om staden och dess 
omgivningar; se Forssenius 1736, kap. 2, §5, där han talar om fynd nyligen gjorda vid 
egna utforskningar i trakten (me locis his pervestigatis nuper). Möjligen har Forssenius 
varit informator i trakten på 1730-talet, men för att kalla Skövde sin fädernestad bör han 
ha fötts där, eller hans föräldrar varit därifrån (vilket ingetdera var fallet), eller också 
vistats där under barn- eller ungdomstiden; kanske gick han socknegång i trakten kring 
staden (om socknegång för skolungdomen i Skara, se: Nat. Beckman, Vår skolas 
historia. I. Tiden till omkring 1800, Göteborg 1926, s. 276-285). 

402  Österplan 1699, Inledande hälsning, sign. [*3v]; ”Est verò hic collis, Kinna-Kulle, situs 
in Westrogothiae plagâ septentrioni vicinâ per, quam [sc. perquam] amanâ.” 

403  Österplan 1699, §3. 
404  Ibid., §4, s 17; ”Locus his, vitibus […] plantandis videtur esse aptus.” 
405  Digelius 1740, kap. 1, §3, s. 6f. 
406  Gilberg 1744-46. Naturen behandlas fr.a. i Gilberg 1744, §2, och noter till denna 

paragraf. 
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en ö som är ”Vänerns pärla” och som uppvisar fruktbara åkrar, fiskrika 
stränder, behagliga lundar och vidsträckt synfält.407 Söder om Lidköping och 
Läckö har vi Skara, om vilken stad Christopher Rydell disputerade 1719. 
Skara ligger på slätten och saknar sjö eller å, ”men denna brist ersättes i 
rikligt mått av åkrar, ängar, närbelägna skogar, djurgård o.s.v., vilka göra 
denna ort mycket skön”.408 

Vi har hittills rört oss i ett tämligen begränsat område i de övre delarna av 
centrala Västergötland. Det saknas för denna tid dissertationer som berör 
södra Västergötland,409 men några behandlar ytterområden i norra delen av 
landskapet – Vadsbo, Vartofta och Väne härader. 

Vadsbo härad i nordost är föremål för fyra dissertationer under denna tid, 
två om Mariestad, en om Ymseborg, och en om hela häradet. I den första 
avhandlingen om Mariestad, Claudius Bahrs 1716, heter det att platsen är av 
naturen vacker och mycket hälsosam;410 i den andra, Tidströms 1748-52, är 
det till stadens lycka att den ligger på en vacker plats, mitt i det bördiga 
häradet Vadsbo.411 En större fägring kan en resande knappast finna i någon 
annan trakt; städsegröna skogar, åkrar med blandade sädesslag, doftande, 
blomrika ängar, och i fjärran Billingens blånande åsar.412 I Dryséns 
avhandling om Ymseborg (1755) sägs Vadsbo härad utmärkas för alla 
naturens välgärningar, för naturskönhet, bördighet, fruktbara fält, fiskrika 
stränder och behagliga skogar.413 

Med Bergmans avhandling om Vadsbo härad (1759) möter den första, 
och enda, renodlat ekonomiska dissertationen om någon del av 
Västergötland. Med minutiös noggrannhet följer Bergman Faggots schema 
för en ekonomisk kartläggning av landet. Inledningsvis beskrivs Vadsbo 
med ord, som, utan att så sägs, är hämtade från Drysén; ”fruktbärande åkrar, 
fiskrika floder och sjöar, bördiga ängar, stora och angenäma skogar”.414 
Därefter betraktas Vadsbo uteslutande med den ekonomiska blicken. 

                               
407  Luth 1734, avd. 1, §2. 
408  Rydell 1982, s. 12. 
409  Senare framläggs avhandlingar om bl.a. Ulricehamn (1782), Borås (1785 )och Alingsås 

(1793-94). 
410  Bahr 1716, §6. 
411  Tidstroem 1748, §2. 
412  Idem 1748, §2. I ett exemplar av avhandlingen har dessa meningar, från ”Locorum 

circumjacentium tanta est venustas,” till slutet av paragrafen (”oculos pascit”), markerats 
som citat; varifrån det skulle vara hämtat (eller var det återanvändes) är mig obekant; 
(SSLB: Knös 75:22). Som vi ovan sett, så talade Chronander om de blånande bergen; så 
också Scarin. Det är frestande att se detta som en retorisk trop, men det är inte bara det. 
Vid en tid, då skogsbristen var en av tidens stora frågor, så bör de blåskimrande 
skogklädda bergen, sedda från de trädlösa slätterna, ha varit än mer iögonfallande än 
idag. 

413  Drysén 1755, kap. 1, §1. 
414  Bergman 1759, s. 3 (jfr Drysén 1987, s. 21). 



 266 

I avhandlingen om Vartofta härad (1750) beskriver Thore Odhelius 
häradet, beläget i östra Västergötland, som hälsosamt.415 Liksom Digelius i 
fråga om Husaby, framhåller Odhelius hur de friska vindarna rensar luften 
från all förskämning. Jorden är bördig och sommarens rikedom på blommor 
är en njutning för ögon och näsa. 

Förflyttar vi oss sedan till västra Västergötland, till Väne härad kring övre 
Göta Älvdalen, så gavs detta en beskrivning i andra delen av Asmund 
Carlanders avhandling om ”Vanerna i Väne härad” (1748). Naturen ges 
ingen större plats i dissertationen; terrängen (solum) är ojämn och skogig, 
men likväl öppen mot den stundom frambrusande, stundom lugnare älven, 
ibland finns mer ängar, ibland mer åker.416 

Naturen har, om vi får tro avhandlingsförfattarna, på varje plats en 
behaglighet, en skönhet, och uppvisar en huldhet mot människorna. 
Johannes Gilberg kommenterade denna egenhet i sin avhandling 1744: 

Hur mycket av såväl behaglighet som bekvämlighet ett naturskönt läge 
bereder en ort, det bestyrker en förunderlig samstämmighet hos alla. Därför 
anbefallas även i detta avseende överallt hela riken, prisas större och mindre 
städer, och ej heller berövas landsbygden sin berömmelse eller till sist vilka 
boningsorter som än finnas. Men varthän förirrar jag mig? Planen för mitt 
förehavande kräver, att jag här berättar om vårt helt ringa Lidköpings läge. 
Jag uraktlåter att med möda skildra detta, som ju i och för sig förtjänar att 
med sina behag och sin ljuvlighet falla i ögonen på åskådarna och även utan 
deras vilja hänföra dem till dess beundran och locka dem till att med lysande 
lovord prisa det.417 

Vilken ort som helst, och därmed alla orter, kan prisas för den behaglighet 
som faller betraktaren i ögonen. Vad säger då en sådan utsaga om en ort? 
Denna fråga synes ha föresvävat opponenten vid Gilbergs disputation. Vad 
tjänar då denna din utsmyckning, undrade opponenten. Gilberg svarade att 
den inte skadade sanningen i detta fall (dvs. Lidköping var behagligt), och att 
retorisk utsmyckning egentligen aldrig skadar, bara den tages med en nypa 
salt. Stilen måste vara smaklig om en avhandling alls skall förtjäna att läsas, 
tillägger han, och synes i det smakliga inräkna just detta slag av 
utsmyckande.418 Den behagfulla naturen är alltså i mycket en retorisk 
                               
415  Odhelius 1750, § 3. 
416  Carlander 1748, §2. 
417  Gilberg 1744, §2; idem 2000, s. 17. Jfr Harald Ullenius, ”Doctissime Domine 

Respondens…” (gratulation), i Österplan 1699: ”Jag håller före att i hela världen 
knappast någon trakt kan upptäckas, som inte framför andra trakter har några 
ovanligheter, som var och en förskaffar sig än utomordentligt lovord, än den största 
nytta.” (In universo orbe vix ullam existimaverim reperiri terram, quae non aliqua prae 
aliis terris habeat peculiaria, quaeque ipsi tum laudem eximiam, tum maxima commoda 
concilient.) 

418  ”Dicis: cui rei inservit iste ornatus tuus etc. Respondeo nec officit veritati hoc in loco, 
nec unquam, si cum grano salis adhibetur. Non dignessent [?] procul dubio, credo, 
ejusmodi dissertationes quae [quam?] perlegerentur, nisi stilus magis exquisito gustui 
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utsmyckning, en trop som kläder texten. Men samtidigt torde det, som 
Gilbergs svar antyder, för den som talar om sin hemtrakt vara just en sann 
utsaga. 

4. Kultur. 

Till kulturtemat hör framför allt de offentliga byggnaderna, inte minst slott, 
kyrkor, skolor och stadshus. Vi har redan sett hur Lidgren i sin första 
övningsdissertation beskrev Läckö slott som storslaget. På liknande vis, bara 
mer utförligt, behandlar Axel Luth samma slott i sin avhandling 1734. Han 
skildrar dess uppbyggande under Skarabiskoparna, dess öden under kungar 
och hertigar, och därefter dess högsta blomstring, då grevarna De la Gardie 
förskönade slottet. Dess symmetri och harmoni visar arkitekternas 
skarpsinne; en fyrkantig borg, med mäktiga murar och sex höga torn, en 
kostbar kyrka och en rymlig gård. Luth beskriver ingående marmortrappor, 
skulpturer, målningar och deviser, kammare, salar och gemak; allt utgör 
”utomordentliga bevis för den De la Gardieska storslagenheten”.419 Rydell 
beskriver i sin avhandling om Skara 1719 hur det i staden funnits en präktig 
borg, en befästning och ett storslaget kungshus.420 För Paulus Rhyzelius, i 
hans avhandling om Axevalla borg 1727, är landskapets gamla borgar och 
befästningar vittnesbörd om invånarnas ”krigiska tapperhet och raska 
beslutsamhet”. Axevall var de sveogötiska kungarnas främsta residens i 
Västergötland på 1100- och 1200-talen; när borgen sedan missbrukades av 
utländska fogdar raserades den av den västgötska allmogen.421 Ymseborg, 
som Drysén disputerade på år 1755, var inte bland de starkaste, men likväl 
bland de bäst belägna och mest lättförsvarade fästningar, och en tillflyktsort 
för Folkungarna.422 

I varje stad och församling fanns minst en kyrka, ofta den mest 
framträdande byggnaden. De flesta dissertationer behandlar sådana ämnen, 
en stad, ett kloster, etc., som inkluderar en kyrka, och denna ges oftast en 
omsorgsfull skildring. I avhandlingarna om Skara 1719, Mariestad 1716 och 
1748-52, Varnhem 1723, Skövde 1734-36, Husaby 1740, och Lidköping 

                                                                                                                             
esset adcommodatus etc.” Samtida anteckningar i ett exemplar av Gilberg 1744, 
interfolierad s. 4c (SSLB: Knös 76:1). Exemplaret har enligt namnteckning på titelbladet 
ägts av Sven Brodd (1722-1773; med. dr 1752, provinsialmedicus; Lq 2013), då student i 
Uppsala. Anteckningarna är möjligen av Brodds hand. Man får av orden dicis, du säger, 
och respondeo, jag svarar, inte antaga att det rör sig om Gilbergs anteckningar. När han 
som respondent svarade på opponentens invändningar, så ingick att han skulle upprepa 
opponentens fråga innan han svarade. När en åhörare nedtecknar detta, så får det denna 
form. Andra anteckningar i exemplaret synes tyda på att det ej är Gilbergs. Vilka 
opponenterna var är mig obekant. 

419  Luth 1734/1987, avd. 4, §6; ”sunt praecipua magnificentiae De la Gardianae argumenta”. 
420  Rydell 1719/1982, avd. 2, §1. 
421  P. Rhyzelius 1727/1995, Prooemium/Företal; kap. 1, §3; kap. 2, §7f. 
422  Drysén 1755/1987, kap. 1, §5; kap. 2, §1f. 
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1744-46, så upptar beskrivningen av kyrkans exteriör och interiör, av dess 
byggande och prydande, dess gravar och epitafier, samt förteckning av dess 
biskopar och kyrkoherdar, det främsta utrymmet.423 Ofta ges stort utrymme 
åt kyrkans inskriptioner.424 Inte sällan börjar man beskrivningen av de 
offentliga byggnaderna med påpekandet att kyrkan intar främsta rummet 
bland dessa.425 Därpå följer, i tillämpliga fall, beskrivningar av rådhuset och 
skolan, stundom med uppräknande av borgmästare och rektorer.426 I 
avhandlingarna om Mariestad beskrivs också landshövdingens residens och 
förtecknas landshövdingar.427 

Vi såg i kapitel 3 hur Hilarius Pyrckmair i sitt schema för 
resebeskrivningar också tog upp ”vad som pryder borgarnas boningshus, 
såsom trädgårdar, målningar, springbrunnar, statyer”. I dissertationer om 
västgötastäder saknas sådant, säkerligen för att märkvärdigare prydnader av 
sådant slag inte fanns att rapportera. Claudius Bahr ägnade några korta 
meningar åt den privata bebyggelsen i sin avhandling om Mariestad 1716, 
men har bara att säga att den före branden 1693 var oregelbunden, men 
därefter mera ordnad.428 Tidström beskriver i sin avhandling om staden 
(1748-52), att den före branden gjorde ”ett ståtligt intryck med stora och 
höga byggnader”, och att den efter återuppbyggnaden bestod av 117 gårdar 
med ”dels trädgårdar, dels också byggnader, som visserligen ej pråla med sin 
storlek, men som dock äro prydliga, och här och var resa sig till två 
våningars höjd”.429 När Christopher Rydell 1719 skall behandla Skara, så 
säger han sig ”med få ord” kunna beskriva de privata byggnaderna, 
”eftersom hos dem ingenting förekommer, som tarvar en lång utläggning; de 
äro nämligen alla byggda av trä, och de flesta ha två våningar”.430 På samma 
sätt omtalar Forssenius de privata husen i Skövde: ”Borgarnas hus äro av trä, 
till största delen i två våningar. Förr var stadens utseende vida ståtligare 
[…].”431 Adjektivet splendidus, ståtlig, används av såväl Forssenius som 
Tidström för att beskriva sina städers forna borgarhus, och uppenbarligen var 
det den sentida frånvaron av det ståtliga som motiverade den fåordiga 
behandlingen av de privata husen. 

Det är först om man lämnar städerna och går till landsbygden som det 
ståtliga, prydande och monumentala framträder också i privat 
byggnadskonst. I Österplans dissertation om Kinnekulle 1699 finner vi 

                               
423  Rydell 1719, avd. 2, §2-3; Bahr 1716, §8 o. 19; Tidström 1748-52, §8-9; Breander 1723, 

kap. 2; Forssenius 1736-38, kap. 1, §7, 10, kap. 2, §2-4; Digelius 1740, kap. 1, §4-12; 
Gilberg 1744-46, §10-13. 

424  T.ex. Breander 1723, kap. 2:1, tes 6, kap. 2:2, tes 4f, ; Tidström 1748-52, §8. 
425  T.ex. Bahr 1716, §8; Forssenius 1734-36, kap. 1, §7. 
426  T.ex. Forssenius 1734-36, kap. 1, §8f; Tidström 1748-52, §10f. 
427  Bahr 1716, §18; Tidström 1748-52, §5. 
428  Bahr 1716, §12, 17. 
429  Tidström 1748-52, §7. 
430  Rydell 1719, kap. 2, §3. 
431  Forssenius 1734-36, kap. 1, §9. 
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beskrivningar av traktens ”berömda jordagods”, främst av dem Hellekis: 
”Här finnas höga och rymliga palats” av sten och tegel, ”storslaget 
utsmyckade”; ”en mycket märklig vattenledning och olika fiskrika dammar”, 
liksom ”vackra och fruktrika trädgårdar” på alla sidor. En ”vidsträckt 
djurgård” för viltet, kompletterar bilden.432 Hos Carlander 1748 och Odhelius 
1750, vilka båda beskriver härader, omnämns existensen av adelsgods, men 
utan egentlig beskrivning; den förre meddelar dock att de ”prydnader för 
gårdarna” som kunde ha funnits, förintats av krigen, medan den senare vet 
nämna att byn Kungslena har karaktär av en liten stad.433 Ännu i Bergmans 
ekonomiska avhandling om Vadsbo härad 1759 bestås dylika ”Landets 
Prydnader” av en redogörelse; kungsgårdar och säterier beskrivs, dock 
kortfattat, med angivande av belägenhet, antal underlagda hemman, ägare 
och eventuella stenhus.434 

Det är emellertid påfallande föga dessa avhandlingar har att säga om den 
privata byggnationens prydnader. Till en del kan detta ha berott av att 
ämnesvalet inte medförde några sådana prydnader. Till en del kan det ha 
orsakats av att intresset för detta slag av prydnader avtog, vilket skulle kunna 
tyda på att det ingick i en förskjutning från monumentalistisk till inventarisk 
identitet. Dock förefaller den slutsatsen svår att dra från det fåtal 
dissertationer som alls berör frågan. 

Till kulturen hör i dess ursprungliga mening också jordbruket, och i 
överförd mening näringslivet. Jordbruket skildras i flera av dissertationerna 
och även om de flöjtspelande herdar varom Tranander talade 1646 inte 
längre hördes av, så kvarstod element av arkadisk framställning, vilket vi 
även sett ovan när jordbruket sammanvävdes med beskrivningen av naturen. 
Av näringslivet i övrigt är det främst handeln som skildras.435 En ny tids 
intåg markeras med omnämnande av manufakturer i Lidköping,436 med 
järnbruk, stångjärnshammare och alunbruk i Vartofta härad,437 och Karls 
grav, en kanal genom näset söder om Vänersborg i Väne härad.438 

En avhandling helt ägnad näringslivet utgör Carl Fridrik Bergmans 
Vadsboskildring 1759. Han följer Jacob Faggots schema för ekonomisk 
beskrivning av en ort, och skildrar häradets ekonomiska tillstånd mycket 
detaljrikt, med statistik ned till bråktalet. Men det är inte ”mitt göromål”, 
konstaterar han, att ”förete några egna förslag”, och avhandlingen är också 
tämligen ren för sådana. Han ger dock här en tabellarisk framställning av ”en 

                               
432  Österplan 1699, §8. 
433  Carlander 1748, §7; Odhelius 1750, §9-11. 
434  Bergman 1759, §11. 
435  T.ex. Bahr 1716, §15. 
436  Gilberg 1744, s. 6f, not d. 
437  Odhelius 1750, §12. 
438  Carlander 1748, §8. 
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fullbrukande Bondes årliga inkomster och utgifter, som bebor en hel gård”, 
vilket man kan tolka som ett försök till normering.439 

Till kulturen för vi lämpligen också de beskrivningar som finns av seder, 
bruk och folkliga föreställningar. Österplan ägnar ett avsnitt i sin avhandling 
om Kinnekulle 1699 åt att resonera kring jättar som kan ha bott på berget.440 
Detta var inte blott en folklig föreställning, utan även en vetenskaplig fråga; 
så önskade Linné på sin västgötaresa 1746 få se de i Forshems kyrka 
bevarade jättebenen, vilka dock inte kunde återfinnas.441 På Kinnekulle fanns 
också trädgårdar, hävdades det allmänt enligt Österplan,442 vilka är förmer än 
planterade; finner man dem kan man fritt äta dess frukter, men inte ta dem 
därifrån, utan får irra omkring tills man återlämnar dem. Österplan menar att 
detta utan tvivel bör tillskrivas bedrägerier och bländverk av ”tusentrixaren”, 
som finner ett nöje i människornas felsteg.443 Han kan blända människor med 
falska syner, låta dem se ting som inte är närvarande, och givetvis också på 
ett ögonblick hämta hit frukter långväga ifrån. Österplan sätter synbarligen 
tilltro till denne mångfrestande Mefistofeles.444 Vidskepligheter berördes 
också, men med avståndstagande, av Forssenius 1734, vilken berättade att 
det gemena folket fortfarande ägnade sig åt offer och vattendrickande vid 
den heliga Elins (Helenas) källa strax utanför Skövde, i hopp om att de 
därigenom skulle få sina sjukdomar bortsköljda.445 Bergman håller sig i sin 
Vadsbodissertation, i anslutning till Faggots frågelista, vid de mer praktiska 
sederna: få lantmän är höstrika och vårfattiga; allmogens matvanor beskrivs; 
barnundervisning finns.446 

5. Historia. 

Att historien kunde nyttjas för en identitet, en självbild, av monumental-
istiskt slag, framgår av Lidgrens avhandling om Kung Rolf, och egentligen 
av de flesta här studerade dissertationer, då rundhänt plats gavs åt historien. 
Här skall blott några dissertationer av speciellt intresse granskas. 

Algot Scarin försvarade för graden den 7 juni 1716 sin avhandling om 
Gudhems klosters historia, med undertiteln ”det första och äldsta i Svea och 

                               
439  Bergman 1759, §12. 
440  Österplan 1699, §1, 2. 
441  Linné 1747, s. 19. 
442  Österplan 1699, §3. Österplan skriver ”vulgò”; det diakritiska tecknet över ”o” markerar 

säkerligen adverb, alltså ”allmänt”, men ordets härledning ur ”vulgus”, ”gemene man”, 
gör att man bör förmoda att han närmast avser allmogen. 

443  ”Id haud dubiè est το μυριοτεχνιτο [to myriotechnito] imposturis ac praestigiis 
tribuendum, qvi erroribus hominum mirificè delectatur.” Österplan 1699, §3, s. 14f. 

444  Jfr Ronny Ambjörnsson, ”Faustus”, i idem, Mansmyter. James Bond, Don Juan, Tarzan 
och andra grabbar, Stockholm 1999, s. 139-161. 

445  Forssenius 1734-36, kap. 1, §10. 
446  Bergman 1759, s 44f; Faggot 1741, nr. 148, 156, 155. 
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Göta rike”,447 en avhandling vi redan stiftat bekantskap med. När ämnet 
angavs i filosofiska fakulteten hade undertiteln talat om det äldsta klostret 
”in regno Westergothorum”, i västgötarnas rike,448 men under mellantiden 
hade troligen klostrets betydelse för Scarin vuxit, till att vara äldst i Sverige; 
ja för en av gratulanterna, Andreas Rhyzelius, hade det blivit det äldsta i 
Norden.449 

Algot Scarin, som kom att bli historieprofessor i Åbo (utnämnd 1722) och 
där presidera för flera topografiska dissertationer, hade disputerat pro 
exercitio 1709 på tredje delen av Erik Benzelius (d.y.) avhandlingsserie 
Monumentorum veterum ecclesiae Sveogothicae. Till denna hade 
respondenten Scarin fogat några corollaria, dvs. satser med anknytning till 
avhandlingen (som återgav Skara biskopskrönika i bunden form), delvis 
hämtade från preses anteckningar. Redan i dessa teser visar Scarin sitt 
intresse för det västgötska. Han förmodar att Skarabiskopen Asmund var den 
förste ärkebiskopen i Svea och Göta rike (cor. iv), fastslår att kristendomen 
från första stund spred sig mer allmänt i Västergötland än i övriga landskap 
(cor. ix), och konstaterar att Husaby kyrka enligt tidens annaler utgjorde 
kristendomens första plantskola (seminarium) i Västergötland, ja fastmer 
domkyrka innan sätet flyttades till Skara (cor. xiv).450 

Avhandlingen om Gudhem, som han skrev själv, består av tre kapitel, 
indelade i teser. Författaren presenterar sig på titelbladet som ”V.Goth.”, 
västgöte. Det första kapitlet ägnas goterna. Scarin beklagar att vårt folks och 
fäderneslands historia försänkts i glömskans mörker. Med ord som sedan 
skulle lånas av Lidgren (se ovan), såg han orsaken till glömskan i en brist i 
”vårt folks karaktär” (moribus gentis nostrae), till följd av vilken vi försmår 
vårt eget och förhärligar det utländska. Argumentet känner vi från Schefferus 
Memorabilium (se ovan). Men de dygder och rättvisa lagar som tillämpats 
här hemma, såväl som hos goterna på kontinenten, är vittnesbörd om en 
sedlig ordning som bör berömmas; det är denna ordning som givit de franska 
och spanska väldena deras stadga (tes 1). De utvandrade goterna försvaras av 
Scarin mot anklagelser för barbari. De var storsinta, och deras iver att 
omfatta den andliga bildningen, kristendomen, är i sig ett svar på 
beskyllningen för barbari, vilket Scarin lovar att bevisa med exempel också 
från deras landsmän som blev kvar hemmavid. Det är fel att hävda att de 
vilda goterna blev lugnare när de nere i Europa mötte bildningen; i själva 
verket hade de redan med sig en god ordning, fostrad av fattigdomen. 

                               
447  Scarin 1716, titelblad. 
448  Fil. fak. prot. 2/5 1716, § 5 (UUA). 
449  ”Antiquissimi in septentrione monasterii”; Rhyzelius gratulation, i: Scarin 1716, s. [89]. 
450  [Algot Scarin,] ”Corollaria respondentis ex uberioribus notis Cl. Praesidis partim 

exerpta”, i: Ericus Benzelius (praes.), Monumentorum veterum ecclesiae Sveogothicae 
pars tertia, Uppsala 1709, två opag. sidor i avhandlingens slut. Det går inte att av 
innehållet i dessa satser otvetydigt skilja Benzelius från Scarins bidrag; dock torde de här 
refererade kunna föras på den senare. 
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Snarare var det mötet med rikedom och njutningar som förvekligade det 
manliga kynnet (tes 2-3). Kungarna verkade för kristendomens införande, 
men på frivillighetens basis; de sökte inte som de påviska ”en pistolisk 
omvändelse, där apostolisk misslyckats”.451 Samtidigt visade medborgarna, 
framför allt de i Västergötland, en iver för den sanna religionen, som bl.a. 
tog sig uttryck i upprättandet av kloster. Västergötland var det första 
landskap i Sverige att antaga kristendomen, medan upsaliensarna vidhöll sitt 
blotande (tes. 5). Scarin placerar på detta sätt sitt ämne i en vidare 
världshistoria, vilket skulle bli ett återkommande grepp i hans 
Åboavhandlingar. Samtidigt knyter han dessa så försvarade och upplyfta 
goter till deras landsmän därhemma, dvs. till de av dygd och religiös iver 
utmärkta västgötarna: 

Just denna nitälskan för den sanna religionen, som strålade fram hos de i 
utlandet levande goterna, går jag icke nu in på, då vi finna en bild av dessas 
fromhet och uppriktiga gudsfruktan genom lyckligt efterliknande framställd 
även bland deras landsmän, som, nöjda med sina fäderneärvda boplatser, 
tillbragte sin levnad i hemlandet.452 

Det andra kapitlet rubricerade Scarin ”homonymologiskt och etymologiskt”, 
begrepp som skulle återkomma och med vilka han avsåg utredning av lika 
ords betydelseskillnader och dessa ords ursprung. Efter att i första kapitlet ha 
avvisat dem som förhånar goterna, har Scarin nu berett vägen för sitt 
egentliga ämne och inleder med att etymologiskt utreda namnet Gudhem. 
Gudhem var ursprungligen benämningen på asarnas urhem i Asien (tes 1), 
men vad Gaut-, God-, Gud- betyder är inte alla överens om, varför Scarin 
återger olika historikers uppfattningar utan att själv ta ställning (tes 2). Den 
tredje tesen ägnades, som vi ovan såg, åt läget och naturen. Mot andras 
åsikter hävdar Scarin sedan att klostret har sitt namn av platsen, inte tvärtom, 
för redan innan kristendomens ankomst var orten en hednisk kultplats. 
Belägg för detta finner han i ortnamnen; inom en halvmils avstånd från 
varandra finns de tre kyrkorna Thorbjörnstorp, Friggeråker och Gudhem, 
som bevarar namnen av de främsta avgudarna.453 Gudhem är den centrala 
plats för hednakulten (utanför Uppsala) som i de isländska sagorna beskrives 
som ett tempel för hundra gudar (tes 4). Och som kungarna förr, fortsätter 
Scarin, hade sina gårdar, kallade ”tun”, helt nära helgedomarna, så bör det 
                               
451  ”qualem Pistolicam conversionem, ubi Apostolica non procedat”; Scarin 1716, kap. 1, 

tes 4, s. 16. Denna ordlek och ytterligare en uppmärksammades av Blomgren 1974, s. 43, 
50. 

452  Scarin 1716, kap. 1, tes 3; idem 1974. De ord han använder är ”exteris Gothis” och ”in 
popularibus eorum, qui domi, sedibus patriis contenti, aetatem egerunt”. Detta 
anknytande av västgötar till västgoter finner vi också i de avhandlingar han senare 
presiderade för i Åbo, t.ex. Specimen academicum de Attaulfo, Westrogothorum in 
Hispania primo rege, (resp. Andreas Edblad, W-Gothus), Åbo 1753, aphor. I-III. 

453  Tor, Frigg (Odens maka) och Oden. Att Scarin tolkar Gudhem som uppkallat efter Oden, 
måste bero på Odens binamn Gaute. 
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intill Gudhem liggande (Östra) Tunhem ha varit kungsgård; ett uppslag som 
Martinus Lidgren senare gjorde bruk av i sin De Rege Rolfone.454 Slutligen 
avvisar Scarin uppfattningen att Gudhem skulle uppkallats efter en drottning 
Guda. Han avslutar kapitlet med att i anslutning till ett citat ur Elias 
Palmskiölds anteckningar, framföra att Gudhem bör betyda Gudarnas 
hemvist (tes.5). 

Det tredje kapitlet benämnes historiskt. Det består av två avdelningar, 
med reformationen som skiljemärke. Klostret grundades av drottning 
Gunhild (av vissa kalla Guda). Det var det första och äldsta i Sverige, 
fastslår han med ett citat från Örnhielms kyrkohistoria (tes 1).455 Han skildrar 
därefter Gunhilds historia och ser hennes donation av Gudhem som en 
utsmyckning åt Västergötland (tes 2).456 Därpå diskuterar han året för 
grundläggningen, nunnornas liv i klostret, samt donationer (tes 3-6). 
Klostrets forna utseende kan inte beskrivas, då det nu är ruiner (tes 7), och få 
gravvårdar finns i behåll, även om drottningar där begravts (tes 8-9). Den 
sista avdelningen beskriver klostrets avfolkning vid reformationen, branden 
som ödelade klostret, samt nuvarande ägare (tes.1-4). 

Som professor i Åbo kom Algot Scarin att presidera för flera 
avhandlingar som, likt avhandlingen om Gudhem, tog avstamp i, eller rörde 
sig helt inom, fornhistorien. För en av dessa avhandlingar var, som vi ovan 
behandlat, hans systerson Asmund Carlander respontent. Denna avhandling, 
”Vanernas folkstams gamla och nya boplatser i Västergötland”, framlades i 
två delar åren 1747-48 och var avsedd som en historisk avhandlingsserie om 
Väne härad kring övre Götaälvdalen i Västergötland.457 

Den första dissertationen försvarades av Asmund Carlander, ”V. Goth.”, 
pro exercitio den 18 april 1747, under presidium av Algot Scarin, vilken på 
titelbladet omtalas som respondentens käraste morbroder.458 I ett förord 
förklaras att författaren framlägger sitt lilla arbete trots att sådana studier 
alltmer föraktas. Men det finns kring förfädernas boplatser både äldre och 
nyare prydnader som förtjänar att aktas och betraktas.459 Carlander skall 
inleda detta arbete genom att undersöka det etymologiska ursprunget till 
namnen Vänern och Väne härad, varvid han skall utgå från roten Van eller 
Vän.460 Resten av avhandlingen utgörs av en sådan inledning, ett långt 
etymologiskt utredande kring ordet van och historiska slutledningar utifrån 
detta. Sådana långa inledningar var utmärkande för avhandlingar under 
                               
454  Lidgren 1718, §14, s. 36ff. 
455  Claudius Örnhielm (Arrhenius), Historiae Sveonum Gothorumque ecclesiasticae libri 

qvatuor…, Stockholm 1689. 
456  ”[…] Gudhemensi coenobio […] Vester-Gothiam loco muneris exornandam statuit.” 
457  Carlander 1747-48. 
458  Idem 1747, titelblad: ”Avunculi sui charissimi”; käraste skall inte ses som någon 

gradering gentemot andra eventuella morbröder, utan är ett uttryck för den nylatinska 
faiblessen för superlativer. 

459  Ibid., osign. [**1r]. 
460  Ibid.,, osign. [**1v]. 
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Scarins presidium, och den här diskuterade har säkerligen som källa såväl 
Scarins panna som penna. Texten är ordnad på det för Scarin vanliga sättet: 
Den är indelad i paragrafer, i detta fall sex paragrafer. Varje paragraf består 
av en kortare tes, följd av ett längre försvar för denna, varpå följer ofta 
innehållsrika noter till denna paragraf. 

I den första paragrafen fastslås att antikvariska studier i högsta grad 
upplyser historien (§1), varvid man inte skall försmå att använda sig av 
etymologiska studier för att framdraga föga kända minnen (§2). Inte minst 
upplyser det skytiska folkets och språkets ursprung också de skandinaviska 
folkens ursprung (§3). Skyternas första boplats var Armenien, varav 
arameiskans häpnadsväckande överensstämmelse med de europeiska 
språken, inte minst gotiskan (§4). Bland ord som på dessa språk är 
likalydande och likabetydande förtjänar van att uppmärksammas, då det 
utpekar inte bara vatten i allmänhet, utan därtill vissa bestämda 
vattensamlingar (§5). Den sista paragrafen (§ 6) fastslår åter att van kommer 
av skytiskan och har betydelsen vatten. Författaren tvivlar inte på att de 
första utvandringarna efter syndafloden är att hänföra till skyterna. I denna 
svåra situation, då människorna möttes av ”hemska skogar och frånstötande 
kärr”, hade de att leva av vad skogen och vattnet gav. De som bosatte sig vid 
kusterna blev vaner, de som förlitade sig till skogen och jakten kallades 
skyter.461 Vanerna slog sig ned i Västergötland och bebodde förr den folkrika 
staden Brätte, vilken längre fram (dvs. i nästa avhandling) skall visas.462 
Därmed har författaren utrett ordet van och kopplat det till vanerna, samt 
situerat hela frågan i den tidens världs- eller fornhistoria. 

I nästa avhandling, ”andra delen”, framlagd pro gradu och återigen under 
morbrodern Algot Scarin den 18 juli 1748, försvarar Carlander en 
beskrivning i 15 paragrafer av vanernas område på andra sidan älven, dvs. 
den del av Väne härad som ligger väster om Göta älv. Först behandlas 
häradets läge i Västergötlands yttersta trakt (regione ultimâ), där Vänern tar 
sitt utlopp genom Göta älv (§1), varefter häradets natur berörs med hjälp av 
den retoriska figur som kallas paralepsis, dvs. att uppge sig förbigå men 
ändå kort omnämna (§2). Härnäst beskrivs häradets indelning i två pastorat, 
Tunhem öster om och Vänersborg väster om älven; denna del (hoc parte) av 
dissertationsserien skall handla om västra delen (§3). Därpå vidtar en 
beskrivning av Brätte stad, som författaren antar vara äldst i trakten (§4). 
Hotad av danskarnas fientlighet (§5) skövlades Brätte slutligen 1644 (§6). I 
följande paragraf beklagas den av reformationen och krigen orsakade bristen 
på minnesmärken, samt omnämns kort de fåtaliga adelsgodsen (§7). Karls 
grav, en kanal (genom näset söder om Vänersborg) behandlas härnäst (§8), 
varpå Naglums socken (§9), namnet Edet (§10), Ryrs socken (§11) och 

                               
461  Ibid., s. 24. 
462  Ibid., s. 36: ”Vanos in Vest-Gothia antiqvitus consedisse, ibiqve Brätte urbem celebrem 

olim incoluisse, paulo post visuri erimus.” 
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Vänersborg (§§12-13) beskrivs. I de flesta av hittills nämnda paragrafer, 
samt i fotnoter till dem, ges etymologiska utredningar. I dessa dras inte 
sällan paralleller mellan namnet och platsens karaktär och belägenhet, i 
enlighet med Scarins ovan berörda teori, att orterna har sina namn snarare 
efter platsen än efter grundare. Näst sista paragrafen (§14) återger historien 
om det stora jordfallet i älven 1648. I den avslutande paragrafen (§15) 
beklagar författaren att han, till följd av sjukdom och ekonomiska 
svårigheter, måste avbryta författandet. 

Avhandlingar under Scarin utmärktes av en förankring i fornhistorien som 
vi inte finner lika uttalat i andra här behandlade dissertationer. Detta beror 
till stor del på Scarins intresse för etymologiska frågor och den äldre 
historien, men också på hans större beläsenhet i förhållande till de filosofie 
studeranden som vanligen skrev avhandlingarna. Men man får inte av 
Scarins intressen förledas att tro att han var en göticistisk forskare av den 
äldre Rudbecks slag. För Scarin måste historien kunna beläggas i trovärdiga 
källor; därför avvisade han den äldre metoden att tolka romerska och 
grekiska skrifter så att de passade på nordiska förhållanden. Han satte större 
lit till de källor som explicit talade om Norden, t.ex. Snorre Sturlusons 
Heimskringla. Hos Scarin finner vi inte historier om Gog och Magog, som vi 
fann hos Chronander och som Rudbeck uppehöll sig vid. Nordens 
befolkande hade enligt Scarin skett österifrån, genom folkslag han 
identifierade som skyter. Därav hans intresse för de österländska språken. 
Scarin var på så sätt en representant för 1700-talets begynnande kritiska 
historieskrivning.463 

På många håll i dessa dissertationer understryks ortens höga ålder. En 
hög ålder skänker värdighet åt orten. Men om ortens ålder inte kan 
bestämmas, om dess ursprung, grundare eller namn, inte kan utrönas, så tas 
även detta som ett belägg för ortens höga ålder. Paulus Rhyzelius berättar i 
sin avhandling om Axevall 1727, att han förgäves sökt efter dess 
grundläggning; men i hävderna råder blott tystnad: 

Det är dock ett icke obetydligt bevis för en mycket hög ålder. Ty de saker 
måste vara mycket gamla, vilka de gamla historieskrivarna icke blott en gång 
med säkerhet och utan tvivel omnämna, men vilkas ursprung är okänt.464 

På samma sätt resonerar Scarin och Carlander om Brätte stad, i avhandlingen 
om vanerna 1748.465 Vi finner det också i Luths avhandling om Läckö 1734; 
han citerar där en handskrift av Andreas Rhyzelius, vari denne om namnet 
                               
463  Erkki Urpilainen, ”Summary. Algot Scarin and the crumbling of the Geatic view of 

history in Sweden in the early 18th century”, i: idem, Algot Scarin ja gööttiläisen 
historiankirjoituksen mureneminen Routsissa 1700-luvun alkupuolella, (diss., Oulu) 
Helsingki 1993, s. 270-278. Se också: Schybergson 1891, s. 62, 79; Anders Burius, 
”Scarin, Algot”, SBL, bd 31. 

464  P. Rhyzelius 1727, s. 6; idem 1995, s. 21 (cit.) 
465  Carlander 1748, s. 59; idem 1985, s. 14. 
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Läckö säger, att namnets okända ursprung är ett bevis för dess höga ålder.466 
På liknande sätt resonerar Drysén 1755; för honom blir de skiljaktiga 
meningarna om när Ymseborg grundlades ett belägg för borgens höga 
ålder.467 

De epoker, som författarna hänvisar till, är blott undantagsvis 
fornhistorien, antiken eller folkvandringstiden; undantagen är främst Scarin 
och Carlander. Digelius diskuterar, i sin dissertation om Husaby 1740, 
religionen hos de första invånarna och avvisar att det skulle varit 
kristendomen.468 Folkvandringstidens goter förkommer i förbifarten i 
Forssenius avhandling om Skövde, 1734-36, och hos Digelius 1740.469 De 
två historiska epoker som mest frekvent figurerar i avhandlingarna är i stället 
den nordiska sago- eller vikingatiden och den nordiska medeltiden. 

Hos Österplan (Kinnekulle 1699) möter vi strider mellan götar och 
danskar kring Kinnekulle. Österplans källor är Olof Rudbeck, ”Sveriges 
ädlaste ljus” (Sveciae lumen nobilissimum), Götrik och Rolfs saga, som vi 
stiftat bekantskap med, samt Snorres Heimskringla. Österplan vet också 
berätta att kung Sverker d.ä. dog på Kinnekulle.470 Rydell beskriver i sin 
avhandling om Skara 1719 hur medeltida kungar och biskopar bodde i 
staden, och hur staden drabbades av krig med danskarna.471 Avhandlingarna 
om fästningarna Axevall och Ymseborg, samt den juridiska avhandlingen 
om Västergötlands lagman rör sig helt inom medeltiden. De två förra berör 
strider mellan svenskar och danskar och inbördes strider i Sverige, medan 
den senare ger i princip allt som då var känt om Västergötlands lagmän fram 
till 1200-talets slut.472 Medeltidens religiösa historia, helgon som Helena av 
Skövde, biskopar som Brynolf, samt klosterbyggen, ges stor plats i några 
avhandlingar.473 

Att medeltidens kungar bodde i Västergötland framgår på olika sätt i de 
flesta avhandlingar som diskuterar perioden.474 Rydell följer, i sin avhandling 
om Skara 1719, Johannes Messenius och antar att Olof Skötkonung och de 
kristna kungarna efter honom, medan svearna dyrkade avgudar, i åtminstone 

                               
466  Rhyzelius skriver i sitt manuskript ”Hypomnemata de Leckoea”, att ”ignoratio ετψμον 

[etymon] argumentum est vetustatis”; cit. i Luth 1734, s. 7; idem 1986, s. 22. 
467  Drysén 1755, s. 16; idem 1987, s. 28. Formuleringen är Johan Ihres, men idén Dryséns; 

Nils J. Drysén, De arce Ymseborg. Originalkoncept, pag. 43 (UUB: Ihre 180). 
468  Digelius 1740, kap. 2, §4. 
469  Forssenius 1734, kap. 1, §4; idem 1736, kap. 2, §1; Digelius 1740, kap. 2, §3. 
470  Österplan 1699, §10, 11. 
471  Rydell 1719, del  2, §1-2, del 3. 
472  P. Rhyzelius 1727; Drysén 1755, Frölich 1769. 
473  Scarin 1716 (Gudhems kloster); Rydell 1719, del  2, §2 (biskopar i Skara); Breander 

1723 (Varnhems kloster); Luth 1734, del 2 (biskopar på Läckö); Forssenius 1736, kap. 3 
(den heliga Helenas historia, inkl. återgivande av Brynolfs Helenaofficium); Digelius 
1740, kap. 1 (Husaby kyrka). 

474  Jfr, förutom de nedan nämnda, Österplan 1699, §11 (Sverker d.ä.); Forssenius 1734, 
kap. 1, §1 (kungar i Skara); Digelius 1740, kap. 2, §6f (Olof Skötkonung och Inge d.y.); 
Gilberg 1746, §9 (götakonungar i Skara). 
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hundra år höll till i Västergötland, även om de som tidens kungar inte hade 
någon fast bostadsort utan ambulerade mellan gårdar och fästen i 
landskapet.475 Breander förtecknar i sin avhandling om Varnhems kloster de 
fem kungar som där är begravda.476 Axevall var ett tillhåll för de kristna 
kungarna när svearna ägnade sig åt avgudadyrkan, menar Paulus Rhyzelius 
och Andreas Forssenius.477 Drysén omtalar att de svenska kungarna på 1100- 
och 1200-talets första hälft ”mestadels hade sina vistelseorter i 
Västergötland”.478 

Att Västergötland var det första kristna landskapet i Sverige vitsordar 
flera dissertationer. Som vi ovan i förbifarten berörde så hävdade Algot 
Scarin, i sina teser vid övningsdisputationen 1709, att kristendomen spred 
sig allmännast i Västergötland: 

Det är av dåtidens urkunder bekant, att religionens utbredning under de första 
kristna tiderna medförde en talrikare anslutning i Västergötland än i något 
annat av Svea eller Göta rikes landskap.479 

Han konstaterade detsamma i sin avhandling om Gudhems kloster 1716, 
liksom även Digelius i sin om Husaby, där Scarins mening citeras.480 Att 
Skara var det första kristna stiftet påpekas också av 
avhandlingsförfattarna.481 

En del avhandlingar kommenterar också västgötarnas krigiska bedrifter 
under medeltiden, som striderna mellan Magnus Ladulås och Folkungarna,482 

                               
475  Rydell 1719, del  2, §1. Johannes Messenius arbete är Scondia illustrata, postumt utgivet, 

Stockholm 1700-1705. I sin avhandling om Fäderneslandets rätta beskrivning har 
Mattias Legnér ett kommenterande referat av denna Rydells framställning (Legnér 2004, 
s. 76). Han skriver där (kursiverna är mina, BJ): ”På en punkt var de båda författarna 
oense [Rydell och Peringskiöld], och det gällde frågan om var det svenska rikets vagga 
låg. Rydell förlade den givetvis till Skara, och tillskrev kyrkan en betydande makt. En 
allians mellan kyrka och kung hade upprättats genom att Olof Skötkonung kristnade sig 
och flyttade sitt säte dit. Det svenska riket hade sedan växt fram och tagit form med 
utgångspunkt från Skara och Västergötland.” Den som läser Rydells text finner tvärtom 
att han inte alls uttalar sig om var någon svenska rikets vagga låg och följaktligen inte 
heller förlägger någon sådan till Skara. Rydell påstår inte heller att det svenska riket växt 
fram från Skara eller Västergötland. Vad han säger, och här följer han Messenius, är att 
svearnas kung (Olof Skötkonung) flyttade till Västergötland, undan avgudadyrkan i 
Uppsala. Legnér refererar, på denna punkt, helt rätt, att kungen ”flyttade sitt säte dit”. 
Om man i Rydells text därför vill skriva in någon anakronistisk föreställning om en 
vagga, så är den förlagd till vad som antogs vara kungarnas gamla säte, Uppsala. 

476  Breander 1723, avd. 1, tes 6. 
477  P. Rhyzelius 1727, kap. 1, §3-4; Forssenius 1736, kap. 3, §3. 
478  Drysén 1755, kap. 2, §1. 
479  Scarin 1709, cor. ix: ”In WesterGothia, celebriora, quam in ulla caeterarum imperii 

Svethiae vel Gothiae regione, incrementa primis temporibus Christianis, habuisse 
propagationem religionis, ex monumentis eorum temporum constat.” 

480  Scarin 1716, kap. 1, tes 5; Digelius 1740, kap. 2, §4-7, 9, cit. §7 (jfr kap. 1, §9); jfr 
Frölich 1769, nr. 3, 6. 

481  Scarin 1719, kap. 1, tes 5; Rydell 1719, del 2, §2; Digelius 1740, kap. 1, §5 (jfr §10). 
482  Rydell 1719, kap. 3; Drysén 1755, kap. 2. 
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erövringen av Axevall från danska fogdar 1424 och 1469,483 Ragvald 
Knaphövdes avdagatagande och striden med kung Birger vid Karleby 
1317.484 

Som gränslandskap var Västergötland länge utsatt för danska härjningar. 
Flera av dissertationerna berör detta. Rydells beskrivning 1719 kan tas som 
exempel: 

Huru mycken skada Västergötland ständigt lidit av krigen med danskarna, 
därom vittnar dessvärre visserligen den nuvarande tiden mer än tillräckligt, 
men detsamma visar även den Bellonas [krigsgudinnans] våldsamma 
framfart, som under konung Erik XIV:s regering i många år pågick mellan 
svenskar och danskar, då fienderna plundrade de förnämsta gårdarna i västra 
Göta land på deras egendom och alldeles jämnade med marken, något som 
också vederfors vår stad 1566.485 

Rydell vet även berätta att danskarna brände Skara också 1277 och 1611.486 
Breander omtalar att de brände Varnhem 1394 och 1566,487 Paulus Rhyzelius 
att de lade landskapet (patriam illam) öde och brände Axevall 1277, Digelius 
att de brände Husaby på 1500-talet, Gilberg att de brände Skara 1510 och 
1611, Carlander att de brände adelsgods och skövlade Brätte stad i grunden 
1644.488 Odhelius berättar i sin Vartoftaavhandling om hur kung Sverkers 
danska trupper blev slagna vid Kungslena 1208 och 1210. Här möter, för 
första gången i dessa dissertationer, ”de allmänt kända verserna” (Odhelius): 

Contigit in lenum, duo Danske lupo för enum, 
Af Svenskom Svennum togo dorsum verbere plenum.489 

När Andreas Forssenius i sin avhandling berättade att danskarna plundrat 
och bränt Skövde bl.a. 1566 och 1611,490 frågade han sig retoriskt: 

                               
483  P. Rhyzelius 1727, kap. 2, §5, 7f. 
484  Odhelius 1750, §8. 
485  Rydell 1719, kap. 3; idem 1982, s. 28. 
486  Rydell 1719, kap. 3; rätt år skall vara 1612. 
487  Breander 1723, kap. 2, avd. 2, tes 2. Breander skriver felaktigt 1494. 
488  P. Rhyzelius 1727, kap. 2, §2; Digelius 1740, kap. 1, §5; Gilberg 1746 §9; Carlander 

1748, §5-7, jfr §2. 
489  Odhelius 1750, §5 (s. 8). Versarna översättes av Sven Blomgren, i Odhelius 1979, s. 15: 

”Det hände vid Lena, att två danskar lupo för en,/ av de svenska svennerna fingo de 
ryggen full av stryk.” Originalet finns i Skoklosterhandskriften (1517-19) av Ericus Olai 
”Chronica Regni Gothorum”; Ericus Olai, Chronica Regni Gothorum. [I-]II, (ed. 
Ella Heuman & Jan Öberg) Stockholm 1993-95 (slaget behandlas i kap. 16, § 44, 
bd 1, s. 73; verserna ibid., s. 203). Gunnar Wennerberg tonsatte versarna 1871, ”In 
Lenom” (börjar: Så contigit in Lenom), och de var kring förra sekelskiftet vanliga 
på studentsångens repertoar; Leif Jonsson, Ljusets riddarvakt. 1800-talets 
studentsång utövad som offentlig samhällskonst, (diss.) Uppsala 1990, s. 237, 288, 
304, 400. Versarna har behandlats av L. Fr. Läffler, ”Om en samling Versus 
memoriales”, Antiqvarisk tidskrift för Sverige, bd 13:2 (1905). 

490  Forssenius 1734, kap. 1, §7, 11, jfr. §9. 
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Vem, som läser historiens urkunder, skulle icke rysa, då nästan på varje sida 
ingenting annat förekommer än bränder av städer, förstöringar av borgar, 
blodbad på människor och plundringar av helgedomar, i synnerhet i 
Västergötland?491 

6. Sammanfattning av teman. 

I de flesta av dessa avhandlingar behandlas inledningsvis ortsnamnets 
etymologi. Ofta är författarna osäkra om etymologin och oftast lutar de sig 
mot svenska auktoriteter. Endast Scarin visar någon bredare kunskap om 
internationell litteratur, och han är också den ende som har en genomtänkt 
teori om ortsnamnen; de kommer av ortens karaktär och utseende. Ortens 
grundläggning berörs, där så kan ske, med framhävande av hög ålder, annars 
med fokusering på grundaren. 

Ortens läge anges vanligen inklusivt, t.ex. ”i Västergötland”. Ibland 
omnämns gränserna, men i enlighet med den topografiska genren utan 
intresse för vad som finns utanför dessa. Gradbestämningar, allt mer exakta, 
förekommer i några avhandlingar. 

Naturen ges en estetiskt-monumentalistisk framställning; orten kan 
utmärkas av ”den lekfulla naturens förlustelser”, då naturen är behaglig, 
bördig, överflödande, skön och en njutning för betraktaren. Skildringarna av 
den rika förekomsten på växter och djur kan växa ut till retoriska 
uppräkningar. Inte sällan är naturen konstfärdig, som vore den skapad av 
människan. Ibland drar skildringen åt det arkadiska. Västgötabergen 
framhävs som karaktäristiska för landskapet, men det är de grönskande 
bergen, inte, som senare under romantiken, de vilda. Inte minst framhävs 
Kinnekulle som en ljuvlig ort med ett överflöd på frukter och bär. Det enda 
vilda i landskapet är Trollhättefallen, som gärna framställs som 
skräckinjagande. Allt skildrat med ett inifrånperspektiv, inte med den 
utomståendes blick. 

Inom temat kultur framställs slott och borgar som storslagna och präktiga. 
De flesta avhandlingar har också beskrivningar av kyrkor, varvid intresset 
fokuseras på dess prydnader, dvs., inskriptioner, märkliga gravar, etc. 
Påfallande litet utrymme ägnas de privata byggnaderna, troligen för att där 
inget fanns att hämta som prydde framställningen av orten; undantaget är de 
av krigen oskadda adelsgodsen kring Kinnekulle. Av näringar framställdes 
det bördiga jordbruket ofta i samband med skildringen av naturen, medan 
handel och manufakturer berördes i en del stadsbeskrivningar, mestadels mot 
slutet av perioden. En renodlad ekonomisk avhandling ägnad olika näringar 
försvarades 1759. Seder och bruk hos folket beskrivs några gånger, ofta 

                               
491  Forssenius 1734, kap. 1, §11; idem 1963, s. 27. 
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vidskepelser. Kulturtemat utgjordes genomgående av det storslagna, präktiga 
och prydande. 

Ortens historia har en stor plats i de flesta avhandlingarna. Några av 
författarna knyter an till folkvandringstidens goter på kontinenten, någon till 
de isländska sagornas kungar. De finner här dygder och duglighet, sedlighet 
och storsinthet. Andra framhäver ortens höga ålder, där källornas själva 
tystnad blir ett belägg för denna. De epoker författarna främst uppehåller sig 
vid är den nordiska sagotiden och medeltiden. Västergötland var det första 
kristna landskapet och hade det första stiftet i Sverige. I Västergötland 
uppehöll sig många av medeltidens kungar, inte minst de kristna kungarna 
på den tid då uppsvenskarna var hedningar. Västergötlands krigiska 
medeltidshistoria tilldrar sig stort intresse, men också de senaste 
århundradenas utsatthet för danska härjningar. När historien berättades 
handlade den om ”fromhet och krig”, som Digelius beskrev som källan till 
västgötarnas lysande ära; vapenbruk och religiös nitälskan framställdes som 
de dygder som gav västgötarna en ärofull historia. Detta är ett 
monumentalistiskt bruk av historien. 

7. Identiteten. 

Vi har sett hur de teman dissertationsförfattarna behandlade, alltså 
etymologi, läge, natur, kultur och historia, i de flesta fall gav uttryck för en 
monumentalistisk identitet. Vi skall nu granska mer direkta uttalanden om 
västgötar och det västgötska. 

1. Västgötar. 

Dissertationsförfattarna kallade sig vanligen västgötar. Att beteckna sig så 
var en markering av identitet, av tillhörighet. Som vi tidigare konstaterat, så 
fungerade detta närmast som ett appellativ till egennamnet. Västgöta nation 
krävde i sina stadgar, från 1738, att medlemmar av nationen på dissertationer 
skulle foga detta ”landskapsnamn” till sitt egennamn, men så var 
genomgående bruket även dessförinnan. 

Men det fanns nyanser i detta bruk av beteckningen västgöte. Nedan finns 
uppgifter om de sjutton respondenter vilkas avhandlingar vi här studerat; 
namn, disputationsår, födelse- eller uppväxtort, ursprungsbenämning, 
översättning av denna. 
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Avhandlingsförfattare Ursprungsbenämning Översättning 

Österplan 1699 
(Österplana) 

W-Gothus Västgöte 

Scarin 1716 
(Skara, V. Tunhem) 

V. Goth. Västgöte 

Bahr 1716 
(Mariestad) 

Mariaestadiensis Från Mariestad 

Lidgren 1718 
(Lidköping) 

Lidecopia-Gothus Göte från 
Lidköping 

Rydell 1719 
(Ryda) 

V. G. Västgöte 

Breander 1723 
(Järpås) 

W-Gothus Västgöte 

P. Rhyzelius 1727 
(Od) 

W-Gothus Västgöte 

Luth 1734 
(Björsäter) 

Wester-Gothus Västgöte 

Forssenius 1734 
(Forshem) 

Wester-Gothus Västgöte 

Digelius 1740 
(Lidköping) 

W. Gothus-
Lidkopensis 

Från Lidköping i 
Västergötland 

Gilberg 1744 
(Lidköping) 

Lidekopia-
Westrogothus 

Västgöte från 
Lidköping 

Carlander 1747 
(V. Tunhem) 

V. Goth. Västgöte 

Tidström 1748 
(Mariestad) 

Mariaestadio- 
V-Gothus 

Västgöte från 
Mariestad 

Odhelius 1750 
(Hångsdala) 

Westro-Gothus Västgöte 
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Drysén 1755 
(Fägre) 

V-Gothus Västgöte 

Bergman 1759 
(Odensåker) 

Westgöthe Västgöte 

Frölich 1769 
(Ångarp) 

Comes Greve 

De var alla födda och uppvuxna i Västergötland. En av dem, Frölich 1769, 
var adlig och som sådan inte underkastad kravet att ingå i en nation. Vid 
disputationstillfället ingick han dock i den kortlivade Adelsnationen vid 
Uppsala universitet; han framträdde följaktligen som comes, greve. Bahr 
1716 omtalar sig blott ”från Mariestad”. De övriga femton benämner sig 
vanligen västgötar, någon ”göte” och en annan ”från Västergötland”. 
Renässansens latinpurism medförde, som vi redan berört, att ursprung kom 
att angivas med adjektiv. Att detta var fallet även under 1700-talet framgår 
av adjektiv som westergothus och liknande, men även av Mariaestadiensis 
(Bahr 1716) och Lidkopensis (Digelius 1740). Undantag förekom vid dubbel 
ursprungsangivelse, då den ena uppgiften vanligen fick formen av substantiv 
i ablativ,492 t.ex. Mariaestadio, Lidecopia, V. Gothia. Detta bruk av ablativ 
överensstämmer med det medeltida, då det kunde heta ”de Gothia”, men 
ansluter till det från renässansen moderna bruket att utesluta prepositioner 
som markerade ”från” (de, ex) eller ”i” (in). 

Landsmän. Markering av tillhörighet till samma gemenskap, 
framhävandet av att man var varandra lika i detta avseende, skedde vanligen, 
som berördes i kap. 4, genom bruk av ord som landsman, popularis, och 
synonymer till dessa. Om landsman betyder svensk, västgöte, eller annat, 
bestäms av kontexten. När studenter gratulerar varandra vid svenska 
universitet, så betyder landsman i princip alltid att man är från samma 
landskap eller ingår i samma studentnation. Men om studenter från Sverige 
gratulerar varandra vid t.ex. ett tyskt universitet, så betyder landsman nästan 
alltid svensk. Den vanligaste formen i de avhandlingar som här undersökts är 
popularis,493 men också landsman,494 och sympatriota495 förekom. Dessa 
benämningar avser alltid landskapsursprung. 

Ett annat sätt att tala om gemenskapen var nostrates. Ordet har under 
1900-talet inte sällan översatts med ”landsmän”,496 men ”de våra” är mera 

                               
492  ablativus originis, ursprungets ablativ; jfr Nils Sjöstrand, Ny latinsk grammatik, Malmö 

1953 (och senare), § 137:2, spec. Anm. (s. 184). 
493  Österplan 1699 (Lundbeck, Ullenius); Bahr 1716 (Wollin, Schierping). 
494  Lidgren 1718 (Sunborg). 
495  Digelius 1740 (Svenonius). 
496  Så är det genomgående i Sven Blomgrens översättningar. 
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ordagrant.497 Österplan talar om ”de våras” historieverk.498 Termen möter i 
Scarins avhandling om Gudhem 1716, och i de avhandlingar som tillkom 
under hans presidium i Åbo. I likhet med patria, så har termen nostrates en 
begreppslig vidd; den kan betyda ”de våra” i ett landskap, men också 
svenskar, sveogoter, göter eller goter. För Scarin var de senare fyra 
benämningarna dessutom i princip identiska.499 När han i sin avhandling 
1716 talar om nostrates, så avser det dessa kategorier,500 och så är vanligen 
fallet i Carlanders under Scarin framlagda avhandlingar 1747-48.501 Men hos 
Carlander 1748 används nostrates någon gång även i betydelsen de våra i det 
mindre fäderneslandet.502 De våra i betydelsen västgötar synes möta hos 
Bahr 1716, när han skriver ”Göta älv, av Adam av Bremen Gothelba 
(Giöthaelfwen), av de våra Trållhätta, kallad”.503 Så är det även när Gilberg 
1744 talar om det naturens under,”som de våra vanligen kallar Kinna 
Kulle”,504 när Tidström 1748 skriver att Marieholm av ”de våra” inte kallas 
ett kungligt slott,505 eller när Drysén 1755 omtalar att sjödis eller –mist ”av 
de våra kallas im, imme”.506 

Stundom möter också nostri, ”de våra”.507 Ordet har samma begreppsliga 
omfång som nostrates. När Forssenius ofta använde det i sina avhandlingar 
1734-36, så avsåg han genomgående västgötar: nostris dicti, nostris dictam, 
                               
497  Ordet är ett substantiverat adjektiv i maskulinum: nostras, -tis; i plural: nostrates, -um 

(stundom: -ium). Ordboksöversättningen är: ”från (tillhörande) vårt land, inhemsk, 
infödd”. Det vore värt att undersöka om det finns någon beröring mellan detta bruk och 
det samtida tämligen sällsynta bruket av första person pluralis, vi, i det svenska politiska 
språket. Om ”vi”, se Lindberg 2006, s. 139ff. 

498  ”ex vetustis nostratium annalibus” (från de våras gamla historieverk); Österplan 1699, 
s. 1f. Här är nostrates svenskar. 

499  ”Gothos tam exteros quam indegenas” (de utländska såväl som de inhemska goterna); 
Scarin 1716, kap. 1, tes 2, s. 7. Jfr ibid. kap. 1, tes 3, s. 13. 

500  Scarin 1716, kap. 1, tes 1, s. 3 (apud nostrates; hos de våra, dvs. landsmän), s. 3 n. b 
(Hist. J. Mag. nostratis opposito; mot vår landsman Johannes Magnus Historia), s. 5 (Fuit 
enim nostratibus respublica; Ty det fanns hos de våra en stat, dvs. våra landsmän hade en 
stat); kap. 2, tes 1, s. 26 (candidae & prudentis simplicitatis nostratium; de våras ärliga 
och kloka hederlighet), tes 5, s. 43 (Nostratibus; Hos de våra), etc. 

501  Carlander 1748, s. 60n.2 (nostratium), 62n (Reckarlos in Sudermannia nostrates), 63 
(nostratium), etc. 

502  Carlander 1748, s. 73 (aratrum … superinduxere nostrates; hur de våra drog plogen över 
Brätte stad, dvs. flyttade därifrån; Carlander anspelar givetvis på hur romarna efter 
erövrandet av Karthago år 146 f. Kr. lät plogen gå över staden och strödde salt i fårorna); 
jfr idem 1985, s. 20. 

503  ”fluvii Gothici, Adamo Bremensi Gothelba (Giöthaelfwen) nostratibus Trållhätta, dicti”; 
Bahr 1716, s. 21. 

504  ”quem vocitant Nostrates KINNA KULLE”; Gilberg 1744, s. 16: jfr idem 2000, s. 18. 
”Nostratibus” i Gilberg 1746, s. 77, synes dock avse svenskar. 

505  ”nemine … nostratium … dicitur arx regia”; Tidström 1748, s. 19n.l.; jfr idem 1961, 
s. 22f. 

506  ”surgentibus a lacu vaporibus, nostratibus im, imme, dictis”, Drysén 1755, s. 13; 
formuleringen är Johan Ihres, men idén är Dryséns (som dock använder nobis, ”av oss”); 
Nils J. Drysén, De arce Ymseborg. Originalkoncept, pag. 29, 31 (UUB: Ihre 180). 

507  Ordet är ett substantiverat adjektiv i maskulinum: noster, -ri; i plural: nostri, -rorum. 
Ordboksöversättningen är för pluralen: ”de våra, vårt folk, våra män”. 
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av de våra benämnt; insolita inter nostros appelatione, en ovanlig 
benämning bland de våra; nostri contendunt, de våra påstår.508 Ordet 
förekommer i samma betydelse flerfaldiga gånger hos Digelius 1740.509 

2. Västergötland. 

Fäderneslandet Västergötland. Författarnas identitet framträder också i 
deras tal om Västergötland, inte minst när de motiverar sitt ämnesval. Inte 
sällan hänvisas till fäderneslandet, patria. Som vi redan flera gånger berört, 
så bar denna term på begreppsliga innehåll som kunde variera, från den lilla 
socknen, ofta födelseorten, till landskapet och riket. Regional identitet finner 
vi när författarna brukar patria för enheter mindre än riket, under eller inom 
riket. Det händer dock att det inte går att otvetydigt säga om bruket av patria 
avser riket eller en mindre enhet. Som jag tidigare framhållit,510 så är mitt 
intryck att detta för författarna inte var ett problem; den begreppsliga 
glidning från födelseort till rike, som termen patria var mäktig, var en 
möjlighet varigenom tillhörighet till, omsorg om och kärlek för såväl 
födelseort som rike samtidigt kunde uttryckas med samma term; såväl det 
lilla som det större fäderneslandet kunde med detta ord famnas. 

Ett exempel så gott som något utgör Österplans avhandling om 
Kinnekulle 1699. Med en argumentation som i stor utsträckning är hämtad 
från Cicero, pläderar han för att vi som samhällsmedlemmar är skyldiga våra 
anhöriga, vänner och fädernesland en omsorg som sträcker sig till att om 
nödvändigt offra livet för dem. Och om detta fädernesland, som är så kallat 
för att det är ”allas vårt gemensamma upphov”, vill Österplan tala.511 Det går 
inte att avgöra om Österplan avser det större eller mindre fäderneslandet, 
eller båda samtidigt. Inte ens när han säger att var och en proportionellt, eller 
till sin del,512 bör sörja för att förhärliga fäderneslandet, är det klart om han 
avser vars och en mindre fädernesland, eller vars och ens proportionella del 
av det större. Men sedan citerar Österplan Ovidius ord om att födelsebygden, 
natale solum, med sina behag aldrig släpper taget om oss,513 så därför har 
han ”ledd av kärlek till mitt fädernesland”514 beslutat sig för att avhandla 

                               
508  Forssenius 1734, s. 20; idem 1736, s. 42, 43, 44f. 
509  Digelius 1740, s. 6, 55, 56, 57, 65. 
510  Jacobsson 2005, s. 404. Jfr Lindberg 2006, s. 145, n. 86. 
511  ”communis omnium parens”; Österplan 1699, [s. *3r]; idem 1992, s. 7. 
512  ”singuli pro rata parte”; ibid. 
513  ”Nescio quâ natale solum dulcedine cunctos / Ducit, & immemores sinit esse sui.” 

Österplan 1699, s. [*3v]. I Blomgrens översättning: ”Med sitt ljuva behag drager 
födelsebygden oss alla / till sig och låter oss ej någonsin glömma den bort”; Österplan 
1992, s. 8. Ovidius rader tillhör den klassiska sentensarsenalen; cunctos ersätts ofta med 
captos, se Gerhard Bendz & Norbert Guterman, Latinska sentenser och citat från två 
årtusenden, Stockholm 1968, s. 212f.  

514  ”amore patriae meae ductus”; Österplan 1699, [s. *3v]; idem 1992, s. 8. 
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Kinnekulle i den ljuvliga norra delen av Västergötland. Det är nu inte längre 
vårt gemensamma fädernesland, utan sitt fädernesland, kanske närmast 
födelsebygden, han talar om. I slutet av avhandlingen understryks detta, då 
han ber läsaren ha överseende med det ringa han kunnat skriva ”så fjärran 
förflyttad från fäderneslandet”.515 Fäderneslandet är här inte den ort där han 
befinner sig, Uppsala, ej heller det stora fäderneslandet, Sverige. 
Fäderneslandet kan här vara Kinnekulle, men lika gärna Västergötland, det 
landskap han anknyter till genom att kalla sig västgöte. 

För den senare tolkningen, att Västergötland här skall inkluderas i termen 
patria, talar att de gratulationer som åtföljde avhandlingen framfördes till 
landsmannen, popularis, av västgötar som inte kom från Kinnekulle, utan 
från andra håll i Västergötland.516 För detta talar även Harald Ullenius ord i 
sin gratulation till Österplan, i vilken han räknar upp Västergötlands 
mångomtalade berg, ”vilkas lysande namn och berömmelse en och annan, 
ledd av kärlek till fäderneslandet, vad tiden lider nog kommer att 
odödliggöra”,517 dvs. ägna en avhandling. Även här bör fäderneslandet, 
patria, vara Västergötland. 

I Andreas Rhyzelius metriska gratulation till Scarin 1716 heter det att 
denne, genom att belysa Gudhem, fått det västgötska folkets ära att blomma 
upp.518 Scarin har skrivit till fäderneslandets lov, men om detta patria visar 
sig otacksamt, så kommer Scarin att bli den ende som beskriver dess öden.519 
Här är det uppenbarligen Västergötland som är patria. När Rydell 1719 
framhåller att han inte vill framstå som en främling i fäderneslandet eller 
som föraktare av fädernas gärningar och därför berättar om historiska 
skeenden i Västergötland, så kan patria tolkas som landskapet,520 likaså när 
en gratulant lyckönskar patria över att ha en medborgare som Rydell.521 När 
Paulus Rhyzelius 1727 disputerade, så hyllades han av professor Petrus 
Schyllberg för sin avhandling, om ”Västgötarnas borg Axevall”, med 
följande rader: 
                               
515  ”tam procul à patria remotus”; Österplan 1699, s. 32; jfr idem 1992, s. 17. 
516  Lundbeck från Härene var komminister i närbelägna Herrljunga (Lq 875a); Ullenius var 

från Böne (Lq 963). Båda var alltså från mellersta Västergötland. 
517  ”quorum claritudinem splendoremque progressu temporis nonnemo fortassis, amore 

Patriae ductus, immortalitate consecrabit”; Österplan 1699, s. [33] (grat. Ullenius). 
Blomgren har i Österplan 1992 inte översatt gratulationerna i slutet av avhandlingen; 
förmodligen har det exemplar han använt saknat sista bladet. 

518  ”Te Vester Gothicae nunc vindice gloria gentis / Floret […]”; Scarin 1716, s. [89] (grat. 
Rhyzelius). Blomgren översätter, Scarin 1974, s. 55, ”Tack vare dig står nu äran i blom 
för det västgötska släktet”. 

519  ”In decus ut patriae sisteret illa suae, / Gratulor, at nisi te sistas huic patria gratam, / 
ALGOTHUS, exvolut qui tua, solus erit.” Scarin 1716, s. [89]. Blomgren översätter, 
Scarin 1974, s. 55, ”för att han skulle det allt nyttja till hembygdens lov. / Jag gratulerar, 
men om du, vårt land, ej blir tacksam mot denne, ALGOT den ende skall bli, som dina 
öden beskrev.” Blomgren översätter patria med hembygd och land. 

520  ”ne aut in patria hospites, aut rerum patriarum videamur contemtores”; Rydell 1719, 
del 3, s. 41. 

521  Rydell 1719, s. [53] (grat. Wedholm). 
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Till sant gagn för sin fädernesbygd Rhyzelius danas; 
 Själv för sin hembygds beröm träget han verksam ock är. 

Vad Sven Blomgren i denna översättning betecknar som fädernebygd och 
hembygd, heter i original patria,522 och torde i första hand avse det mindre 
fäderneslandet. I företalet till sin avhandling räknar Rhyzelius upp nitton 
borgar i Västergötland, vilkas beskrivning skulle vara önsklig, så att vi för 
framtiden inte framstår som okunniga om ”fäderneslandets forna 
tillstånd”.523 Också här torde patria vara Västergötland, liksom när han talar 
om danskarnas härjningar i Västergötland 1277, vilka ödelade detta land 
(patria).524 

För Digelius 1740 var Västergötland hans Patria. Västergötland tog först 
emot kristendomen och spred den till andra landskap. ”Det är en avundad 
men likväl sann heder för mitt fädernesland [Patriae meae].”525 Så var det 
även för Drysén 1755. Efter att ha framhållit att Västergötland inte står 
tillbaka för andra landskap i mängden minnesmärken, samt därefter 
uppräknat sju kloster och fjorton borgar, konstaterar han att patria mea, mitt 
fädernesland, kräver att han belyser något av dessa.526 Även Odhelius 1750 
talade om Västergötland som patria, när han skildrade hur Ragnvald 
knaphöve miste livet för att han bröt mot Västgötalagen, contra leges 
patriae, mot fäderneslandets lagar.527 

Det är kanske inte överflödigt att nämna, det en västgöte kunde omtala en 
icke-västgötes lilla fädernesland som dennes patria. Forssenius berättar om 
en kyrkoherde, Salonius från Österbotten, att denne ”av moskoviterna 
fördriven från fäderneslandet [patria] och sin församling Nagu” hamnade i 
Skövde 1717, ”men ledd av kärlek till fäderneslandet [amore … patriae] 
likväl återvände till sina penater [dvs. hemmet] år 1722”.528 Fäderneslandet 
är här Österbotten. 

                               
522  ”Fingitur in patriae veros RHYZELIUS usus; / In patriae laudes sedulus ipse suae.” 

P. Rhyzelius 1727, s. [*4r]; idem 1995, s. 17. 
523  ”qualis olim fuerit patriae status”; P. Rhyzelius 1727, s. 3; idem 1995, s. 19. 
524  ”patriam illam redderet desolatam”; P. Rhyzelius 1727, s. 14; idem 1995, s. 23. 

Rhyzelius har här en fotnot till Ericus Olai: ”Hist. Svec. Goth. lib.3. ad ann. 1277.” 
Rhyzelius har i själva verket hämtat en stor del av meningen från Ericus Olai, ”Chronica 
Regni Gothorum”, där det bl.a. heter att danske kung Eriks trupper genomströvade 
Västergötland och ödelade detta land, ”Vestgociam peruagata patriam illam redderet 
desolatam”; Ericus Olai, bd 1, s. 83 (cap. xx:14). 

525  ”Invidiosus hic, sed verus tamen Patriae meae honos.” Digelius 1740, s. 57; jfr idem 
1989, s. 68. 

526  Drysén 1755, s. 3; idem 1987, s. 18. Ihre har här ändrat Dryséns plural till singular, från 
nobis exigit patria till exigerit patria mea; Nils J. Drysén, De arce Ymseborg. 
Originalkoncept, pag. 5 (UUB: Ihre 180). 

527  Odhelius 1750, s. 12; jfr idem 1979, s. 16. 
528  ”Dn. Gustavus Jonae Salonius, O. Bothniensis, patria & ecclesia sua Nagu a Muscovitis 

expulsus”, ”amore tamen patriae ductus, ad penates suos, An. 1722, reversus est”; 
Forssenius 1734, s. 25. 
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Ett återkommande begrepp, vilket omväxlade med patria, var natale 
solum, födelse- eller fädernejorden.529 Det användes om den ort (stad, 
församling) eller den trakt (härad, landskap, eller mera obestämt) varifrån 
man härstammade. Österplan citerade, som vi ovan såg, begreppet efter 
Ovidius. Natale solum motsvarade det svenska begrepp som samtidigt 
användes, födslo-ort,530 vilket vi strax kommer till. I moderna översättningar 
återges natale solum ofta med ”hembygd”.531 Men ordet hembygd, som inte 
fanns vid den tid vi här studerar, inkluderar ett drag av medvetet val, av 
något aktivt, om än aldrig så litet. Så är det inte med födelseort; alla har en 
födelseort, men den är inte alltid identisk med vad människor ser som sin 
hembygd. Natale solum bör hellre översättas med ”födelseort”, 
”födelsebygd”, ”fädernejord” eller ”fädernebygd”. För människor under den 
tid vi här studerar, så var natale solum, födelseorten, närmast en synonym 
för det mindre, egna fäderneslandet, patria propria. Därför kunde patria, 
fädernesland, och natale solum, födelseort, omväxlande användas för samma 
företeelse. Så använde Breander 1723 natale solum i en dedikation om 
Varnhems kloster, ”i vår gemensamma fädernebygd”.532 Men i en gratulation 
i samma avhandling används patria: ”Fädernesland, som du ärar, gläds över 
dig, sin son.”533 Luth 1734 blandar dessa termer, då han säger att kärleken till 
födelsebygden (natalis soli amor) lockat honom att skriva avhandlingen, och 
strax därpå att han ej bringat otillbörligt offer åt fäderneslandskärleken 
(amori Patriae), när han kallat Kållandsö för Vänerns pärla.534 Samma 
blandning av patria och natale solum återfinns i gratulationer till Luths 
avhandling.535 

Hos greve Frölich, i dennes avhandling om Västergötlands lagmän 1769, 
möter också sammanställningen av patria och natale solum. Han kan inte 
skriva om alla landskap, så ”av kärlek till födelsebygden, förblir jag inom 
Västergötland, mitt särskilda fädernesland”.536 Här finns i bakgrunden med 
största säkerhet ännu Ciceros två fädernesland, det mindre vari man var född 
och det större politiska vari man var medborgare (för Cicero Arpinum och 
Rom; för Frölich Västergötland och Sverige), de två fädernesland som rektor 
Terserus i utlysningen av Chronanders oration 1648 kallade propria patria 
respektive communis patria (se kap. 2). 
                               
529  Ex. på natale solum: Bahr 1716, s. 13, (o. grat. Wollin); Rydell 1719 (grat. Enegren). 
530  Ex. på födslo-ort: Bahr 1716 (grat. Rosenstråhle); Digelius 1740, s. [*2r, 4v]; Gilberg 

1744, s. [*4v]. 
531  Så är det genomgående i Sven Blomgrens och andras översättningar. 
532  ”in communi nostrum natali solo”; Breander 1723, s. [*2v]. 
533  ”Patria quam decoras sibi Te gratatur alumnum”; Breander 1723, s. [52] (grat. Olaus 

Odhelius). Blomgren översätter hexameterversen: ”Hembygden, ärad av dig, över dig, 
sin fosterson glädes”; Breander 1994, s. 30. Om Odhelius, på sin tid erkänd som en 
lycklig latinskald, se Lq 1452. 

534  Luth 1734, s. 2, 4. 
535  Luth 1734, s. [36, 37] (Fägersten; Joh. Camitz fil.). 
536  ”natalis soli amore, intra WestroGothiam, Patriam meam specialem maneam”; Frölich 

1769, s. 2. 
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I Gilbergs avhandling om Lidköping 1744 gratuleras författaren, med 
samma Ovidiusversar, om hur natale solum fångar oss, som Österplan 
använde 1699. Som exempel på denna fängslande känsla behöver 
gratulanten, säger han, inte gå längre än till Gilberg och dennes brinnande 
kärlek för den stad som är hans patria.537 Återigen är det mindre patria 
synonymt med fädernebygden, födelseorten, vilket understryks när Gilberg 
själv talar om Lidköping som sitt ljuva fädernesland, Patriae meae 
dulcissimae.538 Patria och natale solum blir närmast synonyma. I slutet av 
sin avhandling om Väne härad betecknar Carlander på liknande vis Tunhem 
som natale solum.539 

Några gånger, i dedikationer och gratulationer, användes svenska språket. 
Man talade då vanligen om födslo-ort. Sven Digelius använder uttrycket i 
flera dedikationer i sin avhandling om Husaby 1740: 

Jag har min Födslo-ort det vittra låf tilletat, 
 at han har trogit GUD och sina Kungar tient; 
Ta Himla-Läran mot, han först i Thule vetat 
 Och Christna Kungar ei god säkerhet förment. 
En frätand tid snart har slikt låford oss missunnat, 
 Som WESTERGIÖTHLAND har, och ägdt i forna da’r.540 

Födelseorten är här inte Husaby; Digelius kom från Lidköping. Av verserna 
framgår i stället att det är Västergötland som här kallas födelseort. Det var 
inte ovanligt att ”ort” vid denna tid betecknade något mer omfattande än 
plats eller stad; jfr det ännu använda uttrycket ”landsorten”. I en dedikation 
till Drysén 1755 finner vi sedan det svenska uttrycket ”fosterbygd”,541 vilket 
bör ses som en synonym till fädernebygd och födelsebygd, och som pekar 
fram mot det senare så brukliga ordet ”hembygd”.542 

Jag tror inte att allt detta kan avfärdas blott som från antiken hämtade 
retoriska troper om patria och natale solum. Dessa sätt att tala om sitt 
hemlandskap, och sitt förhållande till detta, återfinns inte blott i retoriska 
sammanhang, som orationer och gratulationer, utan även i privata brev och i 
den verksamhet för landskapets beskrivande, som flera av de undersökta 
dissertationernas författare, och även andra västgötar, var involverade i efter 

                               
537  ”Tuae in pulcerrimam, quae Tibi patria est, civitatem, caritatis esse ardorem”; Gilberg 

1744, s. [**1v] (grat. Carolus Johan. Drufwa). Drufwa använder caritas, i stället för det 
mer brukliga amor, för kärleken till fäderneslandet. 

538  Gilberg 1744, s. 6n.d. 
539  Carlander 1748, s. 103 (in Taonum natali solo meo); jfr idem 1985, s. 33. 
540  Digelius 1740, s. [2r], jfr ibid. s. [4v]; idem 1989, s. 13, 18. 
541  Drysén 1755, s. [4v] (grat. Tenggren); idem 1987, s. 15. SAOB har belägg för 

”fosterbygd” från 1771; första förekomsten kan nu flyttas bakåt sexton år. 
542  Enligt SAOB förekommer fädernebygd och födelsebygd redan på 1600-talet (födslebygd 

1625, fädernes bygd 1661), medan första belägget för hembygd är från 1773. 
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sina år vid universitetet. Vi skall studera detta i nästa kapitel. Andra 
förekommande latinska beteckningar för Västergötland och västgötar, som 
natio, gens, regio, regnum, etc., diskuteras sedan i det avslutande kapitlet. 

Utsagor om Västergötland. Vi har i genomgången av teman mött utsagor 
om Västergötland, vilka mestadels röjde en monumentalistisk identitet. Vi 
skall nu granska andra utsagor, sådana som specifikt framhåller västgötar 
och Västergötland. Scarin 1716 framhävde att västgötarna var de ivrigaste att 
omfatta kristendomen (kap. 1, tes 5), och betonade deras största vänlighet 
mot främlingar (kap. 2, tes 2) – vilken, som vi sett, redan Chronander 
framhöll. Gudhem ligger, för Scarin, på en plats vacker som få i 
Skandinavien (kap. 2, tes 3), och klostret skänktes som en utsmyckning åt 
Västergötland (kap. 3, tes 2).543 För Bahr 1716 vet alla att Mariestad är 
”belägen i Västergötland, genom en mängd frejdade män konungariket 
Sveriges berömdaste landskap”.544 

Hos Rydell 1719 möter en gratulation, som sammanfattar mycket av hans 
avhandling och framvisar dess monumentalistiska prägel. Gratulationen är 
skriven av den jämnårige Johan Bilmarck, vilken varit skol- och 
studiekamrat med Rydell och så småningom blev lektor i Skara.545 Några 
versar: 

Åldriga Skara, du stad mest frejdad i götarnas rike, 
Upplyft ditt huvud, med kam ordna ditt grånande hår. 

Härjade anletsdrag, som ålderdoms rynkor har fårat, 
Ögon, som otydligt se under en mörknande natt, 

Lyft dem, förnyad dig se och förundras, att nu den gestaltning, 
Vilken tillförene var, så har vänt åter till dig. [– – –] 

Skåda nu återuppväckt, huru hävderna dina, som tiden 
Under sin gång plånat ut, skimra av välkommet ljus. 

Kännedom skall du nu få om de krönta konungar, vilka 
Götarnas rike ha styrt, lyckliga genom sin makt. 

Olof Skötkonung skall träda fram liksom Stenkil och Inge 
Och varje annan, som bar spiran i götarnas land. 

                               
543  ”Vester-Gothiam loco muneris exornandam statuit”, Scarin 1716, s. 53. 
544  ”illud in WestroGothia, Regni Sveciae celeberrima, multisque nominibus incluta 

provincia […] situm esse no[ve]runt omnes”; Bahr 1716, s. 9. Bahr kan också ha avsett 
att landskapet genom sina många frejdade män var det folkrikaste, för vilket superlativet 
celeberrimus kunde användas. Men celeberrimus var vid denna tid ständigt brukat just 
för att beteckna den eller det mycket berömda (så betecknas preses för avhandlingen; 
Bahr 1716, titelblad), så jag tror att Bahr skulle använt frequentissimus, plurimus, eller 
liknande, om det var det folkrikaste landskapet han avsett att säga. Hilding Johansson, 
som översatt lite annorlunda, tolkar också celeberrima som ”mest … berömt”; Bahr 
1959, s. 29. 

545  Om Bilmarck, se Lq 1302, o. C&V, s. 37. 
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Sigfrid skall komma också, som sig bör, i biskopliga skruden, 
Prästernas långa rad, smyckad med ämbetets dräkt. 

Sorl och behagliga skratt skall det bliva och viskningar glada, 
Då sina öden från förr envar berättar för dig. 

Läsa du får med tanke och blick om krig och om kyrkor, 
Så ock om borgar och slott, kungamakt skapat åt sig. [– – –] 

546 

Det är den urgamla götastaden, som frambesvärjs och tilltalas. Från Skara 
har kungar styrt götariket, har biskopar utövat ämbetet; här har krig 
utkämpats, borgar, slott och kyrkor byggts. Rusta dig till fest; Bilmarck 
utlovar glädje och gamman vid återupplivandet av stadens framfarna öden. 
Denna fröjd vid det frejdade forna är den monumentalistiska identitetens 
glädje.547 

I Rydells egen text finner vi försäkranden av att Skara är bland det 
sveogötiska rikets äldsta städer (del 1, § 3), att han varit huvudstad 
(metropolis) och kungasäte (del 2, § 1),548 att stiftet omfattat båda 
götaländerna (utramque Gothiam) och att staden kan berömma sig av att 
biskopar och ärkebiskop först fanns i Skara (del 2, § 2), och att kyrkan har 
storartade gravmonument över kungar, stormän och biskopar (del 2, § 3). 
Efter att ha beskrivit gymnasiet och dess lärdom, uttrycker han önskan att 
därifrån fler begåvningar skall utgå, vilka ”måtte kunna upprätthålla vår 
västgötska nations ära”.549 Rydell gratuleras också för att han finner ett 
sådant nöje i ”det plikttrogna minnet av födelsestaden”, att han vill skänka 
ytterligare glans åt denna.550 Breander 1723 framhåller hur kungar är 
begravda i Varnhem, en av fäderneslandets vackraste kyrkor.551 I en 
gratulation till Breander talas om Valle härad, där Varnhem ligger, som den 
ljuvaste plats i Göta land.552 

Paulus Rhyzelius talar mer explicit om Västergötland i inledningen till sin 
avhandling om Axevalla borg; Västergötland är mycket stort till omfång och 
folkmängd, och i dessa avseenden står det tillbaka för få, om ens några, 

                               
546  Rydell 1719, s. [*3r, *3v] (grat. Bilmarck). Jag följer Blomgrens översättning, i Rydell 

1982, s. 9f. 
547  För liknande monumentalistiska inslag, jfr versar i: P. Rhyzelius 1727, s. [*4v], [36] 

(Hodell; J. & C. Christiernin); idem 1995, s. 18, 32. 
548  Även Digelius 1740, s. 33, talar om Skara som Västergötlands huvudstad eller metropol, 

”sed W.Gothiae etiam metropoli, Scaris”; idem 1989, s. 44. Likaså Gilberg 1744, s. 23; 
jfr idem 1746, s. 70. 

549  ”nationis nostrae Vestergothicae gloriam tueri possint”; Rydell 1719, del 2, § 3, s. 40; jfr 
Rydell 1982, s. 25. 

550  ”quod patriae urbis, […] pia memoriâ adeo oblecteris, ut eam multis ante nominibus 
claram, […] celebriorem redde volueris”; Rydell 1719, s. [53] (grat. Wedholm). 

551  Breander 1723, kap. 2, del 1, tes 6 (s. 20); kap. 2, del 2, tes 4 (s. 38). 
552  ”[…] Gothiae quo non jucundior alter / Est locus …”; Breander 1723, s. [52] (grat. Olaus 

Odhelius). 
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sveogötiska landskap; så överflödar det idag, mer än andra landskap, av 
”forna tiders minnesvärda monument”.553 Axel Luth citerade instämmande 
Andreas Rhyzelius versar om att Läckö måtte förbliva en storartad prydnad 
för Västergötland.554 För Luth var landskapet också ”vårt Västergötland”.555 
Samma uttryck använder Forssenius i avhandlingen om Skövde.556  

I en dedikation på alexandinsk vers framhåller Digelius 1740 kärleken till 
landskapet: 

Den kiärlek som jag bordt til Wester-Giötland visa 
 Och tack mot Ehr, de ark dels röija som iag ter; 
Men til att röija alt ei tusend böker spisa; 
 Dock tagen gunstigt up hvad iag här skyldigst gier:557 

Hans övriga skildring av landskapet och västgötarna handlar, som vi ovan 
berört, om västgötarnas religiositet och kraftfullhet, om landskapet som tog 
emot kristendomen och kristna kungar medan andra förhärdade sig i 
hedendom.558 ”Inte utan särskild glädje återupplivar jag minnet av de gamla 
tiderna och betraktar jag våra förfäders fromma iver i fråga om att antaga 
och utbreda kristendomen.”559 Digelius förnekar att han av 
fäderneslandskärlek, Patriae amore, endast kan tala om västgötarnas 
förtjänster; han kan harmas över sina västgötar, för att de var långsamma att 
anamma den lutherska reformationen.560 Han räds varken avund eller tvivel, 
utan står fast vid att kristendomens första fasta bas var i Västergötland.561 I 
                               
553  ”paucis, si ullis, Svio-Gothici imperii proviciis cedit: ita prae reliquis hodieque abundat 

memorabilibus antiquitatum monimentis”; P. Rhyzelius 1727, s. 1; Blomgren översätter, 
P. Rhyzelius 1995, s. 19, ”märkliga minnesmärken från forna tider”. 

554  ”Grandeque West-Gothiae sit, velut ante, decus”; Luth 1734, s. 35; jfr Luth 1986, s. 49. 
Detta är avhandlingens avslutning. Luth hade i avhandlingens första paragraf kallat 
Läckö en utomordentlig prydnad för trakten, eller regionen, regionisque ingens decus 
(Luth 1734, s. 2), varpå han i § 2 skrev att slottet uppfördes som en prydnad för ön det 
ligger på (insula, in cujus decus, surrexit magnifica arx Leckoea; ibid. s. 6). En 
uppmärksam läsare, troligen Sven Wilskman, har vid det senare stället antecknat ”decus 
partiale, totale regionis”, och hänvisat till paragraf 1, varmed han ville säga att slottets 
prydnad delvis är för ön, men som helhet för trakten (eller kanske landskapet); Axelius 
Pet. Luth, Specimen academicum, De Leckoea, olim episcopali, nunc regia Wester-
Gothiae arce, Uppsala 1734, exemplar med anteckningar, interfol. recto, s. 6 
(Manuskript. N. Västergötland. Läckö; SSLB). 

555  ”Gothiam nostram Occidentalem”; Luth 1734, s. 25; idem 1986, s. 39. Av sammanhanget 
framgår att detta ”vårt” inte är i retorisk mening, som när man talar om ämnet eller 
föremålet för sitt föredragande eller avhandlande, utan verkligen avser att utsäga 
tillhörighet, att det är vårt. 

556  ”W-Gothiam nostram”; Forssenius 1734, kap. 1, § 3 (s. 8). 
557  Digelius 1740, s. [3v-4r]; idem 1989, s. 16f; ”böker” avser troligen måttbeteckningen 

(1 bok = 24 ark); ”spisa” betyder förslå, räcka till. 
558  Detta tas också upp i Laurentius Svenonius gratulation; Digelius 1740, s. [71f]. 
559  Digelius 1740, s. 62; cit. efter idem 1989, s. 71. 
560  Digelius 1740, s. 64f; idem 1989, s. 73f. 
561  Digelius 1740, s. 67ff; idem 1989, s. 75ff. 
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likhet med Digelius blickade Carlander mestadels bakåt; han skulle beskriva 
de minnesmärken, memorabilia, som fanns kvar och som syntes honom 
minnesvärda för eftervärlden.562 Samma känsla ger Drysén uttryck för; 
fäderneslandets minnesmärken bör vara vars och ens främsta intresse.563 
Greve Frölich, slutligen, skriver i den sista av de avhandlingar vi här 
granskat, om Västergötland på landskapslagarnas tid: 

Bland dessa landskap stod Västergötland, om du i visst avseende undantagit 
Tiundaland, inte tillbaka för något av de andra, vare sig du betraktar landets 
stora omfång, eller antalet invånare eller den tid från vilken det kunnat glädja 
sig åt landskaps rätt.564 

Detta talessätt, att inte stå tillbaka, förekommer här och var i 
avhandlingarna.565 Det sker aldrig genom jämförelse med något namngivet 
landskap eller genom kontrastering med någon annan namngiven trakt, om 
man inte, som Frölich låter Västergötland göra, faktiskt står tillbaka för 
någon. Detta talessätt har karaktär av ett allmänt framhävande av sitt 
landskap, sin trakt och de sina. Det är en retorisk trop, som uppenbarligen 
tjänar syftet att berömma; det är själva kärnan i lovtalstraditionen, vilken vi 
behandlade i kap. 3, som här lever kvar. 

3. Karaktär och skaplynne. 

Västgötarnas skaplynne. Stundom kan avhandlingsförfattarna använda 
termer som innehållsligt närmar sig vårt identitetsbegrepp. Man finner det 
inte minst hos Algot Scarin (1716), som beskriver det som ett gammalt fel i 
vårt folks karaktär (mos, pl. mores) att försmå det inhemska, till förmån för 
det utländska.566 Han polemiserar mot dem,567 som, med Sven Blomgrens 

                               
562  ”qvae in illâ [Wänerensi ditione; Vänertrakten] ad memoriam posteritatis digna 

supersunt”; Carlander 1748, s. 1; jfr idem 1985, s. 11. Likaså: ”qvae ad memoriam 
posteritatis insignia illa [dotterförsamlingen Ryr] ostentare potest”; Carlander 1748, 
s. 88; jfr idem 1985, s. 27. 

563  Drysén 1755, s. 2; jfr idem 1987, s. 17. 
564  ”Has inter provincias eminuit WestroGothia, nulli reliquarum, si Thiundiam certo 

respectu exceperis, secunda, sive spectes amplitudinem Regionis, sive numerum 
incolarum, sive aetatem ex quo Jure Provinciae gavisa est.” Frölich 1769, s. 6. För det 
avseende, i vilket Tiundaland undantages, hänvisar Frölich till Snorre Sturluson. 
Säkerligen avser han Snorres ord i Olav den heliges saga, kap 77: ”Tiundaland är den 
rikaste och bästa bygden i Svitjod. Hela riket stödjer sig på den. [– – –] När lagarna 
skiljer sig åt ska de alla underställas uppsalalagen och alla andra lagmän ska vara 
underställda den som är i Tiundaland.” Sturluson 1992, s. 89. 

565  Drysén 1755, s. 2; idem 1987, s. 17f. 
566  ”veterem illum, qui in moribus gentis nostrae jam diu invaluit, errorem, quo ea, quae in 

patriae sinu nascuntur, […] plerumque fastidiant”; Scarin 1716, s. 2f; idem 1974, s. 12. 
567  Han avser närmast dansken Hans Svaning, som under pseudonymen Peter Parvus 

Rosefontanus utgav en kritik av Johannes Magnus, Refutatio calumniarum cuiusdam 
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översättning, ”förhåna det svenska kynnet såsom varande icke kultiverat 
genom några ädla studier och icke genom någon uppfostran vant vid dygd 
och måttfullhet”. Vad som här benämns svenskt kynne heter hos Scarin 
”ingenium Svethicum”.568 Begreppet återkommer när Scarin talar om att 
överflöd av rikedom och njutningar förvekligar ”det manliga kynnet”, virile 
ingenium.569 Han talar också om ”skaplynnets förträfflighet”, ingenii 
praestantia,570 om en ”under Musernas ok tämd karaktär”, återigen 
ingenium,571 och om hur långvarig vana vid fädernas seder och bruk kan bli 
”liksom till en andra natur”, alteram quasi naturam.572 Trettio år senare 
skriver Scarin, i noter till Carlanders andra avhandling, om hur ”kynnet hos 
infödingarna, d.v.s. de första invånarna”, är som hos de senare, och om hur 
”varje orts eller saks karaktär och utseende” givit dem namn. Det latinska 
ordet för kynne och karaktär är här indoles.573 Hos Tidström 1748 möter den 
snarlika tankefiguren ”platsens skaplynne”, betecknande nog i rubriken till 
ett avsnitt som återger Scarins åsikter.574 I  avhandlingen om Ymseborg 1755 
heter det att denna ointagliga borg var passande för den tidens skaplynnen, 
dvs. för folk med omåttlig begär att härska och som inte erkände kungarna, i 
en tid av upprorsplaner, oroligheter och belägringar.575 

Att översätta dessa latinska ord, mores, ingenium och indoles, med lynne, 
kynne, karaktär och liknande, är inte godtyckligt; översättningarna finns i 
1700-talets lexika.576 De kan också grundas, ehuru Scarins översättare Sven 
Blomgren troligen inte kände till det, i Scarins egna anteckningar. I ett 
latinmanuskript har han skrivit: ”Skaplyndi mores, indoles et agendi ratio.”577 

För tidens författare var det givet att landskapsbefolkningar, i likhet med 
större nationer, hade sina karaktärer, vilka Wexionius-Gyldenstolpe, som vi 
sett, på ett stereotypt sätt redogjorde för. När avhandlingsförfattarna 

                                                                                                                             
Ioannis Magni Gothi Upsalensis, quibus in historiam sua ac famosa oratione Danicam 
gentem incessit…, [Köpenhamn] 1560. 

568  Scarin 1974, s. 14; idem 1716, s. 6. 
569  Scarin 1974, s. 15; idem 1716, s. 8. 
570  Scarin 1974, s. 16; idem 1716, s. 11. 
571  Scarin 1974, s. 17; idem 1716, s. 13. 
572  Scarin 1974, s. 17; idem 1716, s. 13. 
573  ”Indigenarum, hoc est primorum terrae illius incolarum eandem indolem fuisse qvae 

posterorum fuit”; ”loci aut rei denominandae cujusqve indolem & formam pro ratione 
fuisse”; Carlander 1748, s. 66n, 89n. 

574  ”§. 6. Memorabilia, ex locorum ingenio, nomine & historiis deducenda tradit.” Dvs. 
”Paragraf 6 återger minnesvärda ting, som bör framdragas ur platsens skaplynne, namn 
och historia”. Tidström 1748, s. 23. Paragrafen är till stor del ett referat av åsikter som 
Scarin delgivit Tidström, trol. i ett nu förkommet brev. 

575  ”quam accomodatam talibus ingeniis fuerit arx”; Drysén 1755, s. 17; jfr idem 1987, s. 28. 
Orden är egentligen Johan Ihres; Nils J. Drysén, De arce Ymseborg. Originalkoncept 
med Johan Ihres korrigeringar, s. 45 (UUB: Ihre 180). 

576  Jac. Ax. Lindblom, Lexicon Latino-Svecanum. Latinsk och Swensk Ord-Bok, Upsala 
1790, art. indoles, ingenium, mos. 

577  ”Skaplynne är sed, anlag och handlingsgrund”; Algot Scarin, Latinska anteckningar till 
svensk historia, ark nr 5, § xv; i: ”Anteckningar i Sveriges historia” (UUB: Nordin 798). 
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beskriver landskapets och befolkningens karaktär, så sker det dock utan att 
explicit kalla detta skaplynne eller indoles; i stället beskriver man, som vi 
ovan sett, landskapets förtjänster och dess befolknings bedrifter och dygder, 
dess ärliga fromhet och krigiska raskhet. Det är så dessa författare ger 
uttryck för identitet. 

4. En monumentalistisk identitet. 

När vi finner utryck för identitet i dessa avhandlingar, så är det nästan 
uteslutande av monumentalistiskt slag. I sina skildringar av Västergötland 
och dess befolkning framhävs det urgamla, det storslagna och prydande, det 
minnesvärda, det nöjsamma, det dugliga och sediga. Historien, förfädernas 
gärningar, krig och fromhet ges stort utrymme. Blicken är riktad dels mot 
landskapet, vars naturliga och kulturella förtjänster målas i så tilltalande 
färger som möjligt, dels mot folket, vars krigiska bedrifter och uppriktiga 
fromhet lyfts fram. Det handlar om att framhäva det stora och monumentala, 
det minnesvärda och prydande, hos Västergötland och västgötarna. 
Konklusionen man vill ge är att sådana har landskapet och västgötarna varit, 
och sådana är de ännu. Den ovan återgivna gratulationen från Johan 
Bilmarck i Christopher Rydells Skaradissertation 1719 är en god 
representant för detta: 

Härjade anletsdrag, som ålderdoms rynkor har fårat, 
Ögon, som otydligt se under en mörknande natt, 

Lyft dem, förnyad dig se och förundras, att nu den gestaltning, 
Vilken tillförene var, så har vänt åter till dig. [– – –] 

Skåda nu återuppväckt, huru hävderna dina, som tiden 
Under sin gång plånat ut, skimra av välkommet ljus. 

Det första undantaget från monumentalistisk identitet i dessa 
västgötadissertationer utgör Bergmans avhandling om Vadsbo härad 1759. 
Den är, som vi sett ovan, en avhandling som helt ägnas ortens näringar. Det 
monumentalistiska lyser med sin frånvaro. Bergman är inställd på att 
presentera en bild av det aktuella tillståndet, att göra en ekonomisk 
inventering av häradets samtida tillstånd. Han undviker uttryckligen att ge 
sig in på förslag om förändringar av tillståndet; hans roll är kartläggarens, 
dokumenterarens, inventerarens. Vi kan därför karaktärisera hans avhandling 
som uttryck för en inventarisk, snarare än en kritisk identitet. 
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5. Wilskmans projekt 1749 

1. Tidiga västgötabeskrivare 

När västgötastudenterna lämnade universitetet, antingen som promoverade 
magistrar eller utan examen, så återvände de i de flesta fall till 
Västergötland. Ungefär hälften kom att prästvigas, och därefter verka inom 
kyrkan och skolväsendet. I början av 1700-talet blev så många som var 
fjärde västgötastudent soldat, medan de civila yrkena lockade lika många 
under de relativt fredligare tiderna därefter.1 Men jämfört med 
medelstudenten blev västgötastudenten oftare prästvigd.2 De återvändande 
studenterna hade erfarenhet av gemenskap, eller i varje fall medlemskap, i 
studentnationen, och de var genom denna mer eller mindre bekanta med de 
allra flesta av dem i deras egen ålder (plus och minus ungefär fem år), som 
kom att besätta kyrkliga och civila ämbeten i hemlandskapet. De utgjorde, i 
de landskap, län och stift de återvände till, en utbildad elit, varav hälften 
därtill erhöll samma ståndstillhörighet. Utbildningen kan därför sägas ha haft 
en utjämnande effekt på dessa studentkullar, som till härkomsten var av 
olika samhällstånd och sociala grupperingar. Denna ståndscirkulation är väl 
utredd på riksnivå, men vad den innebar för de deltagandes mentalitet och 
idévärld förefaller inte att ha studerats.3 Det kan inte heller här utredas, där 

                               
1  Av 118 västgötastudenter som inskrevs i Uppsala åren 1701-1705 avled 9 under 

studietiden (7,6 %). Av de kvarvarande 109 blev 52 präster (47,7 % av 109), och 
ytterligare 6 (5,5 %) verkade inom skolväsendet (gränsen mellan kyrka och skola är 
svårskönjbar; många vandrade över den, lärarna var ofta präster). Så många som 30 
studenter (27,5 %) blev soldater, en följd av stora nordiska krigets hårda skattning av 
mankönet. Civila yrken (näringsverksamhet, administration, läkare, akademisk karriär, 
etc.) attraherade 16 studenter (14,7 %). Femtio år senare, 1751-1755, inskrevs 76 
västgötastudenter i Uppsala, varav 3 avled under studietiden (3,9 %). Av de kvarvarande 
73 blev 37 präster (50,7 % av 73), 6 lärare (8,2 %), 7 soldater (9,6 %), medan civila 
yrken nu lockade så många som 21 studenter (28,8 %). De med okänt öde utgör för 
perioderna 4 (3,7 %), resp. 1 (1,4 %). Statistiken framtagen ur Bo V:son Lundqvist, bd. 
1-2. 

2  Jfr Samzelius 1950, s. 23f. 
3  De grundläggande studierna kring ståndscirkulation är Sten Carlsson, Ståndssamhälle 

och ståndspersoner 1700-1865. Studier rörande det svenska ståndssamhällets 
upplösning, Lund 1949; idem, Bonde – präst – ämbetsman. Svensk ståndscirkulation från 
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vi håller oss endast till den sida av denna idévärld som berör den västgötska 
identiteten. 

Det gemensamma ursprunget i ett bestämt landskap, den likartade 
erfarenheten av nationsliv och universitetsstudier, och slutligen den för de 
flesta gemensamma scen för yrkeslivet som stiftet och skolväsendet 
utgjorde, blev en underlättade kontext till det intresse för det västgötska som 
många av studenterna gav uttryck åt även sedan de lämnat akademin. 
Praktiskt taget alla av dem som vi i denna avhandling stiftar bekantskap med 
hade en bakgrund som medlemmar av Västgöta nation i någon 
universitetsstad. Studentnationen utgjorde fram till sekelskiftet 1900 den 
gemensamma nämnaren för dem som i skrift gav uttryck för västgötsk 
identitet. 

Under 1600-talet vaknade ett intresse för att beskriva landet, vilket 
resulterade i beskrivningar som gärna hade en viss historisk slagsida. Som 
exempel kan nämnas Johannes Messenius Sveopentaprotopolis 1611 och 
Specula 1612, eller den mest allsidiga beskrivningen, Wexionius Epitome 
1650. Därtill kom de av staten understödda antikvariernas kartläggning av 
forntida minnesmärken, framför allt från 1660-talet,4 och Eric Dahlbergs 
projekt för en monumental beskrivning av Sverige, Svecia antiqua et 
hodierna, från slutet av seklet. Detta beskrivande var, som vi berörde, inte 
en rent svensk, utan fastmer en internationell trend. 

Det skulle förvånat om inte detta generella beskrivningsintresse hos vissa 
tagit sig uttryck i en önskan att beskriva den egna ursprungsorten, en stad 
eller ett landskap. Detta tog sig först uttryck i orationer, varav Chronanders 
och Trananders ovan diskuterade var de tidigaste exemplen rörande 
Västergötland, men efterhand också i regelrätta beskrivningar, varav de ovan 
diskuterade dissertationerna var en genre knuten till universiteten. Men det 
förekom också att man efter sin universitetsvistelse gav uttryck åt denna 
beskrivningsvilja, och det är detta som här intresserar oss. 

De första beläggen är litterära, dvs. vi har inte texterna i behåll. Vi har 
ovan i förbifarten nämnt att Rydell i sin Skaradissertation 1719 citerade ur 
domprosten Omoenius manuskript om Skara stad. Rydell uppger att 
manuskriptet tillkommit under Omoenius tid som domprost, alltså någon 
gång 1653-1677, då han därefter var biskop i staden.5 Ett annat tidigt 
exempel finner vi bland Harald Ullenius prästbiografier, där det om Asmund 
Scarin, fader till den ovan nämnde Algot Scarin, heter: ”Han höll en vacker 

                                                                                                                             
1680 till våra dagar, Stockholm 1962. Den sociala bakgrunden för studenterna i Uppsala 
på 1730-talet var 30,8 % prästfamiljer, 19,7 % ofrälse ståndspersoner, 17,3 % borgare, 
26,5 % bönder, medan 5,7 % var från adlig eller okänd bakgrund; Carlsson 1949, s. 217. 

4  Schück bd 1-4; Widenberg 2006. 
5  Rydell 1719, kap. 2:3. Om Andreas Omoenius (1608-1684), se Lq 172 (med tillägg), och 

Warholm I, s. 30f. 
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offentlig oration om Skara för att söka vinna lärartjänst.”6 Detta bör ha varit 
år 1684, då Asmund Scarin först utnämndes till lektor i filosofi vid 
gymnasiet i Skara, men sedan fick stå tillbaka.7 

Vi kan därtill förmoda att en del beskrivningar så gått förlorade att vi inte 
ens har dem litterärt belagda. Skara brand 1719, bränderna på biskopssätet 
Brunsbo 1712 och 1730, samt bränder på gods som Gräfsnäs och Hellekis är 
några av de tillfällen då äldre arkiv gått förlorade;8 likaså branden i Uppsala 
1702, då Andreas Rhyzelius förlorade några tusen manuskript av litterära 
västgötar.9 

Från sent 1600-tal och första halvan av 1700-talet finns landskaps- och 
ortsbeskrivningar bevarade i arkiven. Den äldsta regelrätta beskrivning av 
Västergötland som vi har i behåll, om vi undantar Chronanders och 
Trananders orationer, är en tresidig latinsk sammanställning, ”WestroGothia 
Ducatus” (Hertigdömet Västergötland), troligen tillkommen på 1690-talet. 
Texten ger intryck av att vara ett ungdomsarbete; den är på latin, skolans och 
universitetens språk; skrivstilen, en närmast präntad antikva inte ovanlig mot 
slutet av1600-talet, ger ett skolaktigt intryck; källorna är litterära. 
Författarens namn är inte angivet och omständigheterna kring manuskriptet 
är mestadels okända, men det måste ha tillkommit efter reduktionen 1683, då 
Läckö omnämns som ”förr De la Gardiernas grevskap”.10 Beskrivningen kan 
ha tillkommit för övnings skull vid gymnasiet eller universitetet, men också 
för författarens eget nöje. 

Författaren har använt sig av klamrar på olika nivåer för att ringa in 
beskrivningsområden. Den översta nivån (nivå 1) är hertigdömet 

                               
6  ”Munus docendi, publicum adgressurus pulcram de SKARA habuit orationem.” (SSLB: 

Ullenius 9:1, § 38). 
7  Om Asmund Scarin (1641-1711), se Lq 606. 
8  Upplysningar angående familjearkivs öden i Västergötland ges av Johan Peter Carlmark, 

Brev till Anders Fryxell, 17/7 1847 (KB: D.329:8:6). 
9  ”Sedan en Samling af några 1000 MSC:ter, then jag fådt i min vngdom, efter och af 

literatissimo W-Gothorum, plurium haerede, brann, me absente, vp, med Vpsala, år 1702, 
har jag aldrig til sådan egendom hunnit komma.” Andreas O. Rhyzelius, Brev till C. C. 
Gjörwell 17/1 1758 (orig. på KB), publ. i [C. C. Gjörwell,] Brefwäxling, bd 1, Stockholm 
1798, s. 86f. Jfr Josef Helander (red.), Biskop A. O. Rhyzelius …, 1901, s. 28; Helander 
förmodar att manuskripten till stor del utgjort ett familjearkiv efter släkter som Odhelius, 
däribland professor Ericus Odhelius. 

10  ”comitatuque olim DelaGardiorum” (s. 4); ”WestroGothia Ducatus”, (SSLB: Sundholm 
144). Beskrivningen upptar s. 2-4 av ett halvark papper vikt i kvartoformat. Författaren 
har placerat halvarket vågrätt och fyllt ett uppslag med text från ena marginalen till den 
andra; när denna sida av halvarket inte förslått har han vikt halvarket till kvartoformat 
och på det som blev s. 4 skrivit om Västergötlands sjöar. Den första sidan i 
kvartoformatet har varit blank. På denna blanka sida har sedan Gabriel Tidgren, tidigast 
på 1780-talet, antecknat ”N:o 2. Bilaga till Obs. W.G. Gen. [trol. Observationes 
WestroGothiae generaliter] p. 6-4. Divisio Westrogothiae” (Bilaga till iakttagelser 
rörande Västergötland i gemen, s. 6-4. Västergötlands indelning); därunder är förtecknat 
gamla städer, kloster och slott i Västergötland. Hänvisningen är till Sven Wilskmans 
manuskript ”Om Westergiöthland i gemen” (SSLB: Wilskman 18:12), där s. 6-4 handlar 
om Västergötlands sjöar. 
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Västergötland, varunder, med en klammer, inringas följande områden 
(nivå 2): gränser, vapen, produkter, seder, utsträckning, städer, småstäder, 
residens, härader, skogar, berg, källor, vattendrag och sjöar. Av dessa har 
följande egna underavdelningar (nivå 3) inom en klammer: städer, mindre 
städer, residens, sjöar. Inom avdelningen sjöar finns ytterligare två nivåer 
(nivå 4-5). Beskrivningens struktur talar inte för att något vanligare schema 
följts. Beskrivningen slutar med olika naturfenomen, men i övrigt synes 
ingen genomtänkt ordning; så separeras gränser, utsträckning och härader, 
teman som andra beskrivningar vanligen höll samman. 

Systemet med klamrar för att ringa in beskrivningsområden användes, 
som vi såg ovan, av Nathan Chytraeus 1594 för hans ramistiska indelningar 
av resebeskrivningar. Att arbeta med klamrar hade sin grund i de medeltida 
handskrifterna och togs, i likhet med abbreviaturer och annat, över när 
böcker började tryckas. Under 1600- och 1700-talen finner vi denna 
klamrade kunskap inom försök, från Francis Bacon till den franska 
Encyklopedien, att klassificera vetenskaperna.11 Men att klamra kunskap var 
också ett sätt att underlätta inlärning för studenter.12  

Författarens källor är inte angivna, men de är uppenbarligen litterära. Han 
har för beskrivningen av seder hämtat sina uppgifter från Wexionius 
stereotypa katalog över landskapskaraktärer i Epitome,13 och framhållandet 
av västgötaostens överlägsenhet över parmesanen har han, kanske via en 
andrahandskälla, från Olaus Magnus.14 Västergötlands vapen beskriver han 
som gyllene och blått, den under 1600-talet gängse, från Messenius 
härstammande, felaktiga uppfattningen.15 Beskrivningarna av stadsvapnen 
synes vara efter Messenius Specula eller Wexionius Epitome. Troligen är det 
användande av sådana äldre källor som förklarar vissa förbiseenden, som att 
staden Borås saknas, eller att Norge (dvs. Bohuslän) sägs gränsa till 
Västergötland. 

Förutom andra anonyma beskrivningar,16 så har vi också manuskript 
hänförbara till kända författare, som biskopen Andreas Rhyzelius, 

                               
11  Robert Darnton, ”Epistemological Angst: From encyclopedism to advertising”, i: Tore 

Frängsmyr (red.), The Structure of Knowledge: Classification of Science and Learning 
Since the Renaissance, Berkeley, Cal., 2001, s. 53-75. 

12  Se t.ex. Samuel Grosserus, Otium Ulysseum studiosae juventutis, h.e. Geographia 
Qvadripartita Geodaetico-Physico-Politico-Historica Methodo memoriae juvenili 
congruâ Tabulis Synopticis digesta, & introductione ad Notitiam praecipuorum cujusqve 
Regionis Scriptorum aucta, 2. uppl., Francofurti & Lipsiae 1698. Ett exemplar, 
införskaffat i Stockholm 1702 av Johannes Semnander (se Lq 1066), finns i SSLB. 

13  ”Mores: Simplices, pacifici, constantes et sine impotentia quieti.” (”WestroGothia 
Ducatus”, s. 2; SSLB: Sundholm 144). Jfr Wexionius 1650, sign. L5rf.: ”Westrogothi 
simplices, pacifici & constantes; Et sine impotentiâ quieti.” 

14  Olaus Magnus 1976, s. 84f. (Bok 13, kap. 46). 
15  Författaren kan ha denna uppgift från Messenius, Paulinus Gothus eller Wexionius; se 

kap. 2 ovan. 
16  ”Wester-Göthland” (RA: Eriksbergsarkivet 3430:13, Ämnesordnade handlingar, 

Topographica). Handlingen, som upptar 33 sidor i folio, är opaginerad, och 
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borgmästaren Jonas Wollin, löjtnanten Rutger Belfrage och prosten Harald 
Ullenius. Jag kan här endast dröja vid den sistnämnde, vilken, som vi strax 
ska se, var så betydelsefull för Sven Wilskman.17 

Harald Ullenius (1669-1731) var bondeson från Böne och studerade i 
Uppsala 1693-1700.18 Hans avhandlingar behandlade hebréernas heliga eld 
(pro exercitio 1699) och samhällsformers öden (pro gradu 1700).19 Efter ett 
decennium som bataljonspräst blev han 1711 kyrkoherde i Järpås, för att 
1715 tillträda kyrkoherdebeställningen i Timmeled och Bogesund (nuv. 
Ulricehamn).20 Ullenius var en man som ständigt skrev. Han efterlämnade 39 
volymer med mestadels egna anteckningar, predikningar, anekdoter, 
språkliga notiser, prästlängder, händelser i hans liv, etc. Av dessa finns idag 
ett drygt tjugotal i behåll, de flesta i Skara stiftsbibliotek.21 I likhet med de 

                                                                                                                             
beskrivningen är mycket ofullständig. Författaren och bibliofilen Dan Korn har betecknat 
den som ”det äldsta kända exemplet på lokalhistorisk forskning omfattande hela 
landskapet Västergötland”. Dan Korn, ”Wester-Göthland. En landskapsbeskrivning i 
Ericsbergs-arkivet”, Biblis, nr 3/4, 2000, s. 28-30, cit. s. 30. Vi vet nu att så inte är fallet. 

17  Andreas Rhyzelius har vi flera gånger stött på i denna studie, och vi skall möta honom 
längre fram. Detsamma gäller Jonas Wollin. Artillerilöjtnanten Rutger Belfrage (1689-
1751) tog avsked från aktiv tjänst 1717 och levde sedan en lantadlig tillvaro i Västra 
Tunhem. Hans intresse för Västergötland och dess beskrivning har legat bortglömt i mer 
än två sekler och först under detta arbete återupptäckts. Hans handskrifter hamnade hos 
Sven Wilskman, i vars samling de ännu finns kvar. Jag har för avsikt att i ett annat 
sammanhang återvända till de tidiga västgötabeskrivarna. 

18  Om Ullenius, se Lq 963; Benny Jacobsson, ”Inledning”, i Harald Ullenius, 
Västergötlands elva städer (1714), under utgivning. 

19  De Igne Sacro Hebraeorum, Uppsala 1699 (pres. Johannes Palmrot); De Fatis 
Rerumpublicarum, Uppsala 1700 (pres. Johannes Reftelius). Den senare dissertationen 
uppmärksammas i Andreas Hellerstedts pågående avhandlingsarbete vid Institutionen för 
litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. 

20  Ullenius prästgärning behandlas av R. Lannér, ”En prästerlig livsbild från vår 
storhetstid”, Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara stift, årg. 28 (1933), 
s. 36-54 (även som särtryck, Skara 1933). 

21  Uppgiften om 39 volymer är från Warholm 1871-74, vol. 2, s. 411. Någon inventering 
eller katalogisering av vad som idag finns kvar har hittills inte gjorts. En kort förteckning 
över Ullenius litterära kvarlåtenskap finns i Lärda tidningar, 1750, nr 76, s. 303f. De 
flesta där nämnda skrifter, som förefaller vara de som Sven Wilskman, Sven Hof och 
sedan Andreas Winbom ägde, finns i behåll, vilket inte kan sägas om de manuskript som 
Gustaf Elfsten uppgav sig äga 1778; (Gustaf Elfsten, Bilaga till brev till Olof A. Knös, 
4/1 1778; SSLB: Knös 1, s. 687-690). En volym med handskrifter av Ullenius ägdes av 
Thomas Thorild 1770, förvärvades av samlaren Jacob Westin, och kom med dennes 
samlingar till UUB (UUB: Westin 1135). Handlingar efter Ullenius ägdes också av lektor 
Lars Frigell (1735-1804) (Anteckn. av Olof A. Knös; SSLB: Knös 33:73). 
Rikshistoriografen Anders Schönberg (1737-1811) ägde två volymer av Ullenius 
handskrifter; ”Mycket däraf rörde des landsort.” (Anders Schönberg, Brev till Olof A. 
Knös 14/6 1786; SSLB: Knös VI A). Schönberg kunde inte återfinna skrifterna, vilka kan 
ha tillhört dem som urkundsutgivaren Samuel Loenbom (1725-1776) förskingrade för 
honom; skrifterna kan också ha skattat åt förgängelsen vid Gävle brand 1869, då 
Schönbergs till gymnasiet skänkta handskrifter förstördes (Bertil Bromée, 
Handskriftsamlarna och de svenska arkiven 1700-1950, Acta bibliotheca regiae 
Stockholmiensis XXIX, Stockholm [1977], s. 143f.). 
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flesta här behandlade personer, så finns ingen bild bevarad av Ullenius; men 
han beskrives som en ”munter och glad omgängesman”, och en ”något lång 
man till wäxten, wäl wäxt, lagom fyllig, hade rödlätt ansigte, brukade eget 
hår”.22 

Några av Ullenius handskrifter är av speciellt intresse för oss, bl.a. två 
skrifter som var färdiga 1714, Hendecapolis Visigothica23 och Skara Stifts 
Sokna-Register.24 Tillsammans utgör dessa en beskrivning av Västergötland, 
där den förra skriften behandlar städerna och den senare tar upp socknarna. 

Ullenius beskrivning av de elva västgötastäderna hör till den 
stadsbeskrivningsgenre, som berördes i kap. 3, och vars första svenska 
bidrag får sägas ha varit Messenius Sveopentaprotopolis, i vilken ”Sweriges 
och Götes hufwudstädher, såsom äro Ubsala, Sigtuna, Scara, Biörköö och 
Stockholm” beskrives;25 en genre till vilken vi också kan föra Olof 
Hermelins diktverk ”Hecatompolis Suionum”, i vilket hundra svenska städer 
skildrades epigrammatiskt.26 

Ullenius inleder sin stadsbeskrivning med ett kapitel om stadsbyggandets 
ursprung. I enlighet med tidens uppfattning ser han i Bibeln inte bara Guds 
ord utan också den säkraste historieskrivningen: Städer började byggas av 
Kain, som uppges i 1. Mos. 4:17. Ullenius ger också uttryck för känslan av 
förgänglighet; glänsande städer har förfallit, så att blott deras namn lever 
kvar. Han andas en stoisk resignation, inte ovanlig under 1600-talet, inför 
detta oundvikliga faktum.27 

                               
22  Gustaf Elfsten, Bilaga till brev till Olof A. Knös, 4/1 1778 (SSLB: Knös 1, s. 687-690). 
23  Harald Ullenius, ”HENDECAPOLIS VisiGothica / Eller, The ellofwa Städer i 

Westergiöthland, som äro: Skara, Giötheborg, Lidekiöping, Mariestad, Boråhs, 
Wänersborg, Sköfde, Alingsåhs, Falekiöping, Bogesund, och Hio, hwar med sina 
omständigheter, till vppkomst, och nu warande tillstånd, korteligen beskrifne af 
HARALD ULLENIO”, (SSLB: Sundholm 143). Manuskriptet omfattar 54 s. i kvarto, 
varav huvudtexten upptar 46 s., följt av senare anteckningar. Skriften kan dateras till 
1714 dels på inre grunder, dels på en uppgift i den äldre versionen av ”Skara Stifts 
Sokna-Register” (om denna se nästa not), art. Lidekiöping (UUB: S 96, opag.), där 
Ullenius hänvisar till ”min Hendecapoli Visigothicâ, som till trycket färdig är”. 
Hendecapolis Visigothica är, med titeln Västergötlands elva städer (1714), under 
utgivning. 

24  Sockenregistret finns i två närmast identiska versioner; en äldre, daterad 18/8 1714: 
Harald Ullenius, ”Skara Stifts Sokna-Register” (UUB: S 96); en yngre, daterad 31/1 
1718: ”Scara Stifts Sochn-Register; Ther vthi alla thenna tid vnder Scara Stift lydande 
Församlingar, Moder-kyrkiorer med sina Annexer, efter A. B. C. D. ordningen, först 
vpsettias; och sedan hwars och ens kyrkios namn kortteligen vthtydes; med något annat 
merckwerdigt her och ther efter tidsens lägenhet infördt: af Harald Ullenio […].” (SSLB: 
Sundholm 168). 

25  Från undertiteln till sv. uppl. av Johannes Messenius, Sveopentaprotopolis, Stockholm 
1612. 

26  Olof Hermelin, f. 1658, saknad efter slaget vid Poltava 1709, var professor, 
rikshistoriograf, samt inte minst mycket språkkunnig propagandist i Karl XII:s fältkansli. 
”Hecatompolis” skrevs trol. på 1680-talet, men förblev outgivet. Verket har nu översatts 
av prof. Tore Wretö och är under utgivning (SvD 29/1 2005). 

27  1500- och 1600-talets speciella stoicism finns tecknad i Lindberg 2001. 
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I det inledande kapitlet berör Ullenius också göta-namnets ursprung och 
ansluter sig till Stiernhielms uppfattning att det är av gete, gote eller gut, som 
betyder gosse, dräng, yngling, och i överförd mening krigsman.28 Med 
anledning av detta återger han den redan av Chronander (se kap. 2) citerade 
medeltida versen om goterna, Contemnit mortem laudato vulnere Gothus, 
vilken han översätter som “Then rätta Giötha slägt för döden intet fasar, / 
Men med ett ifrigt mod mot wärjo-vdden rasar.”29 Här motiverar han också 
sitt val av ”Visigothica” framför ”Vestrogothica”; den formen användes av 
romarna.30 

De beskrivningar av de elva städerna som därpå följer uppvisar en 
inbördes konsekvent struktur. Ullenius inleder med en utredning av 
stadsnamnets ursprung och vad det kan betyda. Därvid tar han i bruk all sin 
kunskap om såväl de antika språken, som de fornnordiska. Även om han 
sällan anger varifrån han har sina uppfattningar, så är det uppenbart att det är 
tidens stora auktoriteter som väglett honom – Georg Stiernhielm, Olaus 
Verelius, Johannes Loccenius, Olof Rudbeck d.ä. För vår tid kan dessa ofta 
fantasifulla utredningar synas underliga. Men filologin, språkvetenskapen, 
var den tidens humanistiska spetsvetenskap. Med språkvetenskapens hjälp 
inte blott utlade man ordens etymologi, utan fastmer verkligheten bakom 
orden. För 1600-talets humanistiska bildning, den som Ullenius insupit 
under sina studier i Uppsala, var det närmast axiomatiskt att orden var en 
sann avbildning av tingens väsen. Därför inleddes ofta vetenskapliga verk, 
som flera de dissertationer vi studerat i tidigare kapitel, med utförliga 
resonemang om de använda termernas etymologi. Man ansåg att en 
utredning av ordens ursprung sade något väsentligt om det som orden 
betecknade. Det fanns en korrespondens mellan ordet och tinget. När 
Ullenius i Hendecapolis resonerar om stadsnamnet Skara, så söker han 
därför inte bara ordets ursprung, utan också dolda meningar: Skara är 
egentligen härskaror, Sebaot, och eftersom Bibeln talar om Herren Sebaot 
blir Skara Herrens stad.31 

Efter den inledande etymologiska utredningen, så följer i 
stadsbeskrivningarna något om stadens grundläggning och historia, dess 
utsträckning och ofta dess viktigare byggnader, inklusive kyrkorna. Detta 
parti kan vara grundligt utfört, som i beskrivningen över den centrala staden 

                               
28  Hans hänvisning till Stiernhielm måste avse det odaterade brev av denne som finns 

inryckt i Olaus Verelius noter till Hervarar saga på gammal götska med Olai Vereli 
vttolkning och notis, Uppsala 1672, s. 117-121. 

29  Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 6f (SSLB: Sundholm 143). 
30  Ibid., s. 5f. 
31  ”Och efter wårt Svenska ord Skare [skara, samling av folk] är samma som det Hebraiska 

Zebaoth, hwilket Skriften lägger Till Guds namn, och kallar honom HERren Zebaoth; så 
kan Dominus Zebaoth [härskarornas herre] eller Dominus Exercituum [dito] vnder 
samma mening vthi sundt förstånd billigt gifwas Dominus Scarae [dito], eller Dominus 
Scararum [dito]: Så att Skara må heta HERrens Stad, såsom Capernaum vthi 
Evangeliska Historien kallas Christi stad.” Ibid., s. 8. 
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– Skara, eller blott antytt, som vid de mindre städerna. Om Skara heter det 
att staden grundlades år 2793 efter världens skapelse, en uppgift han har, 
utan att säga det, efter Wexionius Epitome;32 Ullenius ger för övrigt sällan 
källor för sina uppgifter. Staden har inte sitt namn efter en kung Skarinus, 
som hävdats (också av Wexionius), utan av ordet skara, ”folcks myckenhet”. 
Själva beskrivningen av Skara byggde han uppenbarligen på egna ögons 
vittnesbörd, och hans skildringar av staden, dess domkyrka, skola och 
resterna av det gamla kungshuset, med mera, var de mest detaljerade som 
dittills presterats.33 

Därefter följer en förteckning över stadens kyrkoherdar, för Skara också 
biskopar och borgmästare. Vi har här det kanske äldsta bevarade försöket till 
herdaminne över Skara stift, låt vara att det behandlar blott städernas 
prästerskap. Beskrivningarna avslutas vanligen med omtalande av stadens 
skola, dess stadsvapen, samt de marknader som hålls i staden. För några av 
städerna ges utblickar i omgivningen, t.ex. mot bergen runt Falköping. Till 
beskrivningen av Alingsås har han fogat en förteckning över Västergötlands 
härader, och söker utreda betydelsen av deras namn.34 

Detta intresse för etymologin, för språkhistorien bakom ortnamnen, 
framträder än tydligare i det vid samma tid som ”Hendecapolis Visigothica” 
författade ”Scara Stifts Sochn Register”. Denna handskrift inleds med ett 
förord, i vilket Ullenius ger en del av tankarna bakom verket.35 År 88 efter 
syndafloden bebyggdes Sverige, som Messenius visat, och, som man 
önskade sig platser för gudstjänsten, började Upsala tempel byggas år 246, 
som Baazius skrivit. Man dyrkade Tor, Oden och Frigga. Med kristendomen 
tillkom domkyrkor och kloster, men med det ”Påwiska wäsendet”, som 
Ullenius daterar till 600-talet, följde ”fåfänga tanckar”, att man med goda 
gärningar, till vilka räknades kyrkobyggen, kunde förtjäna förmåner hos 
Gud. Därför har man ”vpbygdt then ena Kyrkion och Capellet hardt när in til 
then andra, at songen ibland wid jordeferder kan höras ifrå then ena kyrkio-
gården til then andra”. Än idag finns ”en sådan ymnig myckenhet” av 
kyrkor, säger Ullenius, att de ”ganska beswärligen kunna wid macht hollas”, 

36 en klagosång som sedan dess aldrig upphört. Ullenius kritiserar alltså 
föreställningen att goda gärningar kan ge en människa plats i himmelriket; 
som god lutheran måste han ansett tron allena saliggörande. Men något eget 
är det att vad han måste sett som katolsk vidskepelse var skulden till alla de 
kyrkor vari han och hans ämbetsbröder förkunnade ordet. 

Varje kyrka gavs sitt särskilda namn, konstaterar Ullenius därefter, och 
det är utredningen av dessa namn som upptar största delen av hans 

                               
32  Wexionius 1650, sign. W6. 
33  Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 7-23 (SSLB: Sundholm 143). 
34  Ibid., s.  43f, resp. 39-41. 
35  ”Förmäle til then bewågna Läsaren.” Ullenius, ”Scara Stifts Sochn-Register”, s. 2-6 

(SSLB: Sundholm 168). 
36  Ibid., s. 3. 
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sockenregister. Han är medveten om att namnen kan ha olika ursprung, dels 
av belägenhet, dels efter den som lät bygga eller ombygga kyrkan, eller efter 
den till vars ära hon uppfördes, men också ”af något annat tilfelle och 
serdeles förefallande orsak”. Vad dessa namn betyder vill man veta: 

Nu, som hwart och ett tings namn hafwer något synnerligit at innebära; så 
åstundar gierna hwar wettgirig, at thet til thes vprinnelse, grund och retta 
mening, klart förstå.37 

Förutsättningarna för detta är inte goda, då språket ändrats, handlingar 
förstörts, och mycket kanske aldrig nedtecknats, så att man ofta famlar i 
mörkret. Men Ullenius vill göra ett försök: 

At få en klar vnderrettelse her om, hafwer jag lenge sökt; men ännu intet 
kunnat winna. Doch, hwad min antingen gissning eller oförgriplige mening 
her om är, wil jag kortteligen, vthan the mognares förrfång, låta förstå.38 

Han ägnar sedan ett par sidor åt Skara stifts skiftande historia.39 På bortåt ett 
par hundra sidor förtecknar han därefter stiftets pastorat i bokstavsordning, 
och försöker utreda deras namns ursprung. Stundom ger han också notiser 
om kyrkans utseende, gravvårdar och fornlämningar, ibland återger han 
också dokument till belysning av historien. Vissa beskrivningar är mer 
detaljerat utförda än andra, inte minst Järpås, där han själv verkat, vilken 
upptar tre sidor.40 Ibland anför han Johannes Magnus, Messenius, Wexionius 
och andra som belägg. Som ett exempel på hans framställning kan vi ta den 
ganska typiska om Flakeberg, som ligger ungefär mitt mellan Skara och 
Trollhättan: 

Flakeberg. Thet af latinerna kallas Vinea [stormtak] och Testudo [sköldtak], 
kallades af wåra gamla Göthar Flake. Se G. och R. Sag. cap. 24: p. 139. Och 
war ett wercktyg, som the brukade til at nederstöta murar med. Vppå thenna 
backen, som kyrkian ligger på, och enkannerligen på then andra, wester-om 
giestgifwaregården Olunda, motte eij olikt synas, at sådane flakar fordom 
legat, eller något bröst-wern ther emot fienden warit, och således först 
backen, och framdeles kyrkian, blifwit kallad Flakeberg. Men jag menar, at 
retta namnet är Fleckeberg, eller Fleckäbiärg, som i Tådenedz Testamentz-
bref af åhr 1339 står; emedan berg liggia ther omkring flecketahls. Doch står 
Flakebierg vthi Fru Ceciliae Magni Testamentz-bref af år 1325. Thet förra 

                               
37  Ibid., s. 3. 
38  Ibid. , s. 3f. 
39  Ibid., s. 4-6. Här finns rättelser och tillägg av Andreas O. Rhyzelius, möjligen tillkomna 

efter Ullenius död, när Sven Wilskman hade tillgång till skriften och 1743 lät Rhyzelius 
ta del av sina samlingar. 

40  Ibid., art. Hierpåhs, s. 61-63. 
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brefwet finnes framdeles wid Tådened. Thet senare lyder så: Omnibus, ad 
quos praesens scriptum pervenerit […].41 

Detta är illustrativt för Ullenius metod. Han undersöker ortsnamnets 
element, i detta fall flake och berg. Flakar finner han i Götriks och Rolfs 
saga, när kung Rolfs belägring av Torborgs fäste beskrivs. Han ger dess 
latinska motsvarigheter (stundom också andra språk). Sedan diskuterar han 
om tolkningen kan ha relevans för orten, varpå han, i detta fall, metonymiskt 
överför begreppet flake från stormtaket till det som stormas och finner att det 
nog kan ha fog för sig. Men sedan avvisar han det utifrån den stavning han 
finner i äldre dokument,42 där det i ett av dem står flecke och inte flake. Han 
gör så en folketymologisk tolkning: Flakeberg (Fleckeberg) måste komma av 
fläcktals med berg, varpå han återger de dokument varpå han stöder sig. 

”Hendecapolis Visigothica” och ”Scara Stifts Sochn-Register” var 
tryckfärdiga, men som det mesta av det Ullenius skrev så kom det ej till 
trycket. Bland hans efterlämnade anteckningar finns också ett utkast, som 
visar att han funderade över hur en beskrivning av hela landskapet skulle 
ställas upp: 

Disposition till Västergötlands beskrivning. 
Den må handla 

1. Om Götarnas namn och ursprung; 
2. Om länen; 
3. Om häraderna; 
4. Om städerna; 
5. Om församlingarna; 
6. Om biskoparna; 
7. Om landshövdingarna; 
8. Om regementscheferna; 
9. Om floderna: 
10. Om broarna; 
11. Om de allmänna vägarna; 
12. Om skogarna; 
13. Om sjöarna; 
14. Om källorna; 
15. Om bergen; 
16. Om slätterna; 
17. Om runstenarna.43 

                               
41  Ibid., art. Flakeberg [s. 38]. Ullenius ger brevet in extenso, vilket upptar halva artikeln 

om Flakeberg. 
42  Brevet av år 1325 finns i Svenskt Diplomatarium, SD 2491, och brevet av år 1339 i 

SD 3419. De återges också i Ullenius ”Memorial-Bok”, § 180, resp. § 191 (SSLB: 
Ullenius 5). 

43  Harald Ullenius, ”Smärre skrifter” (ryggtitel), dokument nr. 37 (Ullenius saml., vol. 7; 
SSLB). Originaltext (ges här löpande): ”Dispositio Desciptionis WESTRO-GOTHIAE. 
Agatur 1. De nomine & origine Gothorum; 2. De Provinciis; 3. De Territoriis; 4. De 
Urbibus; 5. De Paroeciis; 6. De Episcopis; 7. De Satrapis; 8. De Chiliarchis; 9. De 
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Ullenius följer här inte något känt beskrivningsschema; det förefaller vara ur 
egen fatabur. Men det är inte ogenomtänkt. Den första punkten, namn och 
ursprung, är den varmed de flesta beskrivningsscheman börjar; det är 
intresset för det etymologiska och det forna. Därefter följer indelningar, 
varvid han går från det allmännare till det speciellare, län, härader, städer 
och församlingar (punkterna 2-5); han bör rimligen ha tänkt sig dessa som i 
Hendecapolis och Sockneregistret. Därpå följer överhetens ämbeten, 
biskopar, landshövdingar och regementschefer (punkterna 6-8); detta skulle 
troligen utgöras av längder över innehavare. Sedan följer kommunikationer, 
floder, broar och vägar (punkterna 9-11), och naturen, skogar, sjöar, källor, 
berg och slätter (punkterna 12-16); detta skulle troligen bestå av 
uppräkningar, kanske med etymologiska utredningar och några notiser. Sista 
punkten skulle ägnas runstenar, dvs. historiska lämningar i landskapet. Av 
dessa punkter har han tagit upp nr 1 och 3-6 i ”Hendecapolis Visigothica” 
och ”Scara Stifts Sochn-Register”. Flera av de övriga har han behandlat här 
och var i sina anteckningsböcker. 

Ullenius var ett barn av det sena 1600-talet. Hans tänkande, som det 
kommer till uttryck i de efterlämnade handskrifterna, är rotat i tidens intresse 
för det etymologiska och för det genealogiska ursprunget. Det är ett 
tänkande som ofta röjer drag av nyplatonistisk korrespondens; orden avslöjar 
något om det betecknade. Detta gick utmärkt väl samman med ett intresse 
för det kabbalistiska och det alkemiska, som vi finner hos många under 
1600-talet, till dels också hos Ullenius.44 Hans skrivningar om Västergötland 
visar monumentalistiska drag; han intresserar sig för folkets namn och 
ursprung, för götarnas bedrifter, för det som pryder, som vi ovan såg också 
av hans gratulation till Österplans Kinnekulleavhandling 1699. Samtidigt 
finns hos Ullenius ett intresse för det lilla, det närmast anekdotiska; han 
antecknar stort som smått, uppenbarligen mest för eget nöje.45 

2. Sven Wilskman 

Det tidiga 1700-talets strävan att beskriva Västergötland når en kulmen hos 
Sven Wilskman. Hans arbete på Västergötlands beskrivning blir ett regelrätt 

                                                                                                                             
Fluviis; 10. De Pontibus; 11. De viis publicis; 12. De Silvis; 13. De Lacubus; 14. De 
Fontibus; 15. De Montibus; 16. De Campis; 17. De Lapidibus Runicis.” 

44  En av Ullenius föreläsningar för graden handlade om kabbalan, de Kabbala Judaeorum; 
Harald Ullenius, ”Curriculum vitae…”, 12/11 1700 [s. 31] (SSLB: Ullenius 6). I en av 
sina anteckningsböcker har han samlat tidens kemiska tecken, och antecknat: ”De his 
aliisque longè plurimis, videantur Scripta Chymicorum.” Harald Ullenius, ”Characteres 
Chymici”, i idem, ”Smärre skrifter”, nr 43 (SSLB: Ullenius 7). 

45  ”hafwer iag enkannerligen till mitt eget sinnes förnöijelse och bok-vets förkofring […] 
sammanflickadt”, skriver han i inledningen till en av sina skrifter; Harald Ullenius, 
”Företaal”, i idem, ”Lediga stunder”, [s. 2] (SSLB: Ullenius 20). 
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projekt 1749, i vilket framförallt prästerskapet kommer att engageras. I detta 
projekt kan vi även följa övergången från en monumentalistisk identitet till 
en mer inventarisk. Wilskman lyckades emellertid inte fullfölja arbetet på 
Västergötlands beskrivning. Under senare tredjedelen av 1700-talet 
återupptogs projektet av hans systersöner, halvbröderna Gabriel Tidgren, 
professor i Åbo, och Olof Sundholm, prost på Torsö i Vänern.46 Men inte 
heller de förmådde ro projektet i land, även om Tidgren mäktade få ut den 
inledande delen om Västergötlands historia.47 Först på 1810-talet 
fullbordades projektet av domkyrkosysslomannen Peter E. Lindskog, genom 
en tolvhundrasidig beskrivning över Skara stift i fem volymer.48 Men vi skall 
här uppehålla oss vid Sven Wilskman och hans arbete för Västergötlands 
beskrivning.49 

Sven Wilskman föddes på Uddetorp vid Skara 23/5 1716, som son till 
dåvarande domkyrkosysslomannen Gabriel Esberni Wilskman och dennes 
hustru Ingeborg Bierchenius. Fadern blev sedan lärare vid gymnasiet i Skara 
och avancerade genom lektoraten tills han 1737 tillträdde det främsta, förste 
teologie lektor.50 Sven Wilskman började i Skara skola 1725, och flyttade 
efter några år upp i gymnasiet. I skolan hade han bland lärarna Martinus 
Lidgren, författaren av De Rege Rolfone, vilken undervisade i latin och 
grekiska, samt på lördagarna retorik efter Vossius Elementa. Bland lärarna 
på gymnasiet hade han sin fader i latin och sin mosters man, Johan Bilmark, 
i historia.51 Om vi får tro en uppgift av Wilskman på äldre dagar, så var han i 
ungdomen mycket intresserad av sagor, varmed främst måste förstås de 
isländska.52 Han avslutade sina gymnasiestudier med att inför resan till 
Uppsala 1734 hålla en avskedsoration ”de magnanimitate romana”, dvs. om 
den romerska storsintheten. 

Efter fyra och ett halvt år som student erhöll han från den 2/1 1739 det 
Stieglerska stipendiet, vilket garanterade honom understöd i sex år, med 

                               
46  Om Gabriel Tidgren, se Lq 2339; Om Olof Sundholm, se Lq 2506. 
47  [Gabriel Tidgren,] Westergöthlands Historia och Beskrifning. Förra delen, Stockholm 

1787. Tidgrens manuskript finns bevarat (SSLB: Sundholm 16). 
48  P. E. Lindskog, Försök till en korrt beskrifning om Skara stift, 1-5, Skara 1812-16. Om 

Peter E. Lindskog, se Lq 2820. 
49  Sven Wilskman finns skildrad i Lq 1853, Appelgren 1972, s. 23-34, och Atle Wilskman, 

Släkten Wilskman, Helsingfors 1907, s. 28-33, 69-72. De personalia om hans liv som 
nedan ges är om inget annat sägs hämtade ur dessa skrifter. 

50  Om Gabriel Wilskman, se Lq 1104, C&V 35f. 
51  Lärarna finns med personalia förtecknade i C&V. Undervisningen i skola och 

gymnasium skedde enligt 1724 års skolordning, vilken finns publicerad i B. Rud. Hall 
(red.), Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905. IV-VI. 1693, 1724 och 107 års 
skolordningar, (ÅSU, årg. 2, vol. 7), Lund 1922. 

52  ”I min ungdom läste jag gjerna gamla Sagor; men med mindre reflection, hvilken dock 
med åren öktes i den grad som minnet biträdde tänke-kraften. Då jag är gammal vorden, 
har jag det mästa glömt […].” Sven Wilskman, ”Afhandling öfver en Parenthese i 
Företalet til Sveriges Rikes Lag…”, Kgl. Götheborgska Vetenskaps och Vitterhets 
Samhällets Handlingar, 1780. Här efter utdrag i Atle Wilskman 1907. 



 307 

förbindelse att studera svenska historien.53 För detta stipendium skall han ha 
disputerat.54 Med början 1737 opponerade han elva gånger på olika 
disputationer, bl.a. i närvaro av tronföljaren Adolph Fredrik 1744.55 Under 
tiden i Uppsala var Wilskman en av dem som i maj 1740 hätskast angrep 
Petrus Schyllberg d.y., för att denne inte angivit landskapstillhörigheten 
”Westro Gothus” på sin avhandling. I samma månad korresponderade 
Wilskman med Asmund Carlander, som det förefaller om bl.a. Wilskmans 
intresse av att känna platsen för slaget på Dunheden, vilket omtalas i 
Hervararsagan, och som han tydligen ansåg ha utspunnit sig i trakten av 
Götaälv.56 

Det Stieglerska stipendiet från 1739 gav Wilskman en viss ekonomisk 
trygghet, och han kunde börja tänka på avhandling. Den 2 mars 1739 erhöll 
Andreas Rhyzelius i Linköping ett latinbrev från Wilskman, vari denne 
meddelade sin avsikt att skriva en avhandling de Hierarchiâ Pontificiâ in 
Regnô SvioGothicô, om den påvliga maktstrukturen i det sveogötiska riket.57 
                               
53  Sven Wilskman, Personalia, dat. Sköfde 16/3 1796 (avskrift av Olof Sundholm), (SSLB: 

Sundsholm172:22). Just denna uppgift är införd i marginalen av Olof Sundholm; den kan 
var från Wilskmans original, men också från biografin i C. C. Gjörwell, Det lefvande 
Sverige, uti Förbindelse med det utslocknande Sverige, bd 1, Stockholm 1798, s. 59-61. 

54  Olof Sundholm, Förteckning över Sven Wilskmans publika oppositioner och 
responsioner, odat., (SSLB: Sundholm31:95). Disputationen trycktes ej och manuskriptet 
har inte återfunnit. 

55  Olof Sundholm, Förteckning över Sven Wilskmans publika oppositioner och 
responsioner, odat., (SSLB: Sundholm31:95). Sundholm har blott förtecknat 
respondenternas namn och i vilken egenskap Wilskman responderade, men som det 
synes i kronologisk ordning. Han började som andra opponent på en avhandling som 
försvarades av ”Rhydenius”, vilket bör vara Andreas Rydhenius gradualavhandling De 
notione corporis, Uppsala 1737. Han opponerade ytterligare en gång som andre 
opponent, fem gånger som extra opponent, och avslutade sina akademiska år med att vara 
försteopponent vid fyra tillfällen, det sista ”uti hans K. Höghets närvaro”; Sundholm, 
Förteckning …, (SSLB: Sundholm31:95). Detta syftar på Adolph Fredriks första besök i 
Uppsala, i januari 1744. Annerstedt skriver att det ”är ej bekant” (III:1, s. 175), huruvida 
kronprinsen ägnade uppmärksamhet åt undervisningen och institutionerna, annat än att 
han besökte observatoriet. Nu kan vi tillägga att han även övervarade en disputation. 
Respondenten var Nicolaus P. Dahlerus, calm., och avhandlingen, Dissertatio, Theses 
Miscellaneae, continens (Avhandling bestående av Blandade teser), Uppsala 1744, under 
Petrus Ekermans presidium, var hans övningsdissertation. Vid sidan om titelblad består 
den av 2 sidor med 12 korta teser om vapenbilder, goterna, akademin och språk. I Kalmar 
nations matrikel finns antecknat att Dahlerus försvarade sig under allas bifall, och att 
kronprinsens närvaro skänkte en inte vanlig glans åt föreställningen; ”Anno 1744 in Jan. 
Theses qvasd. miscellaneas, cunctorum adplausu, defensavit, Regio Principe Serenissimo 
Clementissimoque, Adolpho Frederico, actui haud vulgarem conciliante splendorem.” 
(Sten Engström (red.), Kalmar nations matrikel 1663-1863, Uppsala 1926-1951, s. 63.) 

56  Asmund Carlander, Brev till Sven Wilskman, 23/5 1740 (SSLB: Wilskman 4:55). 
Wilskmans brev har inte återfunnits. 

57  Detta bygger på Rhyzelius svarsbrev; Andreas Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 
Idibus Martiis (15/3) 1739 (kopia av O. A. Knös, ex. orig. 1777; SSLB: Knös 50:9). Att 
Rhyzelius skriver på latin innebär säkerligen att också Wilskman gjort det. Jag har av 
denna tids brevskrivande det intrycket, att man, särskilt som student, gärna använde latin 
första gången man skrev till någon som befann sig högre i karriären och som förväntades 
kunna uppskatta språket (dvs. präster, gymnasielärare, akademiker, forskare; till den 
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Wilskman hade givit en så utförlig disposition, eller kanske snarare skiss 
(σκιαγραφια), för den planerade avhandlingen, att Rhyzelius var i stånd att 
kommentera denna. Han oroas för ämnets vidsträckthet, vilket kan tvinga 
Wilskman, fr.a. i de två första kapitlen, att skriva lakoniskt och 
sammandraga mycket i få ord. Han ger även tips på lämplig litteratur, 
kyrkohistoriska verk och avhandlingar, och anvisar Wilskman till Johan 
Helin, vid antikvitetsarkivet, och A. A. (von) Stiernman, vid riksarkivet, för 
handskriftliga källor. Rhyzelius kommenterade därefter flera punkter i 
Wilskmans utkast, vilka denne tog ad notam vid författandet. Så ställde sig 
Rhyzelius på Eric Benzelius sida och tog avstånd från dem, som Johannes 
Magnus och 1600-talets kyrkohistoriker, vilka hävdade att en Herbertus 
innan Ansgar besökt Sverige, och speciellt Östergötland, där Linköpings 
domkyrka av honom skulle grundlagts. De har hamnat mer än 200 år fel, 
påpekade Rhyzelius; Hebertus var verksam på 1000-talet och dessförinnan 
lydde hela Götaland under Skarastiftet. I sin avhandling citerade Wilskman 
argumenten ur Rhyzelius brev och tillade, att Herr Doktorn sin vana trogen 
välvilligt delgivit honom både detta och annat.58 En intressant passus i 
brevet, vilken säger en del om Rhyzelius tankar, karaktär och 
monumentalistiska identitet, är den där han sade sig förundras och harmas 
över att Wilskman, som ändå var västgöte, syntes okunnig om Lödöse, 
Västergötlands störst handelsstad i flera sekler och måhända den stad som 
Jordanes i Getica nämnde som Liothida, vilket skulle göra den till Nordens 

                                                                                                                             
politiska överheten använde man vanligen svenska). Detta var inte bara ett sätt att visa 
sin egen kunskap; det var också ett sätt att hedra mottagaren, som förstod gesten och 
svarade på samma språk. Även efter längre bekantskap kunde det hända att man skrev på 
latin, närmast som ett uttryck för närhet, respekt och broderskap. Mottagaren hade då att 
svara på samma språk; om icke fick han urskulda sig, som Rhyzelius till Wilskman 1753: 
”Brefföraren kan berätta, huru värk och plåga just thenna tiden satt mig utu stånd at 
skrifva flera bref, Latinska eller Svenska. För M. H:r Magisterns Latinska tackar [jag] 
storligen. Thet var altför högt trafvande. Om jag orkade, vågade jag dock therpå icke 
svara.” Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 24/7 1755 (avskrift av O. A. 
Knös; SSLB: Knös 50:7a). Jfr också Matthias Floderus (1766-1822), Brev till Olof 
Andersson Knös, 29/7 1782 (SSLB: Knös IV B:9): ”Jag tror ödet skickar så att jag aldrig 
får skrifva min Bror till på Latin; ehuru den skulle blifva usel, vore det dock en stor 
öfning för mig, men skulle snart taedium upväckas hos Bror vid genomläsandet.” 
Broderskapsaspekten och den betydelse latinet hade för brukarnas gruppidentitet, 
diskuteras av Eckhard Bernstein, ”Group identity formation in the German reanaissance 
humanists: The function of Latin”, i: Eckhard Kessler & Heinrich C. Kuhn, (red.), 
Germania latina – Latinitas teutonica. Politik, Wissenschaft, humanistische Kultur vom 
späten Mittelalter bis in unsere Zeit, München 2003, bd 1, s. 375-386. 

58  Andreas Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, Idibus Martiis (15/3) 1739 (SSLB: Knös 
50:9). Sveno Wilskman, Meletema Historico-Politicum De Hierarchia Pontificia in 
Regno Svio-Gothico, P. I, (pres. Elias Frondin) Upsaliae 1740, s. 9. Om 
Herbertushistorien läse man gärna Olof O. Celsius, Swea Rikes Kyrko-Historia, Ifrån år 
828. til år 1000, Lund 1785, s. 177-185. 
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äldsta, osv.59 Avslutningsvis lovade Rhyzelius att även framdeles stå bi om 
synpunkter önskades. 

Något bör här sägas om Rhyzelius. Andreas Olai Rhyzelius, 1677-1761, var 
från Od i Västergötland.60 Han gjorde en god kyrklig karriär, efter att 
inledningsvis ha beträtt den akademiska banan (han kallades till två 
professurer, men tillträdde ingen); 1716 blev han Karl XII:s fältpredikant 
och sedan biktfader, 1720 domprost och 1743 biskop i Linköping; 1732 
promoverades han till teologie doktor, men avböjde 1747 att bli ärkebiskop. 

Rhyzelius hyste livet igenom ett genuint intresse för sin hemlandskap, 
manifesterat i manuskript och brev. Hans manuskript om Västergötland 
handlar om stiftshistoria, antikviteter, dvs. fornminnen, och naturens 
härligheter; det är den monumentala identiteten, med dess blick för det forna 
och det estetiska, som framträder. Stundom röjer han känslomässiga toner: 

Then, som om Sommaren wil med nöge resa i Wästergöthland, har förvthan 
Götheborg, Skara och andra städer, ther til bästa emnet vti Wallehärad wid 
Warnhem; vti Kinnehärad wid Kinnakulla; vti Kålland wid Läckö, och rundt 
omkring Huneberg. På thessa orter äro ei allenast monga antiquiteter, vtan 
ock åtskillige herligheter och så stor landets angenämhet, at the, som wida 
rest omkring i werlden, most tilstå thet the icke på monga stellen i werlden 
funnit orter, som af naturen warit angenämare.61 

Rhyzelius stod alltid till hands när avhandlingsförfattare sökte råd. Förutom 
att ge tips och förmedla kontakter, så skisserade Rhyzelius i denna 
korrespondens även ett program för Västergötlands landskapsbeskrivning: 

Jag har lenge haft misshag och harm hos mig sielf, att mina k. lärde 
WästGöthar, som så mycket och mongahanda, icke vthan ansenlig bekostnad, 
skrifwa och disputera om, icke welat, efter Dalkarlars och Norländingars och 
andra landsmäns eller Nationers exempel, vid Academien, beskrifwa och 
illustrera Antiquitates WesterGothicas, hwaraf flere och merkverdigare 
monimenter ther i landet finnas, än någor annorstädes i hela Swea- och Götha 
Riket. Jag har tilförne mer, än nu, warit i stånd at gifwa thertil, om icke 
ansenliga subsidier; dock icke onyttiga påminnelser och anledningar. The 
kunde (Herrar W-Gothi) taga hwar sitt härad och löpa thet igenom sochne-
wis eller på annat sett, såsom någre Dalecarli & Westerbotnienses, och en Ø-
Gothus nyligen hafwer giort med Ydre-härad; Så kunde man på 2 à 3 år 
hafwa hela WästerGöthaland topographicè beskrifwit och merkeligen 
illustreradt, warandes intet härad så litet, som icke kunde med beskrifning om 

                               
59  ”Denique miror & indignor, te WesterGothum, ignorare situm Luthosia vel Ludosia 

[…].” Andreas Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, Idibus Martiis (15/3) 1739, s. 3, 
(SSLB: Knös 50:9). 

60  Om Rhyzelius, se Lq 1090; SBL. Hans självbiografi finns utgiven av Josef Helander, 
Biskop A. O. Rhyzelius och hans anteckningar om sitt lefverne, (diss. 1904) Uppsala 
1901. 

61  [Andreas O. Rhyzelius,] ”Ulysses Sviogothicus”, Västgötadelen, [s. 5] (LSB: G.23). 
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thes belägenhet, gräntzor, kyrkior, Pastoribus [kyrkoherdar], berg, siöar, 
strömar, skogar etc. gifwa en tilräckelig materiam dissertationis Academicae 
[akademiskt avhandlingsämne].62 

Något sådant program för beskrivning av Västergötland kom inte till stånd 
inom akademin. Rhyzelius hade emellertid insett att arbetet kunde vara 
kollektivt, en tanke som kom att tas upp av Sven Wilskman ett drygt 
decennium senare, men då inte med studenter som beskrivare utan genom 
stiftets kyrkoherdar. 

Det var Rhyzelius en lisa att få träffa och språka vid västgötar. Till sin 
gamle barndomsvän från Od och Skara, Olof Knös, vid denna tid prost i 
Vånga, skrev han 1733: 

Ty fastän wäteren skiljer Wäster- ifrån Östergöthaland, och jag snart ingen i 
thet förra hafwer, excepto Wilskmanno meo [förutom min Wilskman], som 
bewerdigas mig med correspondence; äro dock mine förre wenner och 
gynnare i mitt K. Wästergöthland odödelige i mitt minne och oaflåtelige i 
mina böner, hafwandes knapt någon gladare dag om året, än tå jag kan träffa 
någon WesterGothum, cujus ille cunque fuerit conditionis [västgöte, vilket 
hans stånd än månde vara], at språka med; doch hender then fägnaden mig 
ganska sällan, fast jag bor vnder samma Climate och grader, och kan vtu wårt 
kyrkiotorn se en stor tract på longt håld af Wästergöthland.63 

Mer än någon av de personer som här behandlas, så uttrycker Rhyzelius i 
sina brev sin kärlek för Västergötland. 

Men tillbaka till allfarvägen. Efter sex års studier i Uppsala, disputerade 
Wilskman pro exercitio 14/6 1740, på första delen av avhandlingen om den 
påvliga maktstrukturen i det sveogötiska kungariket, och två år senare, 5/6 
1742, pro gradu på andra delen av samma avhandling.64 Han var själv 
författare till avhandlingarna.65  

Avhandlingarnas huvudvikt ligger på etableringen av kyrklig hierarki, 
främst biskopsämbeten och stift, i Sverige under katolsk tid, och de lägger i 
dagen en bred och ingående beläsenhet i ämnet. Hans källor är praktiskt 
taget all den litteratur och de dokument till svenska kyrkans historia som då 
var tryckta. Avhandlingarna består tillsammans av tre kapitel, av vilka det 
                               
62  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Digelius, 26/10 1737 (KVA: Berg. 9, s. 285f) 
63  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Olof Knös, 7/6 1733 (SSLB: Knös III:52). Olof Knös var 

Olof A. Knös farfader (se vidare Lq 1179). 
64  Wilskman Meletema Historico-Politicum De Hierarchia Pontificia in Regno Svio-

Gothico, P. I-II, (pres. Elias Frondin & Petrus Ekerman) Upsaliae 1740 & 1742. 
Avhandlingarna planerades från början som en helhet; den förra slutade med kustoden 
”CAPUT III”, och den senare med ”TANTUM”. Ovan behandlade brev från Rhyzelius 
ger också vid handen att mer än kapitlen i första delen planerades. 

65  Detta framgår av ovan behandlade brev från Rhyzelius, men även av att Wilskman 
kallade sig ”Auctor” i bägge avhandlingarna, samt av att de var framlagda under två olika 
professorers presidium. 
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första handlar om framväxten av den kyrkliga hierarkin i allmänhet under det 
första årtusendet, och de två senare om Sverige. Wilskman definierade 
”påvlig hierarki” med de värdeladdade orden ”maktfullkomligt missbruk i 
religiösa ting”.66 Större delen av avhandlingen är en redogörelse för 
missionssträvanden och kyrkans allt säkrare etablering i Sverige, från 800-
talet och framåt. Han skildrar tillsättandet av biskopar och etablerandet av 
stift, och framhåller att det äldsta var Skara stift i Västergötland, det första 
kristna landskapet där kungarna, från Olof Skötkonung och en rund tid 
därefter, uppehöll sig.67 Till diskussionen av kungarna i Västergötland har 
han fogat en lång not i vilken har räknar upp och kort berättar något om de 
västgötska borgar och fästen på vilka kungarna vistades.68 Man anar här den 
blivande västgötabeskrivaren. Den förra dissertationen dedicerade han till 
bl.a. Andreas Rhyzelius, den senare till bl.a. Jonas Wollin.69 Wilskman 
promoverades därpå till magister i Uppsala 22/6 1743.70 

Åren 1743-45 var han verksam vid Antikvitetsarkivet i Stockholm, varpå 
han återvände till Västergötland, där han prästvigdes, blev gymnasieadjunkt 
och vice konsistorienotarie. I den sistnämnda kapaciteten upprättade han 
1748 den första katalogen över domkyrko- och gymnasiebiblioteket.71 1751 
blev han konsistorienotarie, i vilken tjänst han skötte domkapitlets 
korrespondens, protokoll och annat pappersarbete. Med denna fasta tjänst i 
ryggen ingick han året därpå äktenskap med domprostens dotter, Lisa 
Brodd.72 1755 övergick han till skolverksamhet, först som rektor för 
trivialskolan, men avancerade sedan till lektor i historia vid gymnasiet år 
1757, då han efterträdde Martinus Lidgren, författaren av De Rege Rolfone. 

Wilskman hade prästvigts 1745, men först 1763 tog han steget över till 
pastoral verksamhet, då han blev kyrkoherde i Fredsberg och blott sex dagar 
efteråt utnämndes till prost. 1772 promoverades han till teologie doktor i 
Uppsala. Bakom denna för en kyrkoherde inte alltför vanliga upphöjelse låg 
hans arbete med Swea Rikes Ecclesiastiqve Werk. Verket, vilket utkom i 
slutet av 1760 och i en utvidgad upplaga tjugo år senare, var en i alfabetiskt 
ordning uppställd samling av alla bestämmelser rörande kyrko- och 

                               
66  ”Per Hierarchiam itaque Pontificiam intelligimus nefarium imperii in rebus sacris 

abusum […].” Wilskman 1740, s. 3. 
67  Ibid., s. 20, 22f, 34. 
68  Ibid., s. 23. 
69  Ibid., s. 4; idem 1742, s. 4. 
70  Sven Wilskman, Personalia, dat. Sköfde 16/3 1796 (avskrift av Olof Sundholm), (SSLB: 

Sundsholm 172:22). Jfr Olof Sundholm, Annotationer om Sven Wilskman, 14/12 1786. 
(SSLB: Sundholm 172:22). Uppgiften hos Lq 1853, om promotion 2/6 1743 förefaller 
felaktig. 

71  Skara domkapitels prot., 9/11 1748, § 16, s. 661-665 (GLA: SDA, A.I:42); ”Catalogus 
Librorum Tem[p]li Gymnasiique Scarensis” (SSLB: utan signum). 

72  Elisabeth Brodd, kallad Lisa, 1728-1804, var dotter till Petrus Brodd, 1682-1771, 
domprost i Skara 1746 (Lq 1177, 1853). 
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undervisningsväsendet i landet.73 Han erhöll tjänstefrihet 1787, varpå han 
flyttade till Skövde, där han avled åttio år gammal år 1797. 

Wilskman hade redan 1740 eller 1741, dvs. under arbetet med sin 
avhandling, börjat samla material till en västgötabeskrivning. Efter 
promotionen i Uppsala 1743 arbetade han halvtannat år i Antikvitetsarkivet. 
Här kom han i personlig kontakt med resterna av svensk stormaktstida 
antikvitetsforskning, och hade möjlighet att komplettera sina samlingar till 
Västergötlands beskrivning. 

3. Wilskmans västgötabeskrivning 1743 

1. Arbetet påbörjas 1740 

Sven Wilskman påbörjade sin västgötabeskrivning redan som student i 
Uppsala. Han uppgav längre fram att arbetet påbörjades 1740. Detta är i stort 
sett allt som hittills varit känt om begynnelsen av hans beskrivningsarbete. 
Men vad gjorde han, hur och varför? Det skall vi här närmare utreda.74 

I en inledning till verket, av allt att döma tillkommen senast 1760, berättar 
han att västgötabeskrivningen, som han då omtalade som ”Westergiöthlands 
minne”, ”hos mig redan år 1740. begynte qwickna”.75 Den omedelbara 
anledningen var att han fått se Harald Ullenius anteckningar: 

                               
73  Sven Wilskman, Swea Rikes Ecclesiastiqve Werk…, Skara 1760 (2. utv. uppl. i 2 bd, 

Örebro 1781-1782); Johan von Cölln, Tryckleveransförteckning, 21/6 1761 (UUB: 
Tryckleveranslistor: Skara). Manuskriptet till andra upplagans senare del finns bevarat 
(SSLB: Wilskman 6-8). Verket är ännu oundgängligt för den som studerar 1700-talets 
kyrko- eller undervisningsväsende. 

74  I Sven Wilskmans samling i SSLB fördelar sig hans västgötabeskrivning på flera 
volymer. Vol. 18 innehåller hans olika sammanställningar av Västergötland i gemen, dvs. 
överblickar över landskapet, tillkomna på 1740-talet, samt anteckningar till en inledning, 
tillkomna troligen 1743 och 1760 (eller strax innan). Vol. 2 innehåller hans beskrivningar 
av Skara, och vol. 3 hans beskrivningar av de olika församlingarna i Skara stift; båda 
dessa volymer var i stor utsträckning skrivna senast 1743. Vol. 4-5 innehåller separata 
beskrivningar av olika församlingar, många av annan hand än Wilskmans och tillkomna 
runt 1750. Volymerna 3-5 har senare bundits, medan volymerna 2 och 18 består av 
buntar i kapslar. Manuskripten i vol. 18 är delvis svårlästa till följd av en gammal 
fuktskada. Även i andra volymer än de här nämnda finns material till 
västgötabeskrivningen. 

75  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 2 (SSLB: Wilskman 
18:1). I detta utkast nämner han arbetet på sitt Ecclesiastique Werk, som utkom 1760, 
och som han arbetade på åren innan. Han nämner också att han övergått till skolan, samt 
Odhelius avhandling om Vartfofta härad, båda händelserna 1755. Han nämner inte sin 
övergår till lektoratet vid gymnasiet, vilket skedde 1757, en frånvaro som är förklarig då 
han givetvis skulle undertecknat med aktuell titel. En del av formuleringarna är identiska 
med dem i hans daterbara skrivelse till kanslikollegiet 1760. Därtill är handstilen lik den 
1760. Sammantaget talar detta för året 1760 eller något av åren strax innan. 



 313 

Ett eller annat deraf meddelte mig dess måg för detta Kyrkoherden i Höstna, 
M:r Ol. Timell, år 1740. såsom dess så kallade Skara Stifts Soknregister, 
Hendecapolis Visigothica, jemte flere dess snillefoster, af hwilka jag alt mer 
och mer til omhugsan itändes, och efter dem i detta ämne teknade min första 
grundritning.76 

Samma uppgift om 1740 finns i ett brev till C. C. Gjörwell 1789.77 När 
Wilskman 1749 bad om domkapitlets stöd för att erhålla ortsbeskrivningar 
från prästerskapet, så hette det att ”han på 10:de året ej utan möda hållit på 
att samla hwad han funnit höra til sin födelse orts Historia”.78 Detta leder 
också till året 1740.79 Å andra sidan har vi en annan uppgift från 1742. Detta 
år, några dagar innan han försvarade sin gradualavhandling, skrev han ett 
titelblad till sin samling; den latinska titeln lyder i översättning: ”Bunt av 
samlade och hoprafsade anteckningar till Västergötlands belysning, som 
dock bör ordnas mycket bättre. Med ospard möda av Sven Wilskman, 
västgöte.”80 Under titeln har han tillagt: ”Jag inledde samlingen i början av år 
1741, men sysselsättning med de akademiska lärdomsproven, uppsynen över 
disciplarna och mycket annat har varit ett hinder, så att knappt fjärdedelen av 
denna tid varit min egen. Skrivet den 1 juni 1742.”81 

Jag tror vi skall tolka dessa olika uppgifter så, att Wilskman, troligen på 
sommaren 1740, fick se de av Ullenius manuskript som kyrkoherden Olof 
Timell hade i behåll. Detta väckte hos honom tanken att själv utge en 
beskrivning av Västergötland, men själva arbetet med excerperingar och 
skrivande tog sin början vid eller strax efter nyåret 1741. 

Hur mycket Wilskman hade skrivit till juni 1742 är oklart.82 Men ett år 
senare, i juni 1743, hade han skrivit så mycket att det upptar stora delar av 
tre volymer i hans efterlämnade samling, de med allmän beskrivning av 
Västergötland, med beskrivning av Skara och med beskrivning av de 

                               
76  Wilskman, Inledning till Västergötlands minne, s. 3f. (SSLB: Wilskman 18:1). Höstna är 

nu Hössna, i Ulricehamns kommun. Om Timell, se Lq 1486. 
77  Sven Wilskman, Brev till C. C. Gjörwell, 26/1 1789 (KB: C. C. Gjörwells samling, Brev 

1789:1:21). Jfr. Appelgren 1972, s. 26. 
78  Skara domkapitels prot., 18/10 1749, § 9, s. 952 (SDA: A.I:42; GLA). Samma skrivning 

finns i konceptprotokollet (GLA: SDA, A.II:15). 
79  Året 1740 återkommer även i andra handlingar, och är det som alltid återfinns i 

litteraturen. 
80  Sven Wilskman, ”Fasciculus rhapsodiarum in Westergothiam illustratam congestarum 

corrasarumque, sed melius multo digerendarum. Operâ Sw. G. W:man. W. G.”, s. [1]. 
(SSLB: Wilskman 18:4). 

81  Texten är nött, överstruken, och svårläst: ”Initium colligendi feci ineunte Anno 
MDCCXLI:o. Execitiis vero Academiciis, cura disciplinorum aliisque multis impeditus 
fui occupationibus, ita [?] quidem, ut qvartam vix temporis partem hisce laborem [?] 
integrum mihi fuerit. Scr. d. 1. Junii 1742.” Sven Wilskman, ”Fasciculus 
rhapsodiarum…”, s. [1]. (SSLB: Wilskman 18:4). 

82  Titelbladet ”Fasciculus rhapsodiarum…” är ett löst halvark, som säkerligen inte befinner 
sig på sin ursprungsplats. Jag kommer längre fram att föreslå var titelbladet hör hemma. 
På s. 2 av detta blad finns även senare anteckningar, tillkomna efter Eric Julius Biörners 
död 1750. 
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enskilda församlingarna i Skara stift.83 I juni 1743 genomläste Rhyzelius 
flera av hans manuskript, och i ett av dem har Wilskman, efter en anteckning 
som Rhyzelius undertecknat med sin pseudonym AminthOR, skrivit: 

Anmärkningar, som här och ther finnas, med sådan stijl, äro giorde af 
Högwördigste Biskoppen Doct. Andr. Ol. Rhyzelius, under Riksdagen i 
Stockholm 1743. d. 5. och 6. Junii. 84 

I ett brev till C. C. Gjörwell långt senare berättar Wilskman hur han 
uppvisade sina anteckningar för Rhyzelius 1743, och att de då uppgick till 10 
à 12 sexterner, dvs. 240-288 foliosidor,85 vilket förefaller vara en 
underskattning. 10 à 12 sexterner motsvarar omfånget enbart på den samling 
som innehåller beskrivningar av de enskilda församlingarna i Skara stift,86 
därtill kom de anteckningar om Västergötland i gemen och dess härader,87 
samt beskrivningen av Skara, vilka Rhyzelius också tog del av.88 Samlingen 
1743 bör därför ha varit omkring 20 sexterner, eller bortåt 500 foliosidor. 

2. Beskrivningen 1743 

1. Västergötland i gemen 

Hur tänkte sig då Wilskman att hans beskrivning skulle se ut? På baksidan 
av det ovan diskuterade titelbladet från 1742, har han vid samma tid 
antecknat sin plan: 

Den [?] föresats är, at gå ifrån Generalia til Specialia och tädhan til 
Specialiora och Specialissima; betrachtande i hwar och [en] flock hwad dertil 
hörer. Såsom: Lähn. Härad. Stad. Församling. Sockn. Kyrka. Monumenter. 
Säterier.89 

                               
83  Wilskmans saml., vol. 18, 2, resp. 3 (SSLB). Detta går att fastställa av dateringar och 

handstil. 
84  Sven Wilskman, ”De Singulis in Dioecesi Scarensi Parochiis I”, sp. 106 (SSLB: 

Wilskmans 3). Andra anteckningar av Rhyzelius: ibid., sp. 79, 81, 109, 116, 123, 222, 
418, 467, 525, m.fl. 

85  Sven Wilskman, Brev till C. C. Gjörwell, 26/1 1789 (KB). Appelgren 1972, s. 27, har 
uppmärksammat denna uppgift, men misstolkat 10 à 12 sexterner som 60-72 sidor; han 
har alltså räknat 1 sextern som 6 sidor. Men 1 sextern är sex ark papper, vilka vikts en 
gång till folioformat och inlagts i varandra till ett s.k. lägg. 1 sextern är alltså 24 
foliosidor. 

86  Sven Wilskman, ”De Singulis in Dioecesi Scarensi Parochiis I”, (SSLB: Wilskman 3). 
87  Wilskmans saml., vol. 18 (SSLB). Anteckningar av Rhyzelius finns bl.a. i 18:12, s. 65. 
88  Wilskmans saml., vol. 2 (SSLB). Anteckningar av Rhyzelius finns bl.a. i 2:1, s. 13; 2:3, 

s. 81, 2:4, s. 94, 2:5, s. 156, 164. 
89  Sven Wilskman, ”Fasciculus rhapsodiarum…”, s. [2]. (SSLB: Wilskman 18:4). En 

fuktskada gör första ordet svårläst. 
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Detta är i princip också det schema han följer. Ännu 1760 håller han fast vid 
denna plan, som vi nedan skall se. Men här skall vi först, med avseende på 
struktur, innehåll och källor, granska det material han hade 1743. Detta 
material finns främst i volymerna 2, 3 och 18 i hans samling i Skara 
stiftsbibliotek.90 Med ledning av hans ovan citerade beskrivningsplan, av 
paragrafindelningar och sidnumreringar, går det att rekonstruera 
beskrivningens struktur. 

Wilskman tänkte sig att först ge en beskrivning av ”Om Westergjöthland i 
gemen”.91 Denna rubrik kan, givet den plan han skisserat, ha fallit sig 
naturlig, men inte desto mindre har han säkerligen inspirerats av Elias 
Palmsköld, som inledde västgötadelen av sina samlingar med just denna 
rubrik.92 Wilskman behandlar i tolv paragrafer, på ett fyrtiotal foliosidor, 
Västergötland i allmänhet, dvs. dess namn och vapen, belägenhet och 
gränser, västgötarnas forna ryktbarhet och bragder, religion och seder, 
västgötalagen, landskapets näringar, etc. Detta är dock inte någon löpande 
text, utan en enda stor excerptsamling, ordnad ämnesvis. Här återfinns i 
princip allt som av historiker, kyrkohistoriker, akademiker, sagoförfattare, 
m.fl., hade skrivits om Västergötland fram till början av 1700-talet. 

Alla de källor vi ovan i samband med de akademiska dissertationerna 
diskuterade, finns företrädda i denna excerptsamling. Den ger intryck av en 
omfattande beläsenhet. Men även om man inte kan betvivla att Wilskman 
läst många av de skrifter han här citerar (såväl hans avhandlingar som andra 
manuskript visar det), så är denna excerptsamling en avskrift av Elias 
Palmskölds anteckningar om Västergötland.93 Låt oss som exempel ta hur 
Wilskman inleder beskrivningen av Västergötland i gemen: 

Westergiöthland har deraf fått sitt namn, att det ligger i wäster, i anseende til 
Östergöthland. Nogre äro i den mening att det blifwit så kallat af nogon dess 
konung, som hetat Wising. P.94 

I anslutning till första meningen har Wilskman, följande Palmsköld, i 
marginalen antecknat källa för detta: ”Wex. descr. Sv. L.1 C.2.”, dvs. 

                               
90  Att detta material verkligen fanns 1743 framgår av Rhyzelius anmärkningar, som han 

skrev under det han såg igenom materialet i juni detta år. Wilskman har senare lagt till 
ytterligare anteckningar, men dessa går i de flesta fall att skilja från de ursprungliga 
(annat bläck, marginalanteckningar om senare utgivna skrifter, etc.). Vid sidan om 
Rhyzelius anmärkningar, i hans nitida stil, finns anteckningar av Gabriel Tidgren, med en 
tunn, starkt lutande antikva, tillskrivna på 1780-talet. 

91  Sven Wilskman, ”Om Westergjöthland i gemen”, s. 1 (SSLB: Wilskman 18:12). Över 
rubriken har Gabriel Tidgren skrivit ”Generalia”. 

92  Elias Palmsköld, Topografiska anteckningar, Västergötland, vol. 1, s. 1 (UUB: 
Palmsköld 295). 

93  Palmsköld, Topografiska anteckningar, Västergötland, vol. 1 (UUB: Palmsköld 295). 
94  Sven Wilskman, ”Om Westergjöthland i gemen”, s. 1 (SSLB: Wilskman 18:12). Jfr 

Palmsköld, Topografiska anteckningar, Västergötland, vol. 1, s. 95 (UUB: Palmsköld 
295). Wising är givetvis skapat utifrån den latinska beteckningen för västgoter, wisigothi. 
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Wexionius Epitome descriptionis, Åbo 1650. Den andra meningen, som 
avslutas med ”P.”, dvs. Palmsköld, är tagen från samma sida i Palmskölds 
samling, där den återfinns som ett senare tillskott i marginalen, och där 
lyder: 

doch äre somblige i then mening att Westergötland skal hafwa bekommit thet 
nampn af någon thes konung som hett Wising.95 

Som synes följde Wilskman inte Palmskölds exakta ordalydelse och 
ortografi, och detta var inte ovanligt när Wilskman gjorde excerpter ur 
Palmskölds egna anteckningar. Däremot är han noggrannare vid återgivande 
av andra, fr.a. latinska, excerpter. 

Palmskölds samlingar hade i mitten av 1720-talet kommit till Uppsala 
universitetsbibliotek, och som vi såg ovan i samband med dissertationerna, 
så var denna samling flitigt brukad av studenterna för topografiska 
avhandlingar. Wilskman fick nyttja denna samling genom tillmötesgående 
av universitetsbibliotekarien Andreas Norrelius (1679-1749), vilken också 
finns bland de dedikerade i andra delen av Wilskmans avhandling 1742.96 
Långt senare, när Wilskman 1760 skriver en inledning till sitt västgötaverk, 
tackar han: ”Jag wördar Sal. Bibliothecarien Norrelius, som lät mig i Upsala 
få ransaka de Palmschöldsska membraner.”97 

Det är här, menar jag, framför denna excerptsamling, som det ovan 
diskuterade lösa titelbladet ”Fasciculus rhapsodiarum” hör hemma. Dess 
titel, som i svensk översättning lyder ”Bunt av samlade och hoprafsade 
anteckningar till Västergötlands belysning, som dock bör ordnas mycket 
bättre”, svarar väl mot innehållet i excerptsamlingen, och därtill är titelbladet 
daterat till den tid då dessa anteckningar tillkom.98 Jag vill därför hävda att 
Wilskman under åren 1741 och halva 1742, då han enligt egen utsago 
(citerad ovan) ägnade en fjärdedel av sin tid åt västgötasamlingen, skrev av 
och ämnesvis ordnade vad Palmsköld hade om Västergötland. 

2. Västergötlands härader 

Wilskman fortsätter sedan framställningen av Västergötland i allmänhet, 
med att beskriva dess län och härader. Detta sker i 23 paragrafer, numrerade 
13-35, omfattande nästan 90 foliosidor.99 Först ges uppgifter om ett län och 
därunder behandlar häraderna inom detta. Också häradsbeskrivningarna 

                               
95  Palmsköld, Topografiska anteckningar, Västergötland, vol. 1, s. 95 (UUB: Palmsköld 

295). 
96  Wilskman 1742, s. 3. 
97  Wilskman, Inledning till Västergötlands minne, s. 5. (SSLB: Wilskman 18:1). 
98  Titelbladet är daterat 1/6 1742, och Andreas O. Rhyzelius läste anteckningarna 5-6/6 

1743. 
99  Sven Wilskman, ”Om Westergjöthland i gemen”, s. 37-125 (SSLB: Wilskman 18:12). 
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utgörs till stor del av excerpter, men inte i samma utsträckning som tidigare 
ur just Palmskölds samlingar. Vid sidan om de senare har Wilskman här mer 
på egen hand excerperat läsfrukter, dels ur tryckta skrifter, dels ur Harald 
Ullenius handskrifter (Hendecapolis Visigothica och Sockneregistret). Inom 
respektive häradsbeskrivning finns en återkommande struktur. Först 
behandlas häradet i allmänhet, varvid dess namn och dettas etymologi, ofta 
efter Ullenius, dess belägenhet och utsträckning, dess vapen och stundom 
något karaktäristiskt om häradet återges. Så heter det att Vadsbo härad är ”ett 
fruchtbart och härligit land”, där folket är ”förmögit och wälmående”, och 
om Kåkinds härad: ”Therutur hafwer Giötherne fordom giort theras största 
uttog til nästomliggande land, som sådant af Jornande klarligen blifwer 
tilkiänna gifwit. Cogeni in Gotha gente &. P.”100 Han beskriver därefter, ofta 
med excerpter, men också genom förteckningar, skogar, berg, vattendrag, 
tingsplatser, näringar, historiska tilldragelser, och avslutar vanligen med en 
förteckning över häradshövdingar. 

I marginalen till dessa häradsbeskrivningar, men efter hand inarbetat i 
texten, förtecknade Wilskman de pastorat varav häradet bestod, samt dessas 
mantal, fördelade på skatte, krono och frälse. Dessa mycket exakta uppgifter 
har han från Palmskölds samling om Västergötland, vilken inleds med en 
mycket detaljerad framställning av landskapets politiska och kyrkliga 
indelning. I tabellform, och med klamrar och kolumnrubriker, har Palmsköld 
någon gång mellan 1708 och sin död 1719 sammanställt uppgifter från 
kanslikollegiet, som ger landskapets indelning i län, härader, pastorat, 
kyrksocknar, och olika patronatsrätter, samt därtill också förekomsten på 
respektive ort av städer, kungliga slott, gårdar och ladugårdar, adliga hus, 
säterier och marknader. Slutligen anges för varje pastorat mantalets 
fördelning i skatte, krono och frälse.101 

För vissa av häraderna har Wilskman framställt en löpande text, där han 
så att säga smält uppgifter från Palmsköld och annat håll, och som kan antas 
visa hur han tänkt sig inleda häradsframställningarna. Som exempel kan vi ta 
framställningen av Väne härad: 

Detta härad ligger wid veners wästra ända, och gräntsar i wäster til Bohus 
län, i nordwäst til Dahl, i nord och nordost til vener, i öster til Åse härad, i 

                               
100  Wilskman, ”Om Westergjöthland i gemen”, s. 45, 51 (SSLB: Wilskman 18:12). 

Uppgiften om Kåkind är, som det avslutande ”P.” utvisar, tagen från Palmsköld. 
”Jornande” är Jordanes och hans skrift Getica (sv. o. lat. uppl. Stockholm 1997). Cogeni 
anses av många vara en felläsning för cogniti, ”kända”; så i nämnda uppl., s. 38f (Getica, 
kap. 23). Sammanställningen Cogeni och Kåkind förekommer, efter Palmsköld, i 
Forssenius 1736, s. 36f (sv: idem 1963, s. 38), men kritiserades av Algot Scarin i brev till 
Sven Digelius 26/6 1737; Scarin 1894, s. 299. 

101  Palmsköld, Topografiska anteckningar, Västergötland, vol. 1, s. 3-71 (UUB: Palmsköld 
295). Palmsköld har haft tillgång till uppgifter insamlade av kanslikollegiet 1692 om län, 
härader och socknar, 1693 om pastorat och kyrksocknar, samt 1708 om marknader och 
marknadsplatser. Källorna anger han ibid, s. 3. Kanslikollegiet beredde och föredrog 
ärenden för majestätet, och torde närmast motsvara dagens statsrådsberedning. 
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sudost til Weste härad, i söder til Bierke härad, och i sudwest til Flodene 
härad. Begriper uti sig 2. giäld eller Pastorater, Tunhem och Wassända. 
Tunhem består af 4. sochnar; Nembligen Tunhem, Gerdhem, Åsaka och 
Biörke, och inneholler, effter 1692. års förtekning, 143 ⅛. Prästmantal, 
Nembligen Tunhems socken skatte 15 ¼. crone 6 ⅜. och frälse 26 ½. = 48 ⅛. 
[osv. för övriga socknar i Tunhem och Wassända.] 

Häradet förer uti sitt wapn en plog. 
Mitt igenom häradet flyter den nam[n]kunniga GiöthaElf, som af Wener 

utspringer, mellan staden Wenersborg, och Cronoparken Halleberg, 
hafwandes sitt utlopp wid nya Wärfwet å Westgiöta sidan, och gamla 
Götheborg på Hisingzsidan, ohngefär ½ mil innan nya Elfsborg; 
hwarutanföre ligger ön Lilla Dannemark eller Liljan kallad, hwilken giort 
3. rikens skilnad. 

Detta härad förmenas i fordna tider hetat Hunehärad, hwilket ei synas 
olikt. Wähne härad [betyder] forte [händelsevis] så mycket som Weners 
härad, af dess belägenhet in til Vener. Här berättas de största kräfvetor i 
Sverige finnas. P.102 

Därpå följer långa utdrag ur allahanda tryckta och handskrivna skrifter om 
Halleberg och andra naturföreteelser i häradet. Efter beskrivningen av de 
olika häraderna har han infogat två sidor med kritik av felaktigheter i 
västgötadelen av Eric Tunelds svenska geografi, vilken utkom 1741.103 

3. Skarabeskrivningen 

Denna framställning av Västergötland och dess härader följs enligt 
beskrivningsplanen av de enskilda orterna. Denna del utgörs av en 
omfångsrik skildring av Skara, samt skildringar av varje enskilt pastorat i 
Skara stift.104 Skarabeskrivningen, som är utförligast, består av fyra större 
delar, som Wilskman ordande på följande sätt: 

Om 
1. Skara stad 
2. Domkyrkan därstädes 
3. Skara episkopat 
4. Forna och nuvarande lärdomsmödor.105 

                               
102  Sven Wilskman, ”Om Westergjöthland i gemen”, s. 95 (SSLB: Wilskman 18:12). Även 

detta bygger mycket på uppgifter från Palmskölds samling, men har ordnats till en 
löpande text. 

103  Sven Wilskman, ”Om Westergjöthland i gemen”, s. 126f (SSLB: Wilskman 18:12). 
104  Wilskmans saml., vol. 2-3 (SSLB). 
105  ”De/ 1. Urbe Scarensi/ 2. Templo Cathedrali ibm./ 3. Episcopatu Scarense/ 4. Re 

Literaria, antiqua & Hodierna/ i IV Convoluter.” Sven Wilskman, ”De urbe Scarensi med 
mera” (senare titel på volymen), omslag (SSLB: Wilskman 2). Denna Wilskmans 
ordning följs inte i nuvarande volym, där ordningen är 1, 3, 4, 2 (dvs. vol. 2:1, 2:3-4; 2:5, 
2:6). Materialet har ursprungligen varit samlat i den skinnpärm i folio, som nu omsluter 
vol. 12 i samlingen (enligt anteckning på denna pärms främre insida). Delarna om Skara 
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Beskrivningen av staden är delad i 16 paragrafer.106 Den första paragrafen 
behandlar stadens ålder och grundare. Staden är urgammal, vilket, enligt 
Wilskman, även visas av de skiljaktiga meningarna om dess ålder. Den har 
varit en av Sveogöthiska rikets fem huvudstäder; ett eko av Messenius 
uppfattning. Wilskman återger bröderna Magnus, Messenius och Wexionius 
uppgift om att stadens skall ha grundlagts av en kung Scarinus. I nästa 
paragraf, som tar upp stadens namn, nämner han att en del ”twifla, andra 
neka” att det funnits en sådan kung. Han återger kort Johannes Magnus 
uppgifter om denne kung, och konstaterar, i anslutning till Ullenius, att 
staden efter en sådan kung skulle hetat Skarinia eller Skarinstad, inte 
Skara.107 Fortfarande i anslutning till Ullenius hävdar han att Skara helt 
enkelt är ”stamordet” skara, som i folkhop, härskara, etc.108 I stor 
utsträckning är denna paragraf blott en avskrift av för namnfrågan relevanta 
delar av Ullenius ”Hendecapolis Visigothica”. Wilskman har senare, kanske 
så sent som när han 1760 återvände till västgötabeskrivningen, över 
paragrafen skrivit: ”Hwad jag här skrifwit om Stadens namn förkastas af mig 
aldeles.”109 Bevekelsegrunderna för detta ger han inte. Paragraf 3 beskriver 
stadens belägenhet. Staden ligger på en sumpig plats, men har runt sig ”stora 
förmohner och behageligheter”, som ängar, lundar, dalar och skogar. 
Härligast är Djurgården i sydost, ”som allena är ett begrepp af all den 
liuflighet, som man om somartid kan fägna sig af”. Han avslutar med att 
återge en ”gammal och ei grundlös Sägn” hos folket, att Skara en gång 
skulle haft seglation mellan Lonen (Hornborgasjön) och Vänern. Också detta 
finns till viss del hos Ullenius. Efter belägenheten blir det dags för stadens 
utsträckning (§ 4). Wilskman återger, utan att ange källan, Ullenius 
berättelse om stadens forna gränser, då den var större, men vet inte om han 
ska tro på det: ”Jag lämnar detta i sitt werde, i brist på nödiga bewis.”110 Han 
tvivlar dock inte på att staden varit större, även om man inte vet hur stor. 
Stadens tomter är mestadels med ”wälbygde hus försedde, sombl. större, 
sombl. mindre. Om de publique skal framdeles talas.”111 Han avslutar med 
att räkna upp stadens tre tullar och ge en förteckning på tullnärer. 

Hittills har Wilskman följt den gängse norm, som gällde för lovtal och 
beskrivningar, dvs. att man började med namn, ålder och grundare, 

                                                                                                                             
stad, de lärda mödorna och domkyrkan, finns även i 1800-talsavskrifter av J. P: Carlmark 
(SSLB: Carlmark 39 A-C; VgM: SA 300:14). 

106  Sven Wilskman, ”Skara. Historia Civitatis Skarensis” (SSLB: Wilskman 2:1). 
Beskrivningen omfattar 32 foliosidor inom ramen för paragraferna, vartill kommer 
6 sidor med spridda anteckningar. 

107  Johannes Magnus, Historia ... de omnibvs Gothorvm Sveonvmqve regibvs, Romae 1555 
(och senare), bok 2, kap. 7; Harald Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 7 (SSLB: 
Sundholm 143). 

108  Sven Wilskman, ”Skara. Historia Civitatis Skarensis”, s. 3 (SSLB: Wilskman 2:1); 
Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 7f (SSLB: Sundholm 143). 

109  Sven Wilskman, ”Skara. Historia Civitatis Skarensis”, s. 2 (SSLB: Wilskman 2:1) 
110  Ibid., s. 6  
111  Ibid., s. 7 
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belägenhet och utsträckning. Nu gör han i femte paragrafen en tillbakagång 
till stadens ålder. Han har nämligen, av allt att döma under själva skrivandet, 
kommit i kontakt med vad translatorn i antikvitetsarkivet, Eric Julius 
Biörner, skrivit om Skara. Wilskman, som ställde sig så väl med Biörner att 
denne 1743 rekommenderade honom till sin vikarie i antikvitetsarkivet, 
kunde naturligtvis inte utesluta vad denne för Wilskmans egen karriär så 
betydelsefulle person hade att säga. Alltså vänder han åter till frågan om 
stadens ålder. I paragrafen återger han ett långt utdrag ur en latinsk skrift 
eller handskrift av Biörner, vari denna menar att Skara var en av de 
betydelsefulla handelsstäder, som till omgivningens nytta florerade redan i 
sjunde århundradet.112 

Sedan återvänder Wilskman till ordningen. Nästa paragraf handlar om 
Skara som huvudstad, och han redogör där först för hur Olof Skötkonung, 
undan de hedniske i Uppsala, bosatte sig i Västergötland och att kungarna i 
100-120 års tid sedan bodde i detta landskap. Kungarna hade också ”för 
detta lands inwånare mycken kärlek och tycke”, och han ger som exempel 
kung Stenkil.113 Men huvuddelen av paragrafen rör förekomsten av kungliga 
slott i Skara, dvs. publika byggnader, vilket även nästa paragraf (§ 7) ägnas 
åt. De följande fem paragraferna (§ 8-12) ägnas de kyrkliga byggnaderna, 
kloster, kyrkor och kapell,114 med undantag av domkyrkan. Wilskman har 
uppgifter om ett tiotal kyrkliga byggnader, uppgifter som går tillbaka på 
Ullenius ”Hendecapolis” och Rydells Skara-dissertation 1719, vari 
kyrkoherde Omoenius nu förkomna Skarabeskrivning citerades. Wilskman 
är dock tveksam till om dessa varit kyrkor; han tror mer på Rhyzelius uppgift 
att de varit prebenden, altaren och liknande, och att inte fler än två kloster 
funnits i staden.115 

Efter att så ha diskuterat stadens allmänna byggnader, går Wilskman till 
historien och förtecknar i kronologiska följd rikshändelser som inträffat i 
staden, från folkungarnas uppror 1278 till valet av Johan II (kung Hans) till 
tronföljare 1488.116 Paragraf 14 behandlar sedan stadens näringar. Wilskman 
citerar stadens förnyade privilegier 1527, då borgarna fick rätt att segla från 
Nylöse och Lidköping, men medger att han inte vet om detta utnyttjades. 
Han redogör sedan för stadens marknader, vilka nu var tre, men tidigare fem. 
                               
112  Ibid., s. 8f. 
113  Ibid., s. 10. Wilskman hänvisar till Ericus Benzelius avhandlingsserie Monumenta 

historica vetera ecclesiae Sveogothicae. Ex codd. mss. coll. et illustr., Upsaliae 
1709-1713, men ytterst går detta tillbaka på västgötalagens kungakrönika (se ovan 
kap.2). 

114  Sven Wilskman, ”Skara. Historia Civitatis Skarensis”, s. 14-23 (SSLB: Wilskman 2:1). 
115  Harald Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 16f (SSLB: Sundholm 143); Rydell 

1719, kap. 2, § 3. Andreas O. Rhyzelius uppfattning finns i marginalen till Ullenius, 
ibid., och i hans då nyligen utgivna Monasteriologia Sviogothica, Eller Kloster-
Beskrifning …, Linköping 1740. Av Wilskmans anteckningar att döma synes han 
dock ha tagit del av Monasteriologia först sedan hans eget manuskript var skrivit. 

116  Sven Wilskman, ”Skara. Historia Civitatis Skarensis”, s. 24-27 (SSLB: Wilskman 2:1). 
Wilskman har senare tillagt ytterligare några händelser. 
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”Borgerskapets näring består dels uti handel, som nu på nogon tid nog tagit 
til, handtwärk och Fabriquer, dels och förnämligast i den förtienst, som de af 
Scholae ungdomen hafva kunna, utom hvilken de fläste knapt sig kunde 
uppeholla.”117 Här nämner Wilskman också tryckeriet. 

I femtonde paragrafen återvänder han till historien, men nu sådant som 
berört staden själv, som krig och bränder. Den sista paragrafen (§ 16) 
behandlar stadens borgerliga styrelse, rådhuset, borgmästare och bisittare, 
vartill är fogat en förteckning av stadens borgmästare. 

Wilskman har i stort följt den gängse beskrivningsmodellen, i det att de 
vanliga elementen finns med. Han börjar med namn, ålder och grundare, 
belägenhet och utsträckning, sedan de offentliga byggnaderna (stadens 
prydnader), därpå historien, näringar, och borgerlig styrelse med 
borgmästarlängd. Ordningen mellan de sista elementen kunde varit en annan, 
men han har vetat vad som borde ingå. Stora delar av vad Wilskman i dessa 
paragrafer haft att berätta om Skara kom, närmast ordarätt, att utan 
källhänvisning införas i Peter E. Lindskogs beskrivning av Skara stift 
1812.118 

De övriga delarna av hans Skarabeskrivning kan ses som fördjupningar, 
vilka i en ordinär beskrivning skulle ingått som separata paragrafer. Så 
skulle beskrivningen av domkyrkan, där han tog upp dess grundande, 
historia, gravar, inskriptioner, etc., ha ingått i behandlingen av de offentliga 
byggnaderna, vartill hans krönika eller herdaminne över biskoparna skulle 
fogats.119 Detsamma gäller skolan och gymnasiet, där han tecknade dessas 
historia och gav längder över innehavarna av lärartjänster, samt biografier 
över dessa lärare.120 Av dessa bygger fr.a. domkyrkobeskrivningen på 
uppgifter från Harald Ullenius, men också tidens tryckta historiker över 
svenska kyrkan har kommit till användning. I alla dessa delar av 
Skarabeskrivningen har Wilskman senare tillfogat anteckningar och 
litteraturhänvisningar. De har också genomsetts av Andreas O. Rhyzelius, 
som här och var gjort anmärkningar. 

4. Församlingar i Skara stift 

De övriga orterna i landskapet behandlas i ett stort folioband, som givits 
titeln ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis” (De enskilda 
                               
117  Ibid., s. 28. 
118  P. E. Lindskog, Försök till en korrt beskrifning om Skara stift, första häftet, Skara 1812. 

Lindskog antyder också detta, när han dels säger att det var Wilskmans Skara- och 
domkyrkobeskrivningar som fick honom att överväga möjligheten att själv göra en 
beskrivning, och dels att han oftare anfört än åberopat historikernas tankar; ibid. opag. 
Företal. 

119  Sven Wilskman, ”Historia Templi Cathedralis Skarensis”, ”Historia Episcopatus 
Skarensis”, ”Episcopi Skarensis Lutherano Evangelici” (SSLB: Wilskman 2:6, 2:3, 2:4). 

120  Sven Wilskman, ”Historia Skarensium Literaria antiqva et hodierna” (SSLB: Wilskman 
2:5). 
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församlingarna i Skara stift).121 Varje sida är delad i två spalter, de olika 
pastoraten behandlas i bokstavsordning, och därunder de annex 
(kyrksocknar) eller kapell som räknades till pastoratet. Detta är, som en 
rubrik på första sidan visar, Specialiadelen av Wilskmans beskrivning som 
den såg ut 1743. Även i denna volym finns anmärkningar av Andreas O. 
Rhyzelius och, som vi redan nämnt, Wilskmans datering av dessa till den 5-
6/6 1743. Under ett återgivande av medeltida text på ett paten i Husaby 
kyrka har Wilskman antecknat, ”delin. d. 12. Aug. 1742”, dvs. tecknad den 
12/8 1742.122 Vi får därmed en datering volymen. 

Varje beskrivning inleds med en utredning av ortens namn, nästan 
ofelbart från Harald Ullenius ”Sochnregister”. Så återges nästan ordagrannt 
Ullenius ovan citerade framställning av Flakeberg.123 Men andra gånger har 
Wilskman kortat Ullenius etymologiska utflykter. Efter namnet berättas 
sedan om historiska händelser på orten, om fornminnen och sägner, om 
kyrkan med dess gravar och epitafier. Stundom antecknas adelsgårdar och 
deras innehavare; stundom återges runinskrifter.124 

Som exempel på en ortsbeskrivning skall vi ta Rackeby vid Vänern i 
Kållands härad. ”Namnet låter inte särdeles braf,” börjar Wilskman, och 
fortsätter, ”hwilket orten, efter gemen sägn, skall hafwa fått af en kong 
Racke, som ther skal ligga begrafwen.”125 Han citerar sedan Johannes 
Magnus berättelse,126 att götarnas kung Attilus (Attila) så hatade danskarna, 
att han satte en skällande hund, kallad Racke, till kung över dem. Detta har 
Wilskman från Harald Ullenius ”Sockenregister”, där det heter: ”Rackeby. 
Så skrifwit, är tämeligen gement namn: Ty racka är canis foemina, canicula, 
hynda, tik, byckia, täfwa, täfs.” Ullenius fortsätter sedan med en utredning 
om bruket av h-ordet, hur föraktligt det är att kallas hund, och än föraktligare 
för en karl att kallas hynda. Sedan citerar han Johannes Magnus (utförligare 
än Wilskman senare gör).127 Wilskman har alltså följt Ullenius, men uteslutet 
utredningen om varför Rackeby inte låter bra. Wilskman kommenterar sedan 
historien om hundkungen: ”Nogre holler det för en fabel. Men Vexionius, 
Wormius, Danskarnas egen Landzman, samt andra, holla det för idel sanning 
[…].” Därpå återger han Ole Worms ord om saken, liksom den tyske 
                               
121  Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I” (SSLB: Wilskman 3). 
122  Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I”, sp. 228 (SSLB: 

Wilskman 3). 
123  Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I”, sp. 485 (SSLB: 

Wilskman 3). Jfr Harald Ullenius, ”Scara Stifts Sochn-Register”, s. 38 (SSLB: Sundholm 
168). 

124  De runstenar som i Wilskmans vol. 3 är återgivna efter Johan Göransson, Bautil, Det är 
alle Swea ok Götha Rikens Runstenar…, Stockholm 1750, är dock införda av Gabriel 
Tidgren på 1780-talet. 

125  Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I”, sp. 454 (SSLB: 
Wilskman 3). 

126  Johannes Magnus, Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, Romae 1554 
(och senare), bok 2, kap. 21. 

127  Harald Ullenius, ”Scara Stifts Sochn-Register”, s. 97f (SSLB: Sundholm 168). 



 323 

historikern Johann Beers. Allt detta har Wilskman hämtat från Ullenius, 
liksom fortsättningen: ”De gamla skrefwo Ranåkersby, hwilket med tiden 
blefwit til Rackeby hopdragit. Är altså namnet ei utaf Racka, utan af nogon 
Fylkiskong, eller annan myndig man, som Rane hetat […].” Därför bör det 
som kallas kung Rackes grav heta kung Ranes. Han förtecknar sedan andra 
orter med Rane i namnet, och konstaterar att Rane var ett vanligt namn 
”fordom”, och ger som exempel kung Rane på Raneborg, sedermera 
Swarteborg, i Bohuslän.128 Allt detta är likaså hämtat från Ullenius, med den 
skillnaden att Ullenius också ger den bohusländske kung Ranes historia. 

Wilskman har här, som i de flesta andra ortsbeskrivningar i samma 
volym, uteslutit dels Ullenius mer fantasirika etymologiska utvikningar, dels 
kringberättelser som inte handlar om just själva orten. Detta kan vi tolka som 
en strävan till en viss saklighet hos Wilskman, en strävan som inte blev 
mindre saklig för att han anammade det sunda i Ullenius utredningar, dvs. att 
efter återberättandet av de folketymologiska förklaringarna vända sig till de 
bevarade dokumenten, för att se vad de kunde säga (vilket ofta innebar en 
vederläggning av folketymologierna). 

På detta sätt inleds ofta Wilskmans ortsbeskrivningar i specialiadelen. Till 
denna början, som oftast bygger på Ullenius, har sedan tillfogats vad 
Wilskman har ur andra källor, från Rhyzelius, Messenius, Palmsköld, m.fl., 
men också från egna besök eller korrespondens med personer på orten. 

3. Motivering och vetenskap 

I allt det vi hittills granskat har Wilskmans ton varit närmast sakligt 
redovisande. Endast sällan, som när han talade om Skaras behagliga 
omgivningar, med dess ljuvliga natur, har han röjt en subjektiv känsla. Vi 
har kunnat ana hans kritik av folketymologier, men i övrigt har han inte låtit 
oss veta mycket om sin inställning till sitt arbete, om sin inspiration till eller 
motivering för beskrivningen; inte heller några utsagor om hans 
vetenskapliga överväganden. 

Samtidigt som han arbetat på denna sammanställning av en 
västgötabeskrivning i dess generella och specifika delar, har han emellertid 
också börjat skissa på titel och förord till sitt arbete.129 Medan ”Fasciculus 
rhapsodiarum” var namnet på vad som närmast var en excerptsamling, så 
formulerar han nu sitt arbetes titel: 

Titulus V. D. erit Westergothia illustrata [Titeln skall, om Gud vill, vara Det 
förklarade Västergötland] eller Wästergötlands äldre och nyare Häfder och 

                               
128  Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I”, sp. 455 (SSLB: 

Wilskman 3). 
129  Wilskmans saml., vol. 18:8-11 (SSLB). I övre vänstra hörnet av 18:11 har han skrivit ”ad 

praefat.”, till förordet. 
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Handlingar beskrefna och Til efterwerlden, om nogon blifwer, öfwerlämnade 
af W [Sven Wilskman].130 

Han har sedan laborerat med ändringar av titeln, och för den svenska delen 
av denna stannat vid ”Westergiöthlands äldre och yngre minnesmärken”. 
Detta var en passande titel, för just det minnesvärda i just Västergötland ville 
han framställa. Det är en plikt att beskriva detta landskaps minnen och 
prydnader, synes han ha menat och säkerligen tänkt understryka med några 
av de klassiska författarnas välklingande citat i frågan, vilka finns återgivna 
eller antydda i en del av utkasten.131 

I utkasten till förord kommer han in på sin egen roll, sina motiv och 
förhoppningar: 

Jag kan ei tycka mig illa hafwa anwändt den tiden af min ungdom, som jag til 
mitt fäderneslands heder upofrar. Och som jag derigenom ei söker nogot 
beröm, så hoppas jag ock ifrån förtahl blifwa förskonter. Jag har härpå 
anwänt mer arbete än tid, och lusten har giort, att detta pensum, som för en 
annan kunnat wara största twång, har fallit mig nöijsamt; det är mig en 
fägnad att kunna nogot göra så denna som tilkommande tid, om Gud den 
beskära täckes, nogot nöije och behageliger tienst.132 

Det är för fäderneslandets heder, med vilket vi främst bör förstå 
Västergötlands heder, som han med lust offrat sin ungdoms kraft på detta 
arbete. Han anför invändningen att ”häfders opsökande” inte meriterar den 
avsatta tiden, vilken kunde använts på ”nyttigare saker”. Men, svarar han, 
detta arbete har inte varit huvudmålet, som allt annat satts åt sidan för; ”wid 
lediga stunder har jag sedt här på, och låtit ändå andra [mål och sysslor] wart 
hafwa sina horas och moras [tid och utrymme]”.133 

Hans uppsåt har varit, skrev han, inte att framleta dolda skatter i det 
förflutna, till det saknar han förmåga, utan fastmer att ”frälsa det ifrån 
undergång, som antingen redan dertil lutar, eller med tiden lätteligen förfalla 
kunde”.134 Det är alltså det förflutnas rester, de minnesmärken, eller hävder, 
vilka ännu finns kvar, som han vill rädda undan förgängelsen, för att uppvisa 
till samtidens och framtidens nytta och nöje.135 Med ”minnesmärken”, även 
”hävder”, vilka ord ingick i den tänkta titeln till Wilskmans verk, avsåg 
emellertid inte tidens män något upprättat, institutionaliserat eller 
genomtänkt konstruerat; för dem var minnesmärken och hävder allt det som i 

                               
130  Sven Wilskman, ”Titulus V. D. erit…”, s. 1 (SSLB: Wilskman 18:8). Under samma 

namn, ”W.Gothiâ illustrata”, omnämns Wilskmans arbete av Rhyzelius 1746; Andreas O. 
Rhyzelius, Brev till Daniel Juslenius, 1/1 1746 (SSLB: Knös 3:78). 

131  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743) (SSLB: Wilskman 18:9, 18:11). 
132  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1 (SSLB: Wilskman 18:9). 
133  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 2 (SSLB: Wilskman 18:9). 
134  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1 (SSLB: Wilskman 18:10). 
135  Jfr Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1 (SSLB: Wilskman 18:11). 



 325 

tecken, skrift och artefakter fanns kvar och kunde vittna om det förflutna.136 
Det är detta Wilskman vill samla i sin ”häfdaransakning”.137 Han försmår 
inte att anteckna samtida konstruerade minnesmärken, som tavlor över 
kungabesök, inte heller att anteckna samtida ägare till gårdar. Men ändå, 
viktigast för honom var de minnesmärken som resterna av det förflutna 
utgjorde, för de kunde vittna till hans fäderneslands heder. 

Samtidigt är Wilskman inte omedveten om de faror som lurar på den som 
skriver om fäderneslandets minnesmärken. Han identifierar ”3:ne klippor, 
hwarpå monga både i denna och forna tider sig stött”. Först nämner han 
”Lättrohet”, som han menar utmärker dem som inte prövar innan de ger 
bifall, som tror utan sannolika skäl och som går efter andras meningar. Till 
denna kategori för han också dem som utnämner allt till ”uråldriga 
monumenter”, 

som utan åtskilnad utropa hwar Aspe- eller Biörkelund för hedniskt 
offerställe; hwart stenrör för gamal stad, hwar bergsskrefwa för Jättebo; en 
blott sägn, talesätt eller ordspråk för en onekelig sanning; en sälsam figur för 
ganska stor märkwärdighet, ett enda ordz likhet för afgiord sak, nogre rudera, 
för öfwerlefwor af Slott, Kloster &c. &c. E.g. [T.ex.] En wis[s] Biskop 
giorde allenast af det enda ordspråk, som hos gemene man finns, När Adam 
bodde i Kiälkestad; det fasta slut, att Adam warit i Sverige, effter ther finns 
en gård, som så heter o.s.v.138 

Den andra faran kallar Wilskman ”twifwelachtighet”, som är en slags polär 
position till den förra faran. Den anfäktar dem som, ”af förnuft eller 
förutfattad inbillning”, dömer ut all äldre historia som ”fabel, skrock, 
kärnlösa legender, sällsamheter, orimligheter”, utan att varken ta eller ge 
argument för saken.139 

Den tredje faran slutligen fann Wilskman i ”partie”, dvs. partiskhet. Han 
menade med detta, att någon av kärlek till sig själv eller sitt fädernesland, 
eller av agg till ”nogon person eller Nation”, framförde påståenden som 
saknade rimlighet eller sanning. De fanns, som av partiskhet ville framhäva 
fäderneslandet: 

Af oordentlig kärlek til sitt fädernesland, [det är] då man tilskrifwer det större 
ålder, heder och märkwärdigheter, än det i sig äger; drager thit alla synnerliga 
händelser, personer etc. Det går intet an för en Svensk, at wela föra alt til 

                               
136  Jfr Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1 (SSLB: Wilskman 18:11). 
137  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1 (SSLB: Wilskman 18:10). 
138  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1f (SSLB: Wilskman 18:10). Biskopen var 

Petrus Bång i Åbo, och hans skrift Priscorum Sveo-Gothorum Ecclesia, Aboae 1675. Om 
Adam-historien, se ”Adam i Kälkstad”, Svenskt konversationslexikon, bd 1, Stockholm 
1845, s. 3, där berättelsen spåras till Medelpad. Andreas O. Rhyzelius har vid detta ställe 
i Wilskmans manuskript förlagt Kiälkestad till ”Östergötland, och Wadstena län och 
Swanhals Sochn, heter nu Renstad Herregård”. 

139  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 2 (SSLB: Wilskman 18:10). 
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Sver[i]ge, en Dansk til Danmark o.s.v. Dessa pina, hårdraga och wrida ofta 
ett enda ord, allenast att de må bestryka sin sats med nogot sken.140 

Wilskman ville styra fri från dessa tre farliga klippor, och poängterade att 
han på papperet bara satt det han haft grund för. ”Flit om sanningen har warit 
den fiäder, som detta werk drifwit.” Han hoppas därför att ingen skall påstå 
att ”kärleken til fäderneslandet mig förfört til des flatterande och otidiga 
berömmande”.141 

Wilskman uppfattning var alltså, att han av kärlek till fäderneslandet hade 
offrat tid och arbete för dettas heder. Han har bara velat skriva om det han 
har grund för, och med de tre farliga klipporna har han formulerat regler för 
att få en säkrare historieskrivning. Att fäderneslandet är Västergötland 
behöver inte betvivlas; allt han återger i beskrivningarna handlar om detta 
land, det är dess minnesvärda hävder han tecknar. 

Det är av allt att döma också för detta land och dess invånare han skriver, 
vilket också motiverar att han skriver på svenska. I ett av utkasten till förord 
räknar han upp de tryckta dissertationer som fram till 1740 hållits vid 
akademierna angående Västergötland, och motiverar på följande sätt att han 
använt sig av dem: 

Ordsaken är denna: Först är mestadelen, som intet förstår Latinska Språket, 
men älska doch och gerna läsa Historien och sitt Fäderneslands beskrifning; 
äro fördenskul med dessa Disputationer intet betiente.142 

Han skriver alltså för ”mestadelen”, allmänheten, i fäderneslandet, vilken 
inte kan latin men intresserar sig för dess historia och beskrivning.143 
Visserligen kan många latin, vidgår han, men dessa har i gengäld svårt att 
komma över dissertationerna, vilka, trots att de trycks i 600 à 700 exemplar, 
i stor utsträckning stannar hos akademiens studenter och blir allt mer 
sällsynta.144 Därtill anser han att ”Svenska saker se bäst ut i Swenska 
Kläder”. Han har dock inte begagnat sig av allt i dissertationerna; så 
utesluter han ”en hop oratoriske deductioner” och ”hämtar ut sielfwa 
kiernan”.145 
                               
140  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 2 (SSLB: Wilskman 18:10). 
141  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 1 (SSLB: Wilskman 18:9). Jfr Nils 

Hufwedsson Dals försäkran i sin Boerosia…, att han ”icke är wildog [ohejdad] eller 
partisk för Fäderneslandet” (Dal 1719, s. 9). 

142  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 2 (SSLB: Wilskman 18:8). 
143  I slutet av sin västgötabeskrivnings allmänna del från 1740-43, s. 120, har Wilskman 

antecknat några små tveksamheter och besvarat den första: ”Dubiola. 1. Om jag skall 
vertera på Swenska latinska citationer. R[esponden]s. ja.” (SSLB: Wilskman 18:12). 

144  Exemplarsiffran är den som ofta ges, men gäller egentligen bara för Uppsala. Upplagorna 
var mindre i Lund och Åbo. När kronprins Gustaf (III) besökte Uppsala 1767 uppgavs att 
enbart gratisutdelningen av en dissertation uppgick till ”6 à 700 exemplar”, vilket 
förefaller varit i överkant; UUAKP 9/9 1767, § 14 (publ. i Annerstedt, Bihang IV, 
s. 252). 

145  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743), s. 2 (SSLB: Wilskman 18:8). 



 327 

4. Bidrag från Västergötland 

Vi har redan nämnt många av Wilskmans källor för beskrivningen 1743, 
såsom dissertationer, Ullenius manuskript, Palmsköldska samlingen och de 
exerpter som han funnit där. Men han av- och antecknade också själv vid 
besök på orter i landskapet dessa år i början av 1740-talet. Redan den 1 mars 
1741 var han i Varnhem och avtecknade inskriptioner i kyrkan.146 Vi har 
redan nämnt att han avtecknade en medeltida skrift i Husaby 12/8 1742.147 
Fjorton dagar senare, 26/8 1742, avtecknade han och tolkade en inskription 
på klockan i Hössna kyrka.148 Senast vid detta tillfälle bör han, från Ullenius 
svärson, kyrkoherde Timell i Hössna, ha fått med sig Ulleniusmanuskripten 
”Hendecapolis Visigothica” och ”Skara stifts sochnregister”. 

Men Wilskman tog också hjälp av kontakter han hade. I februari 1741 får 
han ett svarsbrev från prosten Ericus Siberg i Skövde.149 Denne tackar för 
första delen av Wilskmans dissertation och ser fram mot fortsättningen. Han 
svarar på Wilskmans frågor om Sylvester Phrygius och andra kyrkomän, 
skickar med en utredning över sin hustrus släkt, Rhodin, en förteckning över 
kyrkoherdar i Råda, samt hoppas det kan tjäna Wilskmans ”mycket 
berömvärda dessein”. I mars 1741 erhöll Wilskman brev från den 
obefordrade prästen Isaac Holmström, vilken från Ekby skrev: 

Gammalt merkwerdigt, finner man här i Giäldet intet, iag har noga frågat ther 
efter, therföre ok med skrifwande så länge uppehållit; förutan en storhög eller 
kulle, som ligger på Eggby [Ekby] Bys norra gierde, som iag sielf sedt, och 
mält med aln, then triangel, af sten, som der äfwen finnes.150 

Holmström lät medfölja en av Wilskman begärd avskrift av en inskription i 
kyrkan. Han lämnar också en skiss och ytterligare informationer om vad som 
uppenbarligen var ett gravfält vid högen. Av Holmströms brev framgår att 
allmogens berättelser om högen och gravfältet baserades på vad de fått höra 
av deras förre kyrkoherde, som om dem ”fådt kundskap i Upsala”.151 
Uppenbarligen hade Wilskman kontaktat Holmström, för att få upplysningar 
om kyrkan och ”gamla märkvärdigheter” i församlingen. 
                               
146  ”Anno 1741 d. 1. Mars afskref jag i Warnhems Kyrka desse stenar.” (SSLB: Wilskman 

5:90). 
147  Sven Wilskman, ”De singulis in dioecesi Scarensi parochiis. I”, sp. 228 (SSLB: 

Wilskman 3). 
148  Sven Wilskman, ”På den större klockan i Höstna Församling…”, dat. 26/8 1742, undert. 

Sv.G.Wilskman. W.Gothus. (SSLB: Knös 91:63). I arkivförteckningen (SSLB) anges 
orten felaktigt som Högstena. 

149  Ericus Siberg, Brev till Sven Wilskman, 28/2 1741 (SSLB: Wilskman 5:46). 
150  Isaac Holmström, Brev till Sven Wilskman, 11/3 1741 (SSLB: Sundholm 52). Om 

Holmström, se Lq 1700, Warholm 1871-74, bd. 2, s. 729f. 
151  Kyrkoherden, som av Holmström namnges, var Petrus Kiellberg (1652-1716), utnämnd 

1699. Han finns inte antecknad som student i Uppsala, däremot i Åbo 1682 (Warholm 
1871-74, bd. 2, s. 149f; Sallander 1944, s. 89). 



 328 

Vid samma tid hade Wilskman vänt sig till sin blivande svåger, Jonas 
Tidgren, för att erhålla upplysningar om Hjälstad. I april 1741 får han en sju 
foliosidor lång beskrivning om pastoratets kyrkor och folkliga sägner.152 Från 
Eriksberg får han senare under året underrättelser om Eriksbergsskrinets 
utseende och text.153 I början av 1742 får Wilskman ett svarsbrev från skol- 
och studentkamraten Håkan Ekberg, vilken meddelar att han ombesörjt 
insändande av pergamentshandlingar till ”höglärde Herr Probsten i Skara” 
(möjligen Wilskmans fader, Gabriel Wilskman). Ekberg sänder också en 
pastors- och komministerlängd för Habo, samt utlovar avritningar av 
inventarier och inskriptioner i Habo och Sandhems kyrkor.154 Samma år, 
1742, erhåller han en elva kvartosidors redogörelse för Bottnaryds kyrka, 
dess inventarier, avlatsbrev, prästlängd, etc.155 

Dessa underrättelser från olika orter i Västergötland tillkom på 
Wilskmans initiativ. Han hade alltså, redan när han påbörjade sitt 
beskrivningsarbete, insett att han behövde information från fältet. Av breven 
att döma var det ”gamla märkvärdigheter”, upplysningar om minnesmärken, 
kyrkor och präster, han efterfrågade. Blicken var riktad mot det förflutna. 

Av alldeles speciellt slag är den beskrivning av Torsö församling i 
Vänern, som han i februari 1743 erhöll av studenten Herman Carling.156 

                               
152  P. Kilborgh, ”Efter Herr Candidaten Wilskmans anmodan, genom Herr Magister 

Tidgren, föllier en liten berättelse om Hielstads Pastorats Kyrkior, och annat 
märkwärdigt.”, dat. Torpum (i Torp?) 6/4 1741 (SSLB: Wilskman 4:67). Författare är 
troligen bokhållaren vid Moholms säteri i Mo socken, Hjälstad, Petrus Kihlborgh, vars 
två söner inskrevs vid Uppsala universitet 1742 (Lq 2000, 2001). Jonas Tidgren 
(Lq 1666) ingick i januari 1742 äktenskap med Wilskmans syster Margaretha, och blev 
far till Gabriel Tidgren. Jonas Tidgren var vid denna tid pastorsadjunkt i Väring och från 
1741 i födelsesocknen Flistad, båda i grannskapet av Hjälstad. Tidgren hade blivit 
magister samma år Wilskman kom till Uppsala, men stannat kvar i staden i fyra år och 
var Västgöta nations kurator 1737-38. Han bör ha varit väl känd för Sven Wilskman. 
I Kilborghs berättelse (s. 396) finns dessutom, efter redogörelse för en källa vars vatten 
troddes hålla skadedjur borta, följande anteckning: ”Conf. Litt. M:r Tidgren.” (Jämför 
brev från magister Tidgren.) Detta tyder på att även Tidgren var uppgiftslämnare åt 
Wilskman. 

153  Nils Almberg, Brev till Sven Wilskman, dat. Eriksberg 27/7 1741 (SSLB: Wilskman 
4:50). Om Almberg, se Warholm 1871-74, bd. 2, s. 538, och Sjöström 379. Det är 
säkerligen dessa uppgifter Wilskman inför i sin beskrivning (SSLB: Wilskman 3, 
sp. 104f), under angivande att han själv inte sett texten på skrinet. 

154  Haquinus (Håkan) Johannis Ekberg, Brev till Sven Wilskman, odat. (1742?) (SSLB: 
Wilskman 4:62). Volymen är så hårt bunden att underskriften, som befinner sig i 
marginalen, är svår att läsa. Brevet är svar på ett (icke påträffat) brev från Wilskman av 
den 23/11; av innehållet framgår att Wilskmans brev är från 1741, och att Ekberg måste 
skrivit sitt brev före juni 1742. Om Ekberg, se Lq 1851. 

155  Petrus Blidberg, ”Pro Memoria / d. 15. Febr. 1742” (SSLB: Wilskman 4:18). Om 
Blidberg, se Lq 1879. 

156  Herman Carling,”En kort beskrifning om Thorsöö Försambling sammanskrefwen af 
H. C. och öfwersänd till Ups. sinom wän och Gynnare Herr Mag:r Wilskman. A:o 1743.” 
(SSLB: Wilskman 5:70, s. 321-328.) Wilskman har på beskrivningen antecknat: 
”Transmisit mihi studiosus D. Hermannus Carling, WGothus. d. 6. Febr. 1743.” Om 
Carling, se Lq 1979. 
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Carling kom från Borås och blev student i Uppsala i augusti 1741. Hans 
födelseår är inte känt, men var han i normal studentålder, så torde han varit 
22-23 år då han sände Wilskman sin Torsöbeskrivning. Beskrivningen 
omfattar åtta tätskrivna kvartosidor och bygger, förutom en hänvisning till 
Tuneld, helt på Carlings egen vistelse i pastoratet, där han säkerligen befann 
sig som informator. Han har utformat beskrivningen närmast som en 
övningsavhandling i kapitel och paragrafer. Början görs med Torsös första 
invånare, efter en berättelse han hört på ön, dvs. ursprunget. I nästa paragraf 
diskuterar han öns namn och belägenhet. Därnäst (§ 3) öns förmåner, en god 
jordmån, skog och jakt, samt (§ 4) öns nackdelar, osäkra kommunikationer, 
bristen på kvarn, samt dåligt mulbete. Vad han beskrivit här är näringarna. 
Sedan inleder han ett nytt kapitel, där första paragrafen ägnas kyrkan, 
belägen på en behaglig plats, dess ålder, målningar och inventarier. Nästa 
paragraf berättar om gravarna i och vid kyrkan, varefter de två sista 
paragraferna ger kyrkoherde- och komministerförteckningar. Kapitlet 
motsvarar vad som i avhandlingar ägnades offentliga byggnader. Sedan 
vidtar det tredje kapitel, som beskriver Skeberga säteri på Torsö, vilket kan 
sägas motsvara avdelningen prydnader. Ett fjärde kapitel handlar om Dillö, 
medan det femte kapitlet på ett par sidor beskriver övriga öar i pastoratet, 
alltså det som i topografiska avhandlingar brukar kallas omgivningar. 

På Torsö måste Carling ha mött Claudius Bahr, vilken vi känner som 
författaren av dissertationen om Mariestad 1716. Sedan 1720 var han 
komminister på Torsö, och skulle aldrig få avancemang därifrån. Orsaken 
var förvecklingar när ny kyrkoherde skulle utses i pastoratet 1728. Bahr 
ordnade då att en del av församlingen kallade honom, istället för den av 
domkapitlet utsedde, med stridigheter som följd. Strax därpå anklagade 
motpartiet Bahr för trolldom och satans konster. Han medgav att han lärt sig 
trolleri för nöjes skull, och fick en allvarlig reprimand av domkapitlet. 
Härmed avstannade hans karriär. Bahr beskrivs som ”full av skämt och 
upptåg” och med ”brist på presterligt allvar”.157 Givet Bahrs karaktär är det 
frestande att i denne se sagesmannen för de sägner om Torsö som Carling 
återberättade i skrivelsen till Wilskman. 

En del av Carlings formuleringar, t.ex. när han inleder en paragraf med 
orden ”Något Ridderligit eller Adeligit graf Chor finns här intet”,158 låter 
antyda att han utgått från frågor, kanske fournerade av Wilskman, eller 
åtminstone från en bestämd mening om vad beskrivningar skulle innehålla. 
Den följd vari han beskriver ön, och de element varav beskrivningen består, 
visar att han var bekant med beskrivningsgenren. Carling lovar att sända 
ytterligare brev, med bl.a. en beskrivning av prästgården. I rubriken har 
Carling kallat Wilskman sin ”vän och gynnare”, vilket, om det inte blott är 
tidsenlig retorik, kan antyda att Carling i Uppsala varit Wilskmans discipel. 

                               
157  Warholm 1871-74, bd 2, s. 163. 
158  Herman Carling,”En kort beskrifning om Thorsöö…”, s. 324 (SSLB: Wilskman 5:70.) 
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Möjligen har Wilskman också varit Carling behjälplig att komma till Torsö. 
Att Carling sänder en sådan här beskrivning till Wilskman måste tyda på en 
föregående kontakt, och att Carling var medveten om Wilskmans 
västgötabeskrivning. 

4. Translator och notarie 

1. Vice translator 

I juni 1742 hade Wilskman försvarat sin gradualavhandling. Han tog inte 
omedelbart avsked av akademien, utan höll sig kvar i väntan på promotion i 
juni 1743. Under denna tid opponerade han på avhandlingar, och ägnade sig 
troligen också åt någon undervisning eller information. Han arbetade också, 
som vi sett, på sin västgötabeskrivning, och uppbar tydligen fortfarande sitt 
Stieglerska stipendium.159 

Ett av de dokument han funnit under sitt forskande var en berättelse 
angående ett slag på sjön Viken i nordöstra Västergötland, vilken 1667 
insänts av kyrkoherden Ericus Undenius i anslutning till dåtidens 
rannsakningar efter antikviteter.160 Wilskman relaterade denna berättelse till 
”Rhomund Gripsons saga”, som Eric Julius Biörner 1737 hade publicerat i 
Nordiska kämpadater, och sammanskrev i januari 1743 på latin en utredning 
som skulle visa att händelserna i sagan hade samband med vad Undenius 
berättat om slaget på Viken.161 Wilskman försöker med analys av 
ortsnamnen förlägga sagans rum till olika lokaler runt Vänern. Samtidigt blir 
Undenius berättelse något av en bekräftelse på sagans tillförlitlighet. Dessa 
hypomnemata sände Wilskman till Biörner,162 som tydligen uppskattade 
dem.  

Biörner var vid denna tid assessor vid antikvitetsarkivet i Stockholm, där 
han uppbar sysslan som translator, och var den ende av arkivets anställda 
som publicerade några resultat av sitt arbete. Han begärde i oktober 1743 
tjänstledighet på ett år eller mer, och föreslog samtidigt att Wilskman, ”som 

                               
159  Sven Wilskman, Personalia, dat. Sköfde 16/3 1796 (avskrift av Olof Sundholm; SSLB: 

Sundsholm 172:22), Sundholms marginalanteckning. 
160  Carl Ivar Ståhle (red.), Rannsakningar efter antikviteter, bd II:I, Stockholm 1969. 

Undenius relation återfinns på s. 228-230. På relationen, som Undenius inte dagtecknat, 
finns antecknat ”allatae 20. Julij A:o 1667”, dvs. inkommen 20/7 1667. 

161  Sven Wilskman, ”Hypomnemata nonnulla in Historiam Rhomundi Gripii, qvae habetur 
in opere Nordiska Kämpadater, observata a Sv. G. Wilskman”, (SSLB: Wilskman 4:71). 
Wilskman har antecknat ”Scripsi Mensi Janu. 1743.” (Jag skrev detta i januari månad 
1743). Wilskman, som felaktigt daterar Undenius relation till 1669, har troligen sett en 
avskrift i Palmskölds samling i UUB. 

162  Sven Wilskman, Brev till Jonas Wollin, 1/5 1745 (SSLB: Knös 3:176). 
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från sin ungdombs tid både haft lust till Antiquiteterna och jembwäl däruti 
upwist dugelige prof,” skulle vikariera för honom. Kanslikollegiet biföll 
hans begäran, då han ”med magister Wilskman kommit öfwerens att förestå 
des syssla”.163 Under det halvtannat år, som Wilskman tjänstgjorde som vice 
translator, översatte han till latin tre isländska sagor om 20 sexterner.164 

Henrik Schück förmodar att avsikten varit att Wilskman skulle efterträda 
Biörner som innehavare av translatortjänsten.165 Men året därpå begärde 
Biörner avsked. När frågan behandlades i kanslikollegiet 28/9 1744 fick 
Biörner sitt avsked och den mångårige kanslisten i arkivet, Carl Hagelberg, 
förordnades att tillsvidare förrätta sysslan.166 Med Biörners avsked och 
Hagelbergs förordnande försvann grunden för Wilskmans vikariat, och han 
bör ha känt sig förbigången. Starka krafter arbetade för att Hagelberg skulle 
efterträda Biörner, särskilt som Hagelberg hade den tidens formella 
behörighet, ett stort antal tjänsteår.167 Den 11 februari 1745 erhöll Hagelberg 
kunglig fullmakt att vara translator,168 varigenom antikvitetsarkivet fick en 
tjänsteman, som, ehuru inte helt utan förtjänster, väl harmonierade med den 
lägervall vari det sedan länge fallit.169 

Vart tog Wilskman vägen i dessa turer? Vår källa här är främst 
Wilskmans brev till kanslikollegiet 6/3 1745, efter tillsättningen av 

                               
163  ”Utdrag ur Protocollet, hållit i Kongl. Maj:tts och Riksens Cancellie Collegio d. 6 Octob. 

1743” (ATA: Ämbetsarkivet 1, E 2:2). Även hos Schück, bd 4, s. 288f. 
164  Sven Wilskman, Brev till kanslikollegiet, 6/3 1745 (avskrift i S. L. Gahm Persson, 

”Archivum litterarium”, bd. 12, 1741-1745; i UUB: U 122.). Sven Wilskman, ”Triga 
Historiarum Hyperboraeum. I:a. De Grimero Hirtigena. II:a. De Catillo Hængero. 
III:a. De Oddo Jaculatore.” (KB: Papp. fol. nr 89. Se: Vilh. Gödel, Katalog öfver Kongl. 
bibliotekets fornisländska och fornnordiska handskrifter, Stockholm 1897-1900, nr. 145.) 
Sagorna var Grim Lodinkinnas, Ketil Haengs, och Orvar Odds. Översättningarna gjordes 
från Biörners svenska versioner i antikvitetsarkivet.  

165  Schück, bd 4, s. 289. 
166  Schück, bd 4, s. 291. 
167  Wilskman kan som extraordinarie inte med skäl ges tjänsten före ordinarie tjänstemän, 

som ”i så många år tilförende warit wid wärket”, skriver arkivets chef Johan Helin i sitt 
yttrande till kanslikollegiet. Helins memorial är klart utformat för att ge Hagelberg 
tjänsten. Memorial till kanslikollegiet (koncept), 9/6 1744, cit. opag. s. 13 (ATA: 
Ämbetsarkivet 1, B 3:2). 

168  Schück, bd 4, s. 292, 293. 
169  Om det bedrövliga tillståndet i antikvitetsarkivet från 1720-tal till sent 1740-tal, se 

Schück, bd 4, särskilt s. 273ff, 365-397; se också bd 5, s. 1, där han sammanfattar som 
följer: ”Helins tid betecknar antikvitetsarkivets djupaste förfall. Varken chefen eller de 
båda assessorerna tyckas annat än någon enstaka gång hava besökt ämbetsrummet, ingen 
av dem utförde eller ens kunde utföra något vetenskapligt arbete – åtminstone ingen av 
assessorerna – och även remisserna från kanslikollegiet besvarades först efter upprepade 
påminnelser. Arkivet hade således sjunkit ned till en försörjningsanstalt för några ytterst 
odugliga och fruktansvärt lata avlöningstagare, som förflyttats dit från andra ämbetsverk, 
där man troligen velat bli av med dem.” En god egenskap hos Hagelberg var dock att han 
aldrig drog sig för att hjälpa studenter och andra som behövde uppgifter ur arkivet. Om 
Hagelberg, se Schück, bd 4, s. 312f. 
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Hagelberg.170 I  brevet ber han om kollegiets rekommendation till 
domkapitlet i Skara, för att kunna använda sig av denna när en lämplig, men 
ospecificerad, tjänst blir ledig. Av brevet framgår att Wilskman lämnat sina 
sagoöversättningar till Biörner, tillsammans med en ansökan om tjänsten, 
vilka denna lovat förmedla till kanslikollegiet. Antikvitetsarkivets yttrande i 
rekommendationsfrågan två månader senare, liksom anteckningar på 
sagoöversättningerna, visar att Biörner inte lämnade från sig handlingarna 
förr än tjänsten redan var tillsatt.171 Detta förklarar måhända en del av 
Wilskmans senare bitterhet. Till Gahm Persson skrev han 1767 att de 
befordrat ”en gammal oduglig vapnmakare”,172 varmed han troligen syftade 
på Hagelbergs arbete med att avteckna sigillen på arkivets handlingar. 

Men Wilskman fick också stöd; från Algot Scarin anlände ett brev, där 
denne på sitt typiskt omständliga sätt skrev, att det: 

äfven så mycket förtryter mig at förnimma, det de samma, hvilke borde hafva 
insicht öfver, at ingenia [begåvningar] måtte bli emplojerade [använda] til det 
hvars och ens hoglek [håg] mäst faller uppå, låta komma en så essentiel 
omständighet, sällan hos sig i consideration: utan befordra dem ofta til 
honores, qui inermes sunt, nulla negotiarum, quibus admoveantur scientia 
ornati, [ämbeten, vilka är föga rustade, utan att besväras över huruvida deras 
upphöjelse främjar vetenskapen] som Cicero i sin tid redan klagat öfver.173 

Under sin tid vid antikvitetsarkivet bör Wilskman ha fortsatt sitt arbete med 
västgötabeskrivningen, men det har inte gått att finna att hans tillgång till 
antikvitetsarkivet gav några större bidrag. Appelgrens mening, att ”det var 
där han blev västgötaforskare”,174 kan jag inte biträda. Västgötaforskare var 
han redan när han kom till arkivet. 

Efter Hagelbergs utnämning var Wilskmans vidare möjligheter inom 
arkivet stäckta. Som svar på sin begäran erhöll han 14/5 1745 av 
kanslikollegiet rekommendation till biskop och konsistorium i Skara.175 
                               
170  Sven Wilskman, Brev till kanslikollegiet, 6/3 1745. Brevet upplästes i kanslikollegiet 

23/3 1745. Detta och andra handlingar i målet finns i Gahm Persson avskriftsamling, som 
Schück nyttjade för sin historik på denna punkt. (Gahm Persson, ”Archivum litterarium”, 
bd. 12, 1741-1745; i UUB: U 122.). Schücks framställning på denna punkt lämnar en del 
att önska; så skriver Wilskman inte som Schück citerar honom; Schück, bd 4, s. 289. 

171  Wilskman har på sagoöversättningarna antecknat att han skänkt dem till 
antikvitetsarkivet 1744, vilket stämmer med uppgiften i hans brev till kanslikollegiet 
(föreg. not). Biörner har på översättningarna antecknat att han lämnade dem till arkivet 
13/4 1745, vilket bekräftas av antikvitetsarkivets memorial till kanslikollegiet (koncept), 
4/5 1745 (ATA: Ämbetsarkivet 1, E 2:4), vari det heter att Biörner inlämnade 
översättningarna ”för några veckor sedan”. 

172  Sven Wilskman, Brev till Sigfrid Lorenz Gahm Persson, 3/8 1767 (avskrift av O. A. 
Knös ex orig.; SSLB: Knös 7:180). Fler liknande yttranden finns bevarade. 

173  Algot Scarin, Brev till Sven Wilskman, 13/9 1745; Scarin 1982, s. 81. (O. A. Knös 
avskrift av brevet i SSLB: Knös 50:9c) 

174  Appelgren 1972, s. 26. 
175  Olof Sundholm, Annotationer om Sven Wilskman, 14/12 1786. (SSLB: Sundholm 

172:22). 
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2. Västgötabeskrivningen 1743-1749 

Mellan juni 1743, då Wilskman promoverades och Rhyzelius tog del av hans 
samlingar, och november 1749, då han genom domkapitlet till stiftets 
prästerskap utsände en begäran om biträde vid västgötabeskrivningen, ligger 
den tid då Wilskman först var verksam för antikvitetsarkivet och sedan 
etablerade sig i Skara. Under denna tid låg hans västgötaarbete inte i träda. 

Till Wilskmans kontakter i landskapet hörde Jonas Wollin, borgmästaren 
i Mariestad, som vi redan flera gånger stiftat bekantskap med. Den 1/3 1744 
skriver Wollin till Wilskman, och medsänder samtidigt en 32 foliosidor lång 
framställning av ”merckwärdigheter el. minningsmerken” i Vadsbo härad.176 
Wilskman tackar i brev den 1/5 1744 för denna ”berömwärda och courieuse 
collection”, som gett honom mycket han tidigare inte känt till.177 Wollins 
beskrivning är ordnad pastoratsvis och innehåller notiser om 
pastoratsnamnens ursprung och om kyrkorna, stundom om borgar, skogar, 
säterier och deras ägare, stundom om märkvärdiga händelser, samt avskrifter 
av dokument som belyste dessa. Wilskman fägnar sig åt att bli hjälpt av en 
så ”sympatriotisk Fornälskare”, och skall inte glömma att nämna Wollin, när 
han ”om Gud will, hinner, at framdeles fullborda den Häfdayrkan, som jag 
om min Fädernes bygd handhafwer”. Wilskman ber Wollin om upplysningar 
om ”det, som till Mariestads illustrerande tjenar, emedan i den derom 
utkomna Disputation, mycket, om ei det mästa desidereras”. Han vill fr.a. ha 
biografiska förteckningar över landshövdingar, -kamrerare och -sekreterare, 
räntmästare och borgmästare, och föreslår Wollin att ta hjälp av 
stadssekreterare Johannes Falck, en studiekamrat till Wilskman.178 

I sitt brev hade Wollin tydligen föreslagit, att Wilskman skulle ta hjälp av 
prästerskapet. Wilskman svarar sig ha så tänkt: 

Cleri Diociesani [stiftets prästerskap] benägenhet är wäl i detta mål 
oundgängelig, den jag och tänkt, at anholla om, Doch ei förr, än jag nogon 
fastare Station äger, på hwilkens beqwämlighet utförandet häraf enkannerl. 
ankommer.179 

                               
176  Jonas Wollin, ”Några samlade merckwärdigheter el. minningsmerken uti Wassbo härad 

och Skaraborgs Lähn.” (SSLB: Wilskman 5:76). Dateringen av Wollins brev är från 
Wilskmans svarsbrev 1/5 1744 (SSLB: Knös 3:176). Wollins skrivelse kom, enl. ant. på 
skrivelsen och uppg. i svarsbrevet, Wilskman tillhanda i Uppsala den 5/4 genom magister 
Sven Noring (Lq 1897), broder till den Laurentius Noring, som med Wilskman varit 
inblandad i debaclet med Schyllbergs dissertation 1740 (se kap. 3). 

177  Sven Wilskman, Brev till Jonas Wollin, 1/5 1744 (SSLB: Knös 3:176). 
178  Sven Wilskman, Brev till Jonas Wollin, 1/5 1744 (SSLB: Knös 3:176). Om Falck, se 

Lq 1886. 
179  Sven Wilskman, Brev till Jonas Wollin, 1/5 1744 (SSLB: Knös 3:176). Den nämnda 

dissertationen är Bahr 1716. 
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Wilskman övervägde alltså mer än fem år innan det blev verklighet, att 
vända sig till stiftets präster för att få in upplysningar. Men han ville först ha 
en fast tjänst någonstans. Säkerligen ville han påräkna en försörjning under 
den tid det skulle ta att fullfölja ett sådant projekt. 

Wollin svarade den 31/5 1744 med ett långt brev, vartill medförde diverse 
förteckningar. En del uppgifter hade varit svåra att finna, emedan 
landshövdingarna och deras kansli fram till 1661 höll till på olika ställen, 
och många handlingar hade skingrats. Med hjälp av Johannes Falck hade 
dock Wollin ur rådstugans handlingar fått fram uppgifter på borgmästare 
sedan 1615.180 

Under 1745 korresponderar Wilskman med Algot Scarin i Åbo, om 
Kinnekulle, platsen för Mula ting, för Askubeck, som nämns i 
Västgötalagen, m.m.181 Rhyzelius intresserar sig för hans arbete och ber, via 
biskop Juslenius på nyårsdagen 1746, att Wilskman ”wille vnderretta mig 
om sin W.Gothiâ illustrata, vnder hvad dessein och vtarbetning hon 
ligger”.182 

På föråret 1748 befinner han sig i Stockholm, där han forskar i arkiven.183 
Vid detta tillfälle avskrev han Skara stifts jordebok från 1540.184 Han kom 
vid detta tillfälle också i kontakt med boktryckaren Lars Salvius (1706-
1773). Denne hade under senare hälften av 1730-talet arbetat på en svensk 
geografi, och för detta ändamål fått kammarkollegiet att tillskriva 
landshövdingarna, att de skulle från magistrater och kronobetjänter infordra 
upplysningar om orterna, enligt en av Salvius framställd frågelista. Salvius 
fick av allt att döma in mängder med svar, men han utgav endast första delen 
av sin geografi, om Uppland.185 Av Salvius fick Wilskman avskrifter av de 

                               
180  Jonas Wollin, Brev till Sven Wilskman, 31/5 1744 (SSLB: Carlmark 29:b:95). 

Borgmästarlängden är bevarad (SSLB: Wilskman 18:12, mellan pag. 44 o. 45). En 
anteckning av Wilskman på den senare visar att han mottog Wollins brev den 5/6 1744. 

181  Algot Scarin, Brev till Sven Wilskman, 13/9 1745 (O. A. Knös avskrift, SSLB: Knös 
50:9c), Scarin 1982, s. 81ff. A. O. Rhyzelius hade 1743 uppmanat Wilskman att 
konsultera med Scarin; ”Consule, Dn. Prof. Alg. Scarinum” har han skrivit under 
Wilskmans anteckningar om namnet Bohus (SSLB: Wilskman 18:4, s. [2]). Jag får 
intrycket att detta avser personen Scarin och inte, metonymiskt, någon hans tryckta skrift. 

182  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Daniel Juslenius, 1/1 1746 (SSLB: Knös 3:78). 
183  Skara domkapitels protokoll, 12/4 1748, § 13 (GLA: SDA, A.I:42), i vilket noteras 

avslag på hans begäran att kvarbli i Stockholm månaden ut. 
184  ”Copier af Skara Domkyrkos Jordebok” (SSLB: Wilskman 1). Wilskman har antecknat 

att avskrifterna gjordes efter handlingen i antikvitetsarkivet. Senare har jordeboken 
förflyttats till riksarkivet, och därpå utgivits genom Sven Lampa och Västergötlands 
fornminnesförening; Skara stifts kyrkliga jordebok af 1540, Stockholm 1899-1902. 

185  Lars Salvius, Beskrifning öfver Sveriget, första tomen om Upland, Stockholm 1741. 
I företalet ger Salvius en del detaljer om detta verks tillkomst. Tillkomsten av Salvius 
projekt finns beskriven, med återgivande av hans frågelistor, av Nils-Arvid Bringéus, 
Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791, tillkomna på anmodan av 
landshövdingen F. A. V. Cronstedt, (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XXXVII) 
Uppsala (tr. Lund) 1961, efterskriften, s. 358-363. Se också Legnér 2004, s. 131, och där 
anförd litteratur. 
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beskrivningar som insamlats i Västergötland,186 avskrifter ur Palmskiöldska 
samlingen,187 samt det kartotek med mer eller mindre utförliga uppgifter som 
Salvius utarbetat över västgötska orter, säterier, etc.188 

1740-talet var det decennium då rapporter började utkomma om 
naturalhistoriska resor i landet. År 1742 reste Pehr Kalm genom 
Västergötland och publicerade 1746 sin resebeskrivning. Samma år, 1746, 
reste Linné genom landskapet och publicerade sin rapport året därpå.189 
Ingen av dessa skrifter synes ha använts för Wilskmans västgötaarbete på 
1740-talet. De anteckningar om Linnés västgötaresa, som finns i Wilskmans 
manuskript till västgötabeskrivning, är tillskrivna decennier senare av 
Gabriel Tidgren.190 

Wilskman kände naturligtvis till Linné. Den naturalhistoriska inriktningen 
på topografiskt arbete hade han senast 1749 gjort till sin, då den finns i hans 
beskrivningsplan till prästerskapet detta år. Att han ändå inte använt sig av 
Linnes västgötaresa i det material som föreligger från 1740-talet, kan, som 
jag senare kommer att diskutera, bero på att han mot slutet av detta 
decennium inte längre aktivt skrev på sitt arbete. Det kan också vara så att 
Linné som ett föredöme, ett efterföljansvärt exempel, vilket det skulle 
hänvisas till, inte började ta form förrän senare; vi finner en sådan önskan att 

                               
186  ”Secreterare Salvius tackar jag för de Scheduler om W. G. som han gaf mig, då jag war i 

Stockholm år 1748.” Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 5. 
(SSLB: Wilskman 18:1). Wilskman har erhållit avskrifter av de svar som från Skaraborgs 
och Älvsborgs län inkom på Salvius enkät. Dessa hamnade mot slutet av 1700-talet hos 
Olof Sundholm, som band in dem i en volym med titeln ”Skaraborgs län”. I volymen 
finns även svaren från Älvsborgs län, Salvius påbörjade bearbetningar av svaren, samt en 
del annat som inte kommer från Salvius. (SSLB: Sundholm 144). Några av enkätsvaren 
(Bogesund, Vänerborg, Åmål) finns i andra samlingar (SSLB: Sundholm 118, 126, resp. 
Wilskman 26:8). Avskrift av svaret från Göteborg synes Wilskman inte haft (det finns i 
UUB: Nordin 1004). Salvius hade de insända svaren till låns från kammarkollegiet, men 
återställde dem aldrig; de skingrades under hans livstid (till bl.a. Wilskman, som vi nu 
sett) och vid auktionen efter hans död 1774 (Bringéus 1961, s. 361ff). 

187  [Lars Salvius,] ”Om Westgöthland”. Avskrifter ur Palmskiölds samling i UUB (SSLB: 
Wilskman 18:38, 18:40, 18:12 (kvarto, mellan foliosid. 44 och 45); skall läsas i angivna 
ordning.) 

188  Salvius kartotek (benämningen är min) finns idag spridd i Wilskmans och Sundholms 
samlingar. Det utgörs av kvartolappar med en lutande, enhetlig fraktur i brunt bläck. En 
större post utgör ”Säterier och Lägenheter i Elfsborgs Län af Salvius”, omfattande 121 
blad (SSLB: Wilskman 26:8). Annars finns kartotekslapparna under respektive pastorat i 
Wilskmans saml., vol. 4 och 5, samt i Sundholms ortsbeskrivningar, vol. 37-134 (alla i 
SSLB). 

189  Pehr Kalm, Wästgötha och bahusländska resa förrättad år 1742. Med anmärkningar uti 
historia naturali, physique, medicine, oeconomie, antiquiteter etc., Stockholm 1746; Carl 
Linnaeus, Wästgöta-resa…, Stochholm 1747. 

190  Bland handlingarna i kartongen med Wilskmans manuskript till beskrivning av 
Västergötland i gemen finns därtill två handskrifter med utdrag ur Linnés Wästgöta-resa 
(SSLB: Wilskman 18:26, 27). Bägge är på 24 foliosidor och skrivna av två olika 
skribenter. Ingen av dem är i Wilskmans handstil. Marginalanteckningar röjer att Gabriel 
Tidgren haft dem om hand, och det är möjligt att de via honom hamnat i Wilskmans 
samling. 



 336 

träda i Linnés fotspår hos lärjungarna vid Skara gymnasium på 1760-talet (se 
nästa kapitel). När Wilskman till slut nämner Linné, så är det i sin inledning 
1760, då han meddelar att han inte kommer att beskriva de vidskepelser som 
finns hos allmänheten, utan hänvisar till att Linné har räknat upp en del!191 

3. Konsistorienotarien 

Från 1745 vistades Wilskman permanent i Västergötland. Den 25/8 1745 
förordnades han till gymnasieadjunkt i Skara och till ”biskopens 
domesticus”. Som gymnasieadjunkt hade han att drilla lärjungarna i 
latinskrivande och rycka in för lektorerna. För tjänsten presiderade han för 
teser och orerade.192 Senare på hösten 1745 lade han sina akademiska år 
bakom sig, genom att begära testimonium från Uppsala. Det utfärdades 4/11 
1745 av Johan Ihre, som skrev att Wilskman nu lämnade akademin efter att i 
över ett decennium i högsta grad prytt den upsaliensiska lärdomen.193 
Slutligen lät Wilskman den 20/12 1745 prästviga sig i Skara. 

Efter två år, den 10/6 1747, utsågs Wilskman till konsistorieamanuens, 
dvs. biträde åt (ordinarie) konsistorienotarien. Han kom därmed att bevista 
konsistoriesammanträden och lära sig domkapitlets pappersarbete och dess 
ekonomiska verksamhet. Den 27/2 1751 antogs han enhälligt av domkapitlet 
att vara konsistorienotarie,194 varvid han slutade som gymnasieadjunkt. 

Dessa sysselsättningar i Skara gav Wilskman tillgång till handlingar, som 
bidrog till hans västgötabeskrivning. Som gymnasieadjunkt ålåg det honom 
att sköta det gemensamma domkyrko- och gymnasiebiblioteket, vars bok- 
och handskriftssamlingar han 1748 förtecknade.195 Om inte förr, så fick han 
genom arbetet som konsistorieamanuens från 1747 tillgång till 
domkapitelsarkivet, varifrån han hämtade mycket upplysningar om de olika 
församlingarnas historia och omständigheter för införande i sin 
västgötabeskrivning. Som konsistorienotarie hade han 1754-1755 ansvar för 
Skarastiftets del i den av K. M:t påbjudna inventeringen av adliga gravar i 
kyrkorna. Den av Wilskman renskrivna sammanställningen uppsändes till 
kanslikollegiet, medan prästernas originalrelationer hamnade i Wilskmans 
samling.196 Samma förfarande använde han när kyrkornas och socknarna 

                               
191  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 23. (SSLB: Wilskman 

18:1). Wilskman har lämnat ett tomt utrymme för att senare skriva in vilka sidor i 
Västgötaresa han avser, men inte fullföljt den intentionen. 

192  Gjörwell 1798, s. 60. 
193  ”postquam per duo amplius lustra Camenas Upsaliensis percoluit”; Olof Sundholm, 

Annotationer om Sven Wilskman, 14/12 1786. (SSLB: Sundholm 172:22). 
194  Skara domkapitels protokoll, 27/2 1751, § 22 (GLA: SDA, A.I:42). 
195  ”Catalogus Librorum Tem[p]li Gymnasiique Scarensis” (SSLB); Skara domkapitels 

protokoll, 9/11 1748, § 16 (GLA: SDA, A.I:42). 
196  Domkapitlets cirkulärbrev, 18/12 1754 [tr. Skara 1754]; Skara domkapitels protokoll, 

23/7 1755, § 6 (GLA: SDA, A.I:44). Prästernas relationer finns i Wilskmans saml., 
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storlek, samt hemmantalen före och efter förmedling, år 1756 efterfrågades 
av kanslikollegiet.197 

5. Beskrivningsprojektet 1749 

1. Wilskman vänder sig till domkapitlet. 

Vi nämnde ovan att Wilskman 1744 övervägde att begära prästerskapets 
biträde till beskrivningsarbetet, när han väl erhöll en fast tjänst. Biskopen 
och domkapitlet hade genast 1745 gett honom arbete. De hade kunnat 
missivera honom som adjunkt till något avlägset pastorat, men de behöll 
honom i Skara, där han successivt fick allt mer ansvarsfulla uppgifter. Mot 
slutet av 1740-talet måste därför hans framtid ha tett sig ljusare. Tiden var 
därför mogen att vända sig till prästerskapet och begära biträde. Man får 
intrycket att han under senare hälften av 1740-talet inte skrev något på sin 
västgötabeskrivning, utan enbart fyllde på med marginalhänvisningar i takt 
med att han i litteraturen fann användbart material. I ljuset av de uppgifter 
han 1749 bad prästerskapet delge honom, får man också intrycket av att han 
inte kunde gå vidare utan dess hjälp. Det material han samlat under första 
hälften av 1740-talet var, vid sidan om strukturella aspekter som kyrklig och 
politisk indelning, till stor del historiskt, det handlade om orternas ursprung, 
namn och minnesvärda händelser. Därtill hade han material om orternas 
prydnader, kyrkor, gods och fornminnen. Det var ett material som lämpade 
sig för en, av monumentalistisk identitet präglad, beskrivning av 
Västergötland. 

Mot slutet av 1740-talet förefaller han ha börjat intressera sig för material 
han inte hade, och som handlade om orternas aktuella tillstånd i avseende på 
natur, ekonomi och folkets levnadsomständigheter. Utan att överge sin 
strävan att skildra det historiska ber han därför prästerna att bidraga med 
sådana uppgifter. Det projekt han lanserade 1749 hade karaktären av en 
inventering av landskapets aktuella tillstånd, där historien hade sällskap av 
en kartläggning av natur, ekonomi och levnadsförhållanden. Med detta 
insamlingsprojekt synes Wilskman alltså ha siktat mot ett material lämpat 
för vad jag valt att kalla en inventarisk identitet. 

Den 18 oktober 1749 vände sig Wilskman till domkapitlet. Protokollet 
berättar: 

                                                                                                                             
vol. 4-5 (SSLB), t.ex. 5:29, 5:73; några har också Sundholm införlivat i sin samling (t.ex. 
Tuns församling; SSLB: Sundholm 120). 

197  Domkapitlets cirkulärbrev, 28/4 1756 [tr. Skara 1756]. Tjogtals av originalsvaren finns i 
Wilskmans saml., vol. 20 (SSLB), t.ex. 20:126 från Lekåsa församling. 
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Vice Notarien Hr. Mag:r Sven Wilskman gaf skriftel. wid handen huruledes 
han på 10:e året ej utan möda hållit på at samla hwad han funnit höra til sin 
födelse orts Historia, och som afsigten är kunna der med framdeles publicum 
betiäna; så anholler han om Consistorii befordran til Stiftets Prästerskap, at 
giöra honom derutinnan al möjelig handräckning, i synnerhet hwad des 
närgående Memorial om Församlingarnes belägenhet, Kyrkor, 
minnesmercken och Inwånare innehåller. 

Som Consistorium finner detta lända til Stiftets heder, så skal berörde 
Memorial til alle desse omständigheter i Circulair bref utsändas och til 
werkställande befordras.198 

Det domkapitel som tog ställning till denna begäran bestod av åtta män, 
varav flera hade intressen som predisponerade dem att se vänligt på 
Wilskmans företag. Biskop var Daniel Juslenius (1676-1752), född i 
Finland, professor i Åbo och biskop i Borgå. När Borgå avträddes till ryssen 
1743 erhöll han transport till den lediga stolen i Skara. Som student 
försvarade han 1700 och 1703 egna avhandlingar om ”Det gamla och nya 
Åbo” och ”Försvar för finnarna”, präglade av yverboren finsk patriotism. 
Den första bildade dock skola för topografiska avhandlingar, genom sin 
detaljerade skildring av det dåvarande Åbo.199 Domprost var Petrus Brodd 
(1682-1771), tidigare lektor i matematik och teologi; han hade varit Västgöta 
nations kurator 1714-15. Wilskman skulle två år senare äkta hans dotter.200 
Förste teologie lektor var Petrus Tegnaeus (1681-1755), vilken erhöll 
professors namn vid avskedet 1754.201 Andre teologie lektor var Johannes 
Bilmark (Billmarck) (1687-1750), Wilskmans ingifte morbror och tidigare 
historielektor.202 Historielektor var Martinus Lidgren (1694-1757), som vi nu 
känner som författare till avhandlingen om västgötakungen Rolf. Lektor i 
grekiska var Olof Venerbom (1701-1771), som 1733-34 varit Västgöta 
nations kurator.203 Lektor i matematik var Sven Hof (1703-1786), vilken även 
undervisade i botanik och hade ett lika stark naturvetenskapligt som 
språkvetenskapligt intresse; han erhöll avsked med professors namn 1757, 
varefter han skrev ett stort verk om västgötadialekten (se nästa kap.). Lektor 
i logik och fysik var Andreas Forssenius (1706-1788), som hade skrivit två 
avhandlingar om Skövde; han slutade som biskop i Skara. 

Av dessa åtta män hade tre skrivit avhandlingar med regionala teman, 
biskopen Juslenius, och lektorerna Lidgren och Forssenius, de två senare om 
Västergötland. Ytterligare en lektor hade dokumenterat intresse för det 

                               
198  Skara domkapitels protokoll, 18/10 1749, § 9 (GLA: SDA, A.I:42). Samma ordalydelse i 

konceptprotokollet (GLA: SDA, A.II:15). 
199  Daniel Juslenius, Aboa vetus et nova, (pro exercitio) Aboae 1700, & Vindiciae 

Fennorum, (pro gradu) Aboae 1703. Om Juslenius, se Olof Mustelin, ”Juslenius, David”, 
SBL, bd. 20, s. 488-490; Warholm 1871-74, bd. 1, s. 40f. 

200  Om Brodd, se Lq 1177. 
201  Om Tegnaeus, se Lq 1329. 
202  Om Billmarck, se Lq 1302. 
203  Om Venerbom, se Lq 1580. 
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västgötska, Sven Hof. Två hade varit kuratorer i Västgöta nation i Uppsala, 
en gemensam nämnaren för västgötsk identitet under flera århundraden. En, 
Johannes Bilmark, var inte bara släkt med Wilskman, han hade också redan 
1720 skrivit en ordlista över västgötadialekten.204 Det var givet att en sådan 
samling skulle se positivt på Wilskmans projekt. 

Tidigare berörde jag studenternas sociala bakgrund. De ovan nämnda åtta 
männen är kanske inte ett fullgott underlag att bygga statistik på, men det 
kan ändå vara illustrativt att se vilken bakgrund ett domkapitel, bestående av 
män som får sägas ha gjort en jämförelsevis god karriär, kunde ha. Fyra av 
dem kom från prästfamiljer (Juslenius, Brodd, Hof, Forssenius), två från 
bondefamiljer (Tegnaeus, Venerbom), en var son till en rådman (Bilmark), 
och en till en snickare (Lidgren). Flera av dem kom från fattiga förhållanden; 
Juslenius arbetade som sjöman på skutor mellan Åbo och Riga för att 
finansiera sina studier; Tegnaeus var så fattig att han gick till fots till Lund 
för att bli student; även Forssenius och Lidgren hade varit ynglingar av 
knappa medel. Förutom att ofrälse ståndspersoner utom ståndsindelningen 
saknades i bakgrunden, så förefaller de att ha varit representativa för tidens 
studenter och präster. 

Till dessa män lämnade Wilskman sin begäran 1749 och fick den bifallen 
18 oktober 1749. I en skrivelse till kanslikollegiet en vecka senare, med 
anledning av att kollegiet ville ha konsistoriernas biträde att finna gamla 
handlingar åt antikvitetsforskningen, så påtalade konsistoriet Wilskmans 
tioåriga arbete med en ”beskrifning af WesterGiöthlands Historia”. 
Kanslikollegiet, som överlämnade skrivelsen till antikvitetsarkivet, befallde 
arkivet att gå Wilskman tillhanda med arkivets handlingar ”i fall han hit 
ankomme”.205 

Wilskmans skriftliga hemställan, liksom hans inlämnade memorial, 
saknas i konsistoriets akter.206 Men memorialet trycktes och bifogades ett 
cirkulärbrev två veckor senare,207 och den presentation av projektet som 
samtidigt gavs i cirkulärbrevet208 går troligen tillbaka på Wilskmans 
skriftliga hänvändelse till domkapitlet. Som cirkulärbrevet är svårt att finna 
idag, så återges presentationen här i sin helhet, med de kommentarer jag 
funnit nödiga: 
                               
204  Anders Grape, Ihreska handskriftsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala 

1949, bd. 1, s. 96, bd. 2, s. 116f. 
205  Konsistoriets skrivelse upplästes i kanslikollegiet 16/11 1749, varefter kopia, med 

hovkansler von Nolkens befallning att bistå Wilskman, avgick till antikvitetsarkivet. 
Skrivelse från biskop och konsistorium i Skara till kanslikollegiet, 25/10 1749 (avskrift). 
(ATA: Ämbetsarkivet 1, E 2:2.) 

206  De borde funnits i ”Akter 1741-1750” (GLA: SDA, E.V:4). 
207  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, tvåsidig bilaga till Skara 

domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]. Cirkulärbrevet är ett ark i 
kvartoformat, dvs. 8 sidor, och har tryckts som en enhet. Wilskmans beskrivningsplan 
(bilagan) är ¼ ark, dvs. 2 sidor. Troligen har 4 exemplar av Wilskmans plan tryckts på 
1 ark, som sedan skurits, varpå ett exemplar bifogats cirkuläret. 

208  Skara domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749], sign. 2v-3r. 



 340 

Ehuruwäl denna Landsorten ej mindre än andra kan berömma sig af urgamla 
märkwärdigheter, så woro dock de fläste i mörker fördolde, om icke en och 
annan funnits, som, af kärlek för födelseortens heder och namnkunnoghet, 
hade sökt dem upleta, och i liuset bringa. Uti detta ämne är Hans 
Högwördighet, Doctoren och Biskopen i Linkiöping, herr Andreas Ol. 
Rhyzelius, för sine åtskillige med mycken lärdom och arbete sammanskrifne 
och å trycket utgångne berömlige skrifter, af detta Stiftet högtförtiänt.209 

”Landsorten” och ”födelseorten” är ofta liktydigt med landskapet, 
Västergötland. Den inledande formuleringen är enligt toposen ”inte stå 
tillbaka för någon”, vilken användes utan att namnge något specifikt 
jämförelseobjekt. ”Urgamla märkvärdigheter”, det som ofta gick under 
benämningen ”monumenter” eller ”minnesmärken”, skänkte heder och 
ryktbarhet åt födelseorten. Kärleken till födelseorten, Västergötland, är 
motivet till att belysa dessa märkvärdigheter. Genom att sedan lyfta fram 
Rhyzelius, västgöte och en av svenska kyrkans främste vid denna tid, känd 
för skrifter som Monasteriologia (om kloster) och Sveogothia munita (om 
borgar, slott och befästningar),210 så lanseras ett föredöme. Man vill också 
säga att stiftet häftar i skuld till Rhyzelius för detta arbete. Här synes 
samtidigt innebörden av landsorten och födelseorten kantra mot stiftet, vilket 
därtill är en nödvändighet, då domkapitlet, den instans som Wilskman kunde 
vända sig till, i sin tur bara kunde vända sig till det egna stiftet. 

Consistorium har doch länge både önskat och sökt efter någon, som wille i 
ordning föra alt hwad til Födelse-ortens Historia hörer, hwilket äfwen kunde 
det allmänna til nöje och betiäning framdeles lända. Härutinnan har Gymnasii 
Adjuncten och V. Notarien Herr Magister Sven Wilskman, som redan på 10:e 
året med dylika samlingar sig bemödat, utlåfwat wilja fullgöra Consistorii 
åstundan.211 

Målet uppgavs vara att ordna och berätta födelseortens historia. Prästerna 
ställdes här inför ett domkapitel som hävdade att detta beskrivningsarbete 
var dess idé. Det framställdes inte som en enskild persons begäran om 
bistånd. Sven Wilskman, som redan arbetat med saken, hade åtagit sig att 
förverkliga detta stiftsledningens länge åstundade mål. 

Men som til alla nödiga omständigheters noga i akt tagande både tid och 
kostnad fordras, om han sielf skulle til den ändan resa omkring i Stiftet; så är 
til det Ärewördiga Prästerskapet Consistorii anmodan, samt bemälte 
Magisters ödmiuka och hörsamma begäran, det täktes hwar och en hafwa 
mödan ospard, och gunstigt meddela honom sådan Beskrifning om sin 

                               
209  Skara domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749], sign. 2v-3r. 
210  Rhyzelius 1740; idem, Sviogothia Munita, Eller Historisk Förteckning, På Borgar, 

Fästningar, Slott, Kongs-Hus och Kongs-Gårdar […], Stockholm 1744. 
211  Skara domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749], sign. 2v-3r. 
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Församling, som medföljande Memorial gifwer anledning at efter hand 
undersöka, och hörer til Politica, Physica, Oeconomica och Historica.212 

Prästerskapet, dvs. i princip kyrkoherdarna, anmodas av stiftsledningen att 
bispringa Wilskman i detta arbete, genom att uppsätta beskrivningar enligt 
hans plan. Stiftsledningen kan emellertid inte rakt av beordra kyrkoherdarna 
att skriva berättelser åt en vicenotarie, varför man tillfört även Wilskmans 
ödmjuka begäran. Nu meddelas också att vad som skall undersökas inte 
längre är blott historica, utan även politica, physica, oeconomica; dvs. 
samhällsordning, natur och näringar. En remarkabel skillnad framträder 
mellan den inledande betoningen på historien, och de krav som ställs på 
beskrivningarna. 

Man noterar att beskrivningen skall omfatta församlingen, inte socknen. 
Den vanligt förekommande benämningen sockenbeskrivning är därför 
missvisande.213 Samtidigt är beskrivningarnas inskränkning till 
kyrkoherdarnas respektive pastorat en följd av tonviktförskjutningen från 
historia till de fyra nämnda områdena. Den övergripande framställningen av 
Västergötlands historia behövde Wilskman inte kyrkoherdarnas hjälp med; 
han hade redan samlat det som fanns. Men när det kom till församlingarna, 
specialiadelen av landskapsbeskrivningen, hade han inte stort mer än 
Ullenius fantasifulla tolkningar av ortnamnen, bortåt ett halvsekel gamla 
uppgifter om mantalsfördelningen, osäkra förteckningar över säterier, samt 
spridda uppgifter om de lokala orterna, hämtade ur Palmskölds samlingar, 
dissertationer eller tryckt litteratur. När det kom till natur och ekonomi 
saknade han alla uppgifter, utom de som fanns om ett fåtal orter i några 
dissertationer. De uppgifter som fanns i första upplagan av Tunelds geografi 
(1741) var ytterst magra och därtill delvis felaktiga, som han själv hade 
konstaterat. Wilskman behövde därför inte bara aktuellare uppgifter; han 
behövde en kartläggning, en inventering av the lay of the land, han behövde 
veta hur landskapet tog sig ut i kyrkligt och politiskt, i fysiskt och 
ekonomiskt, i historiskt och etnografiskt hänseende. Detta var ett helt annat 
arbete än en monumentalistisk framställning av ett land eller område genom 
tolkning av äldre skrifter. 

Consistorium giör sig det goda hopp, at besynnerligen de af det Ärewördiga 
prästerskapet, som äro wid bättre vigeur, lära til befrämjande häraf framdeles, 
och så fort det sig giöra låter, benägit bidraga; skolande deras namn, hwilka 
härmed skilja sig med sin flit från de mindre bekymmersamme, til deras 
äreminne ihogkommas; lika som hwar och en torde besinna, hwad nöje och 
förmån, som efterwerlden deraf kan tilflyta, i synnerhet om hända skulle, det 

                               
212  Skara domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749], sign. 2v-3r. 
213  Sockenbeskrivning, ordet känt sedan 1758 (SAOB), är egentligen beskrivningarna till 

lantmäteriets sockenkartor. För beskrivningar av områden större än socknar, t.ex. av det 
slag Wilskman tog initiativ till, är ortsbeskrivning en bättre term. Jag är här av samma 
mening som Adolfsson 2000, s. 36f. 
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Gud nådeligen afwände! at, jämte tidens tärande, någon ödeläggande wådeld, 
fiends hand eller annan swår tilfällighet inföllo.214 

Stiftsledningen förväntar sig att kyrkoherdarna skall göra detta fort, så framt 
inte någon enskild prästs hälsa ställer sig hindrande. Därtill lockar 
domkapitlet med belöning; de som flitigt svarar kommer att nämnas i den 
slutliga produkten, eller, om man gör en annan tolkning, i äreminnet vid 
deras bortgång. Vad som inledningsvis framhölls om födelseorten, dess 
heder och namnkunnighet, det transporteras nu över på de enskilda 
prästerna; de flitigas namn, till skillnad från de bekymmerslösas, kommer att 
ihågkommas. Att detta arbete färdigställs kommer därtill att lända 
eftervärden till nytta, för hur lätt försvinner inte papper och pergament, 
historia och minnen. De sista orden om tärande, vådeld och fiendehand, var 
därtill omskrivningar av ett av Wilskmans utkast till förord,215 vilket antyder 
varifrån presentationen av projektet kommit. 

2. Memorialet till prästerskapet 

Wilskmans beskrivningsplan omfattade som sagt fyra delar; den återges 
nedan i sin helhet och kommenteras löpande. Men först bör vi dröja något 
vid denna indelning i fyra delar. Varifrån fick Wilskman den? Såvitt jag kan 
finna är den hans egen, men inte för den skull något radikalt nytt. Liknande 
indelningar fanns i den geografiska litteraturen. I Samuel Grosserus lärobok 
Geographia Qvadripartita (1696) finns en liknande strukturering i fyra 
delar: Geodaetica, Physica, Politica, Historica. Den geodetiska (i tyska 
uppl. kallad geografiska) omfattar belägenhet, samt naturgeografiska och 
mänskliga indelningar; den fysiska beskriver natur, näringar och invånarnas 
karaktär; den politiska redogör för styrelsesätt och militärväsen; medan den 
historiska berättar om de viktigaste statliga och dynastiska händelserna.216 
Om vi jämför detta med Wilskmans projekt, så synes den första delen, den 
geodetiska, närmast motsvara Västergötland i gemen, dvs. de uppgifter om 
landskapet i dess helhet, dess belägenhet, dess indelning i län och härader, 
som Wilskman samlade in 1740-1743. Den fysiska delen motsvarar vad 
Wilskman för specialiadelen av sin västgötabeskrivning behövde om 
församlingarnas physica och oeconomica, medan de politiska och historiska 
i stora drag motsvarar vad han behövde om politica och historica. Detta 
innebär inte att Wilskman måste haft Grosserus som förlaga. Indelningar av 

                               
214  Skara domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749], sign. 2v-3r. 
215  ”eld och brand, en fientelig hand, ja sielfwa tidens tärande tand”; Sven Wilskman, Utkast 

till förord (1743), s. 2 (SSLB: Wilskman 18:11). 
216  Grosserus 1698; idem, Erbauliche Welt-Beschauung, Leipzig und Görlitz 1718. 

Grosserus 1698 ger inledningsvis sitt allmänna system, sign. A1r, medan Sverige 
behandlas s. 91-95. 
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något slag var nödvändiga för varje geografisk beskrivning, och inget 
hindrar att studieobjektens själva struktur, såväl som tidens allmänna 
tänkesätt, ledde till likartad struktur i olika framställningar. 

Den ordning i vilken Wilskman tar upp de olika delarna motsvarar grovt 
beskrivningskonstens traditionella schema: börja med att fastställa objektets 
belägenhet och indelningar, avsluta med historiska märkvärdigheter. Nu till 
hans beskrivningsplan: 

Församlingen i anseende til 
1. Politica. 
Hwarwid märkes 
1. Sochnarnes och Capellernes antal, med deras hemmantal, före och efter 

förmedlingen, jämte den ecclesiastique nu warande indelningen af Sochnarne 
och Giälden, så wida den skiljes ifrån den Politiska efter jordeböckerne. 

2. Prästegården med des tilhörigheter, Stomnen, Capellans och Klockare-
bol, Hospital, Barnhus och Fattigstugor. 

3. Slått, Kungsgårdar, Säterier, Boställen och andra besynnerliga 
lägenheter. 

4. Winsäden, Wederlagen, och andra til Ecclesiastique werket giorde 
förläningar, samt Prästerskapets Taxa och Giärd. 

5. Cronoparker, Diurgårdar, Crono-, Härads- och Sochne-Allmänningar, 
etc.217 

Politica är det som hör till samhällsordningen. Punkt 1: I den tidens svenska 
rike var den kyrkliga indelningen och ordningen av lika, om inte större, 
betydelse än den politiska eller världsliga, samtidigt som de ofta var 
sammantvinnade. Den kyrkliga ordningen och dess enheter fanns i varje 
församling, och man mötte den om inte dagligen, så söndagligen. Den 
politisk ordningen och dess enheter mötte man främst i form av 
befallningsmännen, när det var tid att betala sina skatter. Gränserna för dessa 
ordningar sammanföll inte alltid, därför ville Wilskman ha information om 
var de ecklesiastika gränserna skilde sig från de i jordeboken218 fastställda 
politiska. På den kyrkliga indelningen baserades de över pastoraten stående 
enheterna, kontrakten och stiften. På den politiska indelningen baserades de 
världsliga enheterna, härader, län, militärområden och judiciell indelning. 

Församlingarna, som prästerna skulle beskriva för Wilskman, bestod 
vanligen av flera socknar. I en av dessa socknar fanns huvudkyrkan och 
prästgården, efter vilken församlingen oftast hade sitt namn. Övriga socknar 
i församlingen kunde ha sina egna smärre kyrkor och kapell, ofta benämnda 
annex. För dessa socknar skulle prästen uppge hemmantalet, den enhet efter 

                               
217  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, tvåsidig bilaga till Skara 

domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]. 
218  Jordeboken var en från medeltiden härstammande förteckning över skattbelagda 

ekonomiska enheter, som gårdar och kvarnar. Från slutet av 1600-talet ingår i denna 
samtliga enheter, med uppgifter om skatteförmåga och ägare. Det kan närmast jämföras 
med dagens fastighetsregister. 
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vilken skatter och avgifter uttogs och delaktighet i allmänningar, 
skyldigheter gentemot indelningsverket, och annat, beräknades. 

Punkt 2: Här upptas den kyrkliga ordningens inrättningar. Prästgården 
och stomnen (stommen) var den bostad och de jordägor som tillföll 
kyrkoherden. Stommen var ägor i annexsocknarna. Kaplans- och 
klockarebol var på liknande sätt boställen för komministern och klockaren. 
Hospital var inrättningar för sinnessvaga. Punkt  3: Här behandlas den 
politiska ordningens inrättningar. Slotten var vanligen kronans, och liksom 
kronogårdarna kunde de bebos av kronans ämbetsmän, som landhövdingar 
eller häradsfogdar. Säterierna var adelns huvudgårdar, befriade från vissa 
skatter då frälset ansågs tjäna kronan. Boställen och besynnerliga (speciella) 
lägenheter var de gårdar som beboddes av officerare eller andra kronans 
tjänare i kraft av deras ämbeten. 

Punkt 4: Här redogörs för de intäkter kyrkan har i församlingen. Vin- (och 
byggnings)säd var kyrkans intäkter för driften (nattvardsvin, inventarier, 
etc.) och gick tillbaka på det gamla tiondet, medan vederlagen var en 
ersättning till prästerna för 1500-talets konfiskationer av kyrkans egendom. 
Taxa och gärd var prästernas avgifter till kronan. Punkt 5: Kronoparker och 
djurgårdar var kronans skogar och jakthägn. Allmänningar var gemensamt 
ägda, med rätt för delägarna att nyttja. 

Allt detta skulle prästerskapet redogöra för. Man noterar att Wilskman 
inte efterfrågade betydelsen av församlingens och socknarnas namn. 
Möjligen ansåg han sig ha detta i Ullenius manuskript. Men därtill kommer 
att allt han efterfrågade i princip var observerbart för prästen, antingen vid 
dess resor i pastoratet eller vid skötseln av de kyrkliga åliggandena. 
Församlingens namn var däremot en etymologisk fråga för tidens forskare. 

2. Physica. 
[Hwarwid märkes] 

1. Besynnerliga slags Diur, Foglar och Fiskar, som i Församlingen finnas. 
2. Des belägenhet i anseende til Skogar, Lundar, Mulbete, Fält, och orter 

hwaräst nu ingen skog är, men förr warit. 
3. Särdeles träd, buskar, örter och andra wäxter. 
4. Märkwärdiga Dalar, Måsar, Kullar, Högar och Berg, med deras strata, 

belägenhet och utseende. 
5. Jordmånen såsom och berg-, sten-, jord- och sand-arter, Malm och 

Malmstrek, Myr- och siö-malmer, Alunbrott, hål och grufter, bräntorf, 
stenkol, etc. 

6. Sjöar, floder, watt-fall, sund, klippor, hamnar, hålmar, uddar, 
fiskewatten, surbrunnar, samt andra besynnerliga källor och watten.219 

Physica är Wilskmans beteckning på naturens tre riken, djur-, växt och 
stenriket. Punkt 1: Utrycket ”besynnerliga” djur kan avse för orten speciella 
                               
219  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, tvåsidig bilaga till Skara 

domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]. 
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djur, men även de vanligaste, eller huvudsakligen förekommande, vilda 
djuren.220 Prästerna synes också ha tolkat detta i båda riktningarna. Punkt 2: 
Efterfrågar helt enkelt förekomsten av skog, etc. Punkt 3: ”Särdeles” träd, 
etc., avser speciella eller anmärkningsvärda, något utöver det vanliga. 
Punkt 4-5: Erbjuder inga tolkningsproblem. Bergen med deras strata visar 
dock att Wilskman har reda på det vid denna tid vaknande intresset för den 
geologiska uppbyggnaden av västgötabergen.221 Punkt 6: Uppräkningen av 
naturföreteelser i anslutning till vatten påminner om Gustaf II Adolfs 
memorial för antikvarier 1630. Wilskman har knappast haft det framför sig, 
men kan möjligen ha läst det tidigare och påverkats.222 

Vad Wilskman efterfrågar är sakliga upplysningar om naturen i 
församlingarna. Här är vi fjärran från den monumentalistiska och estetiska 
blick, som vi ovan registrerat hos Chronander, Scarin, Forssenius och andra.  

3. Oeconomica. 
[Hwarwid märkes] 

1. Åkerbruk, i anseende til Åkerens beskaffenhet, och brukningssätt til 
träde eller ensäde, med Plog eller Krok; planteringar med Lin, Tobak, etc., 
boskapsskiötsel, etc. 

2. Bergsbruk, af Stångjerns- och Knip-hammrar, Masugnar, Pappers- och 
Alun-bruk; Såg- och Miölqwarnar, stampar etc. med berättelse om deras 
namn, belägenhet och beskaffenhet, jämte andra märkwärdigheter. 

3. Handslögder; såsom Fabriquer, Snickeri, Smiderie, Wäfwerie, 
Tegelslagerie af bränt eller obränt, Färgerie, Stenhuggande, Näfwertagande 
etc. 

4. Brännerier af Kalk, Beck, Tiära, Kohl, Påttaska etc. 
5. Handel och Resor med Boskap, Spannemål, Smör, Humle, Tobaksblad, 

Fisk, Lin-, Jern-, Trä- och Ull-waror, jämte Städernes seglation, Factorier, 
handtwerkerier, privilegier, marknader och marknadsplatser etc.223 

Oeconomica handlar som synes om näringslivet, vars alla delar täcks in: 
jordbruk, bruksväsen, hantverk och handel. I punkt 5 efterfrågas också de 
institutionella ramarna kring handeln. Alla element som ingår i denna tredje 
avdelning återfinns i Faggots frågelista från 1741, som Wilskman säkerligen 
kände till. Men han har inte följt Faggot, utan gjort en egen 
sammanställningen, vari han efterfrågar sådant som kan antagas förekomma 
i Västergötland. Följaktligen finns en mängd av Faggots bekymmer inte med 
i Wilskmans lista (så efterfrågas t.ex. inte flygsand). 
                               
220  Ordet ”besynnerlig” har haft en mångfald betydelser, vilka SAOB redovisar. 
221  Se t.ex. Kalm 1746, s. 19ff; Linnaeus 1747, s. 20ff.; Carl Linnaeus & Johan Svensson 

Lidholm, ”Kinnekulle aftagen i profil och beskrifven …”. KVAH, vol. 8, 1747, s. 54-57. 
222  I 1630 års memorial, § 14, instrueras antikvarierna att uppteckna namnen på redskap, 

varefter det heter (kursiver är mina): ”Sammaledhes alle häraders, sochnars, byars, 
skogars, strömars, siögars, bergz, öijars och holmars, vddars, grundz nampn […].” 
Memorialet hos Schück, bd 1, s. 140-143, cit. s. 143. 

223  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, tvåsidig bilaga till Skara 
domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]. 
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Även här är det sakliga upplysningar som eftersträvas, och här uttrycks 
ingen preferens för någon näringsgren över en annan. Ekonomin skall 
inventeras och registreras. 

4. Historica. 
[Hwarwid märkes] 

1. Kyrkones ålder, om något derom finnes; belägenhet, storlek, prydnad 
och Graf-chorer; Men besynnerligen Inscriptioner på Anor, Taflor, Kalkar, 
Klåckor, Epitaphier och hederligare personers Grafstenar. 

2. Offerkällor, Grifter, Runstenar, och andra til åminnelse upreste stenar; 
Ättebackar, Ättestupor, gamla Traditioner och Documenter, rörande någon 
ort eller person; Fynd af Mynt, urner och stridstyg, Rudera efter Fästen, 
Kyrkor, Kloster och hus; Orter, der Fältslag förmenes hafwa stått etc. 

3. Pastores, nu och fordom, med deras Biographie. 
4. Adeliga Familier, med deras Genealogie och Sätesgårdar; samt 

beskrifning om deras innehafware från äldre tider. 
5. Andre Hederligare Ståndspersoner och Ämbetsmän i Församlingen, 

eller därifrån härstammande, med deras namn, werdighet och hemwist; tillika 
med Boställens innehafware från äldre tider. 

6. Gemene mans lefnadsart, eller besynnerliga hemseder, superstitioner, 
ord och talesätt, etc.224 

Under Historica har Wilskman samlat det som tidigare gått under 
benämningen minnesmärken eller monumenter, sådant som länder till 
prydnad och heder, dvs. offentliga byggnaders utsmyckning, fornminnen, 
lysande män och deras bedrifter, ämbetslängder. Den enda avvikelsen från 
detta är den sista punkten, vari han efterfrågar närmast etnografiska och 
folkloristiska upplysningar. Det mesta av det han uppräknar i denna fjärde 
del av memorialet är sådant som de kungliga plakaten 1666 anbefallde 
antikvarierna att samla.225 Det är också de områden på vilka beskrivningar, i 
dissertationer eller på annat sätt, hittills mest rört sig, och det blev de 
områden där prästerskapet kom att svara utförligast. 

Wilskmans beskrivningsprojekt, så långt vi nu tagit del av det, bär på en 
såväl inre som yttre motsägelse. I den presentation av planen som ges i 
cirkuläret lanseras projektet som ett historiskt arbete; det är fäderneortens 
historia som till ortens heder skall bevaras åt eftervärlden. Men prästerna 
anmodas att till detta projekt insända beskrivningar, vari historien blott är 
den sista av fyra delar. Skulle det vara en historisk beskrivning? Eller en 
allsidig topografisk? 

Vilken var Wilskmans mening? Den beskrivning han arbetade på i början 
av 1740-talet kallade han först ”Wästergötlands äldre och nyare Häfder och 
Handlingar”, för att sedan ändra titeln till ”Westergiöthlands äldre och yngre 

                               
224  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, tvåsidig bilaga till Skara 

domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]. 
225  Plakaten hos Schück bd 1, s. 164-169. 
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minnesmärken”. Nu, 1749, var historien en av dyra delar, inte mer 
framträdande än samhällsorganisationen, naturen eller näringarna. 

Eftersom Wilskman själv lämnade in memorialet 1749, så bör han själv 
ha stått bakom det. Vi har inget som motsäger det. Detta innebär att det 
måste ha skett en förändring i Wilskmans tänkande dessa år på 1740-talet, så 
att det inte längre enbart är det minnesvärda som han vill skildra. Han tänker 
sig nu en beskrivning som allsidigt inventerar, registrerar och beskriver 
landskapet. Det är knappast långsökt att i detta se att Wilskman tagit in 
tidens nya anda. Det fornstora har fått ge plats åt det samtida. Därmed får vi 
också förmoda att det skett en förskjutning i hans västgötaidentitet, i riktning 
mot vad jag kallat en inventarisk identitet. 

Det finns tyvärr inga mer personliga dokument av Wilskmans hand, som 
skulle kunna kasta ljus över detta. Vid sidan om den förändring som själva 
memorialet 1749 visar, så har vi blott andras reaktion på den. Jonas Wollin, 
borgmästaren i Mariestad, synes ha uppskattat den. I ett brev, skrivet 
omedelbart efter att memorialet utsändes, berömmer han Wilskmans avsikt, 
och lovar, ”efter mitt ringa begrep”, att söka bidraga.226 Han berättar även att 
landshövdingen i Mariestad sett memorialet och sagt sig gärna befordra det. 
Wollin föreslår Wilskman att han ber landshövdingen anmoda 
kronobetjänterna att bidra med upplysningar i de icke ecklesiastika frågorna. 
Wollin finner Wilskmans fråga om surbrunnar och källor, ”såsom til regnum 
minerale hörande, vara bland det angelägnaste”. Han drar sig därpå till 
minnes att Urban Hiärne 1694 vände sig till rikets prästerskap, med begäran 
om uppgifter rörande malmer, mineral och källor. Han fortsätter: 

Men emedan Prästerskapet, efter gamla verlden sinnade, woro den tiden 
mindre upmercksamma än nu, altså fick han ganska få swar derom, som des 
första flock utvisar.227 [– – –] 

Nu emedan werlden alt mer och mer uti historia naturali blifwet uplyst, 
förmodar man at H:r Magistern af det Ehrwyrdiga Prästerskapet lärer kunna 
ehrhålla denna tiden bättre kundskap, emedan en hwar är nu mer hågad at 
utforska naturen.228 

Samma positiva inställning hade Sven Brodd, son till domprosten, 
Linnelärjunge och blivande provincialmedicus. Han hade haft brev från 
Wilskman i slutet av 1749, vari denne uppenbarligen varit entusiastisk inför 
projektets fortgång, och svarade honom:  

                               
226  Jonas Wollin, Brev till Sven Wilskman, 29/11 1749 (SSLB: Pappersbrev, vol. 1). 
227  Urban Hiärne, Den korta anledning, til åthskillige malm och bergsarters, mineraliers och 

jordeslags etc. efterspörjande och angifvande […]. Första flocken om vatn, Stockholm 
[1702]. 

228  Jonas Wollin, Brev till Sven Wilskman, 29/11 1749 (SSLB: Pappersbrev, vol. 1). 
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Det är mig ock kärt få höra Brors werk nu snart blifwa ferdigt, at komma 
under prässen at swettas; med Professor Celsius har iag ock talt uti denna sak, 
han har ock lofwat gifwa Bror den handrekning, som han kan förmå.229 

Olof Celsius d.y. (1716-94), var sedan två år professor i historia i Uppsala 
och hade dessförinnan varit vice bibliotekarie. Möjligen hade Wilskman 
tänkt sig ha dennes biträde att komma åt uppgifter ur universitetsbibliotekets 
samlingar. Brodds ägnar sig därefter nästan helt åt naturalhistorien: 

Physiquens och Historiae Nat[uralis]. ägodehlar uti Westergiöthland äro 
oändeligen store, fordra mycket arbete. Watnens art är på åtskilte ställen 
förtiente wäl at beskrifwas […]. 

Brevet övergår sedan till att beskriva olika slags vatten och källor i 
Västergötland och anvisa litteratur om hydrologi. I likhet med Wollin var 
Brodd helt intagen av tidens fascination vid vattnets helande kraft och 
brunnskurer.230 

Wilskmans förtrogne i Linköping, biskopen Andreas Rhyzelius, var 
mindre road av den förres perspektivförskjutning. År 1755 skrev han till 
Wilskman: 

M. H. H:r [Min Höglärde Herr] Magister hade för sig för 8 a 10 år sedan at 
samla alt antiquet och curieust, som fanns uti och vid kyrkiorna; men hogen 
lekte på alt in tribus naturae regnis [i naturens tre riken]. Therföre blef intet af 
alt, alt stannade i bakflo.231 

Året därpå uppmanade han Wilskman att utge åtminstone något av vad han 
hade av forntidsminnen: ”Låter, per Deum, en annan bry sig med Historia 
Naturali &c. Hoc unum tute age [Ägna dig tryggt åt detta enda.].”232 Ännu 
1760 upprepar han denna åsikt.233 

Jag tror vi kan tolka dessa reaktioner som att samtiden såg den nya 
inriktning som Wilskmans projekt innebar för västgötskt vidkommande. 
Denna inriktning kan knappast vara oberoende av den förändring av 
”världen” som Wollin noterade, och som Linnés, Kalms och andras 
utforskande av naturen både var uttryck för och orsak till. Wilskmans 
memorial omvittnar att han bejakade denna förändring av världen, men som 
han efter utsändandet av detta knappt satte pennan till sin beskrivning, så vet 
vi inte hur han konkret tänkte använda dessa uppgifter om natur och 

                               
229  Sven Brodd, Brev till Sven Wilskman, 21/12 1749 (SSLB: Wilskman 18:35). Om Brodd, 

som också blev Wilskmans svåger, se Lq 2013. 
230  Om brunnsdrickning, vattenkurer och jakt på tjänliga källor vid denna tid, se Elisabeth 

Mansén, Ett paradis på jorden. Om den svenska kurortskulturen 1680-1880, Stockholm 
2001, s. 42ff, 53, 111ff, 185-209, 507ff. 

231  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 27/3 1755 (SSLB: Knös 50:7a). 
232  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 23/7 1756 (SSLB: Knös 50:7b). 
233  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 10/6 1760 (SSLB: Knös 50:7b). 
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ekonomi. Men att de skulle användas framgår av den inledning han skrev 
senast 1760. I den uppger Wilskman att han blott skall återge ”ålderdomens 
mörka winklar”, dvs. monument, antikviteter och fornminnena, såsom de är, 
utan andra prydnader än deras egna; varpå han fortsätter: 

Jag får lof, at i stället fylla åminnet med säkra anmärkningar, som mig bättre 
smakat, om ortens beskaffenhet och sådana wedermälen, som Natur och 
konst i ett och annat efter sig lämnat, emedan jag för min del af det förra 
[antikviteter, etc.] befarade mer möda än nytta, mer gissning än sanning, mer 
mörker än ljus, mer ledsnad än behag.234 

Det smakade honom bättre, heter det här, att ägna sig åt säkra beskrivningar 
av orternas belägenhet, natur, etc. Men på annat håll kunde han vid samma 
tid framhålla just det historiska, som det vilket drev honom.235 Mitt intryck är 
därför att den inre motsägelse som presentationen av beskrivningsprojektet i 
cirkuläret 1749 uppvisade även fanns som en kluvenhet hos Wilskman själv. 
Samtidigt som han bejakade den nya världen, så stod hjärtat öppet mot det 
förflutna. Det var måhända til syvende og sidst det framfarna, historien, han 
egentligen ville ägna sig åt. Vi skall återvända till detta när vi diskuterar 
resultatet av hans projekt. 

Men Wilskmans beskrivningsprojekt bar också på en yttre motsägelse, 
den mellan det traditionella lovprisandet och beskrivandet, där identiteten 
uttrycktes med monumentalistiska övertoner, å ena sidan, och, å den andra, 
Wilskmans fyrdelade, för den nya världen avpassade, projekt. Wilskmans 
projekt markerade att identiteten inte längre behövde kläs i det förflutnas 
mantel, eller i framhävandet av det storslagna och estetiska. En ny tid 
randades då den regionala identiteten tog sig uttryck, inte i tillbakablickande, 
utan i iakttagande, inventerande och registrerande av samtiden. Kärleken till 
fäderneslandet kunde hädanefter uttryckas i mantal, jordmån och alunbruk. 

6. Ortsbeskrivningarna 

1. Materialet anländer 

När Wilskman genom domkapitlet utsände sitt memorial, så hade han redan 
ett antal ortsbeskrivningar, som tillkommit på hans föranstaltande under 
1740-talet. Det karaktäristiska för dessa var att de inriktades på 
minnesmärken eller hade dissertationen som förebild. Ett exempel på det 

                               
234  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 9 (SSLB: Wilskman 

18:1). 
235  Sven Wilskman, Utkast till skrivelse till kanslikollegiet (1760), (SSLB: Wilskman 18:6). 
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senare är den ovan diskuterade beskrivningen av Torsö från 1743. Exempel 
på de förra är beskrivningen av Hjälstad 1741 och Wollins berättelse om 
minnesmärken i Vadsbo 1744. Wilskman hade 1749 en handfull sådana 
beskrivningar.236 Tio år senare skulle han ha många fler, de flesta av en 
annan karaktär. 

Adjunkten och lokalhistorikern Erik Sandberg (1895-1974), som var en 
stor kännare av Falbygden i Västergötland, förmodade 1959 att resultatet av 
Wilskmans memorial varit klent och tillade att ”de influtna manuskripten 
tycks i allmänhet ha gått förlorade”.237 1972 visade Stig Appelgren att 
åtminstone 32 beskrivningar kommit in.238 Vi skall nu se att det var fler, och 
att de allra flesta finns i behåll. 

Den första ortsbeskrivning som var ett resultat av Wilskmans memorial 
insändes redan i december 1749. Den beskrev Saleby församling och följde 
det schema Wilskman uppställt. Författare var kyrkoherden i församlingen, 
Petrus Petri Strandman.239 I januari 1750 anlände en beskrivning över 
Sandhem, med skakig hand författad av kyrkoherden Erick Wallmarck, nu 
över sjuttio år gammal. Wallmarck hade varit gymnasist och student 
tillsammans med Rhyzelius och skrev att stiftet var denne ”högt obligerat 
[…], men intet mindre Höglärde H:r Magistren som anlägger en så idog flit 
och möda till att försättia thetta i mörker liggande Stichtet uti en klar 
middag.”240 Uppgifterna i den historiska delen av sin beskrivning hade han 
”länge sedan genom Brefwäxling communicerat med Biskopen Rhyzelius”, 
men som han inte visste om Wilskman sett dem, så upprepade han dem 
här.241 
Under det första året, inkom ett tiotal beskrivningar, de två nämnda 
medräknade. Jonas Wollin insände i december 1749 en skrift om 
”minningsmerken” i Ransberg, vilken mer hör till skedet innan 
memorialet.242 Under 1750 inlämnade han två beskrivningar som följde 
Wilskmans plan, den ena över Mariestad och den andra över Medelplana 

                               
236  Hjälstad 1741 (Wilskman 4:67); Bottnaryd 1742 (Wilskman 4:18); Vadsbo härad 1744 

(Wilskman 5:76); Alingsås 1744 (N. Ortsbeskrivningar); Ransberg 1749 (Sundholm 
12:5). Samtliga dessa finns i SSLB. Bland odaterade beskrivningar finns därtill en del, 
som inte följer Wilskmans memorial; de kan ha tillkommit före 1749, t.ex. Herrljunga 
(SSLB: Wilskman 4:66). 

237  Erik Sandberg, ”Eric Reutercronas beskrivning över Segerstads pastorat av år 1750”, 
Falbygden IV:14 (1959), inledande kommentar, s. 131. 

238  Appelgren 1972, s. 31. 
239  Petrus Petri Strandman, ”Sahleby Försambling i anseende til [...].” Dat. 18/12 1749. 

(SSLB: Wilskman 5:31). Om Strandman: Lq 1461. 
240  Erick Wallmarck, Brev till Sven Wilskman, 16/1 1750. (SSLB: Wilskman 5:35). Om 

Wallmarck: Lq 1088. 
241  Erick Wallmarck, Berättelse om Sandhems församling, dat. 16/1 1750, s. 3 (SSLB: 

Wilskman 5:34). 
242  Jonas Wollin, ”Om minningsmerken uti Ransbergs pastorat.” Dat. ”Mariestad 6 decem. 

åhr 1749.” (SSLB: Sundholm 12:5, s. 63-74). 
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med Kinnekulle.243 Andra beskrivningar som inkom första året, var från 
Björke, Bredared, Ransberg (inte Wollins), Segerstad, Skölvene, Åsaka i 
Vartofta (två stycken), samt troligen den från Skarstad.244 

 
Bild: Ett fyrtiotal ortsbeskrivningar inkom som ett resultat av Wilskmans projekt 
1749. De pastorat som finns beskrivna är här markerade med svart. 
                               
243  Jonas Wollin, ”Beskrifning om Staden Mariestad”, odat., och ”Beskrifning öfver 

Kinnekulla och Medelplana pastorat på Kinnekulla”, dat 5/11 1750 (SSLB: Sundholm 
12:1, 12:2). Att bägge är från 1750 framgår av Jonas Wollin, Brev till Sven Wilskman, 
17/11 1750 (SSLB: Sundholm 12:2, interfolierat s. 18-19). 

244  Björke (Sundholm 43, s. 169-188); Bredared (Wilskman 4:12); Ransberg (Sundholm 
12:6); Segerstad (Wilskman 5:38); Skölvene (N. Västergötland. Särskilda orter); Åsaka i 
Vartofta (Wilskman 5:91, Wilskman 5:94, 93 [historiedelen har inbundits före de andra 
tre]); Skarstad (Wilskman 5:43). Samtliga dessa finns i SSLB. Beskrivningen från 
Segerstad publicerades 1959 av Erik Sandberg, men inte efter originalet, utan efter Olof 
Sundholms inte helt trogna avskrift; Erik Sandberg (red.), ”Eric Reutercronas 
beskrivning över Segerstads pastorat av år 1750”, Falbygden IV:14 (1959), s. 131-155. 
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De följande åren inkom fyra till fem beskrivningar per år. 1751 insändes 
en längre över Flistad,245 och en kortare över Ryda.246 1752 anlände 
beskrivningar över Odensåker och Sjogerstad, 1753 över Flo och 
Österplana, 1754 över Fröjered och Varnhem (två stycken), 1755 eller året 
därpå från Tun, och 1758 från Kinneved.247 Odaterade och mestadels 
osignerade beskrivningar hade inkommit från Eggby, Herrljunga, Husaby 
(två stycken), Kinnekleva, Källby (ej den tidigare nämnda), Skövde, 
Stengårdshult, Synnerby, Södra Ving (två stycken), Torsö och Tådene.248 
Eventuellt finns också beskrivningen över (Stora) Mellby i behåll.249 Ej 
återfunna beskrivningar hade inlämnats från Borås (tre stycken), Lidköping 
och Vänersborg.250 

Sammanlagt inkom, som en följd av memorialet 1749, 42 beskrivningar 
rörande 36 församlingar. Därtill hade Wilskman minst fem beskrivningar 
han tidigare mottagit.251 Beskrivningarna var regelmässigt författade av 
församlingens kyrkoherde. Av 27 beskrivningar (från 25 orter) med säkert 
identifierade författare, var sjutton av kyrkoherdar, tre av komministrar, och 
                               
245  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling” (SSLB: Wilskman 4:41). Vi skall 

återvända till denna. 
246  SSLB: Wilskman 5:30. 
247  Odensåker (Wilskman 5:28); Sjogerstad (Wilskman 5:41); Flo (Wilskman 4:42; författad 

av Olof Kolmodin d.ä.); Österplana (Wilskman 5:114); Fröjered (Wilskman 4:51); 
Varnhem (Wilskman 5:89, 90); Tun (Wilskman 5:72); Kinneved (N. Ortsbeskrivningar). 
Samtliga i SSLB. Beskrivningen över Fröjered har i vår tid publicerats efter originalet: 
Thorstanus S. Thengblom, ”Beskrifning öfwer Fröjereds giäld I anseende til Politica, 
Physica, Oeconomica och Historica.” (med inl. och noter av Barbro Westin), 
Dimbobygden 1986, s. 85-94; 1988, s. 106-118; 1989, s. 96-110. 

248  Eggby (Wilskman 4:33); Herrljunga (Wilskman 4:66); Husaby (Wilskman 4:72, 73); 
Kinnekleva (Wilskman 4:82, avskrift i Knös 91:64); Källby (Wilskman 4:90); Skövde 
(Wilskman 5:49); Stengårdshult (Wilskman 5:52); Synnerby (Sundholm 114); Södra 
Ving (Wilskman 5:60; N. Ortsbeskrivningar); Torsö (Wilskman 5:71); Tådene 
(Wilskman 5:73). Samtliga i SSLB. 

249  I sin första förteckning (trol. från 1781) över befintliga beskrivningar har Gabriel Tidgren 
antecknat en beskrivning äver (Stora) Mellby (SSLB: Wilskman 18:2, s.2). När han några 
år senare (1785) gör en ny förteckning (SSLB: Sundholm 216:6), så finns inte Mellby 
med. Möjligen avser den förra uppgiften ett bevarat utkast (av okänd hand) till 
beskrivning över Mellby, bestående av 5 kvartosidor text, ordnade enligt Wilskmans 
schema i politica, physica, oeconomica och historica (SSLB: Wilskman 5:25). 

250  Enligt förteckningar av Gabriel Tidgren (SSLB: Wilskman 18:2, s.2, och SSLB: 
Sundholm 216:6; den senare förteckningen anger även beskrivningarnas omfång i ark). 
Beskrivningarna av Borås omfattade 3, 2, resp. 1½ ark. Den sistnämnda är möjligen 
identisk med Wilskmans excerpter ur den Palmskiöldska samlingen, ”Om Borås utaf 
Palmschiöld” (SSLB: Wilskman 4:15). Beskrivningen av Lidköping omfattade 6 ark. 
Denna är knappast identisk med manuskriptet ”Om Lidköping” (SSLB: Wilskman 5:10), 
vilket omfattar 5½ ark, men saknar slutet. Detta manuskript har tillkommit före 
Wilskmans projekt och bör av innehållet att döma varit större än 6 ark (den senaste 
uppgift som finns i manuskriptet är från 1722); det är okänt varifrån Wilskman fått 
manuskriptet. En beskrivning av Vänersborg omtalas av Tidgren i bägge 
förteckningarna. Den omfattade 2 ark. 

251  Wilskman erhöll också skriftliga upplysningar, som av Tidgren inte behandlats som 
beskrivningar, t.ex.: Jonas Wollin, ”På Falkiöpings orten”, dat. 5/9 1750, omfattande två 
sidor i folio (SSLB: Wilskman 18:28). 
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tre av biträden i församlingen (två pastorsadjunkter, en vicepastor). Endast 
fyra beskrivningar var av andra är präster (två av borgmästare Jonas Wollin, 
en av en vice häradshövding, och en av en informator). 

Det är knappast troligt att alla präster tänkte likt Wallmarck från 
Sandhem, att Wilskmans initiativ var lovvärt; vi kan förmoda att en del 
ansåg det vara onödigt arbete. De som verkligen sammanställde 
beskrivningar, så väl som de som av olika skäl avstod från detta, drevs 
givetvis av sin egen agenda. De kan med glädje ha tagit sig an sin uppgift; 
Axel Luth, som vi nedan kommer till, förefaller ha varit en sådan. De kan ha 
gjort det för att ställa sig väl med domkapitlet, där hjälptes och stjälptes ju 
karriärer. De kan ha sett det som en plikt, mot domkapitlet, församlingen, 
förfäderna eller eftervärlden. De kan ha sett det som en Herrens prövning av 
deras kristliga lydnad. Vi kommer inte riktigt åt de personliga 
bevekelsegrunderna hos dem som svarade. Säkerligen fanns det också 
många som påbörjade, planerade eller var positiva, utan att de någonsin 
färdigställde en beskrivning. Kyrkoherde Brynolf Brisman i Särestad hörde 
dit; av skäl vi inte vet, så blev han aldrig klar med den beskrivning han 
utlovat.252 Men ett fyrtiotal beskrivningar kom in. 

I de flesta fall följde författarna Wilskmans memorial tämligen nära, i den 
ordning och med de rubriker som memorialet anvisade. Beskrivningarna 
varierade i utförlighet och längd, från ett kvarts ark till sju ark (i 
kvartoformat: mellan 4 och 56 sidor). Genomgående tog svaren på 
memorialets frågor om historica störst utrymme i beskrivningarna, många 
gånger bortåt hälften eller mer av utrymmet. Orsaken till detta kan vara flera. 
Inom historieavsnittet ägnades kyrkorna och pastorslängder mest utrymme. 
Kyrkorna, de var ofta flera i pastoratet, låg författarna varmt om hjärtat, och 
i dem fanns epitafier, vars avskrivande lätt kunde fylla upp sidorna; till 
denna del av beskrivningen hade de också inventarielistor och 
visitationsprotokoll att tillgå. Pastorslängderna tog också sitt utrymme. De 
svarade alla på frågorna under politica, physica och oeconomica, men även 
när detta gjordes noggrant, så kunde det inte mäta sig med den omfattning 
som historica kunde kräva. 

När man läser dessa beskrivningar, så framträder efter hand en bild av det 
västgötska lokalsamhället vid mitten av 1700-talet. Här fanns det andliga och 
världsliga sida vid sida, och sammanblandat; prästerna var en del av 
samhället också i ekonomisk och politisk mening.253 Å andra sidan hade 

                               
252  Brynolf Brisman, Brev till Olof A. Knös, 23/8 1777 (SSLB: Knös I:113). 
253  Den lantlige 1700-talsprästens förhållande till sin församling har studerats av Carin 

Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland-
Frösåkers kontrakt av ärkestiftet, (Nordiska museets Handlingar. 110) (diss.) Stockholm 
1991. Hon konstaterar att prästerna, fr.a. kyrkoherdarna, blev allt mäktigare på 
landsbygden under andra hälften av 1700-talet (s. 115f). Om detta har generell giltighet 
är inte klart; som Bergström konstaterar (s. 16) var förhållandena för prästerskapet olika i 
t.ex. Skåne och Blekinge jämfört med övriga Sverige. Men var övriga Sverige homogent? 
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bönder och borgare åligganden för den kyrkliga och världsligt-politiska 
överhetsnärvaron på sin ort; dessa överhetspersoners deltagande i det 
ekonomiska livet, liksom upprätthållandet av kyrkobyggnader och boställen, 
krävde vanligen samarbete. Naturen framträder i all sin skiftning, men olik 
vår tids. Skogsbrist var en realitet på sina håll; det fanns församlingar som i 
princip saknade skog. Våtmarker bredde ut sig och gjorde resandet 
besvärligt; de stora utdikningsprojekten låg ännu hundra år fram tiden. 
Vattendragen svämmade regelmässigt över. Vargar och andra skadedjur 
skulle hållas borta. Utanför de små städerna bodde människor i byar, inte på 
ensamgårdar som idag. Jorden var ännu oskiftad inom byarna, delad i två 
(stundom tre) stora gärden, vilka växelvis brukades till åker, vall eller träda, 
vilket krävde samarbete inom och mellan byarna (ofta en i varje socken, 
stundom fler). Åkrarna brukades med plog, men lika gärna krok. 
Allmänningar var vanliga. Kyrkorna låg tätt, ofta gamla från medeltiden. 
Livet rörde sig kring byn och kyrkan, men inte enbart; i stort sett överallt 
företog man resor till när- eller fjärran liggande städer för att sälja produkter 
och inhandla varor. 

2. Axel Luth om Flistads församling 

De beskrivningar som anlände till Wilskman på 1750-talet var av olika halt. 
Men genomgående beskrev författarna det som Wilskman efterfrågade. 
Dessa beskrivningar är, som sagts, sakligt registrerande. Wilskmans 
memorial ger på så sätt deras allmänna innehåll. Här skall därför bara en av 
beskrivningarna närmare behandlas, medan vi därefter skall granska hur den 
sista av Wilskman punkter, om seder och levnadssätt, besvarades i de olika 
beskrivningarna. 

Till de bättre beskrivningarna hörde kyrkoherden Axel Luths över 
Flistads församling i Vadsbo härad, ingiven i början av 1751.254 Axel Luth 
har vi tidigare mött som författare till en avhandling om Läckö slott.255 Men 
vi har inte presenterat honom. 

Axel Luth (eller, med det latinska namn han också använde, Axelius Petri 
Luth) föddes den 11 juli 1708 i Björsäter, vid Vänerkusten mellan Mariestad 
och Kinnekulle, som son till dåvarande komministern, Petrus Luth och 
dennes hustru Catrina Christina Utterman.256 När Axel Luth var sex år 
                               
254  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, dat. 5/2 1751 (SSLB: Wilskman 

4:41). Beskrivningen är 24 foliosidor lång. Luth publicerade tio år senare en något 
reviderad och förkortad version: Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling i 
Wester-Götland, Skaraborgs Län, Skara Stift och Wadsbo Härad”, Den nya Swenska 
Mercurius, dec. 1761, s. 400-420. 

255  Luth 1734; sv. övers.: Luth 1986. 
256  Axel Luths biografer, Warholm 1871-74, bd 2, s. 460f, och Lq 1691, hävdar att han 

föddes 8/6 1708. Sven Blomgren har noterat att detta måste vara fel, då det på Luths 
gravsten står att han föddes 11/7 (Luth 1986, s. 3). Blomgren har säkerligen rätt, vilket 
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gammal (1714) flyttade familjen till Otterstad på Kållandsö, där fadern året 
därpå blev kyrkoherde och verkade till sin död 1728. Nio år gammal, 1717, 
intas Axel Luth i Skara skola och flyttar upp i gymnasiet 1722. Han blir 
student i Uppsala 1726. När han är 22 år gammal, 1730, blir han informator 
för brukspatronen och friherren Johan Camitz två söner. Denna plats innehar 
han till 1738. Under denna tid disputerade han 1734 pro exercitio på 
avhandlingen om Läckö, slottet i hans faders församling, Otterstad. 1737 
disputerade han för graden och promoverades samma år till magister. Åren 
1738-1739 var han Västgöta nations i Uppsala kurator, och under hans 
ledning utarbetades och antogs de nationsstadgar som sa att disputerande 
skulle uppge landskapsnamnet på avhandlingar.257 Den 2/1 1739 åtog han sig 
att vara informator för riksrådet och greven Sven Lagerbergs barn, och på 
dennes inrådan vigdes han till präst året därpå.258 1742 blev han kyrkoherde i 
Flistad, två mil sydöst om födelseorten Björsäter; ett snabbt avancemang. 
Med denna fasta tjänst kunde han året därpå ingå äktenskap med Elisabeth 
Siberg, dotter till kyrkoherden i Skövde, Ericus Siberg, vilken vi flera gånger 
stött på. Luth blev 1765 teologie doktor i Lund, och året därpå tillträdde han 
som kyrkoherde och prost till Borås, där han avled 1781. 

Luth fick 18 röster vid biskopsvalet i Skara stift 1767, och hade andra 
förslagsrummet till superintendenturen i Karlskrona 1770. Vid Skaravalet 
diktades en paskill som sa: 

Den aldrig lärt at känna krut 
Som kallat på en Axel Luth.259 

Luth var själv en icke oäven diktare på alla tre språken, svenska, latin och 
västgötska. Han skrev flera psalmer och engagerade sig i arbetet på ny 
psalmbok. Enbart i Skara trycktes minst ett trettiotal personversar av hans 
hand mellan 1728 och 1780.260 Uppmärksammad, även av eftervärlden, blev 

                                                                                                                             
understryks av att 11/7 1708 är det födelsedatum Luth själv uppger i sin 
Flistadsbeskrivning, s. 16 (SSLB: Wilskman 4:41). Om föräldrarna, se Lq 985 och 
Warholm, bd 1, s. 610. 

257  VgN Prot. 15/11, 22/11, 20/12 1738 (UUB: U 920a). 
258  ”Informationem filii Reg. Regnique Senatoris Domini Comitis Svenon. Lagerberg 1739. 

d. 2 Jan. suscepit, cujus vocatione ordinatus Sacris initiatus 1740 d. 24. Jul. 
Concionatorem aulae Comitivae egit.” Luths Flistadsbeskrivning, s. 16 (SSLB: 
Wilskman 4:41). 

259  Fredrik Sandberg, ”Satirerna över Biskopsvalen i Skara 1767 och 1828”, Vestrogothica, 
III (1935), s. 29. (Paskillen finns i SSLB: Knös 61:10.) 

260  Sallander 1971 har förtecknat 27 Skaradikter av Luth mellan 1738 och 1780. Luths egen 
förteckning över sina skrifter, vilken ägdes av J. H. Lidén, finns i avskrift av O. A. Knös 
(SSLB: Knös 49:23c; orig. finns bland Lidéns samlingar i UUB). Av denna framgår att 
han skrev många fler, bl.a. över fadern, Petrus Luth, tryckt i Skara 1728 (inget exemplar 
idag känt). Luth tillägger att han på begäran skrivit dikter även i andras namn. 
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hans bröllopsdikt på västgötska till bröllopet 1740 mellan Nils Northman, 
Skara borgmästare, och Christina Fegraeus.261  

Luth hade ett genuint intresse för det västgötska. Hans övningsavhandling 
1734 handlade om Läckö slott i hans barndoms trakter. Han var kurator för 
Västgöta nation 1738-1739. När Tuneld gav ut sin Inledning til Geographien 
1741, så hade magister Luth bidragit med upplysningar om västgötska 
förhållanden.262 Han inlämnade en ortsbeskrivning till Wilskmans projekt, 
och publicerade den sedan i Nya Swenska Mercurius. Hans intresse för den 
västgötska dialekten, manifesterat i personversen 1740, återkommer starkt 
också i hans ortsbeskrivning. 

Senast sommaren 1750 börjar Luth författa sin beskrivning över Flistad. 
Under hösten korresponderade han med borgmästaren Jonas Wollin, vilken 
han kallade ”wår tids och orts berömda antiquarius”.263 Wollin kontaktade 
antikvitetsarkivet för att få tolkningar av runinskrifter som fanns i 
församlingen, och såväl Wollins brev till Luth, innehållande borgmästarens 
synpunkter, som antikvitetsarkivets meddelanden till Wollin, refereras och 
citeras i Luths beskrivning.264 I avvaktan på att efterfrågade upplysningar 
skulle anlända beslutade Luth i november 1750 att ”wänta med min lilla 
beskrifnings hopsättian- och öfwersändande till H:r Mag. Wilskman”.265 I 
december 1750 kom antikvitetsarkivets utlåtanden, och Luth kunde datera 
sin beskrivning 5/2 1751.266 Tio år senare publicerade Luth sin beskrivning i 

                               
261  Axel Luth, Personvers till Nils Northman och Christina Fegraeus, 26/6 1740, (tr.) [Skara 

1740]. (Sallander 1971, nr 203.) Versarna är på 8 sidor i kvarto, dvs. ett helt ark (ett ex. 
finns i UUB). Titelsidan, som börjar: ”Rä sum bå bita å supa wa alt / När håppet wa vte å 
ja sat å swalt”, kallar brudparet för ”Här Munser Nis Northman” och ”Jomfru Stina 
Fegraeus”, och är undertecknad med pseud. Jon Iwarsa i Wesabo. Versarna har flera 
gånger omtryckts, första gången i Göteborgstidningen Hwad Nytt? Hwad Nytt? 1774, 
nr 234-237, under rubriken ”Bruare-Skreft”. Dikten har beståtts en vetenskaplig utgåva: 
Johan Götlind, ”En västgötsk landsmålsskald ock en bröllopsdikt från 1700-talets förra 
hälft”, Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1919, s. 5-37. Götlind kände en 1800-tals-
avskrift, som tillhörde Västgöta Landsmålsförenings grundare Oscar Norén. En avskrift 
efter Hwad Nytt? Hwad Nytt? finns (SSLB: Knös 61:50). Nils Northman (Lq 1692) var 
studiekamrat med Luth i gymnasiet och i Uppsala. Enligt en sen uppgift infann sig Luth 
på bröllopet i Fägre prästgård, ”förklädd till Wadsbo-bonde, och uppläste den af honom 
på ortens hårda och breda dialekt författade bröllopsvisa” (G. Anrep, Svenska slägtboken, 
bd 1, Stockholm 1871, s. 243). 

262  Eric Tuneld, Inledning til Geographien öfwer Swerige, Stockholm 1741, s. 186, 187. 
263  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 11 (SSLB: Wilskman 4:41). Jfr 

Luth 1761, s. 413. 
264  Axel Luth, Brev till Jonas Wollin 18/8, 3/11 1750 (SSLB: Knös 3:177, 178). Wollin 

skrev, som det förefaller, minst tre brev till Luth, vilka inte finns i behåll, men citeras av 
Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 8, 11f, 12 (SSLB: Wilskman 4:41); jfr 
Luth 1761, s. 409f, 413f, 415. Nils Wessman (translator), Tolkning av inskriften på 
Götlunda kyrkodörr, 24/11 1750 (KB: F.h.9:10 K), återges av Luth, ”Beskrifning…”, 
s. 13f; jfr Luth 1761, s. 416f. Nils Reinhold Berch, Brev till Jonas Wollin, 14/12 1750, 
avskrift (KB: F.h.9:10 J); refereras av Luth, ”Beskrifning…”, s. 8, 11; jfr Luth 1761, 
s. 409, 413. 

265  Axel Luth, Brev till Jonas Wollin, 3/11 1750 (SSLB: Knös 3:178). 
266  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 24 (SSLB: Wilskman 4:41). 
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Eric Ekholms Den Nya Swenska Mercurius.267 Därvid kortades den 
historiska avdelningen och infördes vissa smärre ändringar i den övriga 
texten. 

Nu till beskrivningen. Luth följer strikt Wilskmans memorial, med 
undantag av att han behandlar punkterna 4:1 och 4:2, om kyrkor och 
fornminnen, som en enhet, och därvid behandlar först Flistads kyrka och 
socken, och därefter annexförsamlingen Götlunda. 

Under Politica ger han först församlingens belägenhet i Vadsbo härad, 
och namnger grannförsamlingarna. När beskrivningen trycktes för en 
rikspublik, tillfogade han län, stift, och avståndet till Skövde och Mariestad. 
Därefter följer, som Wilskman önskade, hemmantalet, ecklesiastika 
egendomar, säterier, kyrkans intäkter och utskylder, samt allmänningar. Han 
anger noggrant att de faktiska intäkterna (vinsäd och vederlag) är lägre än 
tilldelningen, men utesluter helt intäkterna (men ej utskylderna) när 
beskrivningen trycktes. 

Under Physica svarar han sakligt på alla Wilskmans punkter, och berättar 
om djur, fåglar, fiskar, skogar, mossar, osv. Men när han publicerar 
beskrivningen tillfogar han en surbrunn. Under Oeconomica svarar han lika 
sakligt, och ger en mycket god bild av tidens jordbruk. Åkerbruket drivs 
mest med plog, vartill han fogar, med som det förfaller en viss stolthet, ”och 
det med den bekanta wälstälda Wadbo-plogen”.268 ”Storskiftet är ännu icke 
widtagit”, heter det, och vid publiceringen har han tillagt, ”och förmenas 
härstädes föga nyttigt och practicabelt”. Åkerbruket bedrivs med oxar, med 
vilka allmogen också handlar i Skara, Lidköping269 och Skövde; säd försäljs 
varhelst den är begärlig, i Bergslagen, Borås, Jönköping och Göteborg. 
Allmogen är av jordbruket välmående, och Luth ger här en bild av deras 
leverne (andra beskrivare kunde behandla detta under punkten 4:6, ”Gemene 
mans lefnadssätt”): 

Här af är Almogen, särdeles der någon flit och omhugsan är gammal, 
öfweralt wälmående, hedersamme och hafwa wackra och snygga hus, äro 

                               
267  Luth 1761. Den Swenska Mercurius var givetvis C. C. Gjörwells månadsskrift (utgavs 

1755-1765), men under ett uppehåll i utgivningen, juli 1761 till oktober 1762, utgav Eric 
Ekholm istället sin månadsskrift med nämnda titel. Luths tryckta version, tillsammans 
med Petrus Tegnaeus handskrivna från 1784, lades av Olof Sundholm till grund för en 
beskrivning vid slutet av 1700-talet. Denna senare har utgivits: Barbro Westrin (red.), 
”Olof Sundholms beskrivning över Flistads pastorat”, Billingsbygden, årg. 9, 1982, s. 91-
114. Sundholms bortåt hundratalet ortsbeskrivningar består av hans ofta egenmäktiga 
avskrifter av de beskrivningar som författades till följd av Wilskmans memorial 1749 och 
Gabriel Tidgrens plan för en sockenbeskrivning 1783. Sundholm har uteslutit, stuvat om 
i texterna och tillfört anteckningar ur egen och andras fatabur. Under senare hälften av 
1900-talet har hembygdsforskare i Västergötland lagt ner ett stort arbete på att utge 
Sundholms beskrivningar, i många fall utan att vara medvetna om att originalen finns att 
tillgå (för att ta Flistad, så finns både Luths och Tegnaeus beskrivningar i behåll, vilket 
Westrin varit okunnig om). 

268  Vadsboplogen beskrivs med illustration i Bergman 1759. 
269  Luth 1761, s. 406, har felaktigt ”Lindköping”. 
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rådige, förståndige, arbetssamme, lefwa wäl i mat och drick, hwar ibland och 
några wilja lefwa förwäl, som begynt förmycket älska kornmusten.270 I kläder 
äro de snygge, hederlige och alfwarsame, brukandes sitt grå walmar med 
häkten, och nyligen begynt draga gröna eller blå wästar med Elgs- eller 
Renshuds byxor.271 

Avsnittet Historica upptar tre fjärdedelar av beskrivningen. Här redogör 
Luth för gällets två kyrkor, moderkyrkan Flistad och annexkyrkan Götlunda, 
diskuterar deras ursprung och namn, berättar om historia och inskriptioner.272 
Han uppehåller sig länge vid runorna på Götlunda kyrkodörr och återger i 
detta sammanhang Wollins, Wessmans, Berchs och en anonym uttydares 
uppfattningar.273 Några fornlämningar nämns blott i korthet. Sedan återger 
han pastors- och komministerlängder från reformationen till sig själv, och 
återger det (stundom inget annat än namnet) han funnit om dessa.274 Med 
dessa längder slutar den tryckta versionen 1761. 

Nästa punkt i Wilskmans memorial, om adliga personer och deras 
genealogier, ansåg Luth ”beqwämligast” kunna beskrivas där de har sina 
”stamgods”, varvid han slapp denna uppgift.275 Inte heller nästa punkt, om 
ståndspersoner och ämbetsmän, besvarar han; motiveringen är att inget 
besynnerligt finns att anföra. 

Den sista av Wilskmans punkter rörde gemene mans levnadssätt, seder, 
vidskepelser, ord och talesätt. Luth hade redan berört befolkningens välstånd 
och klädedräkt. Här ägnar han stort utrymme åt ord och talesätt. Vi kan 
lämpligen ge hans egen inledning till detta: 

Bland gemene mans ord och talesätt, wil man några, som synas sällsamma, 
och på andra orter til äfwentyrs obekanta, och således at anse såsom 
Vestergothismi här anföra, såsom the kunna falla in, emedan man icke hint 
föra dem i Alphabetisk ordning.276 

På sju foliosidor och i två spalter följer så Axel Luths framställning av 
västgötaspråket, närmast vadsbomålet. Efter att ha givit ord i den ordning de 

                               
270  Luth förfaller ha varit en förespråkare av måttlighet. I predikningar i Borås for han ut mot 

det myckna supandet i staden. Lq 1691. 
271  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 5 (SSLB: Wilskman 4:41). Luth 

1761, s. 407, har på något ord när samma berättelse, samt ”underkläder” istället för 
”wästar”. 

272  Inskriptioner, på läktare och klockor, har utelämnats vid publiceringen; Luth 1761. 
273  Den anonyme beskrivs som ”en viss man från Upsala”. Luth återger tolkningen, men 

finner den mer höra hemma ”in Toro än Choro”, i brudsäng än i församlingen. Jag har 
svårt att tro att den anonyme tolkaren varit helt allvarlig. 

274  Han hade här någon hjälp av korrespondensen med Wollin. I Luth 1761 återges dessa 
längder efter Rhyzelius ”Wester-Gothia Ecclesiastica et Literata”, som sedan 1755 
befann sig i domkapitelsarkivet (GLA: SDA, J VI:2; en fotokopia finns i SSLB). 

275  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 17 (SSLB: Wilskman 4:41). Luth 
1761. 

276  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 17 (SSLB: Wilskman 4:41). 
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kommit för honom, övergår han till att förteckna vanligen brukliga 
ljudförändringar, grovheter och figurer i allmogens språk, för att sedan ta sig 
an grammatiska figurer, och på slutet ge ett tillägg till den inledande 
ordlistan.277 Många gånger ger han latinska översättningar av orden. Då 
Luths beskrivning är en handskrift som skrivits i ett svep, om än kanske inte 
på samma dag, så bör detta vara en avskrift av en lista med ord han någon 
tid, sannolikt hösten 1750, tecknat ned. Efter denna utflykt i dialekten 
avslutar han: 

Hwad i öfrigt angår Gemene mans här i orten brukeliga Hemseder, 
Lefnadssätt, eller Superstitioner, kan där om nu icke wara något at anföra.278 

Detta var, som vi skall se, ett inte ovanligt sätt att besvara den sista punkten i 
Wilskmans memorial. Men Luths noteringar av språket måste givetvis ha 
ackompanjerats av iakttagelser av seder och bruk, och kanske kan vi 
välvilligt tolka det lilla ”nu” som att han någon gång tänkte återvända till 
detta. 

I denna beskrivning, i likhet med många andra, finns inget av kritik av 
eller nedlåtande attityd till den ort och den befolkning som beskrivs. Man 
kan inte förmärka något överhetsavstånd mellan kyrkoherden och 
befolkningen. Visserligen var han en överhetsperson i kraft av sin roll som 
församlingen herde, men han beskriver inte orten och allmogen med något 
utifrånperspektiv. Han har ett inifrånperspektiv, och inget talar mot att han 
identifierade sig med orten och dess människor. 

När Luth publicerade sin beskrivning 1761, så uteslöt han hela 
dialektuppteckningen. Detta följde naturligtvis av det medium i vilket han lät 
beskrivningen utgå. Men det följde också av att han redan ställt ordlistan till 
forskningens förfogande. I februari 1754 hade han gjort en ny version av 
ordlistan och sänt till Johan Ihre, professor skytteanus i Uppsala. Ihre var 
sedan början av 1750-talet sysselsatt med ett dialektlexikon, vilket utkom 
1766. Luths lista, liksom andra från hela landet, kom att bidraga till detta 
arbete.279 Luth har säkerligen också kommunicerat listan med sin gode vän 
och syssling, Sven Hof,280 för dennes arbete på en västgötsk ordbok, även om 
                               
277  ”Sequentes literarum transpositiones, crases, figurae, etc. Plebejae Dialecto sunt 

familiares.” Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 21, 22, 23 (SSLB: 
Wilskman 4:41). 

278  Axel Luth, ”Beskrifning öfwer Flistads Församling”, s. 24 (SSLB: Wilskman 4:41). 
279  Axel Luth, ”Vocum et phrasium West-Gothicarum, qvarundam singularium, et alibi forte 

inusitatarum, Farrago”, dat. 18/2 1754 (SSLB: Ihre 98:20). Ihres amanuens, Eric Sotberg, 
införde västgötaorden från Luths lista i det stora index över dialektord som samlades 
under Ihres ledning, och avskrev separat Luths grammatiska anteckningar (UUB: Ihre 
99); Grape 1949, bd. 2, s. 125f. Det är möjligt att Luth sammanställde denna nya lista på 
Ihres uppmaning; jfr. Grape 1949, bd. 1, s. 98f. 

280  Om Luth och Hof, se Natanael Beckman, Sven Hof. En levnadsskildring från 
frihetstidens Västergötland, (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles 
handlingar, fjärde följden, XXVII:1) Göteborg 1923, s. 6, 113. 
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inget belägg för detta synes vara i behåll. Hof anger i Dialectus 
Vestrogothica inga handskriftliga källor, enbart tryckta, och han nämner i sin 
långa inledning endast storheterna på det språkvetenskapliga fältet.281 

3. Levnadssätt och hemseder 

Den sista punkten i Wilskmans memorial rörde ”Gemene mans lefnadsart, 
eller besynnerliga hemseder, superstitioner, ord och talesätt, etc.” Med 
”gemene man” avsågs vanligen dem som inte var adel, präster eller ofrälse 
ståndspersoner, med andra ord allmogen, bondebefolkningen. På grund av 
frågans formulering, så är det här vi kan förvänta oss beskrivare (präster) 
som ställde sig utanför sitt beskrivningsobjekt. Som ingående i ett eget stånd 
gentemot ”gemene man”, så torde här funnits mindre utrymme för 
identifikation med objektet, även om prästen såsom delaktig i socknens liv 
inte stod helt utanför det som beskrivas skulle. Om vi söker utsagor om 
folket, så är det främst här de borde finnas. Visserligen kan omdömen om 
gemene man återfinnas även i andra avsnitt av beskrivningarna; exempel 
från Luth har vi sett. Ett annat utgör en beskrivning över Segerstads 
församling, författad av vice häradshövdingen och herren till Vrangelsholm, 
Eric Reutercrona. Med ett utifrånperspektiv beskriver han under ”Physica” 
sina grannar som ett hinder, då de inte med honom velat dika ut mossar.282 
Ett tredje exempel utgör den giktbrutne skalden Olof Kolmodin, en brorson 
till Israel Kolmodin, som från sin sjuksäng ett par månader före sin död, 
under avsnittet ”Oeconomica”, har följande att säga om de bönder han levt 
med i 30 år: 

Folket på denna orten är ganska wårdslöst om sin näring. Slår åkerjorden felt 
(hwilken de mycket illa brukar), så hafwa de intet anat näringsmedel. Ingen 
handslöghet finnes hos något dera könet; ingen idoghet at förtjäna sig något, 
hwarken med handel, resor eller arbete; utan när deras tre wanliga 
arbetsställen, Plogen, Logen och Skogen, dem icke sysselsätta, så finner man 
dem säkrast på lata bänken eller krogen.283 

Det finns i Kolmodins skildring inget av något ekonomiskt program för 
jordbrukets problem; det är för honom en moralisk fråga om idoghet. 

                               
281  Sven Hof, Dialectvs Vestrogothica, Stockholm 1772; sv. övers. (av Sven Blomgren), Den 

västgötska dialekten, Skara 1993. 
282  Eric Reutercrona, ”Segerstads församling”, dat. 27/6 1750, avsn. Physica (SSLB: 

Wilskman 5:38). Olof Sundholms version av denna beskrivning (SSLB: Sundholm 104) 
utgavs 1959 av Erik Sandberg i Falbygden, bd IV, hf 14, s. 133-140. 

283  Olof Kolmodin, ”Beskrifning öfwer Flo församling”, dat. 26/1 1753, s. 240 (SSLB: 
Wilskman 4:42). Om Kolmodin, se Warholm 1971-74, bd 1, s. 249ff. (Warholm ger dock 
fel dödår; Kolmodin dog 8/4 1753, se Sallander 1971, nr 316ff.). 
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Men i de allra flesta fall finns utsagorna om folket under Wilskmans sista 
punkt. Beskrivarnas svar är här av olika slag. Några lämnar punkten 
obesvarad, andra meddelar att de inget har att meddela, några skriver kort 
och schematiskt, andra åter mer utförligt. De har heller inte fattat frågan på 
samma sätt; någon valde här att kommentera allmogens jordbruk.284 

Generella utsagor. Kyrkoherden i Saleby var måhända en insiktsfull 
betraktare; för honom var församlingsborna alltför diversifierade för att 
beskrivas: 

Gemene mans Lefnads art, är mongfaldig, men kan swårligen låta sig giöra, 
at med pennan den utföra; deras hemseder olika, deras talesätt, en blandning 
af dialecter; men superstitioner äro intet ondt före.285 

Komministern i Husaby har en liknande, men mer uppgiven inställning: 

Gemene mans lefnads art är besynnerlig, upfyld med påfviska widskepelser, 
ord och talesätt, hwilka alla at antekna wille blifwa ett helt lexicon.286 

Kyrkoherden i Vartofta-Åsaka, Johan Themptander, en man av ”saktmodigt 
sinnelag och fogligt uppförande”, beskrev sin församling i helt andra 
ordalag: 

Här har jag ej märckt någon besynnerlig lefnads art, ej heller några 
widskepelser, eller annat tylikt besynnerligt.287 

Den okände författaren av Sjogerstadsbeskrivningen har inte heller något att 
anteckna: 

Hwad gemene mans lefnadzart angår, så är thet, så wida mig bekant är, 
wackert och beskedeligit. Besynnerl. hemseder har man ei heller kunnat 
observera, eller några superstitioner så serdeles hos somligom hyses, sedan 
the blifwit wid sidsta Episcopal-Visitation förmante, at thermed afstå. 
Serskilta ord eller talesett har man ei heller här i Förssamlingen förspordt, 
som förtiena at införas.288 

                               
284  Anders Laurell, ”Beskrifning Öfwer Österplana Giäld”, dat. 15/12 1753 (SSLB: 

Wilskman 5:114). Laurell var församlingens kyrkoherde (Lq 1598). 
285  Petrus Strandman, ”Sahleby Försambling”, dat. 18/12 1749 (SSLB: Wilskman 5:31). 

Strandman, se Lq 1461. 
286  Jonas Jonae Marchander, ”Huseby Försambling i Kinnefierdings Härad”, odat. (före 

1758) (SSLB: Wilskman 4:72). Om J. J. Marchander, se Lq 1755. 
287  Johan Themptander, ”Kort Beskrifning öfwer Åhsaka Pastorat i Vartofta Härad”, dat. 

18/9 1750 (SSLB: Wilskman 5:91). Om Themptander, se Warholm 1871-74, bd 1, 
s. 498; Sjöström 312. 

288  ”Anmärkningar öfwer Siogerstadz Församling, uprättade år 1752.” (SSLB: Wilskman 
5:41). 
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Den senaste författarens beskrivning av levnadsarten var representativ; i 
Skarstad förde man en ”skickelig” levnad, i Segerstad ”både sedig och 
olasterlig”.289 Någon gång förekommer också att beskrivaren ger en bild av 
en hel landsända, som komminister Hans Lidström i Odensåker: 

Gemene mans lefnads art är nästan afskielgd här i Wadzbo ifrån andra 
Härader i WästerGiöthland, emedan folcket mår större dehlen wel och 
således är frimodigt, dristigt och dierfft, arbetsamt och idogt Vti sin näring, 
hwarföre det lefwer wel både hemma i sina hus och äfwen borte.290 

Författaren anställer här en jämförelse med ”andra”. Indirekt framställer han 
tillståndet i andra delar av Västergötland som mindre väl, medan det var 
bättre, ja välmående i Vadsbo. Samtidigt sker detta inom ramen för en 
västgötsk kontext, inte riket, stiftet, eller länet. 

Klädedräkt. Under levnadsarten beskrev en del uppgiftslämnare också 
klädedräkten. Kyrkoherden i Skölvene är kortfattad (1750): 

Mans Personerne, klädde i Wallmars drächt, Fast det måste till större delen 
wara Fergat i staden. Men Qwinfolcken bruka till Heders intet annat än 
kläden och tyger köpte i kramboden.291 

Hans kollega i Bredared är utförligare (samma år): 

Manfolket hafwa mäst nu, som förr, sine grå wallmarsråckar med hakar i, 
wästar af kläde, skin eller wallmar. Hustrurnas Kyrkokläder warit swarta 
klädesstyfmössor (stepamössor kallade), eller hwita hockkläde [huckle?], 
swarta korta kappor; Pigornas, hwita hufwer, swarta tröijer, röda klädes eller 
kiärsingzkiortlar. Men på en 10 åhr qwinkönet alt mer och mer sådant 
bortlagt, och i stellet granna mössor samt annan yppighet infört och 
eftergapat.292 

Slutligen, deras kollega i Fröjered, några år senare (1754): 

Mesta delen […] i kläder höfselige[,] wilja gerna apa efter modet, med 
couleurte kläder, så man, som qwinkönet, särdeles sedan färgerjet anlades i 
Hjo och Flanells Tryckerierne i Alingsåhs och Skara, som mer utmärcker 
högfärd, än alfwarsam och ärbar klädedrägt emot fordna tider. Mankönet 
öfwer alt bruka Metall och Mässings knappar i Råckar, wästar och wid knän 

                               
289  Johan Timberg, ”Beskrifning öfwer Skarstads försambl.”, odat. (trol. 1750) (SSLB: 

Wilskman 5:43). Om Timberg, se Lq 1722. Eric Reutercrona, ”Segerstads församling”, 
dat. 27/6 1750 (SSLB: Wilskman 5:38). 

290  Hans Lidström, ”Kort beskrifning öfwer Odinsåkers Försambling”, dat. 3/5 1752 (SSLB: 
Wilskman 5:28). Om Lidström, se Warholm, bd 2, s. 120, Sjöström 334. 

291  Andreas Bidberg, ”Sölfwenäs Församling”, dat. 10/12 1750 (SSLB: N. Västergötland. 
Särskilda orter). Om Bidberg, se Lq 1497. 

292  Andreas Giers, ”Kort berättelse om Bredares giäld”, dat. 12/12 1750 (SSLB: Wilskman 
4:22). Om Giers, se Lq 1599. 
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på Byxorne. Finns ingen i hela församlingen, som brukar hakar, efter fordna 
tiders maner.293 

Det var en gammal förställning att man inte skulle kläda sig över sitt stånd. 
Inte minst prästerskapet höll fast vid detta, även för rangskillnader inom 
ståndet. Under 1700-talet fördes en återkommande debatt om yppighet i 
klädsel och annat leverne. Under den tid då merkantilistiska idéer florerade 
och påverkade det ekonomiska livet i riket, låt oss säga 1720- till 1760-tal, 
var kritiken av yppighet i klädedräkt kluven. Anhängarna av 
merkantilismens manufakturer kritiserade den från utlandet införda lyxen, 
men såg gärna att det fanns avsättning för den inrikes framställda. 
Prästerskapet var ofta motståndare till yppighet som sådan, komme den ut- 
eller inrikes ifrån.294 De ovan återgivna beskrivningarna var tillkomna i det 
skede, då nya textilprodukter från manufakturer i Alingsås och på andra håll, 
och fabriker i Stockholm och Norrköping, började leta sig ut på 
landsbygden. Man noterar att prästen i Skölvene, ungefär så långt från en 
stad man kan komma i Västergötland, räknade det till kvinnornas heder att ej 
fallit för nyheterna, medan männen ännu bar sina traditionella kläder. 
Prästen i Bredared, mellan de växande textilstäderna Borås och Alingsås, 
berättar att männen ännu använder hakar istället för knappar, men att 
kvinnorna tagit till sig yppigheten. I Fröjered, inte långt från Hjo, har några 
år senare bägge könen övergivit traditionella kläder och dukat under för 
modet. Det signalerade mer högfärd än ärbarhet, ansåg prästen. 

Givetvis är enskildheter i dessa skildringar beroende av respektive 
prästmans temperament, men de skildrar ändå den förändring som ägde rum 
i klädedräkt, likaväl som prästerskapets respons. När dessa lokala prästmän 
andas en kritisk hållning till denna förändring, så förefaller det vara på 
moraliska grunder. Etnologen Maria Adolfsson har framfört, att en sådan 
kritik skulle bottna i rädsla för gränsöverskridanden, vilka hotade med 
oordning, kaos och social mobilitet, och som därför starkt fördömdes.295 
Inspirationen är bl.a. Robert Darnton, som bygger uppfattningen på en, i 
detta avseende extrem, ortsbeskrivning från Montpellier, tillkommen 1768, 
vari den anonyme författaren pläderade för att olika samhällskikt och yrken 
skulle åläggas bära tydliga markeringar som angav deras stånd.296 Adolfssons 
                               
293  Thorstan Thengblom, ”Beskrifning öfwer Fröjereds Giäld”, dat. sept. 1754 (SSLB: 

Wilskman 4:51). Om Thengblom, se Lq 1305. 
294  Kyrkolagen 1686 stadgade, kap. 10, § 27, att prästerna skulle bära sin traditionella dräkt, 

och de lägre inte sådan som de högre inom ståndet; Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. 
Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Capitlen förhållas skall, af den 11 Februari 
1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka…, Upsala 1845, 
s. 455. Kaarlo Wirilander, Herrskapsfolk. Ståndspersoner i Finland 1721-1870, 
Stockholm 1982, s. 328-335; Adolfsson 2000, s. 177-182. 

295  Adolfsson 2000, s. 177ff. 
296  Robert Darnton, ”En borgare ordnar upp sin värld: Staden som text”, i idem, Stora 

kattmassakern och andra kulturhistoriska bilder från fransk upplysningstid, Stockholm 
1987, s. 121-164. 
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svenska exempel handlar om raljerande med dem som upplevdes klä sig över 
sitt stånd, om att man inte kunde vara säker på ståndstillhörigheten hos den 
man mötte, om varningar till ungdom att inte slösa bort sina pengar, och om 
försvar för överflödsförordningar, med förbud för vissa grupper att bära 
lyxkläder. Men att på denna basis dra in gränsöverskridanden och de hot det 
skulle medföra om oordning och kaos, är att här falla undan för en under sent 
1900-tal populär teori, en teori som därigenom inskrivs i det historiska 
materialet. 

När prästmännen i sina ortsbeskrivningar under 1700-talet kritiserade en 
förändrad klädsel, så föresvävade dem inte faran för samhällsupplösning; de 
oroades istället över sina församlingsbors moral och själ. Hur skulle herdens 
hjord finna vägen till Herren om den brast i moral? I vår sekulariserade tid 
kan det vara svårt att förstå att präster kan vara så genuint religiösa. Men 
moralfrågan hade en så stark ställning i den tidens debatt, att 
överflödsförordningarna, vilket visats av historikern Bo Peterson, dels 
motiverades med ekonomiska skäl, dels utifrån ”sedliga/ moraliska/ 
teologiska bevekelsegrunder”.297 Adolfsson synes inse att kritiken av 
klädseln behöver en mer nyanserad förklaring: 

Naturligtvis handlar den negativa synen på en förändrad klädedräkt inte 
enbart om att den uppfattades som ett hot mot den sociala ordningen. Det rör 
sig även om en sedan gammalt existerande direkt skepticism mot nyheter 
inom klädmodet bland de breda befolkningslagrena överhuvudtaget […].298 

I de beskrivningar vi ovan citerat finns inget om hot mot social ordning; det 
är moralen det handlar om.299 Det finns i beskrivningarna ett avstånd mellan 
prästmannen och församlingsborna; de var av olika stånd. Men som det 
handlade om moralen, en förutsättning för den väg till Herren de alla skulle 
vandra, så fanns även i kritiken en närhet; frågan rörde ytterst såväl präst 
som gemene man. Även prästen var underkastad en anständig klädsel. 

Arbete. Som vi såg nyss, så ansåg beskrivaren av Odensåkers församling att 
befolkningen i Vadsbo var så arbetsam att den hade ett högre välstånd än 
andra västgötar. Förflyttar vi oss till Bredared, utanför Borås, får vi denna 
skildring: 

                               
297  Bo Peterson, ”’Yppighets Nytta och Torftighets Fägnad.’ Pamflettdebatten om 1766 års 

överflödsförordning”, Historisk tidskrift, 1984:1, s. 3. 
298  Adolfsson 2000, s. 179. 
299  Så är det i alldeles övervägande grad även om man skulle föra in de beskrivningar som 

på 1780-talet insändes till Wilskmans systerson Gabriel Tidgren, men som ligger utanför 
denna studie. 
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Elliest äro folken i husen renlige, nihtsamma, samhellige, idoge och flitige. 
Qwinfolcken, när behöfwes, äro äfwen wahne wid vtarbetet, såsom: kiöra 
krok, harfwa, kiöre i skogen etc.300 

Detsamma hade Chronander sagt hundra år tidigare. Över huvud var 
påtalande om arbetsamhet och flit vanliga i ortsbeskrivningarna. Jag tror inte 
att man kan avfärda detta som en trop, som togs till för att det förväntades. 
Det finns ju också beskrivningar där man tillfogar, ”men en del wordslösa 
och lata och bränwins älskare”.301 

Hemseder. Från Bredared har vi en beskrivning om bröllop: ”Hedersama wid 
bröllop: skicka förvt wacker mat; männerne gifwa penninger på kakan [ett 
fat som bars runt], och hustrurne, köttost och kakor i säckarne, til 
brudfolcken. Gifwes och beröml:n til the fattige.”302 Från Skarstad finns 
följande beskrivning: 

Gemene mans talesätt är här tydeligit och wackert samt theras lefnad 
skickelig. En och annan widskepelse har iag vnderstundom märckt wid 
Barnedop, Brudewigningar och begrafningar, för hwilcka iag mina åhörare 
alfwarsammel. warnat, hoppas altså at the ther med framdeles lära afstå.303 

Vi kan av detta sluta att det fanns seder och bruk kring många av livets 
skiften, som tyvärr inte tagits upp av beskrivarna. Så nu vänder vi oss till de 
vidskepelser som fanns. 

Vidskepelser. Ingen av beskrivarna hade något positivt eller ens neutralt att 
säga om vidskepelser, superstitioner; med detta ord begreps alltid något 
negativt. En del hade den inställning som kyrkoherden Andreas Bidberg i 
Skölvene får illustrera: ”Superstitioner höras nu, Gudi lof, intet utaf.”304 
Anledningen till frånvaron meddelar oss kyrkoherden Andreas Giers i 
Bredared: ”Mongfaldiga här förr brukade Superstitioner äro, genom 
prästerskapets försorg, merendels afstannade.”305 Den okände författaren av 
Sjogerstadsbeskrivningen anförde ju också biskopen som verksam mot 
vidskepelser. Ibland misstänker de dock att vidskepelser finns kvar; så i 
                               
300  Andreas Giers, ”Kort berättelse om Bredares giäld”, dat. 12/12 1750 (SSLB: Wilskman 

4:22). 
301  Thorstan Thengblom, ”Beskrifning öfwer Fröjereds Giäld”, dat. sept. 1754 (SSLB: 

Wilskman 4:51). 
302  Andreas Giers, ”Kort berättelse om Bredares giäld”, dat. 12/12 1750 (SSLB: Wilskman 

4:22). 
303  Johan Timberg, ”Beskrifning öfwer Skarstads försambl.”, odat. (trol. 1750) (SSLB: 

Wilskman 5:43). 
304  Andreas Bidberg, ”Sölfwenäs Församling”, dat. 10/12 1750 (SSLB: N. Västergötland. 

Särskilda orter). Så uttrycker sig även komminister Hans Lidström, ”Kort beskrifning 
öfwer Odinsåkers Försambling”, dat. 3/5 1752 (SSLB: Wilskman 5:28). 

305  Andreas Giers, ”Kort berättelse om Bredares giäld”, dat. 12/12 1750 (SSLB: Wilskman 
4:22). 
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Synnerby: ”Med några Superstitioner har jag aldrig kunnat komma under 
wäder [sic], fast jag är nog försäkrad the ännu icke aldeles äro utrotade hos 
en del, thet man gierna önska skulle.”306 

Det är inte säkert att alla präster såg så allvarligt på vidskepelser, men jag 
har inte funnit något som belägger en misstanke i den riktningen. Ur prästens 
och kyrkans perspektiv kunde tvärtom vidskepelserna framstå som nog så 
allvarliga, ty liksom i fråga om klädedräkten handlade det ytterst om 
församlingmedlemmarnas själ och frälsning. Prästen var en pastor, en herde, 
som skulle leda sin hjord in på den väg som till himlen bär. Den vägen 
kunde bara beträdas genom tron på Herren; sola fide, ”genom tron allena”, 
var grundbulten i den lutherska kristendomen. Den som med gester, ord och 
handlingar vände sig till något eller någon annan än Herren för att påverka 
väl och ve, den som satte lit till något eller någon annan än Herren, gav 
därigenom uttryck för att något eller någon annan än Herren rådde. Detta var 
för prästerna vidskepelse, och för de allvarligt syftande bland dem kom detta 
ofelbart i konflikt med såväl deras tro som deras yrkesroll. Vi såg nyligen att 
Husaby, den ort som ansetts vara den västgötska kristenhetens vagga, av 
dess komminister och blivande kyrkoherde tycktes vara fylld av katolsk 
vidskepelse. Och i Skarstad fanns det vidskepelser kring dop, bröllop och 
begravningar. Men det är inte ofta prästerna lämnar konkreta uppgifter. Ett 
undantag utgör dock avguderiet i Ransberg. 

I den beskrivning som inlämnades om Ransberg, och som av innehållet 
att döma författats av kyrkoherden Anders Synnerberg, läser vi: ”En 
werkelig och merkelig superstition wett iag berätta, som förledet åhr 1749 
till en dehl passerat i thenna min försambling, men lärer uti Bellefors och 
Undenäs giälder till alla delar fått sin fullbordan.”307 Detta år gjorde 
”odiuren”, vargarna, en sådan skada på större och mindre kreatur, att 
mången hemmansägare nästan blev kreaturslös. Allmogen hade då kommit 
överens om att hålla hemlig skallgång på vargarna tre söndagsmorgnar i rad. 
Samtliga deltagare måste också förplikta sig att bevista gudstjänsten samma 
söndagar. Detta kom till kyrkoherdens kännedom, varför han efter första 
söndagens gudstjänst bad församlingen stanna kvar för överläggningar. Han 
berättar: 

Hwarpå iag frågade om något, som omförmält är, har skiedt, tå the, som på 
andra sidan siön boende woro tillstodo thet samma, fast månge af 
gemenskapen äfwen tillstodo sig ingen dehl hafwa theruti; eller warit med, 
dock en änteligen öpnade sin mun med förmälan, at för 50 åhr tillbaka, tå 

                               
306  Nicolaus Hernwall, ”Kort och enfaldig Berättelse om thet merkwerdigaste som wid 

Synnerby Församling in Politicis, Physicis, Oeconomicis et Historicis kan wara at 
anföra”, odat. (SSLB: Sundholm 114). 

307  Anders Synnerberg, ”Memorial.” Odat. [1750] (SSLB: Sundholm 12:6, s. 75-98). Denna 
berättelse upptar s. 96-98.Om Synnerberg, se Lq 1420. 
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odiurn så otrolig skada på creaturn giorde, har en lapperska,308 gifwit folket i 
then tidn thetta råd, at the skulle så förfara som förmält är, och skall lyckats 
them, at the på mång åhr och nästan alt tills nu blefwit förskonte, fast odiurn 
då också kunnat, när the struket igenom skogarna, giöra någon skada, som 
icke warit så kiänbar. 

Therpå frågade iag them, om the lärt ännu rätt förstå det 1 budet, theruti 
Gud förbiuda och säija Tu skalt inga andra gudar hafwa för mig,309 hwilket 
iag kortel. förklarade, och lämpade mitt tal till theras syndiga förehafwande, 
föreställande them theras grofwa afguderi i thetta måhl, at the thermed dyrkat 
och ärat mehr den onde än Gud, efter the på så syndigt, widskepeliget och 
afgudiskt sätt hade ohällgat Herrens Sabbath, och trott at thetta skulle hafwa 
mehr kraft, än om the legat i trägen bön till Gud, och afbedet sine synder och 
the straff som them för syndenes skull öfvergår och förmante them på slutet 
at intet widare fortfara uti sitt syndiga upsåt utan bedia Gud om förskoning 
för thet straff, som the förtient. Uphörde altså ther med, och kom intet mehr 
till någon fullbordan af theras syndiga upsåt. 

Synnerberg fick alltså sin församling att upphöra med detta ”avguderi”, 
medan det tydligen fullföljdes i grannförsamlingarna. Man skall inte 
förvånas över att Synnerberg tar till första budet. Ransbergsborna hade inte 
vänt sig i bön till Gud, de hade istället föreställt sig att bara de handlade på 
ett visst sätt, så skulle detta få vargarna att försvinna. Men det var att tillmäta 
något annat större kraft än Gud, de hade alltså vänt sig till vidskepelse och 
avguderi. 

Just i fråga om vidskepelser kunde intresset för kartläggande av folkets 
seder och föreställningar kollidera med den prästerliga gärningen. Även 
Sven Wilskman hade problem med detta. När han som prost visiterade i 
Undenäs församling 1779 förfärades han av den vidskeplighet med vilken 
offer bringades Skaga (Skagens) kapell, en bortglömd och av skog 
kringvuxen stavkyrka som skall ha återupptäckts av finska nybyggare. 
Wilskman beordrade att inga gudstjänster fick hållas och att kapellet skulle 
få förfalla, och han förställde församlingen att de åsidosatte första budet.310 

Språket. Wilskman efterfrågade också egenheter i ord och talesätt. De som 
besvarat detta, har gjort det i två riktningar. En del menar att det inte fanns 
något egentligt att anmärka, som den anonyme beskrivaren i Sjogerstad: 
”Serskilta ord eller talesett har man ei heller här i Förssamlingen förspordt, 

                               
308  Jfr SAOB, art. ”Lapska”. Möjligen avses någon av den finska befolkning som hertig Karl 

(IX) i slutet av 1500-talet hade införskaffat för kolonisering av skogstrakter i sitt 
hertigdöme, däribland Tiveden. Se om detta: Bertil I. W. Kjelldorff, Finsk invandring till 
Tiveden med omnejd, Solna 2005. 

309  Denna version finns i 5. Mos. 5:7. 
310  Monika Weikert, ”Gudsfruktan eller avguderi? Prästerskapets syn på offerkyrkoseden i 

1700-talets Västergötland”, Västgötalitteratur 2004, s. 27-45, spec. s. 41f; Lindskog 
1812-16, hf 4, s. 102ff. Trots Wilskmans åtgärd blev kapellet kvar och gudstjänster 
firades fortsatt, tills det revs 1825. På 1950-talet återuppbyggdes kapellet igen. 
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som förtiena at införas.”311 Johan Timberg i Skarstad finner språket vackert: 
”Gemene mans talesätt är här tydeligit och wackert […].”312 Reutercrona i 
Segerstad, mellan Skövde och Falköping, finner inte mycket att anmärka: 

uti dialecten äro de tämmel. Swenske, brukandes hwarken för mycket ä 
såsom utboerna,313 eller för mycket e som Wermländingar och Östgiötar: men 
at giöra u af y och så twärt om, det är almänt.314 

Några, som Thengblom i Fröjered, fann svenskan god, med vissa undantag: 

Öfwer alt talas tämmelig god Swenska; men i några wissa ord bryta af, ut 
[såsom]: kålt för kalt, dågg för dagg, mäk för mig, däk för dig, sega för säga. 
Bruka besynnerl:n de unga i Korsberga och Fridene Sochnar i consonans 
[konsonantiskt i] för g mitt i orden, ut: Rojen för rogen, mojen för mogen, 
skojen för skogen etc. Detta talesätt står swårligen at ändra.315 

Hit får vi också räkna Lidström i Odensåker.316 Åter andra fann tvärtom stora 
avsteg från svenskan. Andreas Giers i Bredared: 

Talesättet går här [Bredared] som annorstädes i orten [trol. avses 
Västergötland] myckit från rätta Swenskan. Besynnerl. bryter gemene man på 
la och aj. E. g. skala för skal; weit ia; Brejare, Häjare [vet jag; Bredared, 
Hedared]. The säga ock; Kåst för qwast; kölla för vptända eld, kåll för kall, 
hohle för hörde, hore för huru etc.317 

Och Bidberg i Skölvene finner allmogens språk barbariskt: 

Mos Loquendi [sättet att tala] är här [Skölvene] som annorstädes i orten [trol. 
avses Västergötland] Barbarus och groft. Särdeles at e semper pronunciatur 
per ai, utpote [e alltid uttalas med ai, nämligen] stain pro sten, bain pro ben, 
slaif pro slef, braif pro bref etc. & sic in caeteris.318 

                               
311  ”Anmärkningar öfwer Siogerstadz Församling, uprättade år 1752.” (SSLB: Wilskman 

5:41). 
312  Johan Timberg, ”Beskrifning öfwer Skarstads försambl.”, odat. (trol. 1750) (SSLB: 

Wilskman 5:43). 
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uppger emellertid att ”utåt” i Älvsborgs län var ordet för ”söder, söderut”. 

314  Eric Reutercrona, ”Segerstads församling”, dat. 27/6 1750 (SSLB: Wilskman 5:38, 
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316  Hans Lidström, ”Kort beskrifning öfwer Odinsåkers Försambling”, dat. 3/5 1752 (SSLB: 
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317  Andreas Giers, ”Kort berättelse om Bredares giäld”, dat. 12/12 1750 (SSLB: Wilskman 
4:22). 

318  Andreas Bidberg, ”Sölfwenäs Församling”, dat. 10/12 1750 (SSLB: N. Västergötland. 
Särskilda orter). 
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Från vackert till barbariskt, således. Vad de alla upplevt är dialekter, men 
tolkat det olika. För en del var det små avsteg, för andra större. Rimligen 
måste de ha bedömt språket utifrån erfarenheter under sina 
universitetsstudier. Reutercrona, en man med ett visst utifrånperspektiv, är 
den ende som jämför med andra landskaps dialekter, vilket utfaller till 
västgötarnas fördel, då de talar renare svenska. 

Wilskmans formulering av den sista punkten öppnar för beskrivarna att 
betrakta objektet för denna, allmogen, så att säga utifrån. Är prästernas bild 
av allmogens levnadssätt, seder och språk tillförlitlig? Är det ett ideal eller 
verklighet? Även om drag av ideal torde finnas, fr.a. när allmogen så ofta 
framställs som arbetsam och utan vidskepelser, så ger ändå prästernas 
beskrivningar över lag ett trovärdigt intryck. Men egentligen är inte den 
aspekten den väsentligaste för denna studie. Det väsentliga är att prästerna 
här, som uppgiftslämnare, skriver om en församling med vilken de har en 
samhörighet, en församling i såväl geografisk som kyrklig mening. 

Den bild som framträder av beskrivarnas verksamhet, när vi betraktar 
beskrivningarna i dess helhet, är bilden av ett iakttagande, ett kartläggande 
och ett registrerande. Även om det finns drag av det monumentalistiska hos 
en och annan, så är det övervägande intrycket en verksamhet som är mer 
förenlig med en inventarisk identitet. Beskrivarna var här visserligen styrda 
av Wilskmans memorial. Men det kan ändå förmodas att de som svarade 
sympatiserade med hans kartläggande ambitioner. 

4. En inventarisk identitet 

I sin avhandling Fäderneslandets kännedom har Maria Adolfsson studerat 58 
ortsbeskrivningar från mitten av 1700- till mitten av 1800-talet, och från 
olika delar av landet. Den äldsta är från 1750 och den yngsta från 1856. De 
flesta är från 1800-talet (38 stycken); endast 6 är tillkomna innan 1771, den 
tidsperiod jag här behandlar.319 Författarna var präster (knappt 42%), 
landshövdingar, kronobefallningsmän, provinsialläkare, lantmätare, etc. Hon 
betecknar dem, inte oriktigt, som ämbetsmän.320 

Men även om prästerna var ämbetsmän, så finns ändå en skillnad 
gentemot andra statens ämbetsmän. Prästerna var involverade och delaktiga i 
lokalsamhällets dagliga liv, på ett sätt som landshövdingar, 
kronobefallningsmän, provinsialläkare och andra överhetspersoner inte var. 
Prästerna följde, som det heter, sina församlingsbor från vaggan till graven. 
Dessutom var de födda i det stift de verkade, inte sällan i eller nära den 
församling de hade om hand. ”Prästerna kom”, som historikern Carin 
Bergström har konstaterat, ”på ett helt annat sätt än de övriga tjänstemännen 

                               
319  Adolfsson 2000, s. 290-292. 
320  Adolfsson 2000, s. 32, 145ff.. 
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sina sockenbor in på livet.”321 Även om prästerna i viss mening är att 
betrakta som en överhet, så uttrycker därför deras utsagor om sin trakt 
relativt mer av inifrånperspektiv, medan utsagor av överhetens utsända, som 
kronofogdar och provinsialläkare, har relativt mer av utifrånperspektiv.322 
Det var sådana präster som skrev de beskrivningar som insändes till 
Wilskman under 1750-talet. 

Adolfsson konstaterar att i de beskrivningar där författarna uttrycker 
subjektiva meningar om det de beskriver, så finns inbyggda 
problemformuleringar som bör tolkas som kritik av allmogens hushållning, 
av dess åkerbruk, ängs- och kreaturskötsel, skogshushållning och liknande. 
Hon talar om ”beskrivningens reformativa funktion” och tolkar 
problematiken i termer av modernisering och upplysning; ämbetsmännen var 
visserligen inga upplysningsmän, men de hade insupit en tidsanda som 
yrkade på förändring.323 Detta är säkerligen sant, sett över den 
hundraårsperiod, 1750-1850, som hon studerade. Men det finns två aspekter 
av detta som inte bör förbises. 

Den ena aspekten, vilken jag antytt ovan, rör författarnas perspektiv; ser 
de orten utifrån eller inifrån? Här finns, menar jag, ofta en skillnad mellan 
olika beskrivare. Överhetens ämbetsmän kom utifrån och hade ett vertikalt 
perspektiv, medan många av prästerna kom från trakten och hade ett 
horisontellt perspektiv. Prästerna var delaktiga i det de beskrev. Det handlar 
här om den skillnad mellan outsiders och insiders, som geografen Anne 
Buttimer har diskuterat (se kap. 1). Om vi vill studera identitet, så är det 
utsagor av insiders vi skall leta efter. Nu är inte Adolfssons syfte att studera 
identitet, men det är ändå notervärt, att varken hon, eller Carina Kullgren 
som i sin avhandling Ack Wärmeland studerade värmländsk identitet,324 på 
något avgörande sätt ställer sig denna perspektivfråga.325 

Den andra aspekten rör beskrivarnas sätt att beskriva. Adolfsson har i sin 
intressanta granskning av beskrivningarna fokuserat på författarnas 
                               
321  Bergström 1991, s. 17. 
322  Ett exempel på överhetsperspektiv ges av kronobefallningsmannen Barthold Bergman 

(Torbern Bergmans far). Barthold Bergman skickade 1737 en beskrivning över Vadsbo 
fögderi till Lars Salvius; när han skulle besvara frågan om folkets hushållning, seder och 
näringar, så uppehöll han sig helt vid hur allmogen fick ihop till skattepenningen; (Svar 
på Salvius projekt 1737, s. ii21f; SSLB: Sundholm 144). 

323  Adolfsson 2000, s. 71-103, spec. 72ff, 94f, 103, cit. s. 74 
324  Kullgren 2000. 
325  Adolfsson 2000, s. 85, framkastar dock tanken att ”det faktum att formuleringarna i 

frågelistor och beskrivningsprogram inte tog hänsyn till någon regional variation liksom 
att ett stort antal ortsbeskrivare uttryckte en påtaglig irritation över sakernas 
otillfredsställande tillstånd”, kan tolkas som ”en utbredd strävan bland överheten vid 
denna tid efter en likartat sammansatt näringsstruktur hos allmogen i hela landet”. Jag är 
inte säker på att det skall tolkas så; även överheten var medveten om de stora 
naturvariationerna i landet. Men Adolfsson har ändå insett att det kan finns ett 
överhetsperspektiv; jfr ibid., s. 87f, där hon kort berör att ämbetsmannen som författare 
kan förväntas ha sett sig som ”avskild från andra människor i omgivningen”, som en 
individ i förhållande till det kollektiv han beskrev, och ibid., s. 197ff. 
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personliga reflexioner och subjektiva hållningar kring vad de upplevde som 
problem,326 vilket avslöjar resultat som illustrerar en begynnande 
modernisering i det svenska samhället under perioden 1750-1850. Men 
samtidigt konstaterar hon: 

Jag vill inledningsvis framhålla att ortsbeskrivningarna vanligen är 
sparsmakade ifråga om författarnas personliga reflexioner. I det avseendet är 
de författare och beskrivningar som presenteras närmare i denna avhandling 
[dvs. de som fokuserar problem] alltså inte fullt representativa för materialet i 
sin helhet men de är likväl en del av detsamma. Flertalet beskrivningar har 
istället en påtagligt mekanisk och schematiserad karaktär.327 

Utifrån detta borde man fråga sig om de beskrivningar Adolfsson utgår från 
alls är representativa; det är ju blott en minoritet av beskrivningarna som 
uppvisar de personliga reflektioner kring upplevda problem som intresserar 
henne. Adolfsson talar också om ”de många ’oengagerade’ 
beskrivningarna”,328 och att ”den största delen av ortsbeskrivningsmaterialet 
har en lapidarisk och ganska oengagerad karaktär”.329 När hon diskuterar 
universitetens topografiska dissertationer heter det:330 

Avhandlingarna ger alltså ett strikt, sakligt och objektivt intryck. Det gör 
förvisso huvuddelen av allt ortsbeskrivningsmaterial […].331 

Detta är, vill jag hävda, ett uttryck för den inventariska identiteten; en 
registrerande och redogörande saklighet utmärkte just denna. 

Adolfsson konstaterar också att överhetens beskrivningsprojekt, 
Vetenskapsakademins (Faggots) eller hushållningssällskapens i början av 
1800-talet, inte ensamma förklarar att det skrevs topografiska beskrivningar: 

Många ortsbeskrivningar var sannolikt resultatet av en önskan om att samla 
och sprida kunskap om orten som ett mål i sig. Den vidare samhälleliga 
nyttoaspekten var rimligtvis inte alltid så starkt närvarande i medvetandet hos 

                               
326  Adolfsson 2000, s. 72f. 
327  Adolfsson 2000, s. 72. 
328  Ibid. 
329  Adolfsson 2000, s. 261. 
330  Av de ortsbeskrivningar hon valt ut för närmare studium är fem avhandlingar, tillkomna 

1766, 1769, 1773, 1842, 1856. Adolfsson 2000, s. 290ff. Jag biträder inte Adolfssons 
uppfattning om 1700-talets dissertationer, att ”författarna uttrycker få värderingar och ger 
sig inte in i några längre diskussioner kring eventuella problem som är vidhäftade de 
ämnen som berörs” (Adolfsson 2000, s. 127). Adolfssons slutsats följer av att hon 
fokuserar ekonomiska och samhällsproblem i avhandlingar från 1760-talet och framåt; 
hon kan då konstatera, att ”speciellt den ortsbeskrivande dissertationen inte ansågs vara 
ett lämpligt forum för samhällsdebatt” (ibid.). Men lämnar vi samhällsdebatten och därtill 
tar in avhandlingar från första halvan av 1700-talet, så finner vi att avhandlingarna kunde 
innehålla en hel del värderingar och diskussioner i väl så viktiga och problematiska 
ämnen som historia och språk. Exempel på det har givits i tidigare kapitel. 

331  Adolfsson 2000, s. 127. 
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varje enskild upphovsman och får definitivt inte övervärderas när man 
diskuterar den här kategorin av litteratur.332 

Detta är riktiga och viktiga påpekanden, och man kan till och med ställa 
frågan om inte den ”vidare samhälleliga nyttoaspekten”, vid en överblick av 
det totala materialet, var av mindre betydelse än önskan att skildra orten för 
dess egen skull. 

Adolfsson har funnit de problematiseringar hon sökt fr.a. när beskrivarna 
ägnat sig åt ortens näringsliv eller invånarnas seder och bruk, däremot 
knappast i andra delar: 

Knappast förvånande är däremot att genomgångar av kyrkans interiör, av 
mantal och jordnatur eller vanligt förekommande fågelarter sällan inbjudit till 
några personligt färgade kommentarer, även om dessa ämnen mycket väl kan 
ha upplevts som lika stimulerande att redovisa för den enskilde författaren.333 

Det mesta av detta kan sägas också om de beskrivningar som inkom efter 
Wilskmans memorial 1749. Stundom framträder i beskrivningarna en 
understucken eller mer öppen kritik av ålderdomliga brukningsformer eller 
folkliga seder, men oftare saknas detta. Beskrivningarna är registrerande och 
inventerande, sakliga och redogörande, ja, om vi lånar Adolfsson ord, 
”objektiva” och ”oengagerade”. Detta vore måhända ett problem, om syftet 
var att diskutera överhetens uppfattning om allmogen. Men nu är syftet att 
diskutera västgötsk regional identitet. Detta sakliga och objektiva, 
inventerande och kartläggande, framstår då som ett uttryck för en identitet, 
där alla tecken av kollektivets liv skall bevaras, om inte annat så i 
beskrivningar. Det betecknar att den monumentalistiska identiteten, med sitt 
intresse för det magnifika och fornstora, har börjat blekna bort till förmån för 
en inventarisk identitet. 

Ett drag i dessa beskrivningar är deras ointresse för omvärlden. Till en del 
beror detta säkerligen på genren; den topografiska beskrivningen är, för att 
låna Ibsens uttryck, sig selv nok. Detta har vi redan tidigare sett. Till en del 
beror det säkerligen också på beskrivarnas roll. Beskrivarna skriver inifrån 
det som skall beskrivas. I litteraturen om ortsbeskrivningarna kallas de 
ibland ämbetsmän, utan att man problematiserar att ämbetsmän ingalunda 
var någon helhet. Landshövdingar, befallningsmän, provincialmedici, 
lantmätare, och liknande, var överhetens förlängda arm, placerade i ett 
lokalsamhälle, som många gånger inte var deras eget och som till storlek 
vida äverträffade en kyrkoherdes. De hade ett givet utifrånperspektiv. Präster 
och skolmästare, som verkade i sin hemort, hade däremot, ehuru även de kan 
ses som ämbetsmän, i hög grad ett inifrånperspektiv. Därför saknas i dessa 

                               
332  Adolfsson 2000, s. 260. 
333  Adolfsson 2000, s. 74. 
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beskrivningar i stor utsträckning jämförelser med ”de andra” i ortens 
omvärld. 

Jag har här en annan uppfattning än den Maria Adolfsson framför i sin 
ovan nämnda avhandling. Adolfsson använder, i anslutning till Johan 
Asplund, begreppet ”tankefigur”, som beteckning på föreställningar som, 
ibland oartikulerat, strukturerar tänkandet hos en lång rad skilda människor i 
en viss tid, t.ex. ortsbeskrivande ämbetsmän 1750-1850. En sådan tankefigur 
är att folket, eller allmogen, är homogen; den har vissa gemensamma 
egenskaper och sätt att vara. En ”närbesläktad” tankefigur är att detta är 
länkat till bestämda geografiska områden.334 Det är därför en vanlig 
ståndpunkt i ortsbeskrivningar, hävdar Adolfsson, att en orts invånare 
”förhållandevis tydligt” kan skiljas från grannortens.335 

Följaktligen ägnar sig ortsbeskrivarna åt att ”peka på det som avviker” 
gentemot grannortens befolkning.336 Detta utpekande åtföljs av ett 
jämförande: 

Precis som man i materialet ofta finner jämförelser mellan ortsbefolkningen 
och dess grannar som lyfter fram olikheterna mellan grupperna, så kan man 
även hitta jämförelser som fokuserar likheter. De senare är dock mindre 
vanligt förekommande.337 

Givetvis kan man hitta exempel på detta, speciellt om man som Adolfsson 
behandlar alla beskrivarna som en grupp, utan att skilja dem som skriver 
utifrån från dem som skriver inifrån. Jag vill mot detta bestämt hävda att det 
frapperande är frånvaron av explicita jämförelser i de beskrivningar som 
tillkommit med ett inifrånperspektiv. Vanligen görs inga sådana jämförelser 
när beskrivare, ofta präster, skriver om den egna orten. När sådana 
jämförelser ändå någon gång görs, så handlar det, som vi sett, ofta om olika 
munarter.338 

7. Wilskmans resultat 

I ett utkast till inledning, troligen tillkommit 1760, skisserar Wilskman hur 
Västgötabeskrivningen skulle ta sig ut. I detta utkast finns en hel del ord och 

                               
334  Adolfsson 2000, s. 156ff, 165; sammanfattar s. 170. 
335  Adolfsson 2000, s. 158. 
336  Adolfsson 2000, s. 165. 
337  Adolfsson 2000, s. 169. 
338  Jfr Nils-Arvid Bringéus, Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790-1791, tillkomna på 

anmodan av landshövdingen F. A. V. Cronstedt, (Acta Academiae Regiae Gustavi 
Adolphi XXXVII) Uppsala (tr. Lund) 1961, t.ex. s. 184, 280f, 307. Här återges 
beskrivningar från 33 socknar i landskapet, och samma slutsatser kan dras av det 
materialet. 
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satser, som Wilskman efter hand som han skrev strök över och ersatte med 
andra, men som de ibland bidrar till belysning av hans tänkande, så har en 
del här givits inom klammerparentes: 

Mitt ämne, har jag beslutat således til lands föra,339 at jag derwid brukar en 
afhandling, som följer denna landsortens Politiska indelning, och först 
befattar mig med det Allmännare, och derefter med det enskylta {eller 
Speciela}. Detta sättet har i mitt tycke warit bäst, i anseende til den 
utstakning, som jag mig föresatt. Första stycket innefattar altså det, som om 
Westergiöthland i gemen kan sägas, {om dess namn, wapen, ålder.} ifrån 
äldre tider. Derfrån går jag til länen eller LandsHöfdingedömen. Tädan til 
domsagorna {eller Juridi}. Dernäst til Häraderne. {I dem uptager jag} och 
änteligen til Städer och Soknar; i den mening at under dessa titlar [dvs. 
rubriker] ei uptages annat än hwad hwars och ens {idee och} egenteliga 
beskaffenhet kan medgifwa at i anseende til sine märkwärdigheter i 
Historien, Oeconomien och Physiken fordra. Jag har wäl lofwat Beskrifning 
om Westergiöthland, men som min {under hand} warande rudimateria eij 
serdeles kunnat sträcka sig utom Skara stift som och begriper den mästa och 
bästa delen deraf, så måste jag bespara det öfriga, som nu räknas til 
Giötheborgs Stift, antingen til en annan tid eller annans åtgiärd; i den tanke så 
när, at ingen lärer ogilla min denomination, som ock at nogon af wälbemälta 
Stifts infödde torde finnas som har hog ock bättre tilfälle til beskrifwande[, 
och som] åtoge sig den del af {landet} provincen, som är lagd til denna 
Ecclesistique Jurisdiction.”340 

Den struktur han här skisserar är densamma som han skisserade 1742 (se 
ovan), och troligen avsåg han att det nya material som inkommit från 
prästerskapet skulle fogas till det han redan själv samlat. Det gällde alltså att 
i den beskrivning över varje församling, som han redan påbörjat, inarbeta 
vad som från beskrivarna efter 1749 inkommit ifråga om 
samhällsorganisation, natur, näringsliv och historia. 

Vad gjorde då Wilskman med dessa beskrivningar? Ja, inte mycket. Han 
kom aldrig att i sin stora beskrivning inarbeta resultaten från 
ortsbeskrivningarna. I den meningen avstannade faktiskt Wilskmans arbete 
efter utsändandet av memorialet 1749. Men han lade inte 
beskrivningsprojektet helt åt sidan. Så utverkade han 1758 tillstånd av 
kanslikollegiet, att, ”till utarbetande af en Oeconomisk, Historisk och 
Geographisk beskrifning öfwer Wästergöthland”, få tillträde till 
antikvitetsarkivets handlingar.341 

                               
339  Man noterar att också Wilskman använde sig av maritim metaforik. 
340  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne, s. [24]. (SSLB: Wilskman 18:1). 
341  ”Utdrag af Protocollet, hållet uti Kongl. Maij:ts och Riksens Cantzlie Collegio den 14 

Februarii 1758.” (SSLB: Wilskman 18:30). Ett resultat av detta arbete är Wilskmans 
”Utaf Örnhielms Actis Publicis i Kgl Antiq. Archivo d. 1 Martis 1758”, vari han 
antecknat kungabrev och andra handlingar rörande Västergötland (SSLB: Wilskman 
5:77). 
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Varför uteblev den stora beskrivningen? Det finns ingen ensam förklaring 
till detta, men några indicier föreligger, utifrån vilka vi kan göra vissa 
förmodanden. 

Vi kan avfärda misstanken att Wilskman inte var uppgiften mäktig. Hans 
arbetskapacitet, förmåga till eget materialinsamlande, samt andra 
publicerade arbeten, torde visa att han hade förmågan att sammanställa 
västgötabeskrivningen. Inget vi känner om hans arbetsförmåga skulle gjort 
det omöjligt. 

Orsakerna till att beskrivningen uteblev måste sökas i de 
förhandenvarande omständigheterna. Låt oss börja med resultatet av 
memorialet 1749. Wilskman hade sedan tidigare en hel del material, fr.a. 
insamlat 1740-1743. Vad han behövde var aktuella uppgifter på ett antal 
områden, vilka han hoppades få in genom memorialet. Han fick in runt 40 
beskrivningar, men för att täcka upp Västergötland, eller det lite mindre 
Skara stift, så hade han behövt tre gånger detta antal. Han hade alltså inte 
tillräckligt många beskrivningar. 

Därtill har vi Wilskmans arbetssituation. Han hade ju, som framgick av 
brevet till Wollin 1744, önskat en fast tjänst, en ”Station”, som grund att stå 
på under sitt arbete med beskrivningen.342 Men de tjänster han erhöll 
förutsatte tjänstgöring. Från februari 1751 var han ordinarie 
konsistorienotarie, vilket innebar att mycket av domkapitlets skrivgöromål 
och kassaföring åvilade honom. 1755 tillträdde han som rektor vid skolan i 
Skara, en arbete som sannerligen inte var någon sinekur. Senare skrev han 
om detta: 

Min öfwergång [till skolundervisning] må iag ei omtala, {och om jag nogot 
lidit,} har sådant förr wederfarits bättre. Flere järn kunna på en gång i elden 
ei rätt skötas. De Syslor jag haft, hafwa givit mig mer och annat på desse åren 
at giöra, än at röra wid min häfdesamling […].343 

Två år senare blev han lektor i historia vid gymnasiet, varmed följde 
ordinarie ledamotskap av domkapitlet. Ett år, 1760, var har därtill rektor. 
1763 utnämndes han till kyrkoherde i Fredsberg, en tjänst han måste ha sökt 
sig till. Han kom då att lämna Skara och domkapitelsarkivet där, men tog 
med sig sina samlingar. 

Den tid som Wilskman ändå måste haft övrig från dessa tjänster kom han 
emellertid att ägna andra litterära projekt än västgötabeskrivningen. Främst 
bland dessa var den stora ecklesiastika handboken, som han påbörjade 1751 
och till vars utformande han använde först en god del av 1750-talet och 

                               
342  Sven Wilskman, Brev till Jonas Wollin, 1/5 1744 (SSLB: Knös 3:176). 
343  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 2 (SSLB: Wilskman 

18:1). Han har strukit de ord som här satts inom klammerparentes. 
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sedan 1770-talet.344 Men han arbetade också med genealogisk forskning om 
västgötska adels- och prästsläkter, ett herdaminne, etc., vilket måste tagit sin 
rundliga tid.345 

 

 
Bild: Från Wilskmans manuskript: Inledning till Västergötlands minne (1760). 
(SSLB: Wilskman 18:1) 

                               
344  Sven Wilskman, Swea Rikes Ecclesiastiqve Werk…, Skara 1760, företal. En 2:a utv. uppl. 

i 2 bd, utkom i Örebro 1781-1782. Förarbeten, excerpter och manuskript finns bevarade 
(SSLB: Wilskman 6-8, 16-17, 21, m.fl.). 

345  SSLB: Wilskman 9-12, 22. Vol. 9, ”En Skock Westgiöthiska Ätte-Flockar” är daterad 
1758. En del av detta berörs också i hans brev, t.ex. dem till A. O. Rhyzelius. 
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Det förefaller som om Wilskman hade en motvilja inför att utge delar av 
sitt samlade material. Biskop Rhyzelius bad honom utge ”particula” av det 
han hade, men det lände inte till åsyftat resultat.346 Rhyzelius ville inte 
avråda Wilskman från att efter det ecklesiastika verket ta sig an det 
genealogiska, ”tydandes thet til hans beröm, at han har mer lust til stora än 
måtteliga verk”. Men det, som man hade rätt att förvänta och kräva av 
Wilskman, var ”en uplaga af the rara WästGöthiska Antiquiteter, som ingen 
mer än Herr Lectoren til en ansenlig myckenhet samlat hafver […]. Komma 
the icke ut ifrå Herr Lectoren, så blifva the evinnerligen förlorade.”347 

Slutligen kommer att Wilskman upplevde ett bristande stöd för projektet. 
I ett brev till Gahm Persson 1767 skriver han: 

At min Samling om Westgiötha Minnesmärken, hvarmed jag började redan 
1740, var betydande nog […], det kan jag ej neka, ej eller at min tanka var, at 
giöra deraf vederbörlig usage, förmodeligen til det Allmännas nöje och tienst. 
Men sedan jag ej allenast blef stötter från Antiqv. Värket, der jag, i afl. 
Assessor Bjoerners ställe, på förordnande, giorde, såsom V. Translator, en 
lönlös betjäning, i hopp af apparance om åtanka, existente casu [i 
förkommande fall], nästan i 2 år […]; och en gammal oduglig vapnmakare til 
denna syslan befordrades; utan ock jag sedermer ärfarit hur ringa, vel rectius 
[eller rättare], platt ingen reflexion på detta mitt upsåt, och min härvid 
fortsatta möda, blifvit giord av Cancellie-värket, hvaräst sådant, på den 
anledning b:te Collegium gaf dertil, i skrifvelse til V. Consistorium Scarense; 
då jag än där var, blifvit behörigen anmält, i den afsickt, som lätt är uträknad, 
så har lusten at förädla denna rudimaterien försvunnit, tillika med sjelfva 
handlingarnas vårdande, hvaraf händt, at de vid min utflyttning på landet 
blifvit distraherade, och således nästan annihilerade […].348 [mina kursiver, 
BJ] 

Det är lätt att gå vilse i denna övning i 1700-talets satsfogning. Vad 
Wilskman här bekände var att han, till följd av bristande stöd från 
Antikvitetsarkivet, tappat lusten för arbetet. Det var inte bara att han blev 
förbigången när Hagelberg tillsattes efter Biörner 1745; han har sedan fått 
uppleva att kanslikollegiet (och antikvitetsarkivet) inte fäste något värde vid 
hans projekt. Rimligen syftar han på det cirkulär som antikvitetsarkivets 
chef, Carl Reinhold Berch, genom kanslikollegiet fick utsänt till stiftens 
konsistorier 13/5 1760, och i vilket prästerskapet ombads att till den 1/1 
1761 inrapportera de antikviteter som fanns i deras församlingar, men inte 
förut fanns omtalade i dissertationer o.dyl.349 Detta togs upp i Skara 
domkapitel, varvid Wilskman påtalade sitt redan påbörjade projekt, bad att 

                               
346  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 4/9 1755 (SSLB: Knös 50:7a). 
347  Andreas O. Rhyzelius, Brev till Sven Wilskman, 10/6 1760 (SSLB: Knös 50:7c). 
348  Sven Wilskman, Brev till Sigfrid Lorenz Gahm Persson, 3/8 1767 (avskrift av O. A. 

Knös; SSLB: Knös 7:180). 
349  Schück, bd 5, s. 414-420. Cirkuläret finns där återgivet. Det trycktes också i Skara 

domkapitels cirkulärbrev 12/11 1760. 
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få visa upp sitt arbete för konsistoriet,350 samt utbad sig att en skrivelse om 
detta skulle bifogas domkapitlets svar till kanslikollegiet. Så skedde i 
skrivelse från domkapitlet till kanslikollegiet 15/7 1760. Den 5/8 1760 beslöt 
kanslikollegiet att överlämna denna till antikvitetsarkivets chef, Berch.351 

I sin skrivelse framhävde Wilskman föregångarna på fornforskningens 
område: ”Messenii, Rudbecks, Verelii, Axehielms, Scheffers, Pufendorfs, 
Loccenii, Benzelii, Lagerlöfs, Celsii, Biörners, med fleras wärda namn, 
lefwa ännu i högförtient äreminne”.352 Han nämner några av de kungörelser 
för antikviteternas skydd och beskrivande som utgått, och föreslår bl.a. att 
man borde kunna få deponera avskrifter av sina samlingar hos 
antikvitetsarkivet. Han framhåller att allmänheten inte bara intresserar sig för 
antikviteterna, utan också ”hwad orternas särskilta näringssätt och 
hushållswanor vidkommer” (vilket, som vi sett, motsvarar den inriktning 
Wilskman givit sitt arbete 1749). Om allt detta, fortsätter han, har han sedan 
1740 gjort samlingar vad gäller Västergötland. Han berättar sedan hur han 
”entledigades” till förmån för Hagelberg och fick söka sig annan framtid, 
”utan ändring i min böjelse för denna snille-bragden”, vilket inställning 
biskopen Rhyzelius är ett levande vittne om. Han påtalar sitt arbete med 
ortsbeskivningarna och bifogar memorialet av år 1749. Han tillägger att han 
fortsatt sitt forskande i arkiv och bibliotek, och nu hade ”en i det närmaste 
tilräckelig rudimateria til denna landsortens Beskrifning”. Detta arbete har 
han haft under händer för att därmed ”gagna det allmänna”. Han har velat 
berätta detta för kanslikollegiet, för den händelse han inte skulle bli i stånd 
att fullfölja beskrivningen, vilket också nu var fallet, då han hade sitt 
Ecclesiastique werk under tryckning. 

Man får onekligen intrycket att Wilskman här efterlyste någon mer 
handfast uppmuntran för sitt beskrivningsprojekt, kanske en tjänst i 
antikvitetsarkivet eller ett ekonomiskt understöd, måhända för att resa kring i 
landskapet. I ett utkast till inledning (1760) säger han uttryckligen: 

Om jag för nogra år sedan blifwit understödd med resepenningar til ortens 
besiktning, hade en fullständigare beskrifning af mig warit at wänta. Nogot 
förskott til befrämiande af sådana Ämnen torde intet förordsaka nogon 
Statsbrist.353 

Men någon respons från kanslikollegiet eller antikvitetsarkivet har inte 
kunnat återfinnas i Wilskmans papper. Detta brist på stöd och uppmuntran 
har säkerligen föranlett hans uppgivna formuleringar i brevet till Gahm 
Persson sju år senare. 

                               
350  Sven Wilskman, Utkast till skrivelse till kanslikollegiet (1760), (SSLB: Wilskman 18:6). 
351  Schück bd 5, s. 420. 
352  Sven Wilskman, Utkast till skrivelse till kanslikollegiet (1760), (SSLB: Wilskman 18:6). 
353  Sven Wilskman, Fragment till inledningen (1760) (SSLB: Wilskman 18:5). 
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En del omständigheter antyder också att stödet i domkapitlet inte höll i 
sig. Biskop Juslenius gick ur tiden 1752. Den nye biskopen, Engelbekt 
Halenius, med rötter i Hälsingland, hade varit professor i Uppsala och i två 
år Västgöta Nations inspektor.354 Hans intresse för Västergötland som region, 
förefaller inte ha varit så starkt. När Sven Hof föreslog ett vetenskapligt 
samfund i Västergötland (se nästa kap.), så fick han inget stöd från biskopen. 
När Hof lämnade lärartjänsten i Skara 1757, delvis till följd av osämja med 
biskopen, så kom Wilskman att förlora ett stöd. När domkapitlets 
cirkulärbrev i november 1760 återgav kanslikollegiets begäran om 
antikvitetsupplysningar, så tillfogades blott som en kort avslutning en 
hänvisning till domkapitlets cirkulär 1749, vari Wilskmans memorial 
ingick.355 Det förefaller vara sista gången domkapitlet uppmärksammade 
beskrivningsprojektet, innan det åter togs upp av Gabriel Tidgren i början av 
1780-talet. 

Jag tror att Wilskman i brevet till Gahm Persson 1767 rätt har antytt 
varför han inte blev färdig med beskrivningen över Västergötland. Han 
skulle behövt en tjänst som möjliggjort för honom att verkligen ta sig an 
arbetet. Translatorsysslan i antikvitetsarkivet hade varit en sådan; därifrån 
hade han kunnat avancera till assessor och ägnat sin tid åt färdigställandet av 
beskrivningen, så som den märklige Jacob Richardson åtminstone formellt 
ägnade sin anställning åt Hallands beskrivning.356 Hans antydningar i 
skrivelsen 1760, liksom i utkastet till inledning (1760), synes eftersträva 
något sådant. Wilskman erhöll emellertid varken en lämplig tjänst eller 
ekonomiskt understöd och kom efter 1763 att ägna sig åt pastorala göromål 
såsom kyrkoherde och prost. Hans samlingar övertogs i början av 1780-talet 
av systersonen Gabriel Tidgren för dennes västgötabeskrivning, men det är 
en annan historia. 

8. Identitet 

Om vi skall försöka ringa in den identitet, som kommer till uttryck hos 
Wilskman, så är det klart att denna inte kan diskuteras skiljd från hans arbete 
på en västgötabeskrivning. Det är i lämningarna efter detta projekt den 
regionala identiteten framträder. 

Bland Wilskmans papper finns ett utkast till förord eller inledning till 
västgötaverket, som kan tjäna till sammanfattning av hans projekt. Att döma 
av formuleringar, handstil och papper, så har det tillkommit senast 1760, i 

                               
354  Warholm 1871-74, bd 1, s. 41f. 
355  Domkapitlets cirkulärbrev, 12/11 1760, § 2 [tr. Skara 1760]. Kanslikollegiets begäran, 

daterad 13/5 1760, återges i denna paragraf; se också Schück, bd 5, s. 418-420. 
356  Schück, bd 4, s. 326ff, 397-430, 591f; Legnér 2004, s. 63-69. 
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samband med skrivelsen till kanslikollegiet, och vi har redan ovan stiftat 
bekantskap med detta. Inledningen utgörs av elva paragrafer, upptagande 24 
foliosidor, samt ett löst folioblad med en onumrerad tolfte paragraf.357 
Innehåller bygger till en del på tidigare utkast från 1740-talet.358 

Den första paragrafen ägnar han åt sitt arbete med beskrivningen. Han 
börjar med sitt arbete vid antikvitetsarkivet och därefter i Skara. Den sista 
sysselsättning han nämner är som rektor för trivialskolan. Hans intresse för 
”Westergöthlands minne” väcktes 1740, när han fick se Ullenius manuskript. 
Han nämner sedan några som varit honom behjälplig: borgmästaren Jonas 
Wollin, löjtnant Belfrage, biskopen Andreas Rhyzelius, sekreteraren Lars 
Salvius och universitetsbibliotekarien Andreas Norrelius. De övriga 
bidragsgivarna, och han tänker säkerligen på prästerna bakom 
ortsbeskrivningar, skall han betyga sin tillgivenhet, när respektive ort 
behandlas. Därpå nämner han den nytta han haft av de dissertationer, 
utkomna 1699-1755, som behandlat Västergötland, samt några orationer, 
bland dem Jacobus Chronanders. 

Den andra paragrafen citerar ur kanslikollegiets brev av år 1731, om att 
dissertationer gärna fick behandla topografiska ämnen. Wilskman 
uppmuntras av detta och rörs därför ej ”om Democriter giör åtlöje af min 
möda”.359 Det kan även tyckas han skulle ägnat sin fritid åt annat, 

sedan wädret dref mig från den hamn der {ålderdomens fynd och} 
Häfdaslögder egenteligen böra yrkas {och dyrkas}. Doch, min läsare, jag 
brukar äfwen den wändningen til min {ursäkt} fördel, at jag i sådan händelse 
torde hafwa kunnat skiära til en bättre drägt år mitt {Giöthaland} ämne 
[…].360 

Han återkommer här till vad han uppenbarligen upplevde som en oförrätt; 
tillsättningen av translatorsysslan 1745. Västgötabeskrivningen hade blivit 
bättre om han fått utföra den där sådant skulle ske, dvs. vid antikvitetsarkivet 
i Stockholm. I avslutningen av paragrafen förklarar han, med de argument vi 
ovan diskuterat, varför han behandlat orter som redan finns i latinska 
dissertationer. 

Den tredje paragrafen ägnas åt att förklara att han vid sidan om historiens 
minnesmärken, som han ger utan fantasifulla tillägg, också behandlar, vilket 
smakat honom bättre, ortens natur och näringar. Detta uttryck för en mer 
inventarisk än monumentalistisk identitet har vi också berört ovan, som ett 
exempel på att den kluvenhet som kännetecknade memorialet 1749 också 
fanns hos Wilskman själv. 

                               
357  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 2 (SSLB: Wilskman 

18:1); idem, Fragment till inledningen (1760) (SSLB: Wilskman 18:5). 
358  Sven Wilskman, Utkast till förord (1743) (SSLB: Wilskman 18:8-11). 
359  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 7 (SSLB: Wilskman 18:1) 
360  Ibid., s. 7f. 
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De följande tre paragraferna utgörs av sammandrag och omskrivningar av 
hans utkast från 1740-talet. Han ger de tre klippor i historievetenskapen han 
vill styra fri från, och benämner dem här ”gräla med Antiqviteter”, ”häfta i 
Scepticismo Historico”, och ”dragas i partier” (§ 4).361 Han berör hur mycket 
av materialet som förkommit ”af illwilja, wåda, wäld eller wårdslöshet”, och 
berömmer vittre män som försökt rädda återstoden (§ 5). Slutligen har han 
en diskussion om olika sätt att tolka namn (§ 6). 

De följande fyra paragraferna ägnar han åt ett försvar för att han tagit med 
ämbetslängder, inte bara för biskopar, utan även för det övriga prästerskapet 
(§ 7). Likaså att han tagit upp folkliga sägner och traditionella berättelser, 
inte i syfte att hävda deras trovärdighet, utan för att ”i wist afseende” 
tillämpa den romerske historieskrivaren Justinus ord, ”omnis antiquitas 
fabulosa”, all historia är dikt (§ 8).362 Han försvarar att han återgivit 
inskriptioner på gravar, epitafier, etc., och ger i detta sammanhang en, som 
det förefaller korrekt, framställning av gravinskriptionernas förändring från 
den första kristendomstiden till hans egen tid (§ 9). Därpå kommer han in på 
vidskepelser. Han har upptecknat många sådana, ”som hos gemenskapen gå i 
swang, så här som annorstädes, men när jag mig besinnar, finner jag dem ei 
wärda at här nämnas” (§ 10).363 

I den näst sista paragrafen (§ 11), ger han så strukturen för arbetet, från 
det allmänna till det särskilda (se föregående avsnitt, där detta citeras). Därpå 
följer den onumrerade tolfte paragrafen.364 Han framhåller här att 
beskrivningen inte är fullständig, och han påtalar att ett stöd för att resa 
omkring och besiktiga orterna skulle givit en bättre beskrivning. Men 
Wilskman citerar här också den brittiska topografen William Camden: 

Andra tider, och andra män, kommer att dra annat fram i ljuset. Mig är det 
nog att ha börjat, och det vore mig en vinst om jag manade fram andra, vare 
sig de skrev nytt eller bättrade mitt.365 

Så hade han tänkt vända sig till läsaren med det som nu hette 
”Westergöthlands minne”. 

Sven Wilskman hade ett inifrånperspektiv. Han ville tjäna sitt landskap 
genom att beskriva det.366 Den identitet han gav uttryck för var i förstone en 
monumentalistisk identitet. I det stora beskrivningsarbetet 1740-1743 

                               
361  Ibid., s. 10f. 
362  Ibid., s. 19. 
363  Ibid., s. 23. 
364  Sven Wilskman, Fragment till inledningen (1760) (SSLB: Wilskman 18:5). 
365  ”Alia aetas, alii homines alia in lucem proferent. Mihi satis incepisse, et in lucro ponam 

me alios provocasse, sive denuo scribant sive mea emendent.” Citatet, från William 
Camdens förord till Britannia, London 1594 (och flera senare uppl.), är av Wilskman 
något förkortat. 

366  Sven Wilskman, Utkast till skrivelse till kanslikollegiet (1760), s. 4 (SSLB: Wilskman 
18:6). 
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upptecknade han vad fornt, stort, prydande och minnesvärt var. Hans 
beskrivning fotades i skriftliga lämningar och en många gånger fantasifull 
etymologi. Allt bar en omisskännlig monumentalistisk prägel. 

Med memorialet 1749 framträdde en mer inventarisk identitet. Det forna 
och stora var inte längre huvudaspekten. De etymologiska utsvävningarna 
tonades ner. Nu skulle landskapet beskrivas ur alla aspekter, 
samhällsorganisation, natur, näringsliv och historia. Det skulle inventeras 
och registreras. Detta smakade honom bättre, som han skrev fram mot 1760. 
Hans projekt bar den inventariska identitetens kartläggande karaktär. 

Men som vi ovan har påtalat; det fanns en kluvenhet hos Wilskman. 
Samtidigt som detta nya bejakas, som i memorialet 1749 eller utkastet 1760, 
så håller han öppet för det monumentalistiska, som i skrivelsen till 
kanslikollegiet 1760. Det är som han insåg att den nya värld, varom Wollin 
skrev till honom, var här och måste bejakas, men att han hjärta samtidigt 
stod vidöppet mot det förflutna. Det är svårt att inte dra den obevisbara 
slutsatsen, att universitetsårens intryck fortsatt präglade honom. 
”Studentåren är en tid i livet, då många får sina föreställningar om världen 
gjutna och slipade.”367 Det historiska intresset vid Uppsala universitet runt 
1740 och hans verksamhet vid antikvitetsarkivet åren därefter förefaller att 
ha varit definierande för vem Wilskman var. Även om han sjösatte ett 
projekt som präglades av den nya tidens mer registrerande och kartläggande 
inventariska identitet, så var han nu en gång stöpt i den monumentalistiska 
identitetens form. Han har öppnat dörren, står på tröskeln, men stiger inte ut. 

 
 

                               
367  Jacobsson 1996, s. 17 (otryckt). 
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6. Gymnasister och lektorer 

1. En gymnasist orerar 1751 

1. Gymnasietal och inbjudningar 

En fredag i mitten av 1700-talet anslogs i Skara följande inbjudan: 

Sven Hof 
hälsar 

lärdomens höga beskyddare, 
gymnasiets, skolans och stadens 

herrar och medborgare. 

Födelsebygden med sina behag drager oss icke allenast till sig, som poeten 
sjöng,1 utan begär som sin rätt av oss även att vi efter förmåga befordrar dess 
heder och nytta. 

Jag bedömer att den utmärkte ynglingen och vår mycket avhållne lärjunge, 
Johannes Falk, så skickat sig åtskilliga år i denna lärdomsskola och bildat 
sig i de lärda studier, att vi kan vara övertygade, att han skall bli en 
utomordentlig prydnad för vårt kära fädernesland, och att åt honom skall 
beredas glänsande hedersbetydelser. 

Emedan han står i begrepp att inom kort resa härifrån till musernas 
avlägsnare platser och emedan han, för att betyga kärlek och 
tacksamhetskänsla till fäderneslandet, har författat en vacker oration på 
svenska språket, innehållande ett Lovtal till Västergötland, vilken i morgon 
klockan elva hålles på vår skolas vanliga hörsal, må därför lärarna och hans 
skolkamrater bjuda honom sitt avsked. 

Följaktligen beder jag Er alla, att med den akting och uppmärksamhet som 
är tillbörlig, på sagda tid och plats talrikt vilja närvara och välvilligt åhöra vår 

                               
1  Syftar på Ovidius: ”Nescio quâ natale solum dulcedine cunctos / Ducit, & immemores 

non sinit esse sui.” Ovidius, Epistola ex Ponto, 1, 3, 35. ”Med sitt ljuva behag drager 
födelsebygden oss alla / till sig och låter oss ej någonsin glömma den bort.” (Sven 
Blomgrens översättning, Västgötalitteratur 1992, s. 8.) Ovidius klassiska rader har vi 
mött förut; cunctos ersätts ofta med captos, se Bendz & Guterman 1968, s. 212f. 
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talare, och med förenad trohet lägga tyngd till de böner, vilka högtidligen 
skola frambäras för den mäktigaste och nådigaste Konungens, den höga 
Drottningens, de strålande Kungliga Prinsarnas, samt för vårt 
Västergötlands såväl som för hela fäderneslandets blomstrande och eviga 
välgång. 

Offentligen anslaget i Skara, den 7 Juni 1751.2 

Denna inbjudan, som är bevarad endast i Sven Hofs utkast, torde, antingen 
tryckt i ett eller annat tjog exemplar eller handskriven, ha anslagits vid 
skolan, domkapitlet och andra ställen i staden, samt utsänts till traktens 
honoratiores, adel, präster och ofrälse ståndspersoner.3 

Dagen därpå, lördagen den 8 juni 1751, uppträdde den blivande 
Linnélärjungen Johannes Falck med ett långt lovtal till Västergötland.4 Det 
var hans avskedstal; till hösten skulle han inskrivas vid Uppsala universitet. 
Att en gymnasieyngling på detta sätt offentligen höll tal var ingen ovanlighet 
i Skara. Det bör tid efter annan ha skett åtminstone från gymnasiets 
upprättande 1642, men kan ha skett också vid katedralskolan dessförinnan. 
Tal hölls också av lärare, när de sökte ett lektorat eller årligen avträdde 
rektoratet. Uppgifter om sådana tal från slutet av 1600-talet och in på 1800-
talet, ibland också talen i handskrift, finns spridda här och var i 

                               
2  ”Magnis litterarum Patronis, Patribus civibusque / Gymnasticiis, Scholasticis & Urbicis / 

Sveno Hof / S.P.D. / Natale solum non tantummodo dulcedine cunctos ducit, ut cecinit 
Poëta, verum etiam suo a nobis jure postulat, ut ejus honori & utilitati pro virili parte 
inserviamus. Hoc perpendens egregius adolescens & discipulus noster perdilectus, 
Johannes Falk, plures annos in hoc Athenaeo ita se gessit & litterarum studia excoluit, 
ut confidere qveamus, illum patriae nostrae carissimae eximium fore decus, eique 
insignia praestiturum officia. Proinde, cum ad ultiores Musarum sedes hinc propediem 
abire constituerit, amorem & gratum animum in patriam testaturus, pulchram conscripsit 
orationem carmine Svecano, laudes Vestrogothiae continentem, qva crastini diei hora 
XI. in Scholae nostrae solito auditorio habenda, Praeceptores & condiscipulos suos 
jubebit valere. Ea itaque reverentia & obeservantia, qva par est, rogo Vos omnes, velitis 
loco & tempore dictis freqventes adesse & oratorem nostrum benigne audire, juncta 
pietate iis votis addituri pondus, qvae pro Potentissimi & Clementissimi Regis, 
Augustissimae Reginae, Serenissimorum Principum Regiorum, et cum Vestrogothiae 
nostrae tum universae patriae florente & perenni fortuna est nuncupaturus. P[ublicatum]. 
P[ublice]. Scarae, d. 7. Junii, 1751.” Sven Hof, Inbjudan till Johannes Falcks oration 
(1751), (SSLB: Hof 2:16). Detta är, att döma av några smärre ändring i texten, Sven Hofs 
utkast till inbjudan. 

3  Ibland återfinns på tryckta inbjudningar en handskriven adressering; på ett exemplar av 
Anders Siberg, Inbjudan till Carl Daniel Zachaus oration 1771, tr. [Skara 1771], finns 
antecknat ”Wälborne Herr Corporalen Leonard Gyllenhahl” (SSLB: Östergrenska saml., 
vol. 6:6:2). Jag har inte sett någon handskriven inbjudan med tillskriven adressat, men 
tvivlar inte på att det funnits. Att andra än lärare och lärjungar tilltalas, torde utesluta att 
inbjudan blott upplästes. 

4  Johan P. Falck, ”Oration om WästerGöthland hållen uti Skara Schola d. [8] Junii, år 
1751”, (MS. Okat.; SSLB). Handskriften, som tidigare inte varit känd, påträffades under 
arbetet på denna avhandling och har nyligen utgivits: Johan P. Falck, Oration om 
Västergötland (1751). Redigerad och kommenterad av Benny Jacobsson, Skara 2007. 
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arkivinstitutioner, men har mig veterligen aldrig studerats.5 Av de olika 
skolordningarna från 1600- och 1700-talet kan utläsas att sådana tal var 
påbjudna. I 1724 års skolordning, som gällde vid denna tid, stadgades det: 

[…] Eloqvens[,] Mathematicus ock Graecus [Lectores] laga att sex 
Gymnasister [om året] orera, handförandes hwarthera sine twå att alt måtte så 
mycket bättre ock skickeligare tilgå.6 

Det var i egenskap av lektor i vältalighet och poesi (Eloqventiae et Poëseos 
Lector), dvs. i latin, som Sven Hof handledde Falck till framförandet av 
denna oration. Vi vet inte hur lektorernas ”handförande” rent praktiskt gick 
till, men troligen har ynglingen själv skrivit orationen, antingen på vers eller 
prosa, varefter lektorn granskat den. Att poetiska orationer framfördes på 
svenska skall inte förvåna. Skolordningen stipulerade uttryckligen att läraren 
skulle uppmuntra dem som hade poetisk ådra, bl.a. genom att för dem 
introducera ”Swenska rijmkonsten”.7 Därtill kommer att orationer på 
svenska möjligen var starkare publikmagneter. Handledaren utfärdade 
inbjudningsskrift till åhörandet av talet. Inbjudan till tal på svenska, kunde 
ske antingen på latin eller svenska. Ett femtiotal tryckta orationsinbjudningar 
finns i behåll,8 och vi kan förmoda att en del tryckta har förkommit. Många 
inbjudningar har säkerligen också skett blott med handskrivna anslag. Om 
endast hälften av de sex påbjudna årliga orationerna hölls, så blir det ändå 
225 orationer från 1724 års skolordning till slutet av seklet. En genomgång 
av de bevarade tryckta inbjudningarna från Skara visar att de nästan utan 
undantag var avskedstal. De hölls vanligen i slutet av en termin och av en 
lärjunge som inom ett halvår skulle inskrivas i Uppsala eller Lund. 

Inte sällan är inbjudningsskrifterna versifierade, så att också lektorn ifråga 
fick visa prov på rimsmide. Så var dock inte fallet med Sven Hofs inbjudan 
till Falcks oration 1751, även om den i övrigt följde normen. Hof inleder 
med ett referat av poetens (Ovidius) ord om hur födelsebygden drar oss till 
sig, vartill han fogar kravet att befordra födelsetraktens heder och nytta. Han 
hyllar därpå lärjungen, omtalar att denne nu skall ge sig av till akademin, ger 
ämnet för talet, samt manar till talrik närvaro. Detta var gängse i 
inbjudningar, hur de än annars utformades. Hof har även lagt till att böner 
skall frambäras för kungen, drottningen och prinsarna. Det är möjligt att 
orationerna alltid avslutades med bön, och därmed även bön för kungahuset 
(jfr Zachaus oration nedan). Att det här uttryckligen sades i inbjudan, 
                               
5  Som exempel kan nämnas att Sven Hof efterlämnat tal hållna vid rektorsbyten (SSLB: 

Hof 2:18). 
6  B. Rud. Hall (red.) 1922, s. 55. 
7  B. Rud. Hall (red.) 1922, s. 48. 
8  De finns förtecknade i Hans Sallander, ”Tryckta inbjudningsskrifter till 

Skaragymnasisters orationer under 1700-talet”, Västgötalitteratur 1978:1-2, s. 29-60. 
Inbjudningsskrifterna finns i UUB samlade i ett särskilt band, ”Programmata Gymnasii 
Scarens. 1733-1815” (Acta: Skara. H. allm. läroverket). 
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berodde säkerligen på att kung Fredrik I precis gått ur tiden och efterträtts av 
den valde tronföljaren Adolf Fredrik. 

Orationernas ämnen under 1700-talet kunde vara historiska, ofta då om 
kungar, men det talades även om naturen och dess under, musiken, 
stjärnevärlden, fåglarna, våren, vänskapen, sanningen, bergsvetenskapen och 
andra ämnen. En speciell genre förefaller talen om en ort ha varit, då 
lärjungen vanligen talade om sin födelseort; bland tryckta 
inbjudningsskrifter nämns tal om Borås (1747), Skara (1752), Alingsås 
(1754), Åsle (1757), alla handledda av Sven Hof; vidare, Kinnekulle (1758), 
Väne härad (1759), Mariestad (1762), Borås (1762), Västergötland (Zachaus 
oration 1771). Därtill kommer, som nämnts, Falcks oration om 
Västergötland 1751. 

Länge förmodades att inga gymnasisters tal fanns i behåll, trots försök att 
återfinna sådana. Men 1977 kunde Hans Sallander utge Clas Bjerkanders tal 
om Kinnekulle, hållit 1758.9 Sallander antog detta vara det enda bevarade 
talet och förblev ovetande om att Zachaus oration om Västergötland, hållen 
1771, sedan mer än hundra år fanns på hans egen arbetsplats, Uppsala 
universitetsbibliotek. Jag har under avhandlingsarbetet funnit bortåt ett tiotal 
bevarade orationer, om än blott två här skall granskas, de av Johannes Falck 
och Carl Daniel Zachau. 

2. Johan Falcks oration 1751 

Johan (Johannes) Falck föddes 26/11 1732 i Broddetorp, mellan Billingen 
och Hornborgasjön.10 Hans far, Peter Falck, var auditör, dvs. fältdomare, vid 
Skaraborgs regemente, och hade sitt tilldelade boställe i Broddetorp. Johan 
Falck gick i skola i Ulricehamn, därefter i Skara, och blev student i Uppsala 
1751. Han studerade naturalhistoria under Linné och var informator åt 
dennes son, Carl von Linné d.y. Han disputerade 1762 och reste på Linnés 
inrådan till S:t Petersburg året därpå, för att där handha statsrådet Kruses 
naturaliekabinett. 1765 blev han professor vid Collegium medicum i den 
ryska huvudstaden, och åren 1768-1774 ledde han en forskningsexpedition 
till östra Ryssland och Sibirien. I sin frånvaro kreerades han av Linné till 
medicine doktor i Uppsala 1772. Johan Falck led av ”mjältsjuka” och 
”hypokondri”, som tidens termer löd, och tungsint ändade han för egen hand 
sitt liv i Kazan 1774. Hans stora forskningsresultat från sibiriska resan 
presenterades först ett drygt decennium senare. Johan Falck har, åtminstone 
sedan 1800-talet, benämnts Johan Peter Falck, men jag har inte funnit några 
                               
9  Clas Bjerkander, Tal om Kinnekulle hållet 1758 i Skara gymnasium, Skara (tr. Uppsala) 

1977. Talet utgavs efter en avskrift av O. A. Knös. 
10  Om Johan Falck: Sigurd Lindman, ”Falck, Johan Peter”, SBL, bd. 15, s. 96-101; Benny 

Jacobsson, ”Inledning”, i Falck 2007, s. 4-12. Falck brukar även tas upp närhälst 
Linnélärjungarna behandlas. 
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belägg för att han verkligen hette så.11 Här kommer han fortsättningsvis att 
kallas Johan Falck, och vi skall uppehålla oss enbart vid hans avskedstal 
1751. 

Falcks oration finns bevarad i en samtida renskrift om 46 sidor i 
kvartoformat. Skriften har tillhört kanslirådet Carl Kämpe, och kom troligen 
med hans stora donation till Skara stifts- och gymnasiebibliotek.12 Kämpe 
har, som han vanligen gjorde, annoterat skriften: ”Carl L. Kämpe. Kaflås. 
1760.” Kämpe har alltså kommit över, eller låtit avskriva, talet, när han var 
informator hos von Essen på Kavlås. 

Orationen är en bunden vers av parrimmade alexandriner, ett versslag 
som var populärt under 1600- och 1700-talen, och som med sitt enkla 
marscherande lämpade sig för inlärande och taktfast framförande. De 684 
raderna är ordnade i 171 onumrerade verser, där två kvinnliga rader följs av 
två manliga (a, a, b, b). Orationen saknar tidigare århundradens fascination 
vid marginalrubriker som angav talets retoriska delar, men inte desto mindre 
följer Falck retorikens regler.13 Han börjar med ett exordium, en inledning, i 
form av hänvändelse till åhörarna. Främst hälsas biskopen, ”Du store 
Herrans Man! Wårt Zions stöd och styrka,” varefter han tackar ”I 
Högwälborne; som behagat hit upträda,” dvs. frälse och ofrälse 
ståndspersoner. Hans lärare apostroferas härnäst: ”I wittre Hedersmän och 
Pindi klippor fasta,” varefter han kommer till kvinnorna, som denna dag till 
ära fick besöka skolan: 

Du wäna Kiön af alt, som wackert månde wara 
I täcka Fruers och i skiöna Nymphers skara 
 Er fägring prydnad giör, Ert ädla wett och dygd 
 För Fruentimret är et mönster i wår bygd.14 

Han måste också vända sig till sina skolkamrater, lärjungarna vid gymnasiet: 

                               
11  Han skrev sig på latin Johannes Petri Falck, och under sin tid i Ryssland kallade han sig 

Ivan Petrovitj. Sina brev till Sverige undertecknade han Johan P. Falck. Det ”P.” som 
förekommer i hans namn är alltså ett patronymikon, ett fadersnamn, efter fadern Peter 
Falck. På svenska skulle hans namn ha varit Johan Petersson Falck. Det förefaller som 
man, redan på 1700-talet, lätt gjorde egennamn av patronymikon. Så gjorde Falck på sin 
avhandling: Johannes Petrus Falck, Planta Alströmeria, (pres. C. von Linné) Upsaliae 
1762; liksom utgivaren av hans sibiriska resa: Johann Peter Falk, Beyträge zur 
topographischen Kenntnis des Russischen Reichs, I-III, St Petersburg 1785-86. 

12  Carl Kämpe (1738-1816) var informator för adelsmän i Sverige och under resor på 
kontinenten (von Essen) samt verksam vid Kungliga biblioteket och i 
utrikesförvaltningen. Han skänkte 4000 volymer till Skarabiblioteket 1815. Om Kämpe: 
Lq 2235; Bromée 1977, s. 159; Wilhelm Luth, Catalog öfver Skara Kongl. Gymnasii 
bibliothek, Skara 1830, s. IX. 

13  Den struktur som nedanstående granskning av Falcks och Zachaus orationer avtäcker, 
återkommer i stort i andra orationer jag funnit. Den som vill kan också jämföra med 
Bjerchanders publicerade oration; Bjerchander 1977. 

14  ”Fruentimret” är fyrstavigt. 
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Bild: Tre första versarna av Johan P. Falcks oration 1751. (SSLB) 

Du qwicka Phoebi flåck, som til Parnassens högder 
Upsträfwar med stor flit, at lära wackra slögder: 
 Du som med lärdoms dagg befuktas hwarje dag 
 At du upwäxa må wårt Rike til behag. 

När han sedan tackat alla övriga, ”Förnäme Män”, ”af hwad för namn I hälst 
må wara,” för den ära de gör honom genom sin närvaro, har han avslutat 
tilltalsdelen av exordiet.15 Han tar nu till excusatio propter infirmitatem, det 
retoriska ursäktandet av sin oförmåga att göra sitt höga ämne rättvisa. Med 
sin oövade hand borde han ”tiga still uti en tyster wrå”, och: 

                               
15  Falck 2007, s. 19f. 
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Här fin’s ej stort förråd på talesätt och tankar, 
För höga ämnet mitt ej någon prydnad wankar, 
 Som det skal Zira ut och giöra för Er täkt, 
 Ty kommer det ock fram i slät ensidig dräkt. 

Han berättar därpå orsaken till talet; han skall resa från ”Wästra Giöthars 
land / Till Swears Helicon wid Salas liufwa strand.” Han vill därför först ge 
ett prov på i vad konster han ammats upp av sina ”Läro-Fäder”. Men vilket 
ämne skall ha välja? Låt oss lyssna på hans presentation och motivering för 
ämnesvalet: 

Wilrådig war jag dock, hwad ämne jag skull’ taga 
Som wore angenämt och kunde Er behaga 
 Si! Då för andra sig det främsta rummet tar 
 Mitt liufwa Fäders-land, som mig framburit har. 
Nå Wästra Giöthars land, skal då mitt ämne blifwa, 
Min kiära Fosterbygd, hwad låf skal jag dig gifwa 
 Min tunga bunden är min talegåfwa matt 
 Här fordras Svadae kraft, Minervae lärdoms skatt. 
Dess ära och beröm jag här enfaldigt spelar, 
Ehuru i min konst fast mer än mycket felar: 
 Först Folkets wärda pris jag sjunger, som jag kan 
 Och sedan landets låf här kortlig förer an. 
Ett ämne detta är, hwars dyrd och höga wärde 
Nog sysselsätta kan de bästa af de lärde, 
 Hur mycket swårar’ jag det rättlig anser då, 
 Hwars swaga axlar för slik dryghet swigta må. 
Den kiärlek, wördnad, tro, som man är skyldig wisa 
Emot sitt födsle-land, och alla billigt prisa, 
 De samma ä’, som mig ock härtil låckat ha 
 Att sådan börda jag nu welat på mig ta. 
Wi til dess trogna tiänst all flit upoffra böra, 
Men aldrig afwog skiöld emot detsamma föra, 
 Ja äfwen wåga lif, gods, ägor, silfwer, gull: 
 Hwi skulle af dess låf min mun ej wara full? 
Slik kiärlek allom är inplantad af naturen 
Den finnes jämwäl hos de grymma wilda diuren, 
 De älska mäst den ort, som dem har fostrat opp 
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 Där gå de aldrahälst och hafwa der sitt lopp.16 

Främst bland ämnen inställde sig fäderneslandet, fosterbygden där han fötts, 
Västergötland. För att lovsjunga detta behövdes dock studiernas och 
övertalningskonstens gudinnor, Minerva och Svada. Men han skall försöka 
framställa Västergötlands ära och beröm, genom att först besjunga folket och 
sedan landet. Med detta ger han också talets struktur. Det är ett värdigt 
ämne, till vilket han lockats av kärleken till födelselandet, detta för vilket allt 
skall kunna uppoffras. Denna kärlek till fosterorten är, liksom hos djuren, 
naturlig för människan. Efter att så ha motiverat sitt ämnesval, kommer han 
till framställningen av folket, västgötarna. 

Göterna härstammar från Jafet och de kallades först skyter, och ur detta, 
det äldsta folket, har alla europeiska folk kommit, som vittra män vet 
berätta.17 Detta är den ursprungsmyt som hörde till 1600-talets 
monumentalistiska identitet, och som fick spridning av Johannes Magnus 
och hans efterföljare. Efter syndafloden drog ättlingarna till Noas son Jafet 
mot norr och blev de europeiska folken, äldst bland dem götarna. Vi har sett 
denna historieskrivning hos Chronander hundra år tidigare. Här lever den 
ännu. Götarna var ett krigiskt släkte; ”Helt raske Martis Män de gamle 
Giöther warit”. Det var en lek för dem att kriga, en skam att sitta still. Därför 
drog de ut i strid; ”För’ Christi tid de ha tre gånger skolat wåga / At ifrån 
Giötha-land til andra länder tåga”.18 

Efter att så ha presenterat det götiska folket, vidtar en 34 fyraradiga 
alexandriner lång berättelse om goternas och västgoternas öden under 
folkvandringstid, från kung Berigs uttåg ur Götaland till nederlaget mot 
saracenerna.19 Goterna var för Falck, liksom för de flesta, komna av götarna i 
Götaland. Han diktar om hur dessa götar härjade Pommern, Preussen, 
Kurland, Polen, Ryssland, Litauen, Estland, Vendland, Egypten, Asien, osv.; 
själve Hercules fick be om fred och grekerna fick rymma fältet. 
Perserkungarna Kyros och Darios fick känna på götarnas kraft, liksom kung 
Filip i Makedonien. Logiken i denna historieskrivning bygger på att götarna 
skulle vara identiska med skyter och andra folkslag, med vilka dessa tidens 
stormakter stötte samman; inte så lite är hämtat från Olof Rudbecks 
Atlantica, men en hel del fanns tidigare hos Johannes Magnus eller den 
senromerske historikern Jordanes. Vi har stött på delar av detta tidigare, t.ex. 
hos Chronander, men här träder det fram i full ornat. Därpå berör Falck 
goternas delning i öst och väst, och berättelsen följer västgoterna. Dessa 
”Wästra Giöthar” krigar med en lång rad av romerska kejsare, innan de 
plundrar Rom: 

                               
16  Falck 2007, s. 20-23. 
17  Falck 2007, s. 24. 
18  Falck 2007, s. 24f. 
19  Falck 2007, s. 26-34. 
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Det gamla stålta Rom, som hela werlden fruktat 
Af wåre Giötha män intagit blef och tuktat 
 Ja Keisar Valens sielf, sen slagen wardt Hans här 
 Af Wästra Giöther i en koja upbränd är. 
Det halp platt ingen ting, hur man sig wred och wrängde 
Ty Giötha-wapnen sig nu segersälla swängde, 
 At kröka måste Rom sin styfwa hals och rygg 
 För hwilken ingen förr har kunnat lefwa trygg.20 

I förbifarten antar de den kristna tron, och biskopen Ulphilas översätter 
Bibeln till götiskan; ”Hwaraf fin’s än en del, som anses för en skatt” (dvs. 
Silverbibeln i Uppsala). Falck skildrar sedan hur västgötarna drog genom 
Frankrike, innan de grundade ett välde i Spanien, vilket bestod i trehundra 
år. Men ”lyckans blida Sol sig bädda ned i haf”; bistra sorgedagar följer: ”De 
gluppska Morers hand der öfwerwäldet får / Och deras grymma ok då 
Spanjen lägges på.” Men det fanns många götar kvar, ”Som Saraceners 
swärd ej kunde slå och fånga”.21 Därför har Spanien intill denna dag haft 
kungar, som kejsar Karl V, vilka räknat sin härkomst från götarna, och den 
spanska adeln anser för en heder att räkna sin ätt ”Af Wästra Giöthers 
blod”.22 

Falck hade reda på den tidens spanska ursprungsmyt, och han använde 
den för en egen västgötsk berättelse. Samtidigt var detta stormaktstidens 
svenska historiemyt, grundad på Johannes Magnus och förmedlad av 
Paulinus Gothus, Messenius, Rudbeck och andra. Den mer kritiska 
historieskrivningen hos en Lagerbring och andra låg ännu ett par decennier 
framåt i tiden.23 Det är ingen vild gissning att den historieskildring Falck gav 
hade förmedlats till honom av Skaragymnasiets historielektor Martinus 
Lidgren, författaren till den ovan behandlade avhandlingen De Rege Rolfone. 

Man kan fråga sig om Falck och hans åhörare trodde på denna 
historieberättelse. Även om jag tror att de i huvudsak gjorde det, så är det 
inte det viktigaste här. Det intressanta är att Falck framställde berättelsen 
som en skildring av det västgötska folk, varav han och åhörarna var en del. 
Han talade om sig själv och sitt folk. Han karaktäriserade västgötarna inifrån 
och gav därigenom en skildring av vad vi bör kalla identitet. Falck 
framträdde här med en klar monumentalistisk identitet, där forna tiders götar 
var en spegel för nutidens. 

                               
20  Falck 2007, s. 29. 
21  Falck 2007, s. 34. 
22  Falck 2007, s. 35. 
23  En nyanserad värdering av Sven Lagerbring (1707-1787, prof. i Lund 1742) och 

forskningen om honom ger Frängsmyr 2000, bd 1, s. 327-329. 



 392 

”Men hwart will jag wäl ut?”, frågade Falck efter historieskildringen, och 
vände sig hemåt igen. Visserligen hade götarna dragit ut till skräck för 
världen, men än fanns de kvar hemmavid: ”Så lefwer dock af dem en äkta 
Giötha art, / Ett kiäckt och manbart folk, till Nordens skydd bespardt.”24 
Mannamodet finns där, liksom troheten mot överheten, vilket västgötarna 
visade vid Stora daldansen 1743:25 

För några år sen man ett klart exempel funnit, 
At trogit blod uti de Giöthers ådror runnit, 
 Då en uprorisk här til Stockholm tågat ut, 
 Men wåra Giöther på det bullret giorde slut.26 

Här stannar Falck av; det skulle bli för vidlyftigt att berätta alla västgötarnas 
krigiska bedrifter. Men han är inte klar med berättelsen om folket; han 
vänder sig från Mars till Ars, från krig till konster, och nämner den kloke 
Lumber som gjorde Västgötalagen, Gripenhjelm, Cronhjelm och Lagerberg, 
som var lysande män i rikets råd, Billberg och Laurelius, hedersmän bland 
biskopar och professorer. Ja, de fanns än: 

De Östra Giöthers Stift än styres af en man 
 Hwars lärdom och förtiänst ej nog berömmas kan.27 

Detta är givetvis biskopen Andreas Rhyzelius, som vi många gånger stött på. 
Men han berömmer inte bara de stora, utan även det gemenare folket. I flit 
och idoghet fanns knappt dess like i Svea rike. ”Wårt folk i Elfsborgs län” 
berömmer han för dess produkter och handel, likaså dem i Ale härad och 
stenarbetarna på Kinnekulle. Inget härad i Västergötland som inte vinner 
lovord för konst och flit.28 

Nu har han beskrivit folket och ber oss ödmjukt att vi också ville lyssna 
till vad han, på den skorrande lutan och enfaldigt, har att berätta ”til landets 
låf”. Högst värderas ett lands belägenhet, börjar han, och Naturens Herre har 
gett Västergötland dess läge mellan två stora sjöar, Västerhavet och Göta 

                               
24  Falck 2007, s. 35. 
25  Dalupproret 1743 har senast behandlats av Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. 

Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur, (diss. Uppsala) Hedemora 2001. Den 
klassiska skildringen är Bjarne Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser 
inom allmogen och bondeståndet, Göteborg 1930. Algot Scarin var åsyna vittne till 
upproret och berör i sin skildring Västgöta kavalleriregementes insats; Algot Scarin, Brev 
till okänd (trol. Olof Kolmodin, kh i Flo), odat. (1743) (SSLB: Carlmark 29b). 

26  Falck 2007, s. 36. 
27  Falck 2007, s. 38. 
28  Falck 2007, s. 39f. 
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älv.29 Med en monumentalistisk identitets estetiska blick ser han ut över 
landskapets natur: 

Om man sitt ögnepar uppå dess rymd utkastar, 
Samt noga skådar ock sin tanka ej förhastar, 
 Man finner klarlig, det med sanning säger jag, 
 At WästerGiöthland är en samling af behag. 
Här äro höga berg och åter dalar gröna, 
Der floder rinna fram i marker alltför skiöna, 
 Der wackra åkrar stå och blomsterströdda fält, 
 At Flora med sitt Håf tycks slagit här sitt tält. 
Kin-kulle nämnes först bland alla WästGiöthbergen 
Af andra liksom är han sielfwa saft och märgen 
 Den uti liuflighet alt liufligt öfwergår, 
 Och lik et Eden i wårt WästerGiöthland står.30 

Han beskriver sedan detta Eden och Västergötlands andra berg. Kinnekulle 
har skikt av sten, som den lärda världen inte förstår; Halle och Hunne berg är 
som doriska pelare; den täcka Billingens fägring kan ej nog prisas. Vackra 
skogar, lundar, sjöar och vattendrag, och inte minst det ljuvliga Valle härad 
rör ”lustans sinne”.31 

Falck gör härnäst en regelrätt jämförelse med andra namngivna landskap. 
Det är första gången det sker i den identitetshistoria som här berättas, så vi 
bör återge hans ord: 

På slik en liuflighet kan WästerGiöthland påcka 
Som obeskriflig är och kan ens sinne låcka 
 Til nöje; ty om det jämförs med andra land, 
 Det i behag då tar för alla öfwerhand. 
De nästa landskap jag will til exempel taga, 
Knapt ha de någon ting som rättlig kan behaga, 
 Så Dal som Wärmeland till största delen är, 
 Upfyllt af magra berg, stenklyftor, skog och kiärr. 
De skarpa klippor, som ur hafsens bölja stiga, 
Och nakna kullar, de med målnen tyckes strida 
 Man ser i Bohus-län i Småland skog och mo 

                               
29  Falck 2007, s. 40. 
30  Falck 2007, s. 41. 
31  Falck 2007, s. 41-44. 
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 Samt berg: det är ej godt i dessa orter bo. 
Än mera liuflighet i WästerGiöthland finnes 
Det har så mycket godt at jag det alt ej minnes, 
 Af stora Gudens nåd snart alla gåfwor fått, 
 Och det i ymnighet til mer än rågadt mått.32 

Den västgötska naturens ljuvlighet kontrasteras här mot grannlandskapens 
karga berg och klippor, skog och kärr; där är inte gott att bo, men här finns 
det goda med råge. Detta är en kontrastering mot grannarna som görs under 
det att författaren beskriver sitt folk och land inifrån. Skildringen äger sitt 
intresse som det enda exemplet, från de dryga hundra år som denna studie 
omfattar, på att en västgöte framställer sitt landskaps identitet i kontrast mot 
andra namngivna landskap, vilka i sin tur förses med stereotypa 
beskrivningar. Detta är emellertid inte blott en isolerad företeelse, själva 
kontrasteringen kan inte heller beskrivas som central för den bild av sitt folk 
och land som Falck ger i sin oration. Skulle man på detta grunda påståendet 
att identiteter konstrueras i relation till andra skulle soppan bli tunn. 

Denna naturbeskrivning följs av en skildring av näringarna, vilka liksom 
framväxer ur naturen; ”Här är en sådan jord, som all slags säd kan bära”. 
Åkerbruket följs av boskapsskötseln och dess mångahanda produkter, av 
malmer, bruk och hamrar, av fruktodlingar, körsbär och valnöt, med vilka 
han återvänder till Kinnekulle och Valle härad.33 

När Falck härpå närmar sig markens doftande örter och blomster, avslöjas 
för oss den blivande naturforskaren. I flera versar räknar han upp markens 
fägring, och följande kan tjäna som exempel och till övning i alexandriner: 

En skiön Cucubalus, Onomis, Tormentilla 
Jord-krona, Ängewädd, Cistus och Potentilla 
 Samt Agrimonia Antirrhinum och klint 
 Med ögn-förnöglig färg bepryda marken fint.34 

Växterna ger såväl färgämnen som medicin, men han måste hasta vidare till 
de vilda djuren, som bestås en liknande uppräkning. Och efter att så ha 
skildrat växt- och djurrikena, så måste han också skildra stenriket. Han 
känner de ”undersamma” stenar som visar avtryck av kräk och fisk, örter och 
blad, han beskriver marmor, alunskiffer och svartmylla, innan han prisar 
herrens nåd, som så milt visat sin allmakt i landskapet.35 

                               
32  Falck 2007, s. 44f. 
33  Falck 2007, s. 45-47. 
34  Falck 2007, s. 49. 
35  Falck 2007, s. 49-51. 
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Naturskildringen var ett uttryck för tidens växande naturalhistoriska 
intresse, för den nya värld som Jonas Wollin talade om. Det var den tid då 
Linné publicerade sina reseberättelser och började få en lärjungeskara. Falck 
bör ha blivit introducerad till detta av just Sven Hof, vilken under senare 
halvan av 1740-talet var lektor i matematik och undervisade i bl.a. 
botaniken.36 Om en av Falcks skolkamrater, den två år yngre Torbern 
Bergman, kemiprofessor i Uppsala, yttrade Pehr Fabian Aurivillius senare i 
ett åminnelsetal: ”Han hade redan i Skara genom Professor Hofs 
undervisning fått smak för Botaniken och börjat en Ört-Samling […].”37 Den 
smak för botaniken som Falck redan i sitt avskedstal 1751 gav prov på, bör 
ha haft samma källa. 

I sin kartläggande, registrerande och inventerande iver antyder Falck drag 
av en inventarisk identitet, som understryks av hans ord om grönskans nytta 
för färgning och mediciner. Men samtidigt finns i hans skildring av naturen 
en estetiskt-monumentalistisk ådra. 

”Än på en stund jag ej mitt segel får nedsänka”, heter det därpå med den 
från Cicero härstammande maritima metaforen för en oration. Vi har ovan 
sett Chronander och andra bruka den. Johan Falck har mer att beskriva, 
nämligen Västergötlands elva städer, varav Göteborg, som näst Stockholm 
inte har sin like och vars handel framhävs, och Skara, vars historia betonas, 
ägnas mest utrymme.38 Till slut uppräknas slott och borgar, samt omtalas 
landskapets fem regementen.39 

Därmed var de, skall vi säga, innehållsliga delarna av talet till ända; Falck 
har besjungit det västgötska folket och dess land. Nu skall talet rundas av, 
och det sker som så ofta med maritima metaforer: ”Jag ror mitt skiepp i lä, 
min segel nalkas stranden”. Avslutningen utformas som en bön, och 
möjligen är det den som Sven Hof i inbjudningen anspelade på. Falck ber 
skolkamraterna, till ”vår nations beröm”, vinnlägga sig om dygd och ära. 
Han prisar och lovar att aldrig glömma sina preceptorer, de äldre lärjungar 
som undervisat honom. Han ber Gud läka det sår riket fått, då kung Fredrik 
nedlade spiran, och han tackar Gud för att ”wårt Mannahem” fått en ny 
fader, Adolph Fredrik, från vilken Gud måtte fördriva alla moln. För 
drottningen och kungabarnen, såväl som för biskopen och lärarna uppstiger 
hans böner, innan han till sist anbefaller ”Skara Lärohus” i Herrens ”milda 
skiöte”.40 

Falcks skildring av landskapet, inte minst dess natur, har drag av 
inventarisk identitet, men talet ger ändå som helhet uttryck för en 

                               
36  Hof 1949, s. 57. Se också om Hof nedan. 
37  Pehr Fabian Aurivillius, Åminnelse-tal, öfver chemiae professoren i Upsala, … Torb. 

Bergman, hållet … vid Vestgötha nations sammankomst, den 15 jun. 1785, Upsala 1785, 
s. 8. 

38  Falck 2007, s. 51-54. 
39  Falck 2007, s. 55. 
40  Falck 2007, s. 56-58. 
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monumentalistisk identitet, tydligast i skildringen av folket och dess 
bedrifter utomlands och hemma. 

2. Lektorerna 

1. Petrus Rydhenius om Skara skola 1726 

Över ingången till Skara skola, som i bottenvåningen rymde trivialskolan 
och på övervåningen gymnasiet, stod i versaler DIC QUARE HIC. Orden 
betyder ”Säg, varför [du är] här?”. Det var en manande fråga, ämnad för 
lärjungarna att dagligen ställa och förhoppningsvis besvara med att de var 
här för att lära.41 De tid efter annan kommande skolordningarna reglerade 
strängt hur och när undervisningen skulle gå till. Skolan och gymnasiet, med 
lärare och elever, utgjorde ett markant inslag i staden. Förhållandet mellan 
skolan och staden var inte alla gånger konfliktfritt, men skolan var med sina 
hundratals lärjungar från stora delar av Västergötland samtidigt en viktig 
inkomstkälla för stadens borgare. Lärarna vid skolan och gymnasiet 
förmedlade till lärjungarna den allmänna bild av världen som överheten i 
skolordningen hade fastställt. Skolordningen utpekade god litteratur och 
pedagogisk metod, men hela det praktiska genomförandet vilade givetvis på 
lärarna. Det var de som satte muntligt kött på de litterära benen. Det var de 
som gav ämnen för de ständiga skriv- och talövningarna. Lärarna var alla 
från Västergötland; skolordningen 1724 slog fast att bara stiftets barn fick bli 
lärare, och först 1852 blev en ”utböling” lärare vid gymnasiet.42 

Dessa lärare hade med få undantag själva genomgått Skara skola, och de 
hade tillbringat bortåt ett decennium som studenter i Uppsala, Åbo eller 
Lund, och varit medlemmar i Västgöta nation på respektive ort. Därigenom 
var de insocialiserade i den bild av Västergötlands plats i världen, som vi sett 
prov på i tidigare kapitel. Denna bild vidareförmedlade de som lärare till nya 
generationer av lärjungar. Den föreställning om västgötar och Västergötland 
som vi såg hos Falck, och skall se hos Zachau, var säkerligen till stor del 
frukten av lärarnas undervisning. 
                               
41  Hela inskriptionen lydde: ”I. N. R. / DIC, QUA / RE HIC / 1670.” (Sven Wilskman, 

”Historia Skarensium literaria antiqva et hodierna”, s. 135; SSLB: Wilskman 2:5). Den 
inledande förkortningen skall sannolikt stå för In nomine rege, ”I konungens namn”, 
varmed väl i förstone avsågs den världslige herren, men i överför mening även den 
himmelske. Harald Ullenius skriver, att orden ”gifwa till kiänna, att vngdomen bör 
betänkja, hwad han här hafwer att giöra”; Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 20 
(SSLB: Sundholm 143). 

42  Skolans och gymnasiets historia här skrivits av Natanael Beckman, Vår skolas historia, 
bd 1-2, Göteborg 1926-1931 (uppgiften om ”utbölingen”, från bd 1, s. 143). En senare 
och bredare skildring av 1700-talets Skaramiljö är Sandblad 1975. 
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För att få en föreställning om vilken bild av Västergötland, och inte minst 
Skara skola och gymnasium, som förmedlades av lärarna, skall vi vända oss 
till det tal Petrus Rydhenius höll som avgående rektor 1726. Det var kutym 
att rektor vid avgången höll ett offentligt tal. Få av dessa har publicerats, 
men det tal Rydhenius höll om ”Skara skolas och gymnasiums historia” 
trycktes i slutet av året därpå.43 Talet och dess innehåll blev därigenom inte 
blott ett ämne för samtal de närmaste dagarna, det fanns till hands för 
decennier framåt. 

Talet hölls, som den långa titeln upplyser, vid Rydhenius högtidliga 
nedläggande av rektoratet, vilket skedde vid vårterminens slut, den 22 juni 
1726, och inför en talrik åhörarskara av vuxna män och ynglingar. 
Rydhenius var vid tillfäller lektor i matematik, senare på året blev han lektor 
i grekiska.44 

Det tryckta talet inleds med gratulationer av Andreas Rhyzelius, domprost 
i Linköping, och Laurentius Forsselius, kyrkoherde i Alingsås, kända för 
sina latinska versar. Vi har tidigare mött dem bägge. Rhyzelius distikon 
bygger på kontrasten mellan götarnas stridbarhet och deras omsorg om 
kulturen, och gör Västergötland med Skara till musernas hemvist: 

Fastän på ungdom rikt och i striden ett rasande lejon, 
alltid en Musernas vän Västgötafolket dock var. 

Om det ock vesterlandet har fyllt och Hesperiens ängder 
med sina vapens brak, med sina krigares hot, 

Musernas dyrkan och lagar likväl det aldrig med uppsåt 
vållat den minsta förlust, aldrig den ringaste sorg.45 

Detta var en inte ovanlig bild av de västgötar man ansåg sig finna i goternas 
vandringar på kontinenten. Rasande stridslystet, men med omsorg om 
lärdom, vitterhet och kultur. Algot Scarin ägnade, som vi påpekat ovan, 
första kapitlet i sin avhandling om Gudhems kloster, 1716, åt att plädera för 

                               
43  Petrus Rydhenius, Historia scholæ gymnasiique Skarensis, incunabula eorum, 

incrementa, & quæ varia fuerint, â primis christianismi temporibus, in hunc usqve diem, 
fata, succincte exhibens, panegyrica oratione comprehensa, qvam, circa solennem 
rectoratus resignationem, in freqventissimo virorum juvenumqve auditorio, die 22 junii, 
A:o M.DCC.XXVI, habuit Petrus Rydhenius, Scaris [1727]. Rydhenius skrift saknar 
tryckår, men gratulationerna är daterade 1727, den ena 5/9 1727. Sv. övers. (av S. E. 
Melander): [Petrus Rhydenius,] En 200-årig skrift om Skara skola och gymnasium, Skara 
1927. I en osignerad anmälan i Acta Literaria Sveciae, bd 2, s. 509-513 (Uppsala 1729), 
vilken enligt tidens sed mest refererar innehållet (i detta fall de rent historiska delarna av 
talet), sägs att Rydhenius hållit en fulländad oration (perpolita Oratione) och smakfullt 
(eleganter) givit skolans historia. 

44  Om Rydhenius, se Lq 1042. 
45  Jag följer här Melanders översättning i Rydhenius 1927, s. 3ff.  
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denna uppfattning.46 Liksom Scarin tio år tidigare, så framhåller Rhyzelius 
att västgötarna medförde rättvisa, lag och lugn åt de södra länderna: 

Härom i tider, som längesen flytt, Iberia vittnar, 
och i sin ringhet ännu Skara bär vittne derom. 

Ty utaf vestgöta-ursprung är allt, som gjort Spanien äradt: 
skrifter, fromhet och lag, skolor och krigiska dåd. 

Och så förblir det givetvis också hemmavid: 

Lika så ifrigt på hembygdens fält47 har Vestgötafolket 
alltid åt bildning och vett offrat sin osparda flit. [– – –] 

Men de gudinnor jag nämnt, sen urminnes tider i Skara 
Vestgötars frejdade stad, hade sitt ständiga hem. 

Trots stadsbranden 1719 står skolan åter här, blomstrar som fordom under 
präster och kungar. Västgötafolket kommer med kärlek, fortsätter Rhyzelius, 
att omfatta den tacksamhetsgärd som Rydhenius, själv en gång lärjunge i 
skolan, med sitt tal bringat staden. 

I sin gratulation säger Forsselius att Rydhenius ”följer […] exempel, som 
givits af många,/ hvilka med pennan så varmt hyllat sitt fädernesland”.48 Likt 
Grekland hyllade sitt Aten, Troja sitt palladium, Rom de kullar sju, så 
skildrar Rydhenius Skara och ”vestgötalyceet”. 

Den skildring av Skara skola och gymnasium som Rydhenius 
presenterade var en retorisk produkt. Han citerar Senecas ord om att ett tal 
som ägnas åt sanningen, bör vara okonstlat och enkelt,49 och hans språk är 
inte överdrivet konstfullt. Men de retoriska vändningarna är inte heller 
frånvarande, inte heller anspelningarna på klassisk litteratur.50 Jag skall inte 
granska hans retorik, som jag följde Chronander i spåren. Vi vet nu att 
retoriken var en viktig ingrediens när man formulerade sitt förhållande till 
sitt landskap. Vi skall istället se på några teman i hans tal. 

Han börjar med ett naturrättsligt resonemang om att naturen i människans 
själ planterat frön till dygd och sedlighet. Men av sig självt räcker inte detta; 

                               
46  Scarin 1716; idem 1974. 
47  Melander översätter på 1900-talsmanér. Rhyzelius har ”in patriô … campo”, ”på 

fädernefält”; Rydhenius 1727, s. [*2v]. 
48  Även här följer jag Melanders översättning, Rhydenius 1927, s. 6f. 
49  Rydhenius 1727, s. 7; idem 1927, s. 12. Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 40:4. 
50  Melander har till sin översättning anmärkt varifrån Rydhenius direkta citat är hämtade. 

Men hans språk rymmer också, och konstigt vore annat, reminiscenser från den klassiska 
litteraturen, vilka måste varit igenkännbara för de bildade åhörarna. Ett exempel är när 
han beskriver Skara brand 1719, och frågar sig om han skall ”omtala eller förtiga” 
stadens olyckliga öde; hans ordval, ”eloqvar an sileam” (Rydhenius 1727, s. 60), är direkt 
från Vergilius ”skall jag säga rent ut, eller tiga?” (eloquar, an sileam), Aeneiden, III, 39. 
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utan undervisning förtvinar dessa medfödda anlag. Därför är statens välfärd 
beroende av undervisning, varför den också underhåller skolväsendet. I 
skolorna skall passioner, som otyglade leder till last, hållas efter till förmån 
för lärdom, dygder och gudsfruktan.51 

En sådan skola är ”västgötarnas blomstrande lärosäte i Skara”,52 och 
Rydhenius vill när han nedlägger rektoratet ägna sig åt att skildra dess 
historia, närmare bestämt dess ”uppkomst, tillväxt, blomstring, undergång 
och återuppståndelse”.53 Här finns ingen anledning att i detalj följa denna 
historieskrivning. Blott några passager som mer explicit röjer identiteten 
skall granskas. 

Lärdom fanns redan i heden tid, säger Rydhenius, när västgötarna brukade 
runor och primstavar, för att inte tala om när skalderna var 
västgötakungarnas vänner.54 Skolväsendet kom med kristendomen, då de 
sveogötiska kungarna, Olof Skötkonung och fler av hans efterträdare, 
vistades i Västergötland.55 Om dessa kungar berättar Rydhenius, att 
”Västergötland, framför rikets andra provinser, behagade dem så mycket att 
de mestadels där vistades; varför de hos sina västgötar befordrade och 
befäste den kristna tron, vilken där först enhälligt hade antagits och slagit 
rot”.56 Detta är en bild vi känner igen. 

Rydhenius närmast hamrar in det västgötska i sina åhörare. Så ofta han 
kan fogar han VestroGothorum, ”västgötarnas”, som en bestämning till det 
han talar om. Skara medeltida katedralskola såväl som samtida gymnasium 
benämns upprepade gånger ”västgötarnas lärosäte”,57 där den ”västgötska 
ungdomen” bibringas bildning.58 Han talar om västgötakungar, 
Västergötlands biskopar, västgötska stormän, Västergötlands adel och den 

                               
51  Rydhenius 1727, s. 1-5; idem 1927, s. 8f. 
52  ”florentissimum VestroGothorum Athenaeum Scarense”; Rydhenius 1727, s. 6. 
53  ”[…] Scholam hanc inchoatem, auctam, florentem, cadentem & resurgentem”, 

Rydhenius 1727, s. 18; idem 1927, s. 18. Rhydenius har, sig själv ovetande, här 
formulerat elementen i ett mytkomplex, eller en mytomotör. Kollektiva grupper har 
genom historien formulerat mobiliserande berättelser om sig själv. Dessa berättelser har 
ofta, som den framstående nationalismforskaren, Anthony D. Smith, visat, vissa 
återkommande element, som sammantaget bildar en mytomotör, dvs. en mobiliserande 
myt. Dessa element är berättelser om ursprung, om vandringar eller befrielse, om 
guldålder, om förfall, om pånyttfödelse (Smith 1994, s. 192, m.fl.). Jag har utrett 
mytomotörbegreppets idéhistoria i Jacobsson 1996, kap. 4, och i samma skrift använt 
detta för att klarlägga strukturen hos västgötaprästen P. A. Kjöllerströms (1839-1926) 
regionalistiska tänkande. 

54  ”ut de Skaldis, Vestrogothorum Regum amicis”; Rydhenius 1727, s. 19. 
55  Rydhenius 1727, s. 20f; idem 1927, s. 19f. 
56  ”quibus Vestrogothia, prae ceteris regni provinciis, ita placuit, ut illic plerumque 

consederint; quò apud suos Vestrogothos, Christianam religionem, qvae ibi primum 
unanimiter recepta fuit & radices egit, foverent, conservarentque”; Rydhenius 1727, 
s. 11. 

57  Rydhenius 1727, s. 5, 6, 18, 33, 40, 48, 72, 76. 
58  Rydhenius 1727, s. 39 (två gånger), 51, 63. 
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talrikt besökta västgötarnas marknad i Skara.59 Vid västgötarnas skola i 
Skara har inte bara praktiskt taget alla lärarna vid skolan själva utbildats, och 
inte bara prästerna i Skara stift, utan många i det sveogötiska riket verkande 
män, allt från riksråd till kronofogdar, ser sig som söner av denna skola.60 
Därför är det ”inte opassande”, försäkrar Rydhenius, ”att jag liknar detta 
gymnasium med det paradisets vattendrag som bevattnade hela 
lustgården”.61 Denna lustgård är inte blott Västergötland, utan hela det 
sveogötiska riket. Men det vattnas med lärdom och bildade män från 
västgötarnas lärohus. Världen förefaller för Rhydenius att rotera kring 
Västergötland, och framför allt kring västgötarnas Athenaeum i Skara. 

I slutet av sitt tal åkallar han Herren, att denne må hjälpa denna 
”västgötarnas urgamla skola” att förbli livskraftig, grönskande och 
blomstrande, till ”ditt namns eviga ära och fäderneslandets gemensamma 
välfärd, såväl som till Västergötlands, vår nations, synnerliga heder”.62 

Rhydenius använder i sitt tal termen patria endast för det större 
sveogötiska fäderneslandet.63 För de historiska landskapen i allmänhet 
använder han den term, provincia,64 som framför allt brukades för länen, 
men stundom också för landskapen när de betraktades som underordnade 
riket. Västergötland inbegrips stundom i den allmänna termen provincia, 
men oftare använder han helt enkelt landskapets namn, VestroGothia. Vid ett 
tillfälle är Västergötland dock underförstått patria; när han avstår från att 
räkna upp de tidigare lärarna vid gymnasiet, så hoppas han att någon annan 
”patriot”, patriotae, skall ta sig an denna angelägna uppgift.65 Vi har så talets 
avslutande bön till Herren, där Rydhenius vid sidan om det större 
fäderneslandet ställer Västergötland som ”vår nation”. Västergötland hade 
sedan medeltiden kallats både natio och patria. Men en antydan finns, och 
Rydhenius kan illustrera det, att patria under 1700-talet i allt större 
utsträckning ersätts av natio på den regionala nivån. Innehållsligt behöver 
detta inte göra skillnad, men man får intrycket att natio, nation, på regional, 
landskaplig nivå, till skillnad från riksnivå, oftare avser, inte alla 
medborgare, utan den bildade nationen. Otvivelaktigt har detta samband med 
studentnationen, genom vilken dessa bildade män passerade och där 

                               
59  Rydhenius 1727: ”Vestrogothorum Regum” (s. 19), ”Vestrogothiae Episcopi” (s. 21, 22), 

”procerum Vestrogothicorum” (s. 29), ”Vestrogothicae nobilitatis” (s. 45), 
”freqventissimis Vestrogothorum nundinis” (s. 45). 

60  Rydhenius1727, s. 56f; idem 1927, s. 39f. 
61  ”ut non inepte Gymnasium hoc adsimilavero fluvio Paradisi totum hortum irriganti”; 

Rydhenius, 1727, s. 58. 
62  ”in perpetuam nominis tui gloriam & publicam patriae salutem, atqve insignem 

Vestrogothia nostrae nationis honorem, vigescat, vireat, floreat antiqvissima haec 
Vestrogothorum Scholae”; Rydhenius 1727, s. 76. 

63  Se i föregående not anförda citat. 
64  Rydhenius 1727, s. 10, 11, 57. 
65  Rydhenius 1727, s. 51. 
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upprättade band med landsmän, vilka de många gånger behöll livet ut. Vi får 
anledning återvända till detta i avslutningen. 

Jag tror att vi får beskriva Rydhenius som en representant för den 
monumentalistiska identiteten vid denna tid. Det handlar för honom om att 
göra sitt gymnasium och sitt landskap till något storslaget, härifrån vattnas 
riket med lärdom och bildade män, här hade fordom de första kristna 
kungarna sin hemvist. 

2. Sven Hof och Västgöta vitterhetsgille 

Som en representant för en nyare tid framstår lektorn, senare 
titulärprofessorn, Sven Hof, vilket också medfört att han blivit en av de mest 
omskrivna av dem som verkade i Västergötland på 1700-talet.66 Han föddes i 
Skara 1703 som son till dåvarande rektorn vid trivialskolan, sedermera 
kyrkoherden i Levene, Johannes Hof. Efter studier i Skara blev Sven Hof 
student i Uppsala 1721 och promoverades till magister 1731. Han var på 
förslag till fysikprofessur i Åbo 1737 och deltog i diskussionerna kring 
vetenskapsakademins inrättande.67 Från 1738 var han verksam i Skara, där 
hans karriär var den vanliga (vi har sett den hos Wilskman), 
gymnasieamanuens, konsistorienotarie, rektor vid trivialskolan, lektor vid 
gymnasiet. Han blev lektor i matematik 1746, i vältalighet och poesi 1750. 
Den vanliga karriärvägen var sedan att tillträda något av de teologiska 
lektoraten, vilket förutsatte prästvigning, och därefter som kyrkoherde gå 
vidare till något av de bättre pastoraten. Hof var tveksam till denna väg, 
samtidigt som han var missnöjd med flera av kollegorna och med biskop 
Halenius, samt upprördes av slentrianmässigheten i gymnasiets 
undervisning. Han begärde och erhöll avsked 1757 med goda villkor; han 
fick behålla sitt prebende, dvs. sin inkomst, och erhöll professors namn. 

                               
66  Lq 1590; Natanael Beckman, Sven Hof. En levnadsskildring från frihetstidens 

Västergötland, (Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handlingar, 
fjärde följden, XXVII:1) Göteborg 1923; Manne Eriksson, ”Hof, Sven”, SBL, bd 19, 
s. 180-183 och där anförd litteratur. Hofs självbiografi utgavs under 1900-talet: [Sven 
Hof,] Sven Hofs Självbiografi och Testamente till biskopen och domkapitlet i Skara, 
(ÅSU. 79) Stockholm 1948. 

67  Sven Hof hävdade själv att han formligen uteslöts när ledamöter skulle utses vid 
inrättandet av Vetenskapsakademien; Hof 1948, s. 44; Sven Hof, Brev till Pehr 
Wargentin, 1/9 1772 (utkast) (SSLB: Hof 5/D:29) (även i KVA: Berg. 16); Beckman 
1923, s. 29. Heroiska men knappast tillfredsställande försök har gjorts att rentvå 
Vetenskapsakademiens grundare, fr.a. av Hildebrand 1939, s. 213ff. Sten Lindroth 
menade i sin historik över Vetenskapsakademien att Hildebrand visade Hof för stor 
misstro; saken har ”gåtfulla inslag”, och Hildebrand hade förbisett att det inte blott var 
den gamle Hof som berättade om saken, ty redan sju år efter KVA:s grundande skrev han 
om saken i ett brev till Akademien; Lindroth 1967, bd 1, s. 767n. (Hofs brev till KVA, 
dat. 20/2 1746, finns i KVA: Berg. 12.) 
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Inom ramen för sin undervisning ägnade han speciell omsorg åt poesi och 
biologi. En frukt av det förra var Johan Falcks oration 1751. Hur många 
sådana tal Hof handledde vet vi ej, men han har undertecknat elva tryckta 
inbjudningar som finns i behåll (från 1747-1757).68 Han uppgav själv i en 
meritsammanställning 1755: ”Merendels alla år har jag anfört 2. 3. 4. à 5. af 
ungdomen att orera.”69 Hans omsorger för biologikunskaper bidrog till att 
flera blivande Linnélärjungar kom från hans gymnasieklasser i Skara.70 Carl 
von Linné själv träffade den nytillträdde matematiklektorn Hof i Skara på 
västgötaresan 1746 och dikterade därpå följande om denne: 

Rector scholae mag. S. Hof, viste oss en hop vackra petrifikationer, av vilka 
en var besynnerlig uti svart skiffer […]. Man [Linné] examinerade mag. Hof 
uti botaniken, och fann att han hade sig de meste här växande örter bekante, 
så att han alldeles kunde vara i stånd att handleda den här studerande 
ungdomen uti botanicis, vilket ock säkert skedde, där en Kalsenius här var 
biskop, eller någon annor, som lika med salig Eric Benzelius använde genier. 
Vårt nattkvarter blev över i Skara hos mag. Hof.71 

Linné menade att Hof var så kunnig i botaniken, att om han applicerade det 
linnéanska systemet, så skulle han, blott det fanns en biskop som förstod 
nyttan av det, kunna handleda gymnasieungdomen i botaniska studier.72 Till 
Hofs naturvetenskapliga sida hörde också hans stora intresse för samlande av 
åskådningsmaterial ur naturens tre riken. Han hade stora samlingar, som han 
ämnade skänka till Skara stifts- och gymnasiebibliotek, för att de skulle 
kunna användas vid gymnasiets undervisning. Men som han upplevde att 
frågan, liksom allt pedagogiskt nytänkande, mötte motstånd, så sålde han 
hela samlingen till en greve Lagerberg.73 Han manade dock, i en skrivelse 
1769, biskopen och domkapitlet att tillse att ”allehanda naturalier, särdeles 
Wästgiötska”, fanns i biblioteket.74 Hof arbetade också på en västgötsk 
mineralogi, Lithographia Vestrogothica.75 

                               
68  Sallander 1978, s. 35-40. 
69  Sven Hof, ”Pro memoria”, odat. (1755) (SSLB: Hof S:70). 
70  Förutom Johan Falck, även Torbern Bergman, Peter Hernquist och Clas Bjerkander. 

”Linnélärjunge” lär ha blivit en hederstitel mot slutet av 1700-talet, vilken en del utan 
personlig relation med Linné lade sig till med. Linnélärjungar förtecknas och diskuteras 
av Birger Strandell, ”Linnés lärjungar. Varifrån kom de och vart tog de vägen?”, SLÅ 
1979-1981, s. 105-143. 

71  [Carl Linnaeus,] Linné i Västergötland. Carl Linnaeus dagboksmanuskript från 
Västgötaresan 1746…, (red. Bertil Gullander), Stockholm 1972, s. 61. Linné dikterade 
sin dagbok, eller protokollet, för dåvarande kandidaten, senare professorn i Lund, Eric 
Gustaf Lidbeck (1724-1803). Tyvärr finns den ursprungliga dagboken inte utgiven annat 
än i denna moderniserade form. 

72  Jfr den något stramare officiella rapporten, Linnaeus 1747, s. 57. 
73  Hof 1949, s. 70f; Beckman 1923, s. 46-50. 
74  Hof 1949, s. 130. 
75  Hof 1749, s. 55. 
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Sven Hof var öppen för den nya tid som inträdde fram mot mitten av 
1700-talet; hans tal vid nedläggandet av rektoratet 1750 var en hyllning till 
den nyligen bildade Vetenskapsakademien och till naturvetenskapens 
frigörelse från skolastikens och den aristoteliska filosofins bojor. Nu 
studerades inte blott orden, utan fastmer verkligheten, varvid dessa studier 
”för varje dag skänka oss nya iakttagelser och nya upptäckter”.76 Detta 
kontrasterar märkbart mot Andreas Rhyzelius, som talade om 
Vetenskapsakademien som ”den hedniska academien”.77 Sten Lindroth har 
skänkt oss en god karakteristik av Hof: 

Han var en otroligt mångsidig och naivt ambitiös man, som levde med 
pennan i hand och skrev om allting: paleontologi och geologi, skogsvård och 
myntväsen, teologi och filosofi, språkvetenskap och språkvård. Bitter av 
motgångar på den världsliga vädjobanan, som människa svårhanterlig och 
därför isolerad, fann han sin tröst i de vetenskapliga studierna. Han var 
pedantisk och lite fantasilös, vad han under trånga förhållanden åstadkom, är 
dock i vissa stycken respektingivande.78 

Natanael Beckmans biografi över Sven Hof vitsordar i sak denna bild. Hof 
var en omutlig sanningssägare med en viss läggning för rättshaveri; fick han 
inte rätt första gången, så försökte han inte igen, utan drog sig bitter och 
beklagande tillbaka. Med ett annorlunda temperament, kunde utgången varit 
en annan. Men en del sanning ligger också i Beckmans slutord: 

På ett blygsamt ämbete har vårt land placerat en man, som av eftervärlden 
bedömes som en snillrik språkfilosof, […] som samtiden ansåg fullt 
kompetent att inneha ett naturvetenskapligt professorsämbete, […] som 
kollegerna förklarade för ”en makalös informator” i latin och annat, […] som 
i sitt administrativa arbete regelbundet påtog sig [undervisnings]verkets 
mödosammaste och i övrigt mest krävande uppgifter. [– – –] Moder Svea är 
stundom en hård moder, och hon hushållar icke alltid mönstergillt med sina 
bästa tillgångar.79 

Sven Hof tillställde 1754 den nytillträdde biskopen, Engelbert Halenius, ett 
förslag om en lokal akademi i Västergötland, som skulle heta ”Wästgiöthiska 
Witterhets Gillet”.80 Hof uppgav att han alltid hade sökt ”befrämja det, som 

                               
76  Beckman 1923, s. 81f. 
77  Lindroth 1967, bd 1, s. 10. 
78  Ibid., s. 766. 
79  Beckman 1923, s. 143f, cit. s. 144. 
80  Sven Hof, ”Ödmiukt memorial”. dat. 23/10 1754 (SSLB: Hof [4]/C:17). Hofs 

efterlämnade handskriftssamling är bristfälligt katalogiserad; i litteraturen och i 
samlingen betecknas volymerna omväxlande och inkonsekvent med bokstäver och 
nummer, medan innehållet måste sökas i Hofs delvis ofullständiga 
innehållsförteckningar, vilka blott finns i en del av volymerna. En kort överblick finns i 
Beckman 1923, s. viiif. 
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kunnat lända wårt stift och landskap till nytta och heder”,81 och att han i detta 
förslag drevs av sin ”uppriktiga kiärlek för fädernesorten”.82 Även om han 
också nämner stiftet, så är det uppenbart av detta och följande att det är 
Västergötland han vill anbefalla sällskapet.83 Han har yppat tanken för några 
av sina vänner, men ger inga namn på dem. Nu tillskriver han biskopen, 
eftersom denne, säger Hof, är en man med intresse för bokvett och lärda 
ting.84 

Hof önskar att biskop Halenius skulle ställa sig i spetsen för denna 
vitterhetssocietet, och skisserar ett förslag om dess upprättande. Societeten 
namn skulle vara ”Wästgiöthiska Witterhets Gillet”. Dess ”styresman” skulle 
var biskopen, biträdd av landshövdingarna i Skaraborgs och Älvsborgs län.85 
Till Gillets ”skyddsherre” skulle väljas greve Clas Ekeblad på Stola, riksråd, 
m.m., som vistades i landskapet och var en stor älskare av vitterhet, och som 
därtill efter faderns exempel ”alltid warit en nådig befordrare af wåra 
Landsmän, och hwad på deras bästa syftat”. Ledamöter skulle bli lärda män i 
Skara, präster och ståndspersoner i stiftet samt från orter i Göteborgs och 
Karlstads stift, ”som förr hördt hit”.86 Om Hof här tänkte på stiftets eller 
lagsagans forna utsträckning är oklart. 

Gillet skulle inte, hette det, söka konkurrera med de rikssvenska 
akademierna och societeterna, sådana som Vetenskaps- eller 
Vitterhetsakademierna. Hof föreslog därpå i ett antal punkter vad som skulle 
vara Gillets verksamhet:87 

1. Gillets mål skulle vara ett ”uppodla” naturalhistorien i 
Västergötland, vari man ”finner mer ännu, än i något annat 
landskap i Swerige”; 

2. fastställa latituder och longituder på västgötska orter; 
3. beskriva Västergötland ”till dess belägenhet, inrättningar, 

näringsfång, städer, härader, etc.”; 
4. sammanfatta Västergötlands fornhävder och antikviteter, vilka 

finns i rikt mått, då detta ”land” varit bland de första att bebos och 
anta den kristna tron; 

5. utröna vad som behövs för lantbrukets förbättring i ”landet”; 
6. utforska västgötadialekten; 
7. bibringa den studerande ungdomen uppgifter om goda böcker, 

västgötsk vitterhetshistoria, och ”de så kallade humaniora”; 

                               
81  Sven Hof, ”Ödmiukt memorial”, s. 1 (SSLB). 
82  Ibid., s. 2. 
83  Jfr Hof 1949, s. 61, där han skriver att denna ”Societas litteraria” skulle samla och utgiva 

”hwad som i synnerhet hörer till Wästergiöthlands beskrifning”. 
84  Sven Hof, ”Ödmiukt memorial”, s. 1 (SSLB). 
85  Ibid., s. 2. 
86  Ibid., s. 3. 
87  Ibid., s. 3f. 
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8. ge underrättelser om ny litteratur tryckt i landskapet, eller uppgifter 
av intresse från den lärda världen. 

De två första och två sista punkterna var inte ovanliga för 
vetenskapsakademier och lärda samfund. Den tredje och fjärde punkten har 
stora likheter med Wilskmans projekt, som Hof varit med att stödja i 
domkapitlet 1749. Den femte punkten rymmer en stor del av Faggots 
program, liksom en del av Vetenskapsakademiens verksamhet. Den sjätte 
punkten var Hofs eget specialintresse. 

Hof framhåller behovet av en sekreterare, för att samla, och eventuellt 
utgiva, de rön som blev resultatet av verksamheten; till posten som 
sekreterare erbjöd sig Hof. Han tar också upp behovet av sammankomster, 
för läsande av insända rön, hållande av parentationer etc., och han skisserar 
utgivning av gillets handlingar två gånger om året.88 

Med biskopens stöd, försäkrar Hof, skulle ett sådant Gille säkerligen få 
kanslikollegiets tillstånd och kunna utge handlingar. Han tror att många 
”landsmän” gärna skulle använda någon tid på skriva i handlingarna, och när 
många medverkar blir det inte så betungande, samtidigt som därigenom 
lärdom och vitterhet sprids bland folket. Om sedan Digelius invaldes, så 
skulle han säkert kunna göra behövliga teckningar och kopparstick. Hof tror 
dessutom att inrättandet av en sådan mindre societet skulle få efterföljd i 
andra stift.89 

Hof anser att ett sådant lokalt gille inte behöver hamna i motsättning till 
akademier i Stockholm. I Frankrike finns flera akademierna i Paris. ”Men 
icke dess mindre äro på många andra orter där i riket lärda samfund stiftade, 
såsom i Dijon, Rouen, Bourdeaux, Marseilles, Toulouse, Trevoux och 
flerstädes, hwilka på intet sätt äro de Parisiska till förfång utan snarare deras 
afsikter befrämja.”90 Förhållandet var detsamma i Italien. Något motstånd 
från de svenska akademierna torde inte föreligga, försäkrar han, då deras 
syfte är att sprida flit och vitterhet. Avslutningsvis framhåller han att syftet 
är att tjäna fäderneslandet.91 

Vitterhet framstår här som synonymt för lärdom. Det var män, Hof säger 
inget om kvinnor, som genomgått en högre utbildning, och därigenom var 
medlemmar av den lärda republiken, som förväntades vara ledamöter. Även 
om mycket praktiskt saknades i förslaget, t.ex. hur inval skulle gå till, om 
ledamotskap var förknippat med ekonomiska eller andra åtaganden, etc., så 
var det inget orealistiskt förslag. Hof var säkerligen medveten om att lärde i 
Stockholm skulle kunnat uppfatta detta som söndrande, så han har lagt en del 
tankearbete på att ripostera dylika argument. Att han valt att kalla det 

                               
88  Ibid., s. 4. 
89  Ibid., s. 5f. 
90  Ibid., s. 6f. 
91  Ibid., s. 7f. 



 406 

”Gille”, till skillnad från ”Akademi” eller ”Societet”, har också drag av att 
undvika anklagelser för konkurrens. Hof namnger inte dem han diskuterat 
detta förslag med, men det är mycket troligt att han diskuterat med sin 
konsistoriekollega Sven Wilskman. 

Varför lade Hof detta förslag? Det var säkerligen ärligt menat och 
tillfället inte olämpligt. En ny biskop hade tillträtt, obunden av tidigare 
allianser och tvistiga ärenden i konsistoriet, därtill en biskop Hof sedan 
gammalt var bekant med. Hofs intresse för naturen och språket, framför allt i 
Västergötland, talar för att han gärna skulle sett ett sådant lärt sällskap ta 
form. 

Därtill var Vetenskapsakademien, grundad 1739, inte den anda akademin 
vid denna tid. Sedan 1719 hade Bokwettsgillet verkat i Uppsala, från 1728 
som kunglig Vetenskapssocietet. 1753 hade drottning Lovisa Ulrica upphöjt 
sin hovkrets till Svenska Vitterhetsakademien.92 Så det fanns just i tiden 
prejudikat för bildande av nya akademier. Och som Frankrike var ett 
föregångsland i kulturen, varför skulle inte Sverige kunna följa dess exempel 
och inrätta lokala akademier? Möjligen har Hof också haft kännedom om ett 
liknande initiativ i Åbo, där akademiker samma år bildade ett vetenskapligt 
sällskap under ledning av biskop Browallius, en tidigare naturvetare.93 

Men vi kan inte heller utesluta mer personliga motiv hos Hof. Som 
sekreterare i en landskapets vitterhetssocietet, med ansvar för korrespondens 
och utgivande av handlingar, skulle han kunnat söka sig bort från 
gymnasiekollegiet och domkapitlet. Möjligen är man för konspiratorisk, om 
man i detta förslag också ser Hofs försök att ge igen för att han inte invaldes 
i Vetenskapsakademien. Hur det nu är var med hans deltagande i de 
diskussioner som ledde till grundandet av Vetenskapsakademien, så hade 
hans namn senare funnits på föreslag till inval, men den 20 oktober 1753 
röstats ned.94 Närmast på dagen året därpå föreslår Hof att en västgötsk 
akademi bildas. 

Vad blev då resultatet av Hofs förslag? Som så mycket annat som Hof 
sökte uppnå så misslyckades det.95 Exakt vad som hände har väl inget 
utrett.96 Hof skriver i sin självbiografi: 

Förslaget berömdes, men såsom det på intet sätt kunde bidraga till någon 
enskilt fördel, utan hade något beswär med sig i wärkställandet; så giordes 
därwid ingen widare uppmärksamhet, eller anstalt.97 

                               
92  Lindroth 1978, s. 66. 
93  Klinge 1988, s. 240f. 
94  Hildebrand 1939, s. 214. 
95  ”Mitt öde tycktes däruti warit besynnerligt, att jag ej fått hwad jag högeligen åstundat, 

och det mig merendels tillfallit, som jag icke begiärt, eller welat hafwa.” Hof 1949, 
s. 68f. 

96  Beckman 1923, s. 91, följer Hofs självbiografi och förefaller inte ha sökt andra källor. 
Det är möjligt att ytterligare kan framkomma vid en granskning av relevanta delar av det 
stora domkapitelsarkivet (nu i GLA). 
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Hofs förslag hade en tydlig inventarisk prägel. Det var Västergötland, det 
landskap som Hof, både i detta förslag och i andra skrifter,98 uttrycker sin 
kärlek till och vilja att främja, som skulle inventeras på snart sagt alla 
områden. Om Sven Wilskman ännu stod på tröskeln till en inventarisk 
regional identitet, så finner vi den klart framträdande hos Sven Hof. 

Bland det tänkta vitterhetsgillets uppgifter fanns studiet av 
västgötadialekten. Detta var Hofs eget specialområde. Det arbete som Sven 
Hof idag är mest känd för är också hans Dialectus Vestrogothica, ”Den 
västgötska dialekten”.99 När denna skrift utkom 1772, så var det den största 
och grundligaste studie som ägnats en enskild dialekt i Sverige.100 Inte utan 
skäl framhävs Sven Hof som den förste verklige dialektologen i Sverige, och 
hans indelning i svea- och götamål används fortfarande.101 Något skall här 
sägas om Hofs dialektstudier, då de både bekräftar och modifierar hans 
inventariska identitet. 

Även om hans studie och ordlista över västgötadialekten utkom 1772, så 
hade arbetet påbörjats mer än två decennier tidigare. I ett latinbrev till Johan 
Ihre 1753 uppger han att ordlistan redan uppgår till över tvåtusen ord.102 I 
detta brev finns också en del av de åsikter som Hof sedan framför i Dialectus 
långa inledande översikt, som att västgötamålet tillhör de dialekter som mest 
avviker från det gemensamma svenska talet och särdeles liknar det gamla 
sveogötiska språket.103 I en tidskriftsartikel 1758 uppgavs Hof ha samlat 
tretusen ord och ha manuskriptet renskrivet.104 

Dialektstudien har alltså tillkommit under Hofs lärartid i Skara, och man 
föreställer sig att han av lärjungarnas mål erhållit rikligt med tillfällen att 

                                                                                                                             
97  Hof 1949, s. 61. Orden om ”enskilt fördel” kan möjligen syfta på biskopen Halenius, 

vilken i samtiden ”beskylles för girighet”; Warholm 1871-74, bd 1, s. 42. 
98  Hof 1949, s. 61, 69 (wårt landskaps heder och fördel), 130, 131, jfr. också ibid., s. 152. 

Samtidigt var Hof kluven till sin verksamhet i Skara; han hade velat verka i en 
universitetsort eller i Stockholm, jfr. ibid., s. 69. 

99  Sven Hof, Dialectvs Vestrogothica, ad illustrationem aliqvam lingvae Svecanae, veteris 
et hodiernae, dissertatione philologica et vocabulorum Vestrogothicorum indice 
explanata, Stockholm 1772. Sv. övers. (av Sven Blomgren): idem, Den västgötska 
dialekten, till någon belysning av det forna och nuvarande svenska språket genom en 
filologisk avhandling och en förteckning över västgötska ord förklarad, Skara (tr. Vara) 
1993. Den svenska översättningen har utelämnat de flesta av Hofs latinska översättningar 
av de dialektala orden, vilket något minskar värdet av den. 

100  Adolf Noreen, Vårt språk. Nysvensk grammatik utförlig framställning, bd 1, Lund 1903; 
Johan Götlind, Västergötlands folkmål, del 1 (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs 
akademien för folklivsforskning. 6) Uppsala 1940-41, s. 2. 

101  Bertil Malmberg, Histoire de la languistique de Sumer à Saussure, Paris 1991, s. 339. 
102  Sven Hof, Brev till Johan Ihre, 12/11 1753, tr. i: Olavus Andreae Knös, Analecta 

epistolarum, in primis historiam et res litterarias Sveciae illustrantium, Speciman II, 
(diss.) Upsaliae 1787, s. 23-30, uppg. s. 26. Skriften är en avhandling som O. A. Knös 
presiderade för som magister; den är alltså att anse som hans, inte respondentens 
(Andreas Hesselius, dalekarlus). Knös publicerade Hofs brev efter dennes utkast (SSLB: 
Hof 2/B:19). (Knös avskrift finns i SSLB: Knös VII:46). 

103  Ibid., s. 26. Jfr Hof 1993 (1772), s. 20, 47f (§§ 13, 31). 
104  Beckman 1923, s. 123. Beckman har detta efter en uppgift i Svenska Mercurius 1758. 
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notera dialekten. Men det var först när han dragit sig tillbaka från 
lärartjänsten, som han tog itu med utgivandet. I september 1768 meddelades 
på prästmötet i Skara att boken skulle utges, och det närvarande 
prästerskapet lovade prenumerera.105 I november meddelades i cirkulärbrev 
att prenumerationer à 2 daler silvermynt mottogs av konrektorn, magister 
Josef Billgren.106 Listor gick runt i kontrakten på vilka prästerskapet 
tecknade sig för att inhandla boken.107 Men två år efter prästmötet hade inte 
fler än 55 prenumerationer inkommit, vilket inte täckte 
utgivningskonstnaden, och Hof lät meddela att om inte fler strax inkom, så 
skulle han avstå från utgivandet och återbetala de insända medlen.108 Men 
omsider, efter ytterligare två år utkom Dialectus Vestrogothica på ett förlag i 
Stockholm. 

Hofs mödosamma arbete att registrera den västgötska dialekten bär en 
tydlig inventarisk prägel. Det är emellertid nödvändigt att även beakta Hofs 
bevekelsegrunder. Dialektstudien var en del av hans arbete för svenska 
språkets utformning och förbättring.109 Hof ansåg att den bästa svenskan var 
de bildades sveamål, det som talades i Uppland, Västmanland, Närke och 
Södermanland, och som han med ett gemensamt ord kallade uppländska. 
Han ansåg att de bildade i hela landet borde vänja sig av med dialektala 
former som avvek från detta korrektare språk. Men detta uppländska mål var 
inte per definition bättre, också det innehöll en hel del som enligt Hof var 
oriktigt. Det fanns ord och former som brukades i de flesta dialekter, men ej 
i denna uppländska, och dessa ord och former borde ses som de riktigare och 
införlivas med det gemensamma språket.110 Hof sökte alltså normera svenska 
språket, men för att göra det behövde man kunskap om dialekterna. Kunskap 
om dialekter som låg närmare det forna språket, som t.ex. västgötskan, var 
nödvändig även för att tolka gamla handlingar i juridiskt eller historiskt 
avseende.111 

Men ett annat, för Hof på sätt och vis mer näraliggande syfte, var att få 
västgötarna att tala en renare svenska: 

                               
105  Skara stifts prästmötesprotokoll, 8/8 1768, § 14 (GLA: SDA, F VI:1. 

Prästmöteshandlingar 1685-1833). 
106  Skara domkapitels cirkulärbrev, 30/11 1768, P.S., tr. [Skara 1768]. Om Billgren, Lq 

2159. 
107  Skara domkapitels cirkulärbrev, 9/8 1769, § 6, tr. [Skara 1769]. I ett vehiculum till detta 

cirkulärbrev, dat. 14/8 1779, skriver Anders O. Knös, då förste teologie lektor i Skara och 
prost över Kinne kontrakt (Lq 1907), att han sänder runt en teckningslista i prosteväskan; 
(Domkapitlets cirkulärbrev med Anders O. Knös vehiculi 1758-1776, SSLB: Knös 89). 

108  Skara domkapitels cirkulärbrev, 12/9 1770, P.S., tr. [Skara 1770]. 
109  Sven Hof deltog med skrifter i debatterna om svenska språket på 1750- och 1760-talet, 

se: Beckman 1923, s. 121f; Lindroth 1967, s. 762, 766ff, 778. Hofs svenska har 
analyserats i Natanael Beckman, Bidrag till kännedom om 1700-talets svenska 
huvudsakligen efter Sven Hofs arbeten, (diss.) Lund 1895 (även i Arkiv för nordisk 
filologi, bd xi (ny följd vii), s. 154-258). 

110  Hof 1993 (1772), s. 3, 5, 6, 10, 20, 58, m.fl. Jfr också bokens hela titel! 
111  Hof 1993 (1772), s. 3f. 
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Eftersom den västgötska dialekten räknas bland dem, som mest avvika från 
svenska språkets egenart och allmänna sätt att tala, har jag trott mig genom 
detta lilla arbete, sådant det nu är, skola göra mina landsmän [västgötarna] 
men i synnerhet den studerande ungdomen hos oss [västgötar], vilken jag 
främst velat ha det tillägnat, en icke ovälkommen eller onyttig tjänst, om jag 
blottlägger och visar vår dialekt och lär dem det rätta språkbruket. Ty det är 
skamligt, att icke blott gossar och ynglingar i skolorna utan även många av de 
yngre och äldre lärde männen äro så vårdslösa i fråga om vårt lands språk, att 
de icke veta, vad som säges rätt eller annorlunda, och vilseledda av sin 
dialekt, icke ens ur en bok eller något skrivet kunna rätt läsa, vad de där se 
tydligt utskrivet.112 

Denna ”vårdlöshet” för med sig att inte heller latinet, ett språk på vilket ändå 
stor möda lägges, uttalas på rätt sätt. Brister i svenskans uttal finns såväl hos 
lärjungar som lärare. I andra landskap finns också avvikande dialekter, 
gotländska, dalmål, etc., men de som talar dem brukar ”vänja sig av med det 
simpla språket”. Men så ej västgötarna! Hof när dock en förhoppning att 
hans skrift skall ”skaka av våra landsmän denna gamla tröghet”.113 

Dialectus Vestrogothica omfattade 334 sidor och torde, även av 
författaren själv, ha uppfattats som stor och dyr för de ynglingar till vilka 
den delvis var ämnad. Så tror jag man skall tolka att Hof 1776, fyra år 
därefter, utgav ett litet häfte med några förmaningar, Monita nonnulla, vari 
han sammanfattade de råd som fanns implicit i Dialectus och gav exempel 
på västgötska ord och uttal som borde undvikas.114 Den inledande meningen 
förklarar syftet: 

Lär er icke blott grekiska och latinska ord och deras bokstävers uttal, utan 
även, av andra nationers bruk, rätt uttala svenska, så att ni inte, när ni 
kommer till akademierna, och något skall framföras i disputationer, examina 
och orationer, i synnerhet i religiösa ting, utsätter er för andras åtlöje.115 

I tolv paragrafer går han sedan igenom sådant som en västgöte måste se upp 
med för att smälta in i den svenska språkmiljön. Den första paragrafen ägnas 
uttal av grekiska, den andra av latinska ord. Den tredje paragrafen är en 
systematisk genomgång av tjugo olika slag av vokalavvikelser i västgötskan, 
t.ex. ”Mörkt o (ô) för å, särskilt i långa och ensamma stavelser: ôt (tar dativ), 

                               
112  Hof 1993 (1772), s. 5. 
113  Hof 1993 (1772), s. 6. Jfr ibid., s. 20, 29, 59 (§§ 12, 18, 37). Jfr den skildring av 

västgötskt bruk av svenska och latin, som han ger i självbiografin, Hof 1949, s. 59. 
114  Sven Hof, Monita nonnulla Juventuti Gymnasticae et Scholasticae Sc[arense] fortassis 

non inutilia, Skara 1776. Det lilla oktavhäftet om 16 onumrerade sidor är anonymt, men 
under sista sidans text i exemplaret i Hofs samling, har han skrivit sin signatur, ”Sv. H.” 
(SSLB: Hof 6/E). 

115  ”Discite non Graeca solum & Latina vocabula eorumqve elementa, sed Svecana etiam 
recte, & ex aliarum nationum usu, pronunciare, ne, cum ad Academias perveneritis, & 
aliqvid in disputationibus, examinibus et orationibus, Sacris praesertim, sit proferendum, 
vos aliorum irrisioni subjiciatis.” Hof 1776, sign. A1r. 
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skôp, hôl, flô, skôda, lôda, tôla, lôta; för; åt, skåp, hål, flå, skåda, låda, tåla, 
låta.”116 I den fjärde vill Hof ha västgötaynglingarna att bortlägga e och a 
som kopula i sammansatta substantiv och adjektiv, t.ex. brännewin och 
wägalag för brännwin och wäglag.117 I den femte paragrafen vill han, utom i 
vissa få ord, få bort tjockt l, eftersom bondska och ovårdade ljud sårar 
finkänsliga öron.118 Han ger därpå en lista över förvrängda ord i västgötskan, 
genom att ställa dem mot korrekta svenska.119 I § 7 varnas ungdomen för att 
förväxla olika ords betydelser; västgöten säger ”baka”, svensken ”grädda”; 
”kvinna” är för svensken femina, gift eller ogift, men för västgöten hustru.120 
När det kommer till ordens genus pratar västgöten dumheter (hallucinantur), 
enligt Hof: molnen, tiden, floden hon, medan svensken säger målnet det, 
tiden han, floden han. Städers och bygders namn (nomina urbium & 
regionum) är neutrum slår han även fast.121 Varken ändelser på e (penne, 
hafre, timme, för svenska penna, hafra, tima) eller de västgötska 
pluralformerna (prästera, dygdera, böckera) accepterades av Hof (§§ 9f.).122 
Inte heller de (ofta hårda) västgötska verbböjningarna (konjugationerna).123 
Den sista paragrafen är en lång lista på västgötska ord, som ynglingen skall 
avstå från att använda: ”ajijana” för svenska ack, ”dröppja” för idissla, 
”gealös” för ostadig, ”wälta” för stjälpa omkull, ”öffs” för takfot, osv. ”Ball” 
och ”balle” var obscena ord. Det enklitiska ”la”, som i ”jag wetla, serla” 
skulle bytas mot svenska jag wet väl, ser wäl; osv.124 För annat som är 
nödvändigt att kunna för den ”studerande ungdomen av vår nation”, 
hänvisade Hof slutligen till Dialectus Vestrogothica.125 

Sven Hof var möjligen den förste som så eftertryckligt ville normera 
västgötamålet efter ”rikssvenskt” tal. Ännu under första hälften av 1900-talet 
skulle sådana röster göra sig hörda i svenska skolkretsar, även i Skara.126 

Det är lätt att tycka att Hof här var motsägelsefull; å ena sidan ville han 
värna det västgötska, och han förtecknade omsorgsfullt västgötamålet, å 
andra sidan ville han praktiskt taget utplåna denna dialekt. Men Hof själv såg 
nog inte något motsägelsefullt här; det fanns tvärtom logik i detta. För om än 
Hof helst hade sett att han fått sin livsgärning på någon högre plats i 

                               
116  ”O obscurum (ô) pro å, maxime in Syllabis longis & nudis: ôt (nota dativi casus) …”. 

Hof 1776, sign. A2r-A4r, cit. sign. A2v-A3r. 
117  Hof 1776, sign. A4r. 
118  Hof 1776, sign. A4r-v. 
119  Hof 1776, sign. A4v-A5v. 
120  Hof 1776, sign. A5v-A6r. 
121  Hof 1776, sign. A6r-v. Jfr Sven Hof, Inbjudan till Johan Ekholms oration, dat. 12/6 1752, 

tr. [Skara 1752], där det heter: ”Han talar om wår stad, den lilla kiära Skara”. På 
exemplaret i Hofs egen samling har han för hand ändrat ”den” till ”det” (SSLB: Hof 
2/B:11). 

122  Hof 1776, sign. A6v-A7r. 
123  Hof 1776, sign. A7r. 
124  Hof 1776, sign. A7r-A8v. 
125  ”Studiosae juventuti nationis nostrae”; Hof 1776, sign. 8v. 
126  Se Jacobsson 1999, s. 118f. 
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Stockholm eller vid något universitet, så låg honom Västergötland och 
landsmännen varmt om hjärtat. Det råder ingen tvekan om det. Och det är 
just detta som förklarar att han ville vänja landsmännen av att tala 
västgötska. Han kunde inte tåla om västgötar blev till löje för dialekten.127 
Han fann det skamligt att lärda män i offentliga ämbetssysslor så talade 
dialekt, att många inte förstod dem; detta ville han ändra vad hans egna 
landsmän angick.128 Hof drevs här av en omsorg om de egna. Det finns här i 
det inventariska även ett stråk av kritisk identitet. 

3. Topografiska sällskapet  

1. Sju unga män 

Vi skall nu stifta bekantskap med några av de västgötar som kom att ge 
uttryck för en inventarisk identitet under 1700-talets sista decennier. På 
1760-talet var de unga och gick i Skara gymnasium, där de grundade ett 
kortlivat topografiskt sällskap. Sällskapets historia tecknades 1950 i en skrift 
av förre folkhögskolerektorn och intendenten vid Västergötlands 
fornminnesförening, Sanfrid Welin.129 Denna skrift och de uppgifter ur brev 

                               
127  Hof 1776, sign. A1r. 
128  Hof 1993 (1772), s. 5. 
129  Sanfrid Welin, Svenska Topografiska Sällskapet i Skara. En tidig Skaradjäkne-förening, 

(Skrifter utgivna av Skaradjäknarnas förenings Skaraavdelning. 1.) Skara 1950. Skriften 
är författad av en fortfarande intellektuellt vital 94-årig man, och bygger på arkivalier i 
Skara stiftsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. Mitt intryck är att han personligen 
inte bedrev själva arkivarbetet, även om han skrev skriften. Sällskapets protokollsbok 
hade hittats av läroverksadjunkten Ernst Carlsson; andra arkivalier i Skara torde den i 
samlingarna gott bevandrade bibliotekschefen Carl Vilhelm Jacobowsky ha 
tillhandahållit (jag äger det exemplar av skriften, vilket Welin med en personlig 
dedikation tillställde Jacobowsky ”med tacksamhet för all den hjälp som erhållits”); men 
en del hade han möjligen funnit själv (han har i vart fall med sin breda blyerts på en del 
anonyma dokument noterat identifierbara författarskap). Uppgifter ur de Gyllenhaalska 
samlingarna i UUB torde förste bibliotekarien Hans Sallander, västgöte och skaradjäkne, 
stått till tjänst med. Som Sven Kilander påpekat torde Welin här bygga på 
andrahandsuppgifter (Sven Kilander, ”Anders Dahl som botanist och topograf i 
Västergötland”, Västgötalitteratur 1988, s. 3-27, spec. s. 24n19). Welins skrift var ett 
pionjärarbete, och det finns anledning att på flera punkter förhålla sig kritisk till hans 
tolkningar. Ingen har dock på allvar granskat den bild han givit. Här nedan skall bara de 
invändningar göras som har relevans för denna studie. Sanfrid Welins (1855-1954) 
verksamhet under ett nästan hundraårigt liv skulle förtjäna en egen studie; i väntan på en 
sådan kan man, med den försiktighet som i sådana fall alltid är av nöden, läsa sonens 
biografi över fader: ”Sanfrid Welin. Ett försök till levnadsteckning av sonen, Harald 
Welin”, (stencil) Hässelby 1983 (SSLB). (Sanfrid Welins och den Welinska 
släktföreningens omfattande arkiv finns i SSLB.) 
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och handlingar som där återfinns har legat till grund för allt som skrivits om 
detta sällskap därefter.130 

”Svänska Topografiska Sällskapet i Skara” stiftades den 13 september 
1769 av sju märkliga män och ynglingar. Ålderman i sällskapet var Clas 
Bjerkander (1735-1795),131 vid tillfället 34 år. Han var son till en 
dagsverkesarrendator under Dagsnäs säteri, och som han hade läshuvud 
sändes han 1746 till Skara skola på sockenstämmans inrådande.132 I Skara 
hade han som lärare bl.a. de ovan behandlade Martinus Lidgren och Sven 
Hof; den senare var säkerligen inte utan inflytande över Bjerkanders tidiga 
intresse för naturen. Redan under sin gymnasietid började Bjerkander föra 
dagliga anteckningar om väder och naturens växlingar.133 Han höll 1758 på 
gymnasiet ett avskedstal om Kinnekulle.134 På hösten samma år skrevs han in 
i Uppsala, där han, sannolikt av ekonomiska skäl, stannade blott ett år.135 
Under detta år skall han ”med förtjusning” ha följt Carl von Linnés 
undervisning,136 men han var inte personligen bekant med den store.137 
Henrik Sandblad har beskrivit Bjerkanders sociala situation vid hemkomsten 
1759: 

Den möjlighet som fanns för en fattig bondestudent i Bjerkanders situation 
efter återkomsten från Uppsala, det var att söka sig beskyddare och främjare 
inom högre stånd, i första hand bland hembygdens lantadel, och på den vägen 
komma till en syssla med dräglig lön för att kunna odla bokliga och 
vetenskapliga intressen.138 

                               
130  T.ex. Sandblad 1975, s. 134ff. 
131  Lq 2271. Christopher Aurivillius, ”Bjerkander, Clas”, SBL, bd 4 (1924), s. 487-498. 

Bjerkander (även stavat Bierkander) tog sitt namn, redan under skoltiden i Skara, efter 
födelsesocknen Bjärka vid Hornborgasjön. Om Bjerkander har åtskilligt skrivits. Den 
idéhistoriskt fullödigaste skildringen är Henrik Sandblad, ”Linneansk pastoral. En 
miljöstudie kring Clas Bjerkander”, i: Gunnar Eriksson, Tore Frängsmyr & Magnus von 
Platen (red.), Vetenskapens träd. Idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth. 
28.XII.1974, Stockholm 1974, s. 117-156. Två idéhistoriska uppsatser har skrivits om 
Bjerkander: Karl-Henrik Aronson, ”Prästen och linneanen Clas Bjerkander – en 
idébiografi”, C-uppsats, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet, vt 1998 (handled. 
Ronny Ambjörnsson), och idem, ”Clas Bjerkander – en linneansk lantpräst”, D-uppsats, 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet, ht 1999 (handled. Nils 
Eriksson). En kort version av den senare, med inriktning på Bjerkanders publikationer, 
har senare utgivits: Karl-Henrik Aronson, ”Den flitige akademiledamoten”, 
Västgötalitteratur 2002, s. 7-16. 

132  Skara Stifts-Tidningar 1795, nr 38, dat. 24/9 1795. Biografi över Clas Bjerkander (1735-
1795). 

133  Aurivillius 1924, s. 487; Sandblad 1974, s. 119. 
134  Clas Bjerkander, Tal om Kinnekulle hållet 1758 i Skara gymnasium, Skara (tr. Uppsala) 

1977. 
135  Aurivillius 1924, s. 487; Sandblad 1974, s. 120. 
136  Aurivillius 1924, s. 487. 
137  Sandblad 1974, s. 135. 
138  Sandblad 1974, s. 120. 
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Bjerkander blev först informator hos änkeöverstinnan von Nackreij på 
Hjelmsäter vid Kinnekulle och sedan, 1761, prästvigd till hennes 
huspredikant, ehuru utan några andra teologiska studier än de som beståtts 
av gymnasiet. Två år senare, 1763, blev han komminister i Götene, 
säkerligen på von Nackreijs inrådan.139 Därefter gick den prästerliga 
karriären långsammare; 1785 blev han kyrkoherde i Grevbäck och 1792 
prost över egen församling. 

Bjerkander var närmast idealtypen för tidens naturalhistoriska intresse 
bland lantpräster.140 Han antecknar dagligen vad han finner i naturen, inköper 
en termometer för att göra noggranna observationer, skaffar sig den 
litteratur, fr.a. entomologisk, som han har möjlighet och råd att komma 
över,141 insänder regelbundet rön till Vetenskapsakademien,142 publicerar sig 
i pressen,143 samt korresponderar med vetenskapsmän, bl.a. Johan Falck i 
Petersburg,144 och naturintresserade prästmän i samma lantliga belägenhet 
som han själv.145 Bjerkanders noggranna undersökningar om skadeinsekter 
gjorde honom till den praktiska entomologins pionjär i Sverige.146 Han 
invaldes i Svenska Vetenskapsakademien (ämnessven 1771, ledamot 

                               
139  Hur detta gick till beskrivs hos Sandblad 1974, s. 121, och anförda noter. 
140  Jfr Lindroth 1967, bd 2, s. 207. 
141  Vetenskapsakademien skänkte honom 1781 Charles De Geers entomologiska storverk, 

Memoirs pur servir à l’Histoire des Insectes, Stockholm 1752-78, i nio kvartoband, 
vilket han sedan testamenterade till Skara stifts- och gymnasiebibliotek. Sandblad 1974, 
s. 129; Skara Stifts-Tidningar 1795, nr 32, dat. 13/8 1795, ”Donationer til Gymnasii 
Bibliotheket”; Luth 1830, s. 275. 

142  Aurivillius 1924, s. 487, uppger 49 publicerade rön i Vetenskapsakademiens handlingar 
1773-1795,och ger förteckning s. 488f. Bjerkander uppgav 1795 att det rörde sig om 50 
rön: ”Detta var mitt 50de tryckta Rön, blifva 3 til lagde under prässen, som äro färdige 
der til, har jag så många som von Linné i Handl.” (Clas Bjerkander, Brev till Olof 
Andersson Knös, 2/6 1795, SSLB: Knös IV A:151). Möjligen finns förklaringen till 
skillnaden i ett brev 1780, då Bjerkander ondgör sig över att KVA:s sekreterare 
Wargentin slår samman hans artiklar; ”Är icke sådant olagligt?” (idem, Brev till Olof 
Andersson Knös, 13/12 1780, SSLB: Knös IV A:139). Alla Bjerkanders brev i Knös 
saml., vol IV A, nr 94-152 (SSLB), har felaktigt placerats bland Bjerkanders 
meteorologiska anteckningar (SSLB: Bjerkanders saml.). 

143  Aurivillius 1924, s. 487. Aronson 2002, s. 15, har räknat till runt 200 artiklar i tre 
tidningar. Någon förteckning av Bjerkanders tidningsartiklar finns inte. Karl-Henrik 
Aronson 1999, s. 18ff, har funnit en artikelserie i Götheborgs Tidningar, vilken sträcker 
sig från nr 96, 1788, till nr 109, 1792, vari Bjerkander beskriver 100 ”gamla fel och 
meningar” och tillbakavisar dem med naturalhistoriska rön. Möjligen förhastar sig 
Aronsson när han på denna grund kallar Bjerkander upplysningsman; att bekämpa 
fördomar och vidskepelser hörde till en prästmans normala verksamhet. 

144  Henrik Sandblad, ”Bjerkander, J. P. Falck och Tessin. Några brev till och om 
Kinnekulle”, Lychnos 1979-80, s. 260-268. Annan vetenskaplig korrespondens behandlas 
i Sandblad 1974, s. 127ff, 135, 144. 

145  ”Detta epistolära samröre vid sidan av de stora lärdomscentra utgör ett betydligt, fastän 
svåråtkomligt inslag i tidens vetenskapliga kommunikation.” Sandblad 1974, s. 135. 
Detta forskningsuppslag har vad jag vet inte upptagits. 

146  Aurivillius 1924, s. 488; Lindroth 1967, bd 2, s. 206ff. 
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1778),147 och kallades, av allt att döma för rönen om rotmasken, till 
korresponderande ledamot av franska jordbruksakademien 1785.148 Olof 
Knös ansåg Bjerkander höra till de lärdaste i stiftet.149 

Av de övriga deltagarna i sällskapet var ingen över tjugo år gammal. 
Äldst var Johan Abraham Gyllenhaal (1750-1788),150 son till den 
boksamlande kornetten på Höberg, Hans Reinhold Gyllenhaal. Han hade vid 
sällskapets bildande redan lämnat gymnasiet, vilket skedde med ett 
avskedstal 15 juni 1767 om bergsvetenskapens historia och utveckling i 
Sverige.151 Han studerade först i Lund, där han 1768 disputerade pro 
exercitio för en avhandling om bergsdomstolar,152 och reste på våren 1769 
till Uppsala där han studerade under Linné och Bergman.153 Sommaren 1767 
hade han antagits som auskultant i bergkollegiet.154 Gyllenhaal intresserade 
sig främst för geologi. Men där tidigare forskare ägnat sig åt fasta berget 
ägnade sig Gyllenhaal åt studier av avlagringar och blev en av den svenska 
kvartärgeologins grundare.155 Han blev ämnessven i Vetenskapsakademin 
1769.156 1775 blev han direktör vid Åtvidabergs kopparverk i Östergötland, 
där han stannade till sin död 1788. 

                               
147  E. W. Dahlgren, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739-1915, 

Stockholm 1915, s. 188, resp. 54. 
148  Société Royal d’Agriculture; Aurivillius 1924, s. 487; Sandblad 1974, s. 134. 
149  ”Näst doctorerna Wilskman och Elfsten anser jag Kyrkoherden Smedberg och 

Comminister Bjerkander för de lärdaste [i stiftet], åtminstone de som mäst gagnat med 
sina kunskaper och med utgifna skrifter.” Olof Andersson Knös, Brev till C. C. Gjörwell, 
8/1 1782 (original) (SSLB: Knös V B:24). 

150  Lq 2454; Sjöström, s. 278; Hans Sallander, ”Johan Abraham Gyllenhaal och hans 
samlingar till en beskrivning över Västergötland”, Vestrogothica III, Uppsala 1935, s. 48-
58; Olle Franzén, ”Gyllenhaal, Johan Abraham”, SBL, bd 17 (1967-69), s. 556-558; Sven 
Kilander, ”Johan Abraham Gyllenhaal från Höberg. Några anteckningar ur hans 
resedagbok från Västergötland”, Kvänumsbygden, (årg. 30) 1991, s. 5-15. 

151  Andreas Siberg, Inbjudan till Johan Abraham Gyllenhaals oration, dat. 13/6 1767, tr. 
[Skara 1767]; Sallander 1978, s. 48. 

152  Franzén 1967-69, s. 556. 
153  Lq 2454; Franzén 1967-69, s. 556. 
154  Franzén 1967-69, s. 556. 
155  Franzén 1967-69, s. 557. Tore Frängsmyr snuddar i sin avhandling vid frågan om J. A. 

Gyllenhaal, lärjungen, i geologin kan ha påverkat sin lärare, Torbern Bergman, men 
kommer fram till att inget kan sägas så länge inte Gyllenhaals efterlämnade anteckningar 
har undersökts; Tore Frängsmyr, Geologi och skapelsetro. Föreställningar om jordens 
historia från Hiärne till Bergman, (Lychnos-Bibliotek. 26) (diss. Uppsala) Stockholm 
1969, s. 307f. 

156  Franzén 1967-69, s. 558. Dahlgren 1915, s. 188, uppger att den ”En ung Gyllenhaal” som 
antogs till ämnessven 5/7 1769 var Lars Herman Gyllenhaal (1757-1830), men det rörde 
sig säkerligen om Johan Abraham Gyllenhaal. Olof Knös kallade honom runt 1770 ”Reg. 
Coll. Met. et Acad. Scient. Adscriptus”; ”Protocoll hållit vid Svenska Topographiska 
Sällskapets första sammanträde i Scara den 13 sept. 1769”, s. 10 (SSLB: MS. [Skara]). 
Det latinska a(d)scriptus betyder ”inskriven”, ”upptagen” och liknande, gärna med en 
dragning åt nykomling, vilket gör att Knös beteckning av Gyllenhaal svarar mot 
”auskultant i Kungl. Bergskollegiet och ämnessven i Vetenskapsakademien”. (Sandblad 
1979, s. 86, översätter också adscriptus med ämnessven.) 
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Johan Abraham Gyllenhaal hade redan under gymnasieåren börjat samla 
växter, mineraler och annat som han kunde finna i Västergötland. 
Tillsammans med sin bror Leonard Gyllenhaal (se nedan), och ytterligare 
inspirerad av det sällskap de var med att grunda 1769, samlade han under de 
första åren av 1770-talet alla upplysningar han kunde finna till en 
beskrivning av Västergötland. Beskrivningen ordnades och renskrevs, delvis 
av brodern och möjligen först efter Johan Abrahams död, och finns bevarad i 
tre tjocka kvartoband.157 Gyllenhaal beskriver landskapet (främst Skaraborgs 
län) ur såväl fysisk som ekonomisk synvinkel, men därtill har han också haft 
öga för fornlämningar, dialekter, levnadssätt, seder och bruk.158 Det är en 
beskrivning som delvis röjer ett perspektiv ovanifrån; han vill som Linné och 
andra fara runt i landskapet och upptäcka dess natur och till vad nytta den 
kan vara. Men som beskrivningen, i det skick vi har den, är tillkommen efter 
den tid som här behandlas, och därtill vore värd en separat studie, så lämnas 
vi den här. 

Leonard Gyllenhaal (1752-1842) var Johans Abrahams yngre broder.159 
Han genomgick Skara skola och gymnasium 1759-68, och hade även han 
lämnat gymnasiet när sällskapet bildades. Han uppehöll sig 1769 i Uppsala 
och bevistade, ehuru inte inskriven som student, Linnés undervisning. Det 
föll på Leonard Gyllenhaals lott att upprätthålla släkttraditionen att en son 
skulle bli soldat, och 1769 enrollerade han sig vid adelsfanan och 1773 vid 
drabantkåren. Tjänstgöringen vid den senare innebär vakthållning vid hovet 
och gav långa ledigheter. Han avancerade genom graderna, tills han tog 
avsked som major 1799. Den yngre Gyllenhaal hade sedan skolåldern ett 
starkt intresse för naturalhistorien, och ägnade ledigheterna till att studera på 
egen hand, fr.a. intresserade han sig för insekter. Han medföljde, som ovan 
nämnts, sin äldre bror på studieresor i Västergötland i början av 1770-talet 
och renskrev sedan dennes anteckningar till beskrivning över landskapet. 

1784 övertog Gyllenhaal fädernesäteriet Höberg i Norra Vånga, söder om 
Skara, och moderniserade egendomen till ett mönsterjordbruk, för vilket han 
belönades med Vasaorden och blev självskriven i styrelsen för 
hushållningssällskapet i början av 1800-talet. På Höberg inrättade han en 
paviljong, ”Flughuset”, där han hade sina entomologiska samlingar och 
arbetsrum. När de överlämnades till Vetenskapssocieteten i Uppsala 1836 
utgjorde samlingarna 400 lådor. Gyllenhaal började 1808 utge en 
beskrivning över svenska insekter.160 I fyra gedigna band om tillsammans 

                               
157  Johan Abraham Gyllenhaal, ”Skaraborgs läns naturalhistoria”, 3 bd (UUB: S 36.d3-5). 

Beskrivningen är indelad i 138 avdelningar; register till dessa finns i del 1. 
Beskrivningen bygger till dels på hans resejournaler 1771-1775 (UUB: S 36.d1-2). 
Gyllenhaals ”manuskriptmassor” (Frängsmyr 1969, s. 307) väntar ännu på att utforskas. 

158  Sallander 1935 ger ett referat av manuskriptet. 
159  Olle Franzén, ”Gyllenhaal, Leonard”, SBL, bd 17 (1967-69), s. 558-561 
160  Leonardus Gyllenhal, Insecta svecica descripta, Tom. I: I-IV, Skara 1808-13, Leipzig 

1827. 
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drygt 2.700 sidor systematiserade och beskrev han ordningen Coleoptera, 
skalbaggar. Det var ett vetenskapligt storverk som gjorde honom internatio-
nellt känd. 

Den fjärde deltagaren i sällskapets bildande var Johan Afzelius (1753-
1837).161 Han var son till kyrkoherden Arvid Afzelius i Larv och var 
mellanbrodern i en celeber brödraskara; den äldre brodern var Adam 
Afzelius (1750-1837), naturforskare i bl.a. Sierra Leone, botanices 
demonstrator och e.o. professor i Uppsala, han avled som den siste av Linnés 
personliga lärjungar,162 den yngre var Pehr von Afzelius (1760-1843; 
nobiliterad 1815), kirurg, kunglig arkiater, medicine professor i Uppsala 
1801, en man med en meritlista av ofantlig längd.163 

Johan Afzelius fick undervisning i hemmet, genomgick Skara gymnasium 
1765-1769. I likhet med sina bröder hade han från barndomen ett brinnande 
intresse för naturen. 1769 blev han student i Uppsala och var Västgöta 
nations kurator 1777-78. Afzelius studerade under Torbern Bergman och 
blev hans efterträdare som professor i kemi 1784. Han kom att ägna sig åt 
den dagliga undervisningen, mindre åt anställande av rön, och förestod länge 
universitetets mineralogiska samlingar. 1801 blev han ledamot av 
vetenskapsakademien. Johan Afzelius var något av ett original; i hans samtid 
cirkulerade många historier om ”Sten-Jan”. Han pendlade mellan att vara 
dyster och uppsluppen, levde ogift, men höll det läckraste bordet i Uppsala. 

Den femte deltagaren var Daniel Eric Naezén(ius) (1752-1808).164 Han 
var son till en oredig pastorsadjunkt, som vållade domkapitlet åtskilligt 
huvudbry, och blev tidigt faderlös. Under knappa omständigheter tog han sig 
genom skola och gymnasium i Skara. Han blev student i Uppsala 1770 och 
var Västgöta nations kurator 1778-79. Han planerade ett tag att skriva en 
avhandling om Skara,165 men valde sedan ett botaniskt ämne och disputerade 
strax före jul 1779.166 I Uppsala studerade han medicin, varefter han 1782 
blev provincialmedicus i Västerbotten, där han bl.a. införde koppympningen 
                               
161  Lq 2463; Sven Odén, ”Johan (Jan) Afzelius”, SBL, bd 1 (1918), s. 221-224; Carl 

Afzelius, Afze Larsson i Afzegården, Broddetorp, och hans ättlingar. Genealogiska och 
biografiska anteckningar, Skövde 1927, s. 80-83. 

162  Lq 2440; Afzelius 1927, s. 84-89; Sten Lindroth, ”Adam Afzelius. En linnean i England 
och Sierra Leone”, Lychnos 1944-1945, s. 1-54. 

163  Lq 2635; Afzelius 1927, s. 97-103. 
164  Lq 2490; Henrik Sandblad, ”Næzén, Daniel Erik”, SBL, bd 26 (1987-1989), s. 371-373; 

idem, Världens nordligaste läkare. Medicinalväsendets första insteg i Nordskandinavien 
1750-1810, (Lychnos-bibliotek. 32) Uppsala & Stockholm 1979, s. 71-174. Naezén lade 
tidigt bort latinändelsen i sitt namn. 

165  Daniel Eric Naezén, Brev till Olof Andersson Knös, 23/9, 22/11 1773 (SSLB: Knös 
VI A:18, 19). 

166  Avhandlingen var Nova graminum genera, under Carl von Linné d.y., jfr Sandblad 1979, 
s. 86ff. Pehr Fabian Aurivilliius, Brev till Olof Andersson Knös, 14/1 1780 (SSLB: Knös 
IV A:58), har skildrat disputationen: ”Naezens Act geck dåligt nog, Han har som Bror 
vet svårt, att exprimera sig på Svenska, ännu mera på Latin, Han talte likväl temmeligen 
jämt, fast det ej så särdeles angeck opponenternes argumenter. Professorn talte helt kort 
ett par gånger, hvilket geck någorlunda an.” 
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(variolation). Naezén slets mellan naturstudiet och kulturen. Hans intresse 
för botanik, entomologi och medicin hade att kämpa med hans intresse för 
topografi, historia och musik. Han var ledamot av både Musikaliska 
akademien (1791) och Vetenskapsakademien (1793). 

Den sjätte deltagaren var Andreas (Anders) Dahl (1751-1789).167 Han var 
son till kyrkoherden i Saleby, och intogs i Skara skola 1761, i gymnasiet 
1765. Dahl blev student i Uppsala 1770, där han studerade medicin. Efter att 
ha disputerat pro exercitio och tagit medico-filosofisk examen, tvingade han 
av brist på tillgångar bort från akademin. Från 1776 till 1786 var han anställd 
som vårdare av den Alströmerska naturaliesamlingen och botaniska 
trädgården i Kristinedal utanför Göteborg. 1786 överlämnades 
naturaliesamlingen till Åbo universitet, varpå Dahl 1787 utnämndes till 
botanices demonstrator och medicine adjunkt därstädes. Han inte verka 
någon längre tid, då han avled redan 1789. Även Dahl var en ivrig samlare 
av botaniska märkvärdigheter från sina västgötska hemtrakter. 

Den sjunde och siste medgrundaren av topografiska sällskapet var Olof 
Andersson Knös (1756-1804).168 Han var son till stiftets store teolog under 
andra hälften av 1700-talet, den ryktbare Andreas (Anders) Knös, vilken 
avancerade till domprost i Skara 1771. Efter utbildning i hemmet intogs Olof 
Knös i Skara gymnasium 1768. Knös var en brådmogen begåvning,169 vid 
sällskapets grundande blott tretton år gammal, men trots det synnerligen 
aktiv. Han lämnade gymnasiet, nyss sexton år fyllda, med ett latinsk oration i 
anledning av Gustaf III:s kröning 1772; talets ämne var de stora Gustaverna i 
Sveriges historia.170 Knös blev student i Uppsala hösten 1772 och var 
Västgöta nations kurator 1780-81, 1783-84 och 1787-88. Han disputerade 
pro exercitio 1776 på första delen av en avhandling om västgötapoeter som 
skrev på latin, pro gradu för andra delen 1779, varefter han under eget 

                               
167  Lq 2480; Selim Birger, ”Anders Dahl”, SBL, bd 9 (1931), s. 548-551; Sven Kilander, 

”Anders Dahl som botanist och topograf i Västergötland”, Västgötalitteratur 1988, s. 3-
27. 

168  Lq 2523; Gunnar Ullenius, ”Olof Andersson Knös. Kring en gustaviansk 
Skarahumanist”, Skarastudier. Andra samlingen, (Svenska humanistiska förbundet. 61) 
Stockholm 1951, s. 79-105; Henrik Sandblad, ”Från Olof Knös’ studieår”, Lychnos 1962, 
s. 60-90; idem, ”Knös, Olof Andersson”, SBL, bd 21 (1975-77), s. 404-406; Erik 
Hamberg, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier kring förmedling och 
samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden, (Gothenburg Studies in the 
History of Science and Ideas. 7) (diss.) Göteborg 1985. 

169  Sandblad 1962, s. 60. 
170  Lars Frigell, Inbjudan till Olof Andersson Knös oration, dat. 28/5 1772, tr. [Skara 1772]; 

Sallander 1978, s. 52. Knös oration tillhör en av dem som bevarats: Olof Andersson 
Knös, ”Reges Gustavi nomine inclytos in sollemni coronationis festo”, (VgM: SA. 
100:312b). Talet finns, på Västergötlands Museum i Skara, i ett rött pappband med 
främre och bakre pärmprägel: ”OL: A: KNÖS./ 1772”. Varken bandet eller talet har 
någon explicit titel eller rubrik; ovanstående titel är från de ord Knös understrukit i talet, 
och vilka säkerligen är hans markering av talets titel. På museets omslag finns antecknat 
”Gåva från Karin Walter”, men inventarienummer saknas. 
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presidium utgav ytterligare åtta delar fram till 1796.171 Han var e.o. 
amanuens vid Kungliga biblioteket 1778-80. I Uppsala blev han filosofie 
magister (primus) 1779, docent i vältalighet och poesi (latin) 1780, e.o. 
amanuens vid universitetsbiblioteket 1781, och e.o. adjunkt i filosofiska 
fakulteten 1784. 

Knös var en lärdomshistoriker efter tidens snitt och en gudabenådad 
latinist och bibliograf. Hans gode vän, kollega och konkurrent Pehr Fabian 
Aurivillius,172 vilken, med en portion av tidens nepotism, blev 
universitetsbibliotekarie och professor i litteratur- (lärdoms-) historia, 
brukade låta Knös granska sitt latin i avhandlingar såväl som förhandsläsa 
vad som skulle bli den tryckta bibliotekskatalogen.173 Trots all flit, han 
presiderade för 22 egenhändigt skrivna avhandlingar i Uppsala, undervisade 
överfulla kollegier och sökte tjänster, så ville hans vädjanden på den 
världsliga banan aldrig riktigt lyckas. Trött på att ”längre gå och expectera 
wid academien”174 gav han upp och sökte sig till Skara, där han utnämndes 
till lektor i grekiska 1796.175 

Redan i nedre tonåren började Knös samla allt som kunde illustrera 
Västergötland.176 Hans intressen var såväl naturorienterade som historiska 

                               
171  Olavus Andreae Knös, Historiola poëtarum Vestrogothiae latinorum, I-X, Uppsala 1776-

1796. På drygt 200 sidor behandlade Knös latinpoeter från Brynolf Algotsson till Sven 
Dimborg. Kriteriet för inkludering var att de var födda västgötar (en senare outgiven 
serie avhandlingar, till vilka material finns i hans samling i SSLB, skulle behandlat 
naturaliserade västgötar) och skrev på latin, men därtill var goda diktare. Han ger 
exempel på deras dikter, beskriver deras liv, stundom genom svåråtkomliga dokument, 
och avslutar med en bibliografi över deras skrifter och dikter. Det är, med Henrik 
Sandblads ord, ”en grundläggande insats på ett område av Sveriges litteraturhistoria, som 
sedermera har alltför litet beaktats” (Sandblad 1975-77, s. 405). 

172  Om Aurivillius, se Lq 2567; Claes Annerstedt, ”Förteckning å Upsala 
universitetsbiblioteks ledare jämte korta upplysningar rörande deras verksamhet”, 
Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1621-1921, med bidrag av forna och 
nuvarande tjänstemän, (Acta Bibliothecae R. Universitetis Upsaliensis. 1.) Uppsala 
1921, s. 1-39, om Aurivillius, s. 21-24. 

173  Se t.ex. Pehr Fabian Aurivillius, Brev till Olof Andersson Knös, odat. (1790), 20/2, 17/12 
1798, odat. (1799?), 19/2 1799 (SSLB: Knös IV A:76, 83, 84, 86, 87). Knös och 
Aurivillius, som konkurrerade om samma tjänster vid universitetet, var du och bror med 
varandra och förblev vänner livet ut. De hade tillsammans varit Västgöta nations 
kuratorer 1780-81 och 1783-84. Brev växlade mellan de två finns i SSLB och UUB. Olof 
Knös latinkunskaper togs också i bruk av professorn och domprosten Johan Lostbom 
(1732-1802), enligt en bevarad notis: ”Min Gunstige Herr Magister! Var benägen och 
genomse desse verser, som Respondens något för hastigt låtit trycka. Mig synes att i sista 
versen är grammatikaliskt fel. Kl 8 kommer Boktryckaren och detta är reviderade arket. 
Vale.” (Johan Lostbom, Brev till Olof Andersson Knös, odat.; SSLB: Knös V B:132). 

174  Hans Reinhold Gyllenhaal, Brev till Olof Andersson Knös, 7/3 1796 (jfr 1/5 1796) 
(SSLB: Brev till O. A. Knös, 1769-1802, F-L, Skara veterinärinrättning E 1:2, deposition 
från GLA). 

175  Det vilar ett tragiskt sken över Olof Knös levnadsöde, vilket finstämt har förmedlats av 
brorsonen, Anders Erik Knös, ”Knös, Olof Andersson”, Biographiskt lexicon öfver 
namnkunnige svenska män, bd 7, Upsala 1841, s. 111-118. 

176  I ett brev från Carl Daniel Zachau (vi skall senare möta honom) till den trettonårige Olof 
Knös, 4/10 1769 (SSLB: Brev till O. A. Knös, 1769-1802, M-Ö, Skara 
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och litterära. Med tiden kom han att fokusera på det litterära Västergötland 
och samlade allt han kunde komma över i original och avskrifter, vilket idag 
finns i den gigantiska Knösiska samlingen i Skarabiblioteket,177 ”en hart när 
outtömlig tillgång” för historisk forskning.178 Knös tillhörde en krets av ett 
halvdussin samlare i slutet av 1700-talet, andra som kan nämnas är Johan 
Hinric Lidén och Samuel Älf,179 förutan vilka vi skulle sakna en god bit av 
1700-talets intellektuella liv. 

 
Bild: Första sidan av protokollet från Svenska Topographiska Sällskapets i Skara 
bildande 13 september 1769 (avskrift av O. A. Knös). (SSLB) 

                                                                                                                             
veterinärinrättning E 1:2, deposition från GLA), berättar den förre om sin resa från Skara 
till Mariestad och tillägger: ”hoppas at wid min ankomst til Skara finna dessa Anecdoter 
inrykt i dina ewinnerliga Collectanea”. 

177  Samlingen i SSLB katalogiserades 1976-78 av Gustav Stenholm, med ledning av ett 
handskrivet register utarbetat av lektor Herman Vingqvist; den omfattade då 96 kapslar 
och volymer. Henrik Sandblad återfann två kapslar med brev till Knös i Skara 
veterinärinrättnings bibliotek, vilka sedermera som deponering förts till SSLB. Under 
mitt forskningsarbete återfann och identifierade jag i SSLB Knös samling av latindikter i 
folioformat, vilka nu som nr 97 tillförts samlingen. Under de två sekel samlingen funnits 
i biblioteket har manuskript och brev kommit på avvägar och finns nu även i den 
allmänna manuskriptsamlingen (SSLB: MS). Hundratals brev till och från Knös finns 
även i KB, UUB och på andra håll (se Sandblad 1975-77, s. 406). 

178  Sandblad 1975-77, s. 406. 
179  Om Lidén, se Lars Lindholm, Johan Hinric Lidén. Lärd och resenär, (Acta universitatis 

Upsaliensis. Studier i idé- och lärdomshistoria. 1.) (diss.) Uppsala 1978. Om Älf, se 
SMoK och Bromée 1977, s. 124f. Lidéns samling finns idag fr.a. i UUB och Linköpings 
stiftsbibliotek; Älfs likaså i det senare. 
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2. Typografiska sällskapets bildande 

Som framgår av ovanstående hade dessa sju herrar större delen av sin 
levnadsbana efter den tid som här behandlas. Jag skall här endast uppehålla 
mig vid det topografiska sällskapet och den identitet vi kan utläsa ur dettas 
och dess deltagares verksamhet dessa år i slutet av 1760-talet.  

Dessa sju herrar och ynglingar träffades den 13 september 1769 hemma 
hos nyutnämnde konrektorn vid Skara trivialskola, Eric Afzelius,180 för att 
stifta sällskapet. Den tjugonioårige Eric Afzelius var syssling till Johan 
Afzelius, och hade engagerats att vara sällskapets sekreterare. Han finns 
ingenstans omtalad som regelrätt medlem i sällskapet. 

Gemensamt för de sju som stiftade sällskapet var deras önskan att 
utforska världen, dess natural- och kulturhistoria, och beskriva denna. Från 
sällskapets verksamhet finns bevarat ett häfte i Olof Knös hand, innehållande 
protokollet från stiftelsemötet, samt rön insända från ledamöterna hösten 
1769.181 Protokollet uppger att de sju förenat sig i ”en slags societé, för egen 
öfning i synnerhet”.182 Vid sammanträdet antas ”Constitutioner”, vilka inleds 
med en syftesförklaring: 

§.1. Sällskapets egenteliga afsikt och göromål skall vara, at genom inlämnade 
rön och afhandlingar bidraga til uplysning i hvarjehanda ämnen, som röra 
Historien, Medicin, Physiquen och Oeconomien uti Sverige. 

Deltagarna fastställer ett namn som ”öfverenskommer” med avsikten och är 
”lämpat” efter de vetenskaper som skall drivas: ”Svänska Topographiska 
Sällskapet i Skara”.183 De beslutar också att träffas tre gånger om året, till 
vilka tillfällen avhandlingar, kortare eller längre, skall vara inlämnade. Till 
ledning för dessa avhandlingar skall instruktioner författas och inlämnas 
senats i april 1770. Johan Abraham Gyllenhaal åtar sig att skriva 
                               
180  Lq 2279; Afzelius 1927, s. 23-24. 
181  ”Protocoll hållit vid Svenska Topographiska Sällskapets första sammanträde i Scara den 

13 sept. 1769.” (SSLB: MS [Skara]). Ett halvfranskt kvartoband bundet vid GLA 1957. 
Bandet innehållet det enda bevarade protokollet, samt insända rön för första året. Titeln 
är åsatt främre pärmen vid inbindningen. Handlingarna kommer säkerligen ur Knös 
samling (Welin 1950, s. 13, uppger att de ingår i denna), men har efter inbindningen inte 
återställts dit. Welin (1950, s. 13) antar att Knös avskrivit en ursprunglig protokollsbok. 
Det behöver inte vara så. Lika eller mer troligt är att någon annan protokollsbok inte 
funnits. Protokollsföraren Eric Afzelius har troligen skrivit sitt protokoll på ett separat 
papper, liksom de insända rönen var skrivna på separata papper. Sedan har Knös, 
möjligen på sällskapets inrådan, eller senast när ledamöterna ville ha tillbaks sina rön (se 
nedan), skrivit av dessa i detta häfte. I sällskapets stadgar, § 4, heter det att alla 
inlämnade avhandlingar skall ”för likheten skull, skrifvas alla på postpapper i qvart-
form”. Detta tyder på att man avsett att samla handlingarna i original och inte (till 
skillnad från vad Gyllenhaals ursprungliga förslag 10/1 1768 förutsatte) renskrivna i en 
särskild bok. 

182  ”Protocoll …13 sept. 1769” (SSLB); protokollet upptar s. 1-4. 
183  Stavas ”Svänska” i protokollet; i rubriken till protokollet dock ”Svenska”. 
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instruktionen för fysik och medicin, Johan Afzelius och Andreas Dahl för 
ekonomin, och Daniel Naezén och Olof Knös för historien. 

Till sammanträdet i september hade några ledamöter redan inlämnat 
smärre avhandlingar, vilka följer i avskrift efter protokollet. Bjerkander hade 
insänt tre små avhandlingar med meteorologiska observationer för 1768, 
kalender över tolv vanliga växters blomningstid 1758-1769, samt en 
liknande över hundra växters blomningstid 1769.184 Johan Abraham 
Gyllenhaal hade likaledes insänt tre avhandlingar, om tophus kring multnade 
växtrötter, om några svenska musslor (på latin), och om geologiska 
förhållanden vid Uppsala.185 Brodern Leonard Gyllenhaal finns representerad 
med tre avhandlingar om fossiler och naturalier vid Uddevalla, samt rara 
blommor i Vånga.186 

Welin uppger att det efter dessa avhandlingar skulle finnas en lucka om 
fem blad i boken. Han förmodar att bladen, eftersom de kvarvarande 
innehåller naturvetenskapliga arbeten, har innehållit historiska och 
topografiska bidrag, bl.a. av den unge Knös, vilken ”under senare år i 
självkritik rivit bort de nu felande bladen”.187 Så var emellertid inte fallet. 
Bladen fanns i behåll och är nu styfferade på sina platser.188 Ja, Welin hade 
själv sett dem, men inte insett var de hörde hemma.189 Det skulle för övrigt 
varit helt främmande för Knös att slänga något; även de mest puerila alster 
har han sparat. 

Efter Leonard Gyllenhaals bidrag följer så ett rön om att förvara äpplen 
oskadda över vintern.190 Författaren är inte angiven. Därpå är införda två 
avhandlingar om ättebackar i Larv och Larvs kyrkohistoria.191 Dessa är 
säkerligen av Johan Afzelius, som här skriver om sin hemort. Sedan följer en 
kort beskrivning av Soopska graven i Skara domkyrka.192 Författare är inte 
angiven. Sedan återkommer Bjerkander med meteorologiska observationer 
för 1767.193 Detta var de bidrag som Welin saknade 1950. 

Ytterligare ett bidrag från Bjerkander följer, observationer av insekter 
1758-69,194 innan tre botaniska bidrag av Andreas Dahl finns inskrivna.195 

                               
184  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 5-10 (SSLB). Referat i Welin 1950, s. 30. 
185  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 10-28 (SSLB). Referat i Welin 1950, s. 30-32. Dessa 

insändes, enligt Olof Knös anteckning, ibid., s. 10, den 23/10 1769 till sekreteraren 
Afzelius. Originalen finns i Gyllenhaals samling (UUB: S 36.d8, bl.10r-20v). 

186  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 28-34 (SSLB). Referat i Welin 1950, s. 32f. Originalen 
finns i Knös samling (SSLB: Knös 66:104, 105, o. 77:46). 

187  Welin 1950, s. 33, 35 (cit.). 
188  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 35-44 (SSLB). Bladen har alltså identifierats efter 

inbindningen 1957. 
189  Welin 1950, s. 43, om beskrivningar av Larvs församling. 
190  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 35 (SSLB). 
191  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 36-43 (SSLB). 
192  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 43 (SSLB). Nedre delen av bl. 43/44 är bortklippt. 
193  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 44 (SSLB). 
194  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 45 (SSLB). Referat i Welin 1950, s. 34. 
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Den sista sidan rymmer en kort ofullständig beskrivning av lavar vid 
Kinnekulle.196 

Man noterar att här inte finns några bidrag från Daniel Naezén eller Olof 
Knös. Beskrivningen av Soopska graven kan dock vara av Naezén.197 
Anledningen till att dessa bidrag saknas är säkerligen att Knös inte skrivit av 
dem ännu. Av den brevväxling som finns i behåll framgår att fler än de här 
omnämnda rönen och avhandlingarna insändes.198 Knös bidrag torde ha varit 
en beskrivning över Kinnekulle.199 Han arbetade också på en beskrivning 
över Götene och en samling av inskriptioner på kyrkklockor.200 

Förutom bidragen av Bjerkander, som här så att säga övade sig för de rön 
han från 1773 lät införa i Vetenskapsakademiens handlingar, så var detta 
ungdomsarbeten. En del av vad som här samlades kom författarna, fr.a. 
bröderna Gyllenhaal och Daniel Naezén, att återanvända i tryckta och 
otryckta arbeten framöver.201 Till karaktären präglades de av författarnas 
intressen, vilka för de flesta låg åt det naturalhistoriska och linneanska. Det 
handlade om att upptäcka, registrera och redogöra för natur och kultur i 
Sverige, men kanske framför allt i Västergötland, deras hemlandskap. De ger 
på så sätt uttryck för en inventarisk identitet. 

                                                                                                                             
195  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 46-47 (SSLB). Referat i Welin 1950, s. 34. Originalen 

finns i Knös samling (SSLB: Knös 66:104a,b, o. 77:45). 
196  ”Protocoll …13 sept. 1769”, s. 48 (SSLB). Welin 1950, s. 34f, förmodar att den är av 

Johan Abraham Gyllenhaal. Originalet finns i Knös samling (SSLB: Knös 66:109): 
”Descriptiones Lichenium antea nunqvam descriptarum.” 

197  ”Mine förste Rön, som, uti Topographiska Societeten i Skara, komma at inlämnas, äro: 
Beskrifn. om Hendene, Yllestad och Skara.” Daniel Eric Naezén, Brev till Olof 
Andersson Knös, 5/10 1769 (SSLB: Knös VI A:4). Naezén insände 1787 till 
Vitterhetsakademien en 1769 författad beskrivning av det Soopska gravkoret; Sandblad 
1979, s. 154. 

198  Se t.ex. Daniel Eric Naezén, Brev till Olof Andersson Knös, 5/10 1769 (SSLB: Knös 
VI A:4); Anders Dahl, Brev till Olof Andersson Knös, 3/9, 20/12 1769 (SSLB: Knös 
IV A:175, 176); Johan Afzelius, Brev till Olof Andersson Knös, 18/2 1770 (SSLB: Knös 
IV A:19). Se också Welin 1950, s. 36-46, och där refererade arbeten. 

199  Anders Dahl, Brev till Olof Andersson Knös, 3/9 1769 (SSLB: Knös IV A:175); Hans 
Reinhold Gyllenhaal, Brev till Olof Andersson Knös, 29/4 1770 (SSLB: Brev till O. A. 
Knös, 1769-1802, F-L., Skara veterinärinrättning E 1:2, deposition från GLA). Knös 
material till denna finns i Sundholms samling (SSLB: Sundholm 202), förutom en 
växtförteckning, Olavus Andreae Knös, ”Catalogus Plantarum qvarundam Rariorum in 
Kinna kulle crescentium”, som finns i Gyllenhaals samling (UUB: S 36.d3, bl. 96-97). 

200  ”Campanologia öfwer Skara stift”, enligt Johan Afzelius, Brev till Olof Andersson Knös, 
7/1 1770 (SSLB: Knös IV A:17). Knös material om Götene finns i Sundholms samling 
(SSLB: Sundholm 202). 

201  Sandblad 1979, s. 154f. 
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3. Typografiska sällskapets förhistoria – Scara Wettenskaps 
Societet 

Detta framträder även när vi ser till sällskapets framväxt. Welin konstaterar i 
sin historik att vissa inlämnade rön tillkommit innan september 1769, men 
ställer sig inte riktigt frågan varför. Han citerar också brev tillkomna 
dessförinnan, vilka diskuterar sällskapet som om det redan fanns för 
händer,202 men tolkar detta som det gällde det blivande sällskapet. Detta är en 
av de svaga punkterna i Welins redogörelse. 

Welin har i sin historik korrekt identifierat Johan Abraham Gyllenhaal 
som initiativtagare.203 I ett brev 10 januari 1768 skrev Gyllenhaal:204 

Knapt laerer någon fullkomligare traegårds- och Blomster-bok laetteligen 
kunna åstadkommas, aen Philip Millers Gardeners Dictionary. Jag tar mig 
derföre den friheten att gie min herre förslag på ett annat faelt, som är nog 
vidstraekt för att sysselsaetta dess nyfikenhet och gier tillfaelle att signalisera 
sig i framtiden. Jag har ett helt åhrs tid haft i hufvudet att författa med tiden 
en historia naturalis vestro-Gothiae, hvilket ock varit hufvudafsigten af min 
dagbok: Men som jag finner, att detta aer mer aen en mans haeva, och jag 
dessutan af mitt öde ej tillåtes att framdeles få vistas i min födelseort, Så har 
det fallit mig in att uppraetta en Societat[is]. pro indaganda Historia naturali 
Westro-Gothiae [Sällskap för utforskande av Västergötlands naturalhistoria]. 
Min herre [adressaten] och min bror [Leonard Gyllenhaal] aero således, 
derest de så finna sig vid, de förste, som ock aero Sielfskrefne att af mig för 
första gången, såsom instiktare, ensam, till ledamöter deraf utvaeljas och 
utnaemnas. Historia naturalis westrogothiae kommo då, kan haenda, att bestå 
af följande delar: 1. Fauna Westro-Gothicae. 2. Flora Westro-Gothicae. 
III. Mineralia Westro-Gothicae et IV. En speciel Physisk beskrifning på de 
förnemste berg, siöar, mineral- och andra kaellor, Strömmar, Skogar och 
Traesk med flera maerkvaerdigheter. 

Får vi tro Gyllenhaal, och inget talar mot vad denne unge vetenskaplige 
talang här har att säga, så har han i ett års tid, dvs. medan han fortfarande var 
kvar i Skara våren 1767, haft i sinnet att skriva en Västergötlands 
naturalhistoria, och för det gjort anteckningar. Hans strukturering av det 
tänkta innehållet röjer att han följer naturens tre riken, djur-, växt- och 
stenriket, men därtill även tänkt sig en fysisk beskrivning av naturens större 
märkvärdigheter, dvs. speciella berg, sjöar, etc. Troligen har han planerat att 
behandla de tre naturens riken genom uppräkning av de företeelser som 
återfanns i den västgötska naturen, med angivande av deras lokaler, samt 
latinska namn enligt Linnés system. Det var inte ovanligt att unga 
                               
202  Welin 1950, s. 8-12. 
203  Welin 1950, s. 5f. 
204  Johan Abraham Gyllenhaal, Brev till ”Min herre och vaen!” (Andreas Dahl), dat. Lund 

10/1 1768 (SSLB: Knös III:194). Gyllenhaals brev är delvis citerat, med vissa 
ortografiska avvikelser, i Welin 1950, s. 6. 
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vetenskapsmän in spe gjorde sådana förteckningar.205 Den fjärde delen skulle 
då vara en regelrätt beskrivning och diskussion av naturföreteelser à la 
Linnés resor. Gyllenhaal har dock funnit det övergå en mans ”haeva”,206 att 
beskriva Västergötlands naturalhistoria, så han försöker dra in sina kamrater 
i arbetet. 

I sin historik över sällskapet skriver Welin om Gyllenhaals brev, att 
”tyvärr känner man inte, vem det är ställt till”.207 Han utesluter dock att det 
skulle vara till Olof Knös, troligen för dess unga ålder; han var vid tillfället 
ännu inte fyllda tolv år. Ett annat brev i Knös stora samling bekräftar också 
att Knös tidigast 1779 kunnat komma över detta brev.208 En noggrann läsning 
av Gyllenhaals brev avslöjar dock vem adressaten var. Titulaturen utesluter 
komminister Bjerkander och lärare i Skara, vilka skulle tilltalats med sin 
titel. Av brevet framgår flerstädes att adressaten har intresse för petrifikat 
och floror, och i framtiden avser att bana sig väg i den lärda världen. 
Adressaten bör därför vara en gymnasist. I brevet omtalas såväl Gyllenhaals 
bror som Afzelierna, vilket utesluter att det är ställt till Leonard Gyllenhaal, 
Adam eller Johan Afzelius. Antalet tänkbara mottagare är nu nere i två, 
Andreas Dahl och Daniel Erik Naezén. Brevets avslutningsfras avslöjar vem 
av dem det var: ”Näst Min ödmiuika haelsnings förmaelan till Herr E. Dahl, 
har jag den ähran”, etc. Detta är tidens övliga sätt att avsluta brev; man 
hälsar till adressatens närmaste innan man tecknar sig som adressatens 
ödmjuke tjänare, eller dylikt. Hälsningen i detta fall är till Andreas Dahls 
äldre bror, Eric Dahl,209 vilket utom allt tvivel gör Andreas Dahl till 
adressaten.210 

                               
205  Se Johan Abraham Gyllenhaal, ”Skaraborgs läns naturalhistoria” (1770-75), 3 bd (UUB: 

S 36.d3-5), t.ex. ”Skaraborgs Läns Ört-historie”, i bd 1, bl. 13-97 (UUB: S 36.d3). Ett 
annat exempel utgör den unge Andreas Dahls lista över vilda växter i Saleby; återgiven i 
Kilander 1988, s. 12. Se även Sven Kilander, ”Clas Bjerkanders beskrivning av Sidön”, 
Västgötalitteratur 1983, s. 59-80, och där anförda förteckning över växter och insekter 
(denna är dock från ett senare skede, 1790). 

206  Gyllenhaal skriver vid denna tid konsekvent ”ae” i stället för ”ä”; möjligen under intryck 
från Sven Hofs ortografiska förslag. 

207  Welin 1950, s. 6. 
208  Olof Knös kom sannolikt över brevet genom byte med Petrus Theodor Köning d.y. 

(1757-1829; Lq 2505); 1779 skrev König till Knös och meddelade att han bl.a. hade ”[...] 
Gyllenhaals bref om första inrättningen af Vestgötha Societeten.” König ville byta brevet 
mot kopparstick (Petrus Theodor König d.y., Brev till Olof Andersson Knös, 1/10 1779, 
SSLB: Knös V B:118). 

209  Eric Dahl (1749-1809), var klasskamrat med J. A. Gyllenhaal; de tog avsked av 
gymnasiet vårterminen 1767 med var sin oration (Sallander 1978, s. 48). Om Eric Dahl, 
se Lq 2422. 

210  Även andra omständigheter talar för Dahl, som att denne blev preses i sällskapet 
(Gyllenhaal hade redan i brevet 10/1 1768 medsänt sin förseglade röstsedel, som inte fick 
brytas förr än alla ledamöter lämnat sina) och i allmänhet det samarbete som de närmaste 
åren utmärkte dessa två herrar. I den Gyllenhaalska brevsamlingen i UUB finns få brev, 
förutom de i denna studie berörda, som härrör från tiden före 1775, så ingen ledning till 
adressaten har kunnat hämtas ur dem (Brev till J. A. Gyllenhaal, samt hans brevkoncept, 
3 bd, i UUB: S 36.d18-20). 
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Gyllenhaals förslag om en societet bör ha diskuterats under året 1768, 
men inget spår av detta dyker upp förrän i början av 1769. Ett belägg för de 
blivande ledamöternas naturintresse möter dock i ett brev från Andreas Dahl 
i januari 1768, vari han gratulerar Olof Knös till ett herbarium ”som du fått 
för så gott kjöp som det vore hittat”.211 

Welin har noterat att verksamheten kom igång på våren 1769 och citerar 
och refererar brev mellan deltagarna,212 men eftersom han inte känt till 
avgörande dokument så har han tolkat de diskussioner som förs i breven som 
förberedelser till bildande av sällskapet i september 1769.213 Men i själva 
verket rör många av breven en redan existerande sammanslutning som 
föregick Topographiska sällskapet och benämndes ”Scara Wettenskaps 
Societet”. 

Den 3 april 1769 sände Johan Abraham Gyllenhaal ett brev till brodern 
Leonard, innehållande ”början till Waestgötha Saellskapets lagar”.214 Den 26 
maj 1769 sände han en ”continuation” av dessa lagar, men som han inte hade 
markerat i sitt koncept var han slutade förra gången, så befarade han att de 
inte skulle hänga ihop.215 Gyllenhaals ”Utkast till Waest-Götha Sällskapets 
Lagar” skisserade ett sällskap med syfte att ”noga uptaecka och utreda 
WesterGöthlands Natural-Historia till alla dess delar”.216 Sällskapets 
verksamhet skulle ledas av en preses, även kallad president, vilken byttes 
varje månad, varvid den avträdande höll ett tal. En ständig sekreterare skulle 
ha sällskapets handlingar och korrespondens om hand. Till de första 
ledamöterna hade ”af Instiktaren”, J. A. Gyllenhaal, utsetts Leonard 

                               
211  Andreas Dahl, Brev till Olof Andersson Knös, 25/1 1768 (SSLB: Knös IV A:172). 

Brevet är återgivet av Welin (1950, s. 35), vilken dock feldaterar det. Detta brev är av 
Gustav Stenholm i arkivförteckningen antecknat som saknat 1977; det finns ej heller på 
angiven plats i Knös samling. Dahls brev, tillsammans med ett dussin andra brev och 
dokument rörande vid Åbo verksamma akademiker (Calonius, Gadolin, Porthan o.a.) 
samt Dahls egenhändiga förteckning över örter i sin trädgård, har någon gång före 1977 
utlånats till Finland. Vid återkomsten har de inte återställts till sina platser i Knös 
samling, utan lagts i ett kuvert som infogats i den allmänna manuskriptsamlingen (SSLB: 
MS. L. Biografi. Samuel Juslenius Brev). 

212  Welin 1950, s. 7-12. 
213  ”man tyckes redan ha föregripit själva verksamheten”; Welin 1950, s. 12. 
214  Brevets datering omnämns av J. A. Gyllenhaal i ett senare brev: Johan Abraham 

Gyllenhaal, Brev till ”Min aldrakiaeraste bror!” (Leonard Gyllenhaal), odat. (slutet av 
april–början av maj 1769) (UUB: S 36.d8, bl. 7v). Detta senare brev utgör ett slags post 
skriptum till J. A. Gyllenhaals text om kalk etc., ”Prodromus Lithographiae Westro-
Goth.” (UUB: S 36.d8, bl. 2r-7v). Brevet är delvis återgivet i Welin 1950, s. 8. 

215  Johan Abraham Gyllenhaal, Brev till ”min aldrakiaeraste brors trogna vaen och bror!” 
(Leonard Gyllenhaal), Lund 26/5 1767 (sc. 1769). (Gyllenhaalska släktarkivet, 
Stockholm.) Brevet är uppenbarligen feldaterat, då J. A. Gyllenhaal höll sitt avskedstal 
på gymnasiet i Skara den 15/7 1767 och inskrevs vid Lunds universitet först hösten 
samma år. 

216  Johan Abraham Gyllenhaal, ”Utkast till Waest-Götha Sällskapets Lagar”, cap. 1, § 1 
(Gyllenhaalska släktarkivet, Stockholm). Utkastet består av 18 sidor, och som Gyllenhaal 
befarade så hänger det inte riktigt samman; efter de första åtta sidorna saknas något, 
liksom slutet på hela utkastet. 
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Gyllenhaal och Andreas Dahl. Förste presidenten (Andreas Dahl) hade sedan 
utsett den ständige sekreteraren, Johan Abraham Gyllenhaal.217 Nya 
ledamöter kunde inväljas. Beslut i sällskapet skulle tas med ”unanima vota”. 
Varje ledamot skulle insända ett rön eller ”memoire” varje månad, och dessa 
skulle sekreteraren inprotokollera.218 

När ledamöternas rön efterhand blev till en mer fullständig ”Wester-
Göthlands Natural-Historia”, skulle de ordnas i fyra delar: Fauna, Flora och 
Lithographia Westro-Gothica, dvs. enligt de tre naturens riken, samt en 
”Chorographia Westro-Gothica, eller Physisk beskrifning öfver Wester-
Göthland”. Gyllenhaal skisserade därefter hur arbetet skulle ordnas inom 
dessa fyra områden; för de två första skulle Linnés systematiska arbeten 
läggas till grund, för det tredje arbeten av Bromell, Wallerius, Linné och 
Cronstedt. Gyllenhaal satte målet att registrera förekomster och lokaler inom 
dessa tre naturens riken. Av arternas svenska namn skulle bifogas ”endast 
sådane, som i Wester-Göthland äro gaengse”.219 Den fjärde delen skulle bli 
den vidlyftigaste och ett kollektivt arbete. Här skulle samlas ”Landets”, dvs. 
Västergötlands, geografi, mineralhistoria, hydrologi och meteorologi, samt i 
ett bihang allt som inte passade under de nämnda avdelningarna, som 
jordbävningar, stora skogar, pest och annat.220 Den tre första delarna skulle 
vara mer registrerande, medan den fjärde skulle bli en beskrivande del. 
Gyllenhaal tar sig sedan för att skissera Västergötlands naturalhistoria.221 

Strax efter att Gyllenhaal sände första delen av utkastet till stadgar, så 
hölls den 14 april 1769 det första sammanträdet med ”Scara Wettenskaps 
Societet”. Till sammanträdet hade Johan Abraham Gyllenhaal (?) inlämnat 
”Rön om Den nytta som Wadsbo-korgar med sig hafwa”.222 Vid samman-
trädet håller Andreas Dahl, som societetens förste preses, ett inträdestal.223 I 
                               
217  J. A. Gyllenhaal har under titeln till texten om kalkar, ”Prodromus Lithographiae Westro-

Goth.” (maj 1769), tecknat ”J. A. Gyllenhahl. Soc. West-G. S. P.” (UUB: S 36.d8, bl. 2r). 
Welin 1950, s. 10, tolkade detta korrekt som ”Västgötasällskapets S(ecretarius) 
P(erpetuus)”, dvs. ständige sekreterare. 

218  Ibid., cap. 1, § 2-5. 
219  Ibid. cap. 1, § 7-9. 
220  Ibid., cap. 1, § 10. 
221  Ibid. Av detta finns 10 sidor i behåll, omfattande inledningen av avdelningen 1 

(geografi), avdelning 2 (mineralhistoria), samt inledningen av avdelning 3 (hydrologi). 
222  Amyntas (Johan Abraham Gyllenhaal?), ”Rön om Den nytta som Wadsbo-korgar med 

sig hafwa, framför Håf-wagnar. Inlämnadt til Scara Wettenskaps Societet, wid dess första 
ordinaira sammankomst d. 14 Apr. MDCCLXIX. af Amyntas.” (SSLB: Sundholm 
216:3.) Rönet är inte fullständigt; bl.a. saknas teckningar som hörde till. Handstilen, en 
driven, spetsig fraktur, överensstämmer med den fraktur som J. A. Gyllenhaal stundom 
använde vid denna tid; se Johan Abraham Gyllenhaal, Brev till okänd (Daniel Tilas?), 2/9 
1770 (J. A. Gyllenhaals brev, bd 3, i UUB: S 36.d20). Det är dock ingen tvingande 
identifikation. Det kan inte nog understrykas att många vid denna tid hade flera olika 
handstilar, beroende på om de skrev fraktur eller antikva, till vänner, mer officiellt, eller 
gjorde anteckningar.  

223  Dioscoridis III (Andreas Dahl), ”Inträdestal”, (14/4 1769) (SSLB: Sundholm 216:2). 
Texten är på ett vikt, men oskuret ark; den senare påförda pagineringen är inte korrekt. 
Handstilen, det osäkra språket och stavfelen är definitivt Andreas Dahls. Hans brist på 
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sitt tal tackade Dahl för förtroendet att få antaga ”så vel Societetens som mitt 
första Praesidentskap”. Han ägnade sitt tal åt ”Nyttan af Rikens noga 
beskrifvande så väl hvad Naturalhistorien, som innefattar Zoologia, 
Botanica, samt Mineralogia, såsom äfven hvad Physiska, Oeconomiska, 
Geographiska och Historiska beskrifning angår.” Detta är det program 
Gyllenhaal skisserade i sitt brev 1768 och i lagarna 1769, men ekonomi, 
geografi och historia har nu tillkommit. Dahl berättade sedan att ”2:ne af 
Herrarna” kommit överens om att författa beskrivningar över orter, men 
funnit att ”en rätt beskrifning var ej giord alenast med Historiska sanningar”, 
varför ”ledare”, varmed han tydligen avsåg beskrivningsplaner, behövdes. 
Dessa herrar hade också sett behovet av ”vissa lagar”, vilket möjligen 
anspelade på Gyllenhaals utkast. Därpå hade sällskapet tagit sin början den 
14 april 1769. Dahl skriver här i imperfekt, men troligen har talet framförts 
denna dag.224 Han talar sedan om nyttan av beskrivningar: 

Länders och Rikens husholdning beror derpå aldra mest at rätt kunna kenna 
alt det som der sjelfvmant alstras på det at hvad som felas och med profit der 
kan vexa och lefva må kunna förskaffas. 

Som exempel ger han kål och potatis, en gång rariteter, men nu allmänna. 
Dahl ger här utryck för det allmänna program som också besjälade Linnés 
provinsresor, att genom studier av landskapet finns vad där av nytta fanns för 
riket. 

Genom att ”all ting noga igenom sökes upfinnes [upptäcks] mycket som 
förr ej är bekant”, fortsatte Dahl. Så har gruvor, nyttiga örter, insekter, djur, 
stenar och mineraler upptäckts. ”Men hvem kan giöra någon uptekt e.g. 
[exempli gratia; t.ex.] i bergväsendet som ej igenom mineralogien lärt det?” 
Denna fråga får honom att utifrån bergvetenskapens exempel plädera för 
studier och kunskaper; enbart erfarenheten räcker ej. Tydligen anser han 
detta vara för alla vetenskapsgrenar allmängiltigt, och i vart fall vill inte 
tiden för talet räcka längre: ”När tiden medgifver en annan gång skall jag 
vidlöftigare utföra detta, emellertid skall jag aldrig förglömma den ynnest 
som Herrarna mig täcks visa.” 

Så var dessa gymnasieungdomars societet till Västergötlands beskrivning 
grundad. Av speciellt intresse i Dahl tal är hans avslöjande att två herrar, 
som troligen var Johan Abraham Gyllenhaal och Andreas Dahl själv, tänkt 
göra ortsbeskrivning, men funnit att det inte räckte med historisk 
beskrivning; det behövdes även planer och lagar, och sådana natural-
historiska och chorografiska hade Gyllenhaal satt samman. Jag tror vi skall 
se detta som ett avståndstagande från den tillbakablickande beskrivnings-

                                                                                                                             
kommatering och diakritiska tecken över å, ä, och ö har jag i citaten nedan rättat, medan 
stavfel lämnats orörda. 

224  Ett alternativ är att Dahl höll talet när han avgick efter sin månad som preses. Mot detta 
talar att manuskriptet av dess författare uttryckligen kallas inträdestal. 
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genre som dissertationerna hittills ofta utgjort. I likhet med Wilskman efter-
strävade dess ynglingar en mångsidighet. 

Man noterar också att sällskapet troligen inte fick det namn Gyllenhaal 
föreslagit, utan i stället Scara Wettenskaps Societet; i vart fall är det senare 
namnet det som finns på handlingar från stiftelsemötet. I det lilla material 
som finns bevarat från verksamheten uppträder ledamöterna dessutom med 
pseudonymer. Här fanns alltså ett drag av hemlighetsmakeri, inte ovanligt 
vid denna tid då organisationsformer spred sig som ”modevågor” i Europa.225 
Inom små ordnar, lärda sällskap och societeter med olika syften kunde 
deltagarna bakom en viss hemlighetsfullhet och anonymitet överstiga 
ståndsgränser.226 

Inspiration till sin verksamhet måste dessa ungdomar ytterst haft från 
Uppsala; under 1760-talet lockade skenet från Linnés verksamhet mängder 
av ungdomar att utforska naturen, att bege sig till Uppsala, att där sitta vid 
mästarens fötter. Vid gymnasiet i Skara hade naturvetenskaperna vid mitten 
av 1700-talet fått en starkare ställning. Sven Hofs insatser är nämnda; till 
dem kan läggas magister Herman Arnold Möller d.y., som 1755-63 
undervisade i naturalhistoria och i Skara lät trycka läroböcker i olika 
naturvetenskapliga grenar, medicine doktor Anders Boström, som 1757-69 
undervisade i matematik och astronomi, och medicine doktor Sven Brodd, 
som 1765-70 undervisade i logik och fysik.227 De två senare, som verkade 
samtidigt i Skara, hade bägge disputerat under Linné. Societetens ledamöter 
hade alltså lärare med tidens intresse för naturen. 

Till Gyllenhaals ursprungliga program, som han skisserade brevet till 
brodern 1768, kom emellertid efterhand att fogas också utforskandet av 
landskapets kulturella och historiska dimensioner. Möjligen ser vi här ett 
inflytande från Sven Wilskman,228 vilken 1757-63 undervisade i historia vid 
gymnasiet. Det är också möjligt att Gyllenhaal haft tillgång till, eller känt 
till, Hofs förslag till biskopen om en lokal akademi. Det finns vissa likheter 
mellan Gyllenhaals och Hofs förslag, även om de kan vara tillfälligheter 
betingade av lärda sällskaps allmänna uppbyggnad. 

Ledamöter av sällskapet var från april 1769 bröderna Gyllenhaal, Andreas 
Dahl och troligen Olof Knös. Under sommaren tillkom Johan Afzelius.229 
När Bjerkander och Naezén anslöt har inte kunnat utrönas; det skedde senast 
när sällskapet träffades i september 1769. 
                               
225  Henrik Stenius, Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets utveckling i Finland 

fram till 1900-talets början, med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens 
genombrott, (diss.) Helsingfors 1987, s. 102. 

226  Jfr Stenius 1987, s. 108-118. Vad gäller ståndsgränser kan noteras att J. A. Gyllenhaal 
och Olof Knös inte lagt bort titlarna; se det nedan citerade brevkonceptet från Olof Knös 
till Gyllenhaal 1772. 

227  Sandblad 1975, s. 132, 133f. C&V s. 44f, 58. Om dessa tre herrar se även Sjöström 421, 
Lq 1980, resp. Lq 2013. Sven Brodd var därtill Sven Wilskmans svåger. 

228  Jfr Sandblad 1975, s. 134. 
229  Johan Afzelius, Brev till Olof Andersson Knös, 6/7 1769 (SSLB: Knös IV A:15). 
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Dahl talade i sitt presestal om ”ledare” för utformande av beskrivningar. 
Ett arbete på att utforma sådana vidtar därefter bland ledamöterna; så arbetar 
Olof Knös på ett ”project” till historiska beskrivningar, medan Johan 
Afzelius arbetar på ett om ekonomiska beskrivningar.230 

Under sommaren 1769 kommer Johan Abraham Gyllenhaal och Andreas 
Dahl fram till att sällskapets inriktning något måste förändras. Det hade 
skapats som ett sällskap för studier av Västergötland, men i juli 1769 skriver 
Andreas Dahl till Knös: ”Jag ser ej något skjäl till at inga andra än Vest-
Göther skulle vara med uti Societeten emedan han icke alenast handlar om 
W.Gylns mer[k]verdigheter utan hela jordenes.”231 I ett senare brev heter det: 
”Jag och J. A. Gyllenhahl skickar in vart [sic] project ihop efter vi äro af 
enahanda mening.”232 Om detta ”project” avser en beskrivningsplan eller 
sällskapets inriktning är inte helt klart; det visar i alla fall att Dahl och 
Gyllenhaal är samspelta. Gyllenhaal själv sänder in ett förslag i fyra punkter, 
som kommer att förändra sällskapet: 

Underteknad Hemställer sällskapets ompröfvande 1:o Om icke dess 
egenteliga föremåhl borde vara alt hvad som kan lända til en fullständig 
Physisk, Historisk och Oeconomisk beskrifning öfver Orter i Sverige: 
I anledning deraf det kunde kallas Svenska Topographiska sällskapet i Skara, 
därest tills vidare kan vara dess hufvudsäte.233 

Han föreslår vidare att ledamöter bara emottages vid sammankomster, att 
sekreteraren ombesörjer sällskapets angelägenheter och att presesposten 
avskaffas, och slutligen att varje ledamot insänder sex rön eller avhandlingar 
årligen. Om sällskapet antog Gyllenhaals förslag (och Dahls antydningar i 
brevet till Knös) skulle inriktningen flyttas från Västergötland till hela 
Sverige, sällskapet skulle få ett nytt namn, även icke-västgötar kunde vara 
ledamöter, presespositionen skulle utgå, och kraven på ledamöterna lättas. 
Detta blev också sällskapets beslut. 

Den 14 september samlades så de sju herrarna till sammankomst och 
stiftade Svenska Topographiska Sällskapet i Skara. Vi har ovan sett dess 
program. Under det följande året, fram till sommaren 1770 är sällskapet 
verksamt. Sekreterare är formellt Eric Afzelius, men den som framstår som 
spindeln i nätet är nu Olof Knös. Under detta år upprätthåller han kontakt 
med sällskapets ledamöter; de diskuterar sitt arbete med honom och han ser 
till att sammankomster hålls. 

Men sedan avstannar verksamheten. Till dels beror detta säkerligen på att 
allt fler lämnar Skara för studier på annan ort. När Topographiska sällskapet 
                               
230  Johan Afzelius, Brev till Olof Andersson Knös, 16/7 1769 (SSLB: Knös I:2). 
231  Andreas Dahl, Brev till Olof Andersson Knös, 17/7 1769 (SSLB: Knös IV A:173). 
232  Andreas Dahl, Brev till Olof Andersson Knös, odat., ankom 3/9 1769 (SSLB: Knös 

IV A:175). 
233  Johan Abraham Gyllenhaal, Skrivelse om sällskapets ändamål, odat. (UUB: S 36.d8, 

bl. 1). Skrivelsen återges i Welin 1950, s. 11, med något ändrad ortografi. 
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bildades i september 1769 var blott tre av de sju grundarna kvar i Skara; året 
därpå försvinner Naezén och Dahl till akademien och Knös blir ensam kvar. 
Någon nyrekrytering skedde inte och sällskapet självdog. Något av de första 
åren på 1770-talet, innan Knös själv reser till akademien i september 1772, 
skriver han till Johan Abraham Gyllenhaal och undrar när denne kommer 
”här åt orten”. I brevkonceptet heter det vidare: 

Om en ting hade jag stor lust at conferera med Wälborne Herr Auscultanten, 
neml. huru och på vad sätt vår förfallna Societet skulle kunns upprättas igen. 
Förfallen kan jag kalla henne af den grund at inga rön författas eller 
inlämnas[,] de inlämnade äro tillbakatagne och Herr Secret[...] tycker det icke 
meriterare[...] (Sed hoc inter nos [Men detta mellan oss]). Ingen kan ställa 
henne [...].234 

Så är då sällskapet i praktiken upplöst. Möjligen är det först när ledamöterna 
vill ha sina rön åter, som Knös skriver ner dem i det som kommit att kallas 
protokollsboken. Bland dem som krävt sina rön tillbaka är av allt att döma 
Johan Abraham Gyllenhaal, vars original till de i protokollsboken införda 
uppsatserna finns i hans samling.235 Sekreteraren Eric Afzelius tycker 
tydligen inte att det är någon merit att delta; 1772 blir han lektor i teologi på 
gymnasiet och får då måhända ägna sig åt allvarligare ting. Med de sista 
läsbara orden i Knös brevkoncept synes antydas att endast ett ingripande från 
Gyllenhaal kunde ställa sällskapet på fötter igen. Vad Gyllenhaal svarade är 
inte bekant. 

Ett sista livstecken utgör ett brev från Daniel Naezén, som 1773 skriver 
till Knös: 

Jag är nu Ledamot och Riddare i ett Vittert Sällskap, tillika in loco 
Broderskap. Jag är ensam student, ingen sämre. Dess statuter och ceremonier 
äro superba. Vill du at jag ritar af ordens stjernan och skickar dig? Hvad 
tyckes Dig om sådane sällskap? Huru är med vår Topographiska 
Societe[t?]236 

Vi har inte Knös svar. Men Naezén glömde inte det topografiska sällskapet. 
Mer än två decennier senare, när han sitter i Västerbotten och börjar känna 
av sin ålder, drar han sig till minnes sin ungdoms tid och skriver till Knös: 

Ehuru jag i flera år saknat Din värda hand, har jag dock alltid haft Dig i 
minne, under hugkomsten af våra ungdoms nöjen, redan då helgade 
Vitterheten, kännedomen af lärdt kram och de practiska Vetenskaperna. Detta 
är för mig ännu så lefvande, som då jag marscherade med Dig till Göthened, 
Wedum och omkring Kinnekulle, at afcopiera Inscriptioner, afrita kyrkorna, 

                               
234  Olof Andersson Knös, Brev till Johan Abraham Gyllenhaal, odat. koncept, före sept. 

1772 (SSLB: Knös V B:39). 
235  UUB: S 36.d8, bl. 10r-20v. 
236  Daniel Eric Naezén, Brev till Olof Andersson Knös, 23/9 1773 (SSLB: Knös VI A:18). 
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och bese ålderdomens quarlefvor. Än vår lilla vetenskaps Societet i Skara, så 
oskyldig, som bevisande, at vår hug för nyttiga kunnskaper ej blott inskränkte 
sig inom Scholae Öfningarne.237 

Skara topografiska sällskap bestod bara ett år. Deltagarna gick vidare till 
sina respektive framtider. De kom alla på sina sätt att infria de förhoppningar 
som deras brådmogenhet torde ha väckt. Bjerkander blev en kunnig 
amatörentomolog och flitig skribent i vetenskapliga och allmänna 
publikationer, närmast idealtypen för den naturalhistoriskt intresserade 
lantprästen. Allt hans intresse rörde naturen i Västergötland, från 
ungdomstalet om Kinnekulle till alla hans rön i Vetenskapsakademiens 
handlingar. Johan Abraham Gyllenhaal blev en kunnig geolog och duglig 
administratör, men ägnade en hel del år åt att undersöka och kartlägga 
Västergötlands flora och fauna. Leonard Gyllenhaal kom att inventera 
skalbaggssläktet och blev en internationell auktoritet på detta. Johan Afzelius 
blev kemiprofessor i Uppsala, Daniel Naezén provinsialläkare i Västerbotten 
och Andreas Dahl botaniklärare. Olof Andersson Knös blev expert på 
Västergötlands lärdomshistoria och samlade allt västgötskt, från avlatsbrev 
till sina egna brev. De var alla barn av sin tid, en tid då det naturalhistoriska 
intresset blomstrade i skenet från Linné, och de kom var på sina sätt att gå ut 
att kartlägga världen. Hos flera av dem fanns ett bestående intresse för det 
västgötska, klarast demonstrerat hos Olof Knös. Hos dem alla fanns det 
inventerande draget. 

4. Carl Daniel Zachaus oration 1771 

Tjugo år efter Falcks oration valde en annan yngling att tala kring samma 
ämne, landskapet Västergötland. Ynglingen var den blott sjuttonårige Carl 
Daniel Zachau, född 1753 som son till en fabrikör verksam i Mariestad. Det 
var efter drygt fyra års studier vid Skara gymnasium som han höll sitt tal. 
Orationen nämndes som exempel på hans förtjänster i det testimonium 
varmed han förfogade sig till Uppsala 1772 och där blev student.238 Som 
många andra med bakgrund i skiktet av ofrälse ståndspersoner valde Zachau 
ämbetsmannabanan. 1778 gick han in vid krigskollegiet och avancerade till 
notarie, innan han 1786 tillträdde som postmästare i Mariestad. När han nått 
denna position ingick han äktenskap med en grosshandlardotter från 

                               
237  Daniel Eric Naezén, Brev till Olof Andersson Knös, 31/3 1795 (SSLB: Knös VI A:24). 

Jfr idem, Brev till Olof Andersson Knös, 13/9 1793, Pingstdagen 1796 (SSLB: Knös 
VI A:23, 25). 

238  Laur. Frigell, Testimonium academicum för Carl Daniel Zachau, dat. 17/2 1772 (avskrift 
av O. A. Knös) (VgM: SA.100:346). 
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Stockholm. Han var även tull- och postinspektör i Skaraborgs län, innan han 
avled år 1800.239 

Inbjudan att övervara orationen utfärdades av vältalighetslektor Anders 
Siberg den 6 december 1771, och talet hölls förmiddagen därpå.240 I Sibergs 
bundna inbjudan beskrivs Zachau som en yngling, vilken på ”denna Pindi 
kulle”, dvs. Skara gymnasium, sökte såväl ”lius i Himla-läran” som 
”werldslig wishet”: 

Men bäst Han gick i wåra parker, 
Han wille Wäster-Giöthland se; 

Han skyndar öfwer flera marker, 
At fiket öga nöje ge. 

Och Siberg skildrar hur Zachau kliver på höga berg, stiger ner i täcka dalar, 
skådar blomsterrika fält, slott och kloster, sjöar, städer, och allt på papper 
kastar ned. Nu skall han uppträda i lärosalen, och alla inbjuds att visa honom 
hedern att åhöra talet. 

Zachaus tal består av 318 i marginalen numrerade korsrimmade 
alexandriner (1272 rader), med de kvinnliga och manliga rimmen saxade (a, 
b, a, b), och är till omfånget närmast dubbelt så långt som Falcks tjugo år 
tidigare hållna.241 Talet är bevarat i en avskrift, som det förefaller av Olof 
Andersson Knös.242 Handskriften ägdes av Knös broder, domprosten Carl 
Johan Knös, efter vilkens död den 1837 såldes på auktion.243 Troligen 
förvärvades den redan då av storsamlaren Jacob Westin, med vars donation 
den kom till Uppsala universitetsbibliotek. 

Zachau inleder med den retoriska ödmjukheten: 

                               
239  Om Zachau, se Lq 2512; Otto Kugelberg, Postmästare i Sverige och Finland från äldre 

till närvarande tid. Biografiska anteckningar, Stockholm 1895-1898, s. 109. De 
biografiska uppgifterna om Zachau skiljer sig åt i detaljer. Samtida (1772) uppgifter om 
Zachau finns i behåll (SSLB: Knös 51:73). 

240  Anders Siberg, Inbjudan till Carl Daniel Zachaus oration 1771, tr. [Skara 1771]. 
Inbjudan, en sida i liten tvärfolio, har den vanliga rubriken ”Gunstige Läsare!”. Siberg 
blev 1771 förste teologie lektor, men det bör ha varit som vältalighetslektor han 
handledde Zachau. Siberg var son till kyrkoherden Ericus Siberg i Skövde, vilken flera 
gånger har berörts ovan. Om A. Siberg, se Lq 1983. 

241  Carl Daniel Zachau, ”Tal om Wäster Göthland. Hållit i Skara Scola d. 7 Decembr. år 
1771” (Westin 1200; UUB). I handskriften, en oktav, upptar talet 45 sidor, förutom 
titelsida och ett inklistrad exemplar av Sibergs inbjudan. 

242  Handstilen är Olof Knös närmast präntade antikva, som han använde även till svenska 
språket. Handstilen är lätt igenkännlig, men en varning skall utfärdas för att allt för lätt 
tillskriva Olof Knös handskrifter. Den antikva med vilken har skrev förefaller ha varit ett 
mode bland ynglingar vid Skara gymnasium på 1760-talet; man finner den mer eller 
mindre driven även hos Andreas Dahl, bröder Gyllenhahl, Andreas Winbom, m.fl. 

243  [Carl Johan Knös] Förteckning öfver framl. domprosten … Carl J. Knös’ efterlämnade 
boksamling, som kommer att försäljas i Skara d. 10 Maji 1837, Senare Afdelningen, 
Skara 1837, s. 145. 
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Jag tyckes vara djerf, som mig nu vågar visa 
 För et så gransynt folk på denna läro-Sal. 
Min tunga är för klen at allas gunst beprisa, 
 Som hafva trädt hit up at höra på mit tal. 

Därefter vidtar sedvanliga hälsningar, men inte i rangrullans ordning; först 
tilltalas nämligen kvinnorna, ”förnäma Kön, vars dygdestrålar skina, […] Du 
menlöshetens bo, der odygd bör förtwina”, osv. Därpå hälsas i tur och 
ordning domprosten, lektorer, adel, präster och handelsmän (borgare), innan 
han apostroferar ”Minervæ egen trouppe och värda fostersöner,” dvs. hans 
medlärjungar, och slutar med ”öfrige af stånd”, alltså ofrälse 
ståndspersoner.244 

En speciell rad väcker här fantasin. Efter att ha iklätt sig ödmjukhetens 
dräkt och innan han börjar sina hälsningar, så vänder han sig till dem alla i 
gemen och säger: 

Dock den bevågenhet, som städse Eder pryder, 
 Och I för studier så ymnigt låten se, 
Gör at jag oförskräckt min hog och lust åtlyder, 
 Då jag frimodigt må åt alla inkast le. 

Man undrar hur stämningen var vid dessa tillfällen. Var den måhända 
uppsluppen? Slängdes inkast åt talaren när versen haltade? Skrattade 
skolkamraterna vid burleska vändningar? Tyvärr finns, vad jag vet, ingen 
egentlig berättelse om stämningen vid dessa skolorationer. Och kanske var 
Zachaus ord om ”inkast” blott ord.245 

Pallas har retat han håg till många ämnen, säger han, som dygden, 
regeringssätt, stora män, naturens och rikens växlingar, ”Hur Ryssen Turken 
slår”, osv. Men: 

Mitt tal ej angår nu de höga eller låga, 
 Jag talar om den ort der jag tilbragt min tid. 
I WästerGöthland är min mästa tid framgången, 
 Hon får ock ämne bli för detta korta Tal, 
Dess täck- och liuflighet afskildrar denna Sången, 

                               
244  Zachau, ”Tal om Wäster Göthland”, s. 1-3 (UUB). 
245  En antydan om att det inte alltid gick stilla till ger dock Bjerkander i ett brev till Olof 

Knös 1776. Tre gymnasister hade orerat, Sorbon, Holm och Modin, ”den förste med 
mycket buller och förtret, hwartil Lector Hernqvist war orsaken.” Clas Bjerkander, Brev 
till Olof Andersson Knös, 19/6 1776 (SSLB: Knös IV A:132). Johan Peter Sorbon 
(släkten adlad von Bonnecreutz av den tysk-romerske kejsaren; Sjöström 546) talade 
14/6 1776 om Gustaf Vasa; inbjudare var Nils Swartz, lektor i latin (Sallander 1978, 
s. 54). 
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 Med mer, som yppar sig för ringa Snille-Wal.246 

Det är alltså hemlandskapet han vill skildra, och han börjar med historien. På 
några rader nämner han att västgötar ”hopetals” drog till Spanien och 
härskade i trehundra år, och att Västergötland inte villa binda sig till andra i 
Göta rike, utan hade sin egen lag. Därefter återberättar han kort kung Rolfs 
saga, innan han går in på landets ålder och konstaterar att den är obekant, 
men måste vara av hög ålder, därpå vittnar runstenar och fästen.247 Detta blir 
en anledning att uppräkna borgar och befästningar i Västergötland, elva 
stycken, varav han berättar om hälften, om deras öden genom historien, om 
deras belägenhet. Så hade Aranäs en ”härlig, nöjsam, präktig” belägenhet vid 
Vänern, med mycket fisk och sköna ängar. I Husaby ”man wet, at der har 
residerat / Mång kung i Hedenhös”, men också den kristne Olof 
Skötkonung.248 

Efter historien och borgarna, som upptagit 35 fyraradingar, kommer turen 
till det för honom mer fängslande: 

Jag wil nu wända mig til det, som mer behagar, 
 Och något tala om wår orts behaglighet.249 

Han brister här ut i sång över blomster, bär och ängar, över källor, fiskar, 
djur och berg; ”Kan man i sådant land ju icke blifwa kär?”; ”Alt utländskt 
öfverflöd man kunde väl försaka, / När man har alt fullt up af så välsignat 
land.”250 Denna allmänna bild leder sedan över i en framställning av 
västgötabergen. Han berättar om de sex största bergen, om deras lagerföljd, 
fägring, växter och djur. Det är ett Arkadien han målar upp, inte ens herden 
saknas. Men han har också ögon för näringar, alunbruk, herrgårdar, ja också 
för historiska händelser och ättestupor. Först efter 58 fyraradingar är han klar 
med bergen.251 Därpå bestås Vänern och Vättern en lovsång av samma art.252 
Hans skildring av naturen har drag av pastoral diktning och han ser naturen 
med en estetisk blick. 

Zachau vänder sig sedan till städerna. Främst sätter han Göteborg, berättar 
om staden ursprung och belägenhet, dess borgerliga och kyrkliga ordning, 
men uppehåller sig ändå mest vid näringarna. Övriga städer får sin sång, 
bland vilka vi skall lyssna på några versar om Skara: 

Han äran har at äldst bland Götha städer wara: 

                               
246  Zachau, ”Tal om Wäster Göthland”, s. 3f (UUB). 
247  Ibid., s. 4f. 
248  Ibid., s. 6-9. 
249  Ibid., s. 9. 
250  Ibid., s. 10. 
251  Ibid., s. 10-18. 
252  Ibid., s. 18-21. 
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 Det kan wår lilla stad ock någon heder ge. 
Sitt namn har staden fått utaf en folke-skara, 
 Ty uti fordom tid har denne warit stor; 
Nödvändigt måste där ej liten folkmängd wara, 
 När stadens plats är vid, jag det med rätta tror. 
Mitt uti Göthaland är Skara stad belägen; 
 Der fins ej siö och å, dock orten sumpig är. 
Dess jordmon lönar väl om arbetsman är trägen, 
 Som af rätt häfdad jord nog ymnogt skörda plär. 
I Swea land lär den bland äldsta städer wara. 
 Dess widd uti dess flor ej ringa warit har. 
Til Hospitalet gick i Söder gamla Skara, 
 Och uti lika mon dess andra omkrets war. 
Här hafva Konungar ej sällan residerat: 
 Den första som det giordt kung Olof Skötkung är, 
Som med all ospard flit har Christendom planterat 
 Uti wårt Swea Land; det ingen neka lär. 
Uti Upsala var hans säte; när med ifver 
 Och alfvare han dref den läran ville han 
Ock låta bryta ned Dess tempel, men begifver 
 Sig ned til Skara, där han mindre motstånd fann. 
Han se’n i all sin tid på denna ort förblifvit 
 Dess efterträdare ha här ock hållit til.253 

Elementen i denna beskrivning är desamma som vi tidigare sett hos Ullenius 
och Wilskman i deras handskrifter, och hos Rydell i hans avhandling om 
Skara. Att detta dyker upp i en sjuttonårig lärjunges poetiska försök, kan 
bara betyda att det var denna beskrivning man lärde ur vid gymnasiet i 
Skara. 

Av de övriga städerna behandlas deras ursprung, näringar och byggnader. 
Speciellt uppehåller han sig vid Mariestad, där han växte upp; ”Ej under om 
jag den med nöjie då beskrifver, / Som jag i Wästergylln bland städer håller 
kär.”254 Borås berör han som hastigast, ”Som til en Oration ett ämne warit 

                               
253  Ibid., s. 24f. 
254  Ibid., s. 27. 
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har”.255 Alingsås beröms för sina näringar, och han visar god kunskap om 
textilframställning: 

Fabriquer af alla slag i bästa mohn florera. 
 Här rätt sorteras ull, som kammas, kardas, spins, 
Sen twinnas, warpas, de sen kläden fabricera, 
 Som ruggas, skäras och i ramen spända fins. 
Här strumpor ansas rätt, de kardas, väfvas, nockas. 
 Af ull, samt silke ock, de wäfwa sköna band: 
Strumpstolar göras här. Rätt många Svenska låckas 
 At se en stad, hwars flit lär saknas i vårt land.256 

Efter städerna vänder han sin blick mot religionen och dess institutioner och 
lämningar. Taktfast för han åhörarna genom hedna gravseder, kloster och 
kyrkobyggen, reformation, stormannagravar och stiftsindelningar.257 

Efter att så ha visat Västergötland genom dess historia, natur, städer, 
näringar och religion, konstaterade han att mer fanns att säga, men att rösten 
redan var hes. Kvar har han att tacka de närvarande. Detta sker i stort sett i 
samma ordning som hälsningarna; han vänder sig till kvinnorna, 
domprosten, lektorerna, ståndspersonerna, och slutligen sina skolkamrater.258 
Kvinnorna skriver han på tidens manér in i dekorativ roll, ”Du 
vördnadsvärda Kön och denna ortens smycke”; han borde ha presenterat dem 
något smakligare, och han ursäktar sig. För domprosten uttrycker han 
vördnad, för lärarna tacksamhet, och för ståndspersonerna glädje över deras 
närvaro. Han söker sedan beväpna sig med hurtigt mod, då han skall säga 
farväl till skolkamraterna; ”Hvem är så hård at han från vänner orörd går?” 
Han tröstar sig med att öm och osminkad vänskap består över avstånd.  

Slutligen vänder han sig till den Högste: ”Wi uti Dine nåd, O Store GUD! 
insluta / Wår Konung och vårt värn, Kung Gustaf, landets Far.” I Guds nåd 
innesluter han även drottningen och andra kungliga, riksråd och ständer, 
landshövding och biskop, och slutar, liksom Falck, med att däri anbefalla 
även skolan.259 

                               
255  Ibid., s. 29. Möjligen avses den oration om Borås, som hölls på svenska den 21 maj 1747 

av Jonas Breding (Lq 2099); Sallander 1978, s. 35. Men troligare är det en nu okänd 
oration, hållen närmare i tiden. 

256  Zachau, ”Tal om Wäster Göthland”, s. 30f (UUB). 
257  Ibid., s. 32-40. 
258  Ibid., s. 41-43. 
259  Ibid., s. 43-45. För att göra Zachau rättvisa skall jag inte förbigå att han några år efter 

denna hyllning av Västergötland, när han som informator åt riksrådet Höpkens son 
vistades fem månader i Östergötland fann detta landskap vackrast: ”Twänne Månader 
efter min hitkomst [till Stockholm som informator] reste jag med mitt Herrskap på 
landet. I Öster-Göthland har Hans Excellence sitt Gods, såsom ock flere af sin Famille. 
Jag har således warit snart borto i 5 månader, och under den tiden, rest ikring en stor del 
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Zachaus tal är till strukturen likt Falcks tjugo år tidigare. Bägge har en 
inledning som hälsar de närvarande och presenterar ämnet, samt uttrycker 
talarens retoriska ödmjukhet. De avslutar bägge med att tacka de närvarande, 
även om Falck var kortfattad, och nedkalla Guds nåd över kungligheter och 
överhet, samt slutligen över skolan. Där emellan utspinner sig 
västgötabeskrivningen. 

Vi konstaterade tidigare att Falck, framför allt i sin skildring av ”folket”, 
västgötarna, gav uttryck för en monumentalistisk identitet, i det han 
identifierade sitt folk med de krigiska utrikes västgötarna; deras storhet 
avspeglade sig på de hemmavarande, vilka även de kunde tala klarspråk, 
som vid upproret 1743. Men i skildringen av ”landet”, Västergötland, och 
framförallt dess natur, fanns hos Falck även drag av inventarisk identitet. 

Zachau kan även han locka fram västgötarnas stora förflutna, men 
västgoterna bestås blott en rad, där Falck ägnade dem många sidor. 
Västgötarnas historiska storhet grundas hos Zachau i det relativt mera 
närliggande, framför allt i medeltiden, med borgar och fästen. Hans 
skildringar av naturen närmar sig stundom den estetiskt-monumentalistiska 
hållningen, men hans beskrivning av städer och näringar har drag av 
kartläggande och registrerande. 

Ingen av dem företräder entydigt en monumentalistisk eller inventarisk 
identitet; likt Wilskman är de tröskelmänniskor, men till skillnad från denne 
har de trätt över tröskeln. Falck har emellertid i sin fascination för de utrikes 
västgötarna ena foten kvar på tröskeln, medan han, när han fäst sin blick på 
naturens mångfald i västgötalandet, med den andra tagit steget framåt. Det 
vilar ett lätt pastoralt skimmer över Zachaus versar när han närmar sig 
naturen, men han lämnar Wilskman och Falck bakom sig med sin blick för 
folkets näringar. Så illustrerar Falck och Zachau en tid då den inventariska 
identiteten allt mer börjar bli normen. 

                                                                                                                             
af bemälte Province, den jag må bekänna är wäl den wackraste, som i Riket kan gifwas. 
Sköna, jämna och med Allèer besatte wägar emellan härliga ängar, beprydde med 
grönskande Ekar, göra, at man reser där allestädes, såsom i en Lust-Trädgård.” Carl 
Daniel Zachau, Brev till Olof Andersson Knös, 6/11 1775 (SSLB: Brev till O. A. Knös, 
1769-1802, M-Ö, Skara veterinärinrättning E 1:2, deposition från GLA). Man bör notera 
att Zachau här i huvudsak har ett riksperspektiv; det är som svensk han betraktar 
landskapet, eller provinsen som man oftast sa från riksperspektiv. Kanske läser man in 
för mycket om man i hans ord om ”bekänna”, i ett brev till en västgötsk landsman, finner 
en, måhända spelad, förlägenhet. 
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7. Regional identitet i Västergötland 1646-
1771 

1. Återblick 

1. Inledning 

Låt oss nu rekapitulera den berättelse vi tagit del av. I inledningen, kapitel 1, 
definierade vi identitet som människors självbilder, föreställningar om sig 
själva. Identitet är något som uttrycks i första person. En forskningsprocess 
som vill undersöka historisk identitet måste efterfråga aktörernas utsagor om 
sig själva (jag, mig, vi, oss). Den regionala identitetens tre idealtypiska slag 
beskrevs med de metaforiska begreppen monumentalistisk, inventarisk och 
kritisk identitet. 

2. In medias res 

Med kapitel 2 förflyttade vi oss till år 1646. Västgötarna Chronander och 
Tranander höll detta år var sitt lovtal till Västergötland, i Åbo respektive 
Uppsala. Talen hölls på latin, de lärdes språk, i en akademisk miljö och 
under svensk stormaktstid, den tid då den klassiska retoriken stod som 
starkast i Sverige. Med uppbådande av retorikens alla medel och följande 
den klassiska strukturen för ett lovtal framförde Chronander en produkt som 
skulle förbli oöverträffad i genren lovord över Västergötland. Tranander stod 
inte Chronander långt efter. 

Vi fann hos dess talare de element varav identiteten skulle spinnas det 
följande seklet. De diskuterade Västergötlands namn, utsträckning, natur, 
kultur och folk, samt historia. 

Götarna, i tidens anda identiska med goterna, var det äldsta av de nordiska 
folken, och dess historia kunde ledas tillbaka till Noas söner efter 
syndafloden. Västergötland beskrevs så att dess storlek framhävdes. Dess 
naturliga fruktbarhet uppvisades så att överflödet betonades. Dess täcka 
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lunder, blommande fält och grönskande berg erbjöd sina behag åt den 
estetiska blicken. Västgötafolket var i besittning av alla dygder, det var 
redligt, frikostigt och begåvat, det utmärktes av religiös fromhet, men var 
också, om så behövdes, i stånd till krigiska bedrifter. Här framfördes den 
monumentalistiska identitetens grundtema: vårt lands och folks storhet 
kastar sitt ljus över oss, så vi har ett föredöme att efterlikna. Västergötland 
var i samma grad som riket ett patria, ett fädernesland; en föreställning som 
följde med latinkulturen. 

3. Kontext och genre 

I kapitel 3 diskuterades kontexten kring de två orationerna. Vi betraktade 
den genre med vilken Chronander och Tranander uppträdde. Det retoriska 
lovtalet till städer, orter, landskap och riken har en tradition från antiken. 
Denna tradition återfinns i den topografiska litteraturen från 1400-talet och 
den apodemiska från 1500-talet. Lovtal, beskrivningar och reselitteratur 
tillhandahöll strukturer, retoriska figurer och teman som användes under 
1600- och 1700-talen. Som en egenhet hos den topografiska litteraturen 
inringades att dess ämne ofta betraktades utan samband med omgivningen. 

Vi besåg den historiska kontexten till dessa två orationers innehåll. 
Västergötland och västgötar möter i litterära belägg under en tusenårig 
historia, allt från Adam av Bremen och framåt. Västgötalagen och politiska 
händelser och uttalanden under medeltiden och in i tidigmodern tid visar oss 
människor som såg sig som och ansågs vara västgötar. Västergötland var en 
entitet som människor identifierade sig med. Landskapet fungerade som 
politisk enhet in på 1600-talet. Allt från 1200-talet ser vi en religiös ton i 
detta. Skara stift och biskop var västgötarnas stift och biskop. I liturgins 
officier sjöngs om Västergötland som fädernesland och moder. ”Hjälp 
Maria, Guds moder, alla västgötar”, står det ännu på lillklockan i Ekby. 
Denna koppling mellan stiftet och landskapet överlevde reformationen. 
Biskopar, präster och studenter fortsatte in på 1700-talet att tala om stiftet, 
biskopen och prästerskapet som Västergötlands. 

Slutligen bekantade vi oss med den institutionella kontexten, student-
nationerna. Efter en kort redogörelse för den internationella bakgrunden 
övergick vi till nationerna på svensk botten. Praktiskt taget alla personer som 
förekommer i denna studie har en bakgrund som medlemmar i en 
studentnation. Här redogjordes för nationernas framväxt vid Uppsala 
universitet, först olagliga, sedan tolererade. Nationerna disciplinerades 
genom att inlemmas i universitetsorganisationen. Inom nationerna odlades 
en hederskultur, där den enskildes agerande kastade sitt ljus eller skugga 
över hela nationen. Inom nationerna odlades även landsmanskapet, 
studenterna var populares och landsmän, och där övades medlemmarna i 
akademiska färdigheter. Vi granskade ett övningstal, av allt att döma från 
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1680-talet, och fann att dess struktur, element och användning av 
patriabegreppet anslöt till den tradition som också var Chronanders och 
Trananders. 

4. Empiri 
I kapitel 4 fokuserades dissertationen, den akademiska avhandlingen. 

Först skildrades framväxten av ortsrelaterade dissertationer, samt 
förtecknades det tjugotal avhandlingar som granskas i de följande kapitlen. 
Därefter granskades 17 författares 21 dissertationer med västgötaämnen, från 
åren 1699-1769. Utifrån dessa konstaterades ett beskrivningsschema, som i 
allmänhet följdes av författarna: ortens namn och ålder, läge, natur, kultur, 
historia. Vissa avvikelser fanns hos enskilda författare, men i princip följdes 
denna struktur. Det konstaterades att författarna varit medvetna om att detta 
var gängse ordning för en topografisk avhandling. Dissertationernas 
kringtexter (dedikationer, gratulationer, förord) analyserades härnäst, med 
avseende på deras föremål, författarskap och avsikt. Dedikationerna kunde 
vara ett uttryck för tacksamhet för hjälp och stöd under studier och 
avhandlingsförfattande, men också ett uttryck för förhoppningar om stöd i 
framtiden. Gratulationerna kom oftast från landsmän, studiekamrater 
tillhörande Västgöta Nation, och lärdom, seder, landsmanskap och vänskap 
var de teman som utvecklades. Förord, vilka riktades till läsaren, var inte lika 
vanliga. Men de som finns visar att de användes för att markera sin hållning 
till avhandlingsämnet och för att tacka för hjälp under arbetet. 

Vi granskade sedan skrivprocessen, utifrån aspekter som källor och 
illustrationer, samt redogjorde för tre konkreta skrivprocesser. De sjutton 
författarna hade använt sig av kring 320 tryckta verk; den flitigast brukade 
författaren var historikern Johannes Messenius (1579-1636), och den flitigast 
brukade skriften var Messenius Scondia illustrata (postumt utgiven 1700-
1705). De vanligast använda författarskapen och skrifterna var svenska 
historiker och deras verk. Specifikt västgötskt var Västgötalagen, en 
vanligare källa än Bibeln, samt Götriks och Rolfs saga. Av klassisk antik 
litteratur användes efter 1720 blott skönlitterära verk; det förefaller som 
antiken som dygdeexempel inte var gångbart i det nya seklet. De isländska 
sagorna användes däremot fortfarande, framför allt under förra hälften av 
seklet. Samtida litteratur används i tämligen stor utsträckning; detsamma 
måste sägas om dissertationslitteraturen. Man noterar också en påtaglig vilja 
hos avhandlingsförfattarna att gå bortom den tryckta litteraturen; de sökte sig 
med arkivariers och sekreterares hjälp fram i riks- och stadsarkiv, samt 
vände sig till tänkbara uppgiftslämnare vars brev stundom citerades i 
avhandlingarna. I flera fall var författarna barnfödda i den trakt de skrev om, 
och flera av dem hade på ort och ställe gjort anteckningar och avskrifter, 
som de brukade i avhandlingen. Från 1730-talet förses avhandlingarna 
regelmässigt med åtminstone någon illustration, ofta ett stadssigill. 
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Sedan studerades i detalj hur tre av dissertationerna, försvarade 1718, 
1740 och 1759, hade tillkommit. Min motivering var delvis att en sådan 
studie tidigare inte gjorts. Valet av avhandlingar gjordes främst utifrån vilket 
material som fanns i behåll. Det förefaller att ha varit en omständligare och 
mer tidsödande process att skriva en topografisk avhandling, än att skriva 
avhandling om ståndaktigheten eller någon annan dygd, om ett bibelställe, 
en litterär eller historisk person, etc. Den topografiske avhandlingsförfattaren 
hade att inhämta material genom egna besök på orten, genom arkivstudier, 
och genom brevväxling med om frågan kunniga personer, på orten eller 
annorstädes. Detta material skulle sedan fogas samman med de litterära 
källorna. Den topografiske avhandlingsförfattaren hade ett mer diversifierat 
och som det förefaller mer svårhanterligt material än den som skrev utifrån 
litterära källor. 

Vad gällde de teman som hörde till det gängse beskrivningsschemat, så 
konstaterades att de sjutton författarna ofta var osäkra om ortsnamnets 
etymologi, men gärna framhöll ortens höga ålder eller förnäme grundare. 
Ortens läge angavs vanligen inklusivt, t.ex. ”i Västergötland”. Naturen gavs 
en estetiskt-monumentalistisk framställning; den var behaglig, bördig, 
överflödande, skön och en njutning för betraktaren. Inom kulturtemat 
framställdes slott och borgar som storslagna och präktiga; 
kyrkobeskrivningar fokuserade prydnader, dvs., inskriptioner, märkliga 
gravar, etc. Jordbruket berördes ofta i samband med skildringen av den 
överflödande naturen, medan idogt hantverk och handel förekom i en del 
stadsbeskrivningar. Historia hade en stor plats i de flesta avhandlingarna; 
vanligaste epoker var den nordiska sagotiden och medeltiden. Västergötland 
framhävdes som det första kristna landskapet. Historien handlade om 
”fromhet och krig”, vapenbruk och religiös nitälskan var de dygder som gav 
västgötarna en ärofull historia. Det var ett monumentalistiskt bruk av 
historien. 

Till övervägande del är det en monumentalistisk identitet, knuten till 
Västergötland, som framträder i dessa avhandlingar och deras kringtexter. 
Blicken var riktad dels mot landskapet, vars förtjänster målas i så tilltalande 
färger som möjligt, dels mot folket, vars krigiska bedrifter och uppriktiga 
fromhet lyftes fram. Författarna sökte skildra det stora och monumentala, det 
minnesvärda och prydande, hos Västergötland och västgötarna. Tendenser 
till en inventarisk identitet kan märkas hos en eller annan författare kring 
mitten av seklet, men tydligast i Bergmans avhandling om Vadsbo härad 
1759, vilken sökte presentera en bild eller en inventering av det aktuella 
tillståndet för häradets näringar. 

I kapitel 5 flyttades följde vi berättarna hem till Västergötland. Många 
som ingått i en studentnation bibehöll livet ut ett intresse för det västgötska 
och talade gärna om den västgötska nationen, vilket efter omständigheterna 
kunde avse alla västgötarna såväl som de bildade västgötar som legat vid 
universitetet. Detta intresse för det västgötska kunde ta sig uttryck i en 
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strävan att beskriva Västergötland. Det kunde ske i form av 
ortsbeskrivningar eller i form av beskrivningar av hela landskapet. Sådana 
började skrivas i början av 1700-talet. Hos Sven Wilskman kunde vi studera 
hur det monumentalistiska draget börjar glida över i en inventarisk identitet. 
Wilskman påbörjade sin västgötabeskrivning som student 1740, inspirerad 
av Harald Ullenius manuskript om Västergötland från 1710-talet. Wilskman 
sammanställer material till en beskrivning i början av 1740-talet; till hjälp tar 
han tryckta skrifter, Palmskiölds avskriftssamling i Uppsala, brev med 
beskrivningar från studiekamrater i landskapet, samt egna uppteckningar vid 
resor i hemtrakten. Han låter Andreas Rhyzelius läsa och kommentera hans 
arbeten. Efter att ha vikarierat vid antikvitetsarkivet i hopp om en tjänst, för 
att där kunna fullfölja sina planer, tvingades han 1745 söka sig till 
Västergötland, då tjänsten gick honom förbi. I den beskrivning han ställt 
samman till mitten av 1740-talet framträder en man med en 
monumentalistisk identitet; det är Västergötlands minnesmärken och hävder 
som fäderneslandet till heder skall lyftas fram för en samtida publik, framför 
allt för västgötar. 

Mot slutet av 1740-talet inträdde en förändring i Wilskmans 
beskrivningsplaner. Nu skulle en allsidig beskrivning av landskapet 
framställas. Beskrivningen skulle beakta Västergötland utifrån fyra aspekter: 
samhällsorganisation (politica), natur (physica), näringar (oeconomica), samt 
folk och historia (historica). Det var fortsatt en verksamhet till landskapets 
heder, men det forna, storartade, prydande och estetiska var inte längre 
huvudsaken. Med ett memorial till Skara stifts prästerskap, och understödd 
av biskop och stiftsledning, begärde Wilskman 1749 kyrkoherdarnas biträde. 
Han fick in ett drygt fyrtiotal pastoratsbeskrivningar enligt sitt fyrdelade 
schema, men förmådde aldrig färdigställa arbetet. 

Den nya inriktning Wilskman gav sitt arbete bemöttes olika; Jonas Wollin 
och andra applåderade att naturalhistorien skulle behandlas, medan Andreas 
Rhyzelius tyckte att han borde stannat vid inriktningen på de historiska 
hävderna. Wilskman gav nu inte upp historien och i viss mening låg den 
honom varmast om hjärtat. Men han ville bort från den fantasifullhet som 
präglat den och omfamnade samtidigt naturen och näringarna: 

Jag får lof, at i stället fylla åminnet [västgötabeskrivningen] med säkra 
anmärkningar, som mig bättre smakat, om ortens beskaffenhet och sådana 
wedermälen, som Natur och konst i ett och annat efter sig lämnat, emedan jag 
för min del af det förra [antikviteter, etc.] befarade mer möda än nytta, mer 
gissning än sanning, mer mörker än ljus, mer ledsnad än behag.1 

Att blicka tillbaka och lovprisa av det förflutna, såsom ett föredöme för 
samtiden, hade varit den monumentalistiska identitetens grundtema. Hos 
                               
1  Sven Wilskman, Inledning till Västergötlands minne (1760), s. 9 (SSLB: Wilskman 

18:1). 
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Wilskman återfinns från 1749 en identitet som tog sig uttryck i iakttagande, 
kartläggande och registrerande av samtiden. Kärleken till fäderneslandet 
kunde hädanefter uttryckas i mantal, jordmån och alunbruk. Det var en 
inventarisk identitet. 

I kapitel 6, slutligen, mötte vi gymnasister och lärare vid Skara 
gymnasium kring mitten av 1700-talet. Vi började med ett tal som hölls av 
gymnasisten Johan Falck, den blivande Linnélärjungen, vid avskedet från 
gymnasiet 1751. Lockad av kärleken till fäderneslandet, Västergötland, 
besjöng han i alexandrinsk vers västgöta folk och land. Här återfann vi den 
monumentalistiska identitetens ursprungsmyt om det götiska folkets 
härstamning från Noas efterkommande och en lång skildring av västgötarnas 
härjningar i Europa, Asien och Afrika. För Falck var detta en skildring av det 
folk varav han var en del och som fortfarande levde kvar i Västergötland. 
Det förflutna sammanväxte med det samtida i en monumentalistisk identitet. 
Han övergick sedan till att beskriva Västergötland, dess belägenhet, natur, 
näringar och städer. Med den monumentalistiska identitetens estetiska blick 
överfors landskapet. Vackra skogar, lundar och sjöar, blomsterströdda fält 
och Kinnekulle, ett Eden vars ljuvlighet övergår allt ljuvligt. Här finner vi 
också den enda regelrätta jämförelsen med andra namngivna landskap; 
Bohuslän, Värmland och Småland utmärks av karga berg, stenklyftor och 
kärr, medan Västergötland av den store Guden fått alla slag av håvor. 
Åkerbruket är överflödande, liksom naturen. Vi anar den blivande 
naturforskaren i hans förtjusning vid uppräkning av växter, djur och 
mineraler i landskapet. Vissa är nyttiga som medicin och färgämnen, och här 
finns ansatser till en inventarisk identitet, men framför allt är det den 
estetiska blicken som sveper över landskapet; den monumentalistiska 
identiteten överväger. 

Vi mötte sedan två lektorer, Petrus Rydhenius och Sven Hof. I ett 
rektorstal av den förre, vilket prisade gymnasiet och berättade dess historia, 
fann vi en monumentalistisk identitet, manifesterad i bl.a. talarens 
beskrivning av gymnasiet som det paradisiska vattendrag som bevattnade 
hela lustgården och i hans ständiga framhävande av det västgötska. Han 
gjorde gymnasiet och landskapet till något storslaget; härifrån vattnades riket 
med lärdom och stora män, här hade fordom kungarna bott. Den andre 
lektorn, Sven Hof, var av annat slag. Han var naturvetenskapligt intresserad 
och öppen för den nya tid många tyckte sig se kring mitten av 1700-talet. 
Han föreslår 1754 inrättandet av en västgötsk akademi, för kartläggande av 
landskapets naturalhistoria, antikviteter och dialekter, för beskrivandet av 
landskapets belägenhet, inrättningar, näringar, etc. Hofs program uttryckte 
en inventarisk regional identitet; det var Västergötland, det landskap han 
uttryckte sin kärlek till och sin beredvillighet att tjäna, som skulle inventeras. 
Samtidigt fanns en komplikation i hans förhållande till landskapet. Den 
framträdde i hans syn på västgötadialekten, om vilken han 1772 publicerade 
en stor kartläggning. Detta var ett uttryck för det inventerande draget i hans 
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identitet, men ser vi till hans bevekelsegrunder, så framträder här ett kritiskt 
drag. Han upprördes av att västgötar inte talade ren svenska och därför 
kunde förlöjligas när de studerade vid universiteten eller verkade i det större 
fäderneslandets tjänst. Av omsorg om västgötarna, som ett utslag av den 
kärlek Hof betygade sin landsmän, så ville han få dem att lägga bort sin 
dialekt. Samtiden skulle förändras till något bättre; detta var ett drag av 
kritisk identitet som samlevde med hans inventariska identitet. 

Härnäst stiftade vi bekantskap med sju yngre män och gymnasister, vilka 
1769 i Skara bildade ett topografiskt sällskap. De kom alla att bli bemärkta 
på olika områden, men här intresserade vi oss för deras verksamhet vid 
gymnasiet i Skara. Inspirerade av Linnés och andras forskningsresor ville de 
utforska Västergötland, kartlägga det till naturens tre riken och framställa 
beskrivningar av dess märkvärdigheter. De kunde också intressera sig för 
historien, kyrkor, etc., men då för inventering av vad som fanns kvar, inte 
som något storslaget att spegla sig i. Det var den inventariska identiteten som 
nu började dominera. 

Det inventariska mötte oss slutligen hos den yngling som fick avsluta vår 
berättelse, Carl Daniel Zachau. Zachau höll 1771, tjugo år efter Falck, ett 
avskedstal kring samma ämne, Västergötland. Medan Falck hade lovsjungit 
de utrikes västgötarnas krigiska bedrifter, sida upp och sida ner, så hastade 
Zachau förbi på några rader. Han dröjde en stund vid kung Rolfs historia, 
men gick sedan raskt vidare till medeltidens västgötska historia, vilken han 
efter beskrivning av borgar och slott, lämnade för ”det som mer behagar,/ 
…wår orts behaglighet”.2 Här brast han ut i lovsång över blommor, bär och 
ängar, beskrev västgötabergen med lagerföljd, växter och djur. Han målade 
upp ett Arkadien, där inte ens herden saknades. Men han hade också ögon 
för näringar, herrgårdar och alunbruk, för idoga borgare i västgötastäderna. 
Här finns en sällsam blandning av pastoral idyll, estetisk blick och en 
kartläggande, registrerande inventarisk identitet. 

Så finner vi hos lärarna och gymnasieynglingarna, precis som hos 
Wilskman och hans beskrivningsprojekt, en identitet i färd att alltmer 
framträda i inventarisk dräkt. 

                               
2  Carl Daniel Zachau, ”Tal om Wäster Göthland. Hållit i Skara Scola d. 7 Decembr. år 

1771”, s. 9 (UUB: Westin 1200). 
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2. Identitetens elementa 1646-1771 

1. Förändring 

Den regionala västgötska identiteten framväxte, allmänt sett, ur två källor, 
intellektuell tradition och reella förhållanden. Till den intellektuella 
traditionen hör den antika retoriken, latinkulturen, kyrkans och 
universitetens världsbilder. Till de reella förhållandena hör att landskapet 
eller landet Västergötland var för handen, i historien och i naturen, samt att 
det fanns ett folk, som betraktade sig och betraktades som västgötar. 

Under den period som här studerats, 1646-1771, sker en förändring i 
identitetens elementa, vilket jag benämnt som en förskjutning från 
monumentalistisk till inventarisk identitet. Mot slutet finns också enstaka 
stänk av kritisk identitet. 

Den regionala identitetens tre typer skisserades i inledningen till detta 
arbete. Skillnaden mellan dessa tre typer framträder i sin renaste form i deras 
mentala inriktning, eller, annorlunda uttryckt, vartåt de riktar blicken. Den 
monumentalistiska blicken är riktad bakåt, till det forntida. Den inventariska 
blicken sveper runt i sin samtid. Den kritiska blicken är riktad mot 
framtiden. För den monumentalistiska identiteten är syftet att prisa folket 
och landskapet, genom att framvisa dess forna storhet. För den inventariska 
identiteten är syftet att kartlägga det nuvarande, till det nuvarandes nytta och 
nöje. För den kritiska identiteten är syftet att förändra det nuvarande för 
framtidens gagn. Detta är idealtypiskt blott, för i de konkreta fallen är det 
mer nyanserat. Den monumentalistiska identiteten fäster sig också vid det 
storartade i sin samtid. Den inventariska identiteten kan också blicka bakåt, 
för att kartlägga det historiska skeendet eller dess lämningar. Den kritiska 
identiteten utgår från företeelser i sin samtid eller i historien när den 
skisserar förändringar för framtiden. 

Vi skall nu betrakta de element varav, framförallt, de monumentalistiska 
och inventariska identiteterna uppbyggdes, så som det kommer till synes i 
det empiriska materialet.3 För överskådlighetens skulle indelas dessa element 
i tre grupper, historia, natur och folk.4 

2. Monumentalistisk identitet 

Den monumentalistiska identitetens element på historiens område: Ett 
återkommande element är det etymologiska och genealogiska. En orts namn 
                               
3  De källor för detta, vilka ges i noter till de två följande avsnitten, är inte på något sätt 

uttömmande, utan blott ett urval av vad som i de empiriska kapitlen ovan har anförts. 
4  Jfr Jacobsson 1999, s. 118. 
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skall utredas till sitt etymologiska ursprung, och dess grundläggning skall 
om möjligt förläggas till en avlägsen forntid, helst före kristendomens 
ankomst till Norden.5 På samma sätt skall en orts grundläggare efterspanas.6 

Många gånger vandrar den monumentalistiska identitetens tanke tillbaka 
till tiden strax efter syndafloden. Från Noas son Jafet och dennes son och 
sonson, Magog och Gog, kan den monumentalistiska identiteten härleda det 
götiska folket, även om detta folk då kan ha haft andra namn, varav skyter 
var det vanligast förekommande.7 Det götiska folket är därför det äldsta av 
alla folk, åtminstone i Norden.8 

Väl bosatta i Norden hade det götiska folket fungerat som ”folkens 
modersköte”, varifrån vågor av andra folkslag sades ha vandrat ut över 
världen, inte minst västgötarna (västgoterna), vilka satte skräck i andra folk.9 
Utrikes, inte minst spanska kungar, berömde sig av att härstamma från 
götarna.10 Men i Västergötland bodde dessa götar ännu kvar, varför de 
krigiska utrikes götarnas bedrifter kastade ett storslaget ljus över samtidens 
västgötar.11 

I forntiden var Västergötland ett eget kungarike.12 Bland kungar är Rolf 
den kändaste, en man av alla dygder.13 Men även senare fanns det kungar i 
landskapet, som när de första kristna kungarna, Olof Skötkonung och hans 
efterkommande, valde att bo i det kristna Västergötland.14 För medeltid och 

                               
5  Ullenius, ”Hendecapolis Visigothica”, s. 7 (SSLB: Sundholm 143); Rydell 1719, del 1, 

§ 3; Forssenius 1734, kap. 1, § 4; Carlander 1748, § 2; Digelius 1740, kap. 1, §1, 4; 
Odhelius 1750, § 4. Carlander 1747 bygger nästan helt på etymologiska utredningar. 

6  Scarin 1716, kap. 3:1, tes 1f; Breander 1723, kap. 2:1, tes 2; P. Rhyzelius 1727, kap. 1, 
§4; Forssenius 1734, kap. 1, § 4; Luth 1734, avd. 2, §1f; Digelius 1740, kap. 1, §4. 

7  Chronander 1646, sign. [B2v]; idem 1980, s. 14; Andreas O. Rhyzelius, ”Imperii 
SvioGothici Consideratio Geographica…”, bl. 148v (LSB); Ullenius, ”Scara Stifts 
Sochn-Register”, s. 2 (SSLB: Sundholm 168); Carlander 1747, § 3f, 6 (s. 24) (skyter, 
men ej Magog, etc.); Falck 2007, s. s. 24. 

8  Chronander 1646, sign. [B2r]; Tranander 1646, sign. Bv; idem 1964, s. 14. 
9  Chronander 1646, sign. Ev, idem 1980, s. 27f. Chronander 1646, sign. E2r, idem 1980, 

s. 29; Tranander 1646, sign. Bv; Andreas O. Rhyzelius, ”Imperii SvioGothici 
Consideratio Geographica…”, bl. 148v (LSB); Scarin 1716, kap. 1, tes 2f; Forsenius 
1734, kap. 1, § 4; idem 1736, kap. 2, § 1; Digelius 1740, kap. 2, § 3; Falck 2007, s. 24-
34. 

10  Chronander 1646, sign. E2r; Tranander 1646, sign. Bv, D3v; Rydhenius 1727, grat. 
Rhyzelius; Falck 2007, s. 35. 

11  Chronander 1646, sign. Ev, idem 1980, s. 28; Scarin 1716, kap. 1, tes 4f; [Andreas O. 
Rhyzelius,] ”Ulysses Sviogothicus…”, Västgötadelen, [s. 2] (LSB); Falck 2007, s. 35. 

12  Tranander 1646, sign. B2r; idem 1964, s. 14f; [Andreas O. Rhyzelius,] ”Ulysses 
Sviogothicus…”, Västgötadelen, [s. 1] (LSB); Rydhenius 1727, s. 19. 

13  Lidgren 1718. 
14  Tranander 1646, sign. D2v; idem 1964, s. 22; Österplan 1699, §11; Rydell 1719, del  2, 

§1; [Andreas O. Rhyzelius,] ”Ulysses Sviogothicus…”, opag. (LSB); Breander 1723, 
avd. 1, tes 6; P. Rhyzelius 1727, kap. 1, §3-4; Rydhenius 1727, s. 11, 20f; Forssenius 
1734, kap. 1, §1; idem 1736, kap. 3, §3; Digelius 1740, kap. 2, §6f; Gilberg 1746, §9; 
Drysén 1755, kap. 2, §1; Wilskman 1740, s. 20, 22f, 34; Sven Wilskman, ”Skara. 
Historia Civitatis Skarensis”, s. 10 (SSLB: Wilskman 2:1); Andreas O. Rhyzelius, 
”Wester-Gothia Eccesiastica et Litterata”, s. i-ii (GLA). 
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tidigmodern tid fokuseras både segrar15 och danska härjningar.16 Landskapets 
utsträckning var förr större, men ännu i samtiden är det stort.17 

Den monumentalistiska identitetens element på naturens område: Naturen 
betraktas vanligen med en estetisk blick; naturen bjuder en betagande 
skönhet.18 Givetvis är Gud skaparen av detta.19 Men när naturen är som 
vackrast framträder den som vore den ordnad av människohand.20 Klimatet 
är beundransvärt.21 Naturen är överflödande på växter och djur, på bär och 
frukter.22 Inte minst framhävs de vildväxande körsbären.23 Bördigheten 
medför en rikedom på odlade grödor och domesticerade djur.24 

Västgötabergen, framför allt Kinnekulle, är nästan ett emblem för 
Västergötland. De är blånande, fulla av växter och djur, av prunkande 
trädgårdar.25 Vid sidan om de betagande bergen är det Trollhättefallen, 
skräckinjagande som framhävs.26 Den som inte sett Trollhättan har inte sett 
Västergötland.27 

Den monumentalistiska identitetens element rörande folket: 
Västgötafolket utmärks av dygder och goda seder; hederlighet och 
oförvitlighet, endräkt och levnadsvett, förtrolighet och vänlighet. 
Västgötarna utmärks även av människokärlek och gästvänlighet. Adeln är 
heroisk, prästerskapet samvetsgrant, borgarna idoga och bönderna trofasta 

                               
15  Chronander 1646, sign. Ev, idem 1980, s. 28; Tranander 1646, sign. D3v; P. Rhyzelius 

1727, kap. 2, §5, 7f; Odhelius 1750, §5 (s. 8). 
16  Tranander 1646, sign. Bv-B2r; Tranander 1964, s. 14; Rydell 1719, kap. 3; Breander 

1723, kap. 2, avd. 2, tes 2; P. Rhyzelius 1727, kap. 2, §2; Digelius 1740, kap. 1, §5; 
Gilberg 1746 §9; Carlander 1748, §5-7. 

17  Chronander 1646, sign. Cr; Tranander 1646, sign. Br-v; idem 1964, s. 14; Lidgren 1718, 
§ 13; P. Rhyzelius 1727, Prooemium. 

18  Chronander 1646, sign. Cr-v; idem 1980, s. 16; Tranander 1646, sign. B2r-C3r; idem 
1964, s. 15-19; Scarin 1716, kap. 2, tes 3; [Andreas O. Rhyzelius,] ”Ulysses 
Sviogothicus…”, Västgötadelen, [s. 5] (LSB). Breander 1723, kap. 1, tes 2; Forssenius 
1734, § 2; Tidstroem 1748, §2; Falck 2007, s. 41ff. 

19  Chronander 1646, sign. C2v; idem 1980, s. 19. 
20  Tranander 1646, sign. B3v; idem 1964, s. 16; Breander 1723, kap. 1, tes 2; Forssenius 

1734, § 2. 
21  Chronander 1646, sign. Cr-v; idem 1980, s. 16; Tranander 1646, sign. B2r-v; idem 1964, 

s. 15; Digelius 1740, kap. 1, §3; Odhelius 1750, § 3. 
22  Chronander 1646, sign. Cr-C2v; idem 1980, s. 16f; Tranander 1646, sign. B3v; idem 

1964, s. 16; Österplan 1699, §3; Scarin 1716, kap. 2, tes 3. 
23  Chronander 1646, sign. Cv, C2v; idem 1980, s. 17, 19; Tranander 1646, sign. B4v; idem 

1964, s. 16; Forssenius 1734, § 2. 
24  Chronander 1646, sign. Cv; idem 1980, s. 16f; Tranander 1646, sign. B2v-B3r; idem 

1964, s. 15f. 
25  Chronander 1646, sign. C2v; idem 1980, s. 19f; Tranander 1646, sign. B4r-Cr; idem 

1964, s. 16f; Scarin 1716, kap. 2, tes 3. 
26  Tranander 1646, sign. C3r; idem 1964, s. 19f. 
27  ”Thet är ett gammalt ordspråk: WestroGothiam non vidit, qui Trollhättam non vidit; 

efwen som man säger: Resa till Rom, och intet see Påfwen.” Harald Ullenius, ”Lediga 
stunder”, qu. 68 (SSLB: Ullenius 20). 
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och lydiga.28 Kvinnorna har de rätta dygderna, skönhet och kyskhet, men 
också en förmåga till hårt arbete även i vanligen manliga sysslor.29 

Västgötarna är ett kristet folk; det kan sätta fromheten framför liv och 
egendom.30 Västergötland var också det första kristna landskapet i Sverige,31 
och det äldsta stiftet.32 Folkets karaktär understryks också med dess 
kulturella skapelser, dessa städer och kyrkor som är landskapets prydnad och 
visar dess välmåga.33 Det är ett begåvat och talangfullt folk.34 Men det kan 
också vara ett krigiskt folk.35 Dess förmåga till strid uttrycks passande med 
dess vapen, lejonet.36 

Den monumentalistiska identitetens grundtema är att vårt lands och folks 
storhet kastar sitt ljus över oss, så vi har ett föredöme att efterlikna. 

3. Inventarisk identitet 

Vi vänder oss nu till den inventariska identitetens element. Historien har nu, 
utan att vara frånvarande, inte längre samma tyngd. De etymologiska 
utsvävningarna tonas ner. Nu skall landskapet inventeras och beskrivas ur 
alla aspekter, varav det historiska blott är en: samhällsorganisation, natur, 
näringsliv och historia. 

Syndafloden och Noas ättlingar var nu utmönstrade. Historien började 
med de personer som omtalas i de isländska sagorna; för Västergötlands 
vidkommande bl.a. kung Rolf. Historien skulle bygga på traditioner och 
dokument.37 Men fortsatt var det oftast sådant som lände landskapet till 
prydnad och heder som efterfrågades. Västergötlands fornhävder och 
antikviteter skulle samlas, dvs. inventeras och redovisas.38 

Den inventariska identitetens element på naturens område: Med en 
naturalhistorisk och ekonomisk blick betraktas nu naturen och de näringar 

                               
28  Chronander 1646, sign. D2vf; idem 1980, s. 24ff; Tranander 1646, sign. D2r; idem 1964, 

s. 22; [Andreas O. Rhyzelius,] ”Ulysses Sviogothicus…”, Västgötadelen, [s. 2] (LSB). 
29  Chronander 1646, sign. Er-v; idem 1980, s. 26f. 
30  Chronander 1646, sign. D2r; idem 1980, s. 23f. 
31  Tranander 1646, sign. D2v; idem 1964, s 22f; Scarin 1709, cor. ix; idem 1716, kap. 1, 

tes 5; Digelius 1740, kap. 2, §4-7, 9; Wilskman 1740, s. 23. 
32  Scarin 1719, kap. 1, tes 5; Rydell 1719, del 2, §2; Digelius 1740, kap. 1, §5; Wilskman 

1740, s.  34; Andreas O. Rhyzelius, ”Wester-Gothia Eccesiastica et Litterata”, s. i-ii 
(GLA). 

33  Chronander 1646, sign. C2v-D2r; idem 1980, s. 20-23; Tranander 1646, sign. C4r-Dv; 
idem 1964, s. 20ff. Se vilken som helst av avhandlingarna om Skara och andra städer. 

34  Chronander 1646, sign. Er; idem 1980, s. 25f. 
35  P. Rhyzelius 1727, Prooemium. 
36  Chronander 1646, sign. E2r; Tranander 1646, sign. D3v. 
37  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, avsn. 4:2, tvåsidig bilaga till Skara 

domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]. 
38  Sven Hof, ”Ödmiukt memorial”, dat. 23/10 1754, s. 3f (SSLB: Hof 4). 
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som bygger på den. Naturen och näringarna behövde minutiöst och sakligt 
kartläggas och inventeras, landskapet skulle beskrivas och dokumenteras.39 

I landskapet fanns rikedomar som väntade på upptäckt.40 Det räckte inte 
längre med läsning av skrifter, nu behövde naturens tre riken undersökas för 
att presentera en bild av det aktuella tillståndet. Detaljrikedom 
efterfrågades.41 Idyller, pastoraler och estetik byttes mot jordbruksstatistik, 
manufakturer, järn- och alunbruk. 

Den inventariska identitetens element rörande folket: Västergötland var 
fortfarande det första kristna landskapet.42 Kulturella lämningar som 
kyrkoinventarier skulle noggrant förtecknas. Men mer än fromhet och 
krigiskhet, är det nu praktiska seder och bruk som efterfrågas. Folket är i 
allmänhet arbetsamt och flitigt. Kvinnorna kan fortfarande vara förmögna till 
karlgöra.43  

Den inventariska identitetens grundtema är iakttagande, kartläggande  
och registrerande av samtiden till samtidens gagn och nöje. 

Slutligen bör västgötadialekten nämnas bland elementa. Samlandet och 
redovisandet av denna i en ordbok 1772 hade klara inventariska drag, men 
hos verkställaren, Sven Hof, fanns även ett drag av kritisk identitet; dialekten 
skulle studeras för att avläggas för något bättre, ett rent svenskt språk som 
inte utsatte västgötarna för ringaktning.44 

4. Institutioner och personer 

I den västgötska identitetshistorien framträder vissa institutioner och 
personer som alstrare och danare av den regionala identiteten, under de 
längre eller kortare perioder de verkat. Den röda tråden ur institutionellt 
perspektiv är Västgöta nation. Praktiskt taget alla personer, som i denna 
studie har granskats, har haft en bakgrund i studentnationen vid något av 
universiteten; flera av dem har varit kuratorer. Till betydelsefulla 
institutioner hör också Skara stift och Skara trivialskola och gymnasium; 
inom dessa kom många av de tidigare medlemmarna av studentnationerna att 
verka, inklusive de flesta av de personer vi närmare granskat i denna studie. 
De föreställningar och värderingar som insupits i studentnationen kom att 
vidareföras vid dessa institutioner i hemlandskapet. Identiteten så att säga 
begår en cirkelrörelse. Från det att pojken inträdde i trivialskolan, via 
                               
39  [Sven Wilskman,] ”Församlingen i anseende til …”, avsn. 2-3, tvåsidig bilaga till Skara 

domkapitels cirkulärbrev, 2/11 1749 [tr. Skara 1749]; Sven Hof, ”Ödmiukt memorial”, 
dat. 23/10 1754, s. 3f (SSLB: Hof 4). 

40  Dioscoridis III (Andreas Dahl), ”Inträdestal”, (14/4 1769) (SSLB: Sundholm 216:2). 
41  Se Bergman 1759. 
42  Sven Hof, ”Ödmiukt memorial”, dat. 23/10 1754, s. 3f (SSLB: Hof 4). 
43  Andreas Giers, ”Kort berättelse om Bredares giäld”, dat. 12/12 1750 (SSLB: Wilskman 

4:12). 
44  Hof 1993 (1772), s. 5, 6; idem 1776, sign. A1r. 
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undervisningen vid gymnasiet och medlemskapet i studentnationen, till 
återkomsten som lärare eller präst med uppgift att fostra nya generationer, 
befann sig västgöten inom den västgötska identitetens cirkel. 

En del personer är mer framträdande i denna identitetshistoria och 
fungerar som noder för identitetens fortlevnad; från deras verksamhet 
avknoppas nya blad och grenar, när de kontaktas av studenter, upprätthåller 
kontakt med likasinnade, eller initierar beskrivningsprojekt. De kan också 
efter sin fysiska död leva vidare som nod i kraft av sina skrifter. Vi vet nu 
vilka de var. Chronander blev med sitt tal 1646 en nod i det förflutna, som 
verkade ännu efter hundra år; Ullenius var viktig för Rhyzelius, men än mer 
efter sin död för Wilskman. I sin samtid var Rhyzelius och Scarin, Wilskman 
och Wollin, Hof och Knös, sådana noder förutan vilka identitetens uttryck i 
tal och skrift skulle varit svagare. 

Genom dessa institutioner och personer fortplantades den västgötska 
identiteten. 

3. Det egna och det allmänna fäderneslandet 

1. Benämningar för Västergötland 

I det empiriska materialet uppträder Västergötland under ett flertal olika 
beteckningar. Vi skall här kort diskutera dessa, såväl latinska som svenska 
termer, innan vi mer utförligt tar oss an termerna patria och fädernesland. 
Först skall då noteras att dessa termer är substantiv, men att det givetvis 
också förekommer adjektiviska avledningar, som när man av substantiven 
”Västergötland” och ”västgöte” gör adjektivet ”västgötsk”. Vi har ovan 
konstaterat att bruket av adjektiv som ursprungsangivelse återupptogs av 
renässansens latinpurister efter medeltidens bruk av ablativformer; så blev 
”de Gothia” hädanefter uttryckt med ”gothus”. I samband med egennamn 
kunde dessa adjektiv fungera som appellativ. Ett känt exempel är Johannes 
Paulinus Gothus, för vilken det blev ett binamn. Andra exempel är de 
”landskapsnamn” som tillfogades egennamnet på dissertationer och under 
texter; t.ex. ”Wester-Gothus”. 

I fortsättningen skall vi främst diskutera de termer som avser landskapet, 
och börjar med namnet. Västergötland möter vi första gången hos Adam av 
Bremen omkring år 1070 under formen Westragothia. Detta varieras nästan i 
det oändliga under seklernas lopp, under medeltiden t.ex. Vesgocia, men 
vanligast blev Westrogothia och, allt mer under 1700-talet, Westergothia. 
Under inflytande av identifikationen av västgötar med västgoter användes 
även, tidigaste belägg är från åren strax efter 1080, adjektivet wisigothi, 
vilket längre fram substantiverades till Wisigothia. Mest frekvent förefaller 
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denna senare form ha brukats under 1600-talet, vilket sammanfaller med 
goticismens höjdpunkt. Vi har även sett hur västgöten Harald Ullenius i 
början av 1700-talet håller denna senare form för den riktigare, med 
motivering att det var den som romarna brukade. Stundom förekommer 
också benämningen Gothia occidentalis, ”Västra Götaland”, då 
Västergötland betraktas mer utifrån, som en del av något större. Men 
vanligast var, som sagt Westrogothia. På svenska förekommer i 
Västgötalagen beteckningen Waestaergötland, med olika stavningar, vilket 
visar att beteckningen fanns i Västergötland på 1200-talet.45 Från 
tidigmodern tid finns också en poetisk variant, Västergyllen. 

Men låt oss nu gå till de beteckningar som inte är egennamn. 

Patria är den latinska motsvarigheten till fädernesland eller fosterland. Med 
patria kunde allt från den egna födelseförsamlingen till riket betecknades; ja 
det kunde även användas för himmelriket.46 Termen användes, som vi sett, 
även för Västergötland. Att denna term kunde glida mellan nivåerna 
förefaller inte att ha varit ett problem för brukarna under 1600- och 1700-
talen.47 Åboprofessorn Henrik Porthan säger i sina föreläsningar i retorik 
1774-75: ”Med Patria förstås stad, ort hela Riket, etc.”48 Han kommenterar 
inte denna mångtydighet; företeelsen var naturlig för latinbrukarna. Bruket 
av patria för dessa olika nivåer kan även förstås som den retoriska tropen 
synekdoke, där delen kan stå för helheten och helheten för delen. 

Fädernesland och fosterland kunde på liknande vis brukas för olika 
nivåer. Troligen är ”fädernesland” ett översättningslån; man skapade av 
element i de nordeuropeiska språken ett nytt ord, Vaterland etc., som en 
motsvarighet till latinets patria (och de romanska språkens varianter av 
detta),49 varvid ordets breda konnotationsregister medföljde. 

Av dessa skäl kan också synonymer med patria eller fädernesland 
användas över olika nivåer; till dessa synonymer hör latinska terra och 
svenska ”land”.50 

Detta glidande bruk av territoriella termer för tillhörighet har för övrigt en 
parallell i det kristna bruket av ecclesia, kyrka, församling, som på olika 
språk brukas från hemförsamling till hela kristenheten. 

                               
45  Collin & Schlyter 1827, s. 68, 100n, 209, 290n, 291nn, 292n, 295, 301, 345. Termens 

bruk på s. 295 är i lagmanskrönikan från 1200-talets första hälft. 
46  Hebr. 11:16. 
47  Jacobsson 2005, s. 404. 
48  Henricus Gabrielis Porthan, ”Artis Rhetoricae”, Opera omnia IV, Turku 1971, s. 168. 
49  ”the word fatherland (Vaterland) is not originally German at all but was coined as a loan 

tranfer after Latin patria.” David Martyn, ”Borrowed Fatherland: Nationalism and 
Language Purism in Fichte’s Adresses to the German Nation”, The Germanic Review, 
vol. 72 (1997), s. 312. 

50  När Johan Gabriel Gyllenhaal skulle skriva att han inte vistades i Västergötland, så hette 
det att han var ”frånvarande utur landet”; Johan Abraham Gyllenhaal, Brev till ”Min 
aldrakiaeraste bror!” (Leonard Gyllenhaal) (trol. maj 1769) (UUB: S 36.d8, bl. 7v). 
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En term med likartat bruk är natio, folk, ”nation”. Det latinska ordet kommer 
från nascor, födas, och därav följer i bruket av natio ofta en föreställning om 
släktskap. Natio kunde vara folk, stam, släkte, och användes i likhet med 
patria på olika nivåer, såväl folket i ett rike, som folket i ett landskap. 
Närmast som synonymer kunde gens, folkslag, och populus, folk, användas. 
Gens implicerade släktskap, i större grad än populus, men var samtidigt en 
term som kunde vara vidare än natio. Men även omskrivningen nostrates, 
”de våra”, var gångbar för att beteckna folk från landsändar, landskap och 
riken, man själv tillhörde. Såväl natio, populus, gens och nostrates användes 
om västgötar.51 

Som nation betecknades också en på gemensamt geografiskt ursprung 
baserad studentsammanslutning vid de medeltida universiteten. Termen togs 
upp av studentnationerna vid de svenska universiteten från början av 1600-
talet. Ett uttryck som ”västgötska nationen” kunde syfta på studentnationen 
vid ett bestämt universitet, men kunde också avse alla med högre utbildning 
från Västergötland, dvs. alla dem som någon gång varit medlem i en 
västgötanation vid något universitet.52 Slutligen kunde uttrycket också avse 
alla dem som var födda i eller verkade i Västergötland, dvs. var västgötar.  

Provincia, ”provins”, var beteckningen på de lydländer i det romerska 
väldet, vars folk inte hade romersk medborgarrätt, i praktiken större delen av 
det romerska riket. I Sverige har ordet, på latin och svenska, brukats om 
erövrade länder som inte ingick i det svenska riket (t.ex. i Baltikum), men 
också för riksstyrelsen indelning av riket i län från 1630-talet. Ordet har 
också använts i kyrkliga sammanhang, ”kyrkoprovins”, och då avsett stift. 
Ordet har överförts på landskapen, varvid t.ex. Västergötland kunnat kallas 
”provins”. Vanligen har provins varit överhetens ord, men någon gång har 
det även används identifikatoriskt av västgötar. 

Regio, ”region”, betecknade ursprungligen en riktning, varför vi 
fortfarande kan säga ”i regionen av”. Det latinska ordet har även betydelser 
som ”gräns”, och ”trakt” eller ”område”. Från den senare betydelsen har 
ordet kommit att användas på bestämda enheter, landskap och riken. Därför 
kunde Chronander 1646 tala om Västergötland som regio. Men regio kunde 
också användas som beteckning för bygd, trakt, nejd. 

En mer inskränkt betydelse har domestica sedes, ”hemort”, ”hemvist”, 
vilket nästan alltid betecknar en bestämd ort, en stad eller en församling. 
Men i denna inskränkta mening kunde också de ovan diskuterade termerna 
användas. 

Natale solum, ”födelsejorden”, motsvarar det som under 1600- och 1700-
talen på svenska betecknades som födsloort. Även denna term kan inkludera 
allt från församling till rike, men vanligen användes det, på latin och 

                               
51  För nostrates etc., se diskussionen ovan i kap. 4. 
52  Beckman 1926-31, bd 1, s. 143. 
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svenska, om landskap och mindre enheter. Det förekom också att patriae 
solum, ”fädernejord”, användes i samma mening.53 Andra svenska termer för 
detta kunde vara födelsebygd och fädernebygd.54 

Andra termer som användes var terra, land, jord, och locus, plats, ort. 
Också här var det begreppsliga spannet stort; så kunde t.ex. Finland 
betecknas som en ort. 

Man noterar att flera av de här diskuterade termerna också kunde brukas 
som synonymer, vilket inte minst kunde användas för att undvika 
upprepningar. Chronander 1646 brukade patria som synonymt med regio,55 
regio som synonymt med provincia,56 och provincia som synonymt med 
patria!57 Johannes Magnus, som här citerades av Chronander, brukade gens 
och natio på liknande vis.58 

Jag har här utgått från de latinska benämningarna. Skulle vi vända på 
perspektivet och utgå från de svenska termerna, så får vi ofta motsvarande 
begreppsliga glidningar. För alla enheter, från rike till församling, kunde en 
mångfald termer användas. Så kunde Västergötland vara rike, fädernesland, 
land, landskap, provins, bygd, ort, etc. 

En term som inte fanns under den tid som här behandlats är hembygd. 
Enligt SAOB är första belägget för hembygd från 1773. Ordet förefaller bli 
vanligt först mot slutet av 1800-talet. Som jag haft anledning att påpeka 
några gånger så ger det felaktiga associationer om man, som tyvärr ofta 
skett, översätter patria, ”fädernesland”, med hembygd. 

De termer vi här redogjort för har alla en begreppslig spännvidd, varunder 
enheter på olika nivåer kunnat ingå; de har alla använts om Västergötland 
och västgötar. Kardinaltermen, den som belyser logiken bakom detta 
skiftande bruk, är emellertid patria. Till utredningen av detta går vi nu. 

                               
53  På ett epitafium, uppsatt i Lidköpings kyrka 1687, omtalar prosten Rudberus den lilla 

orten Lyrestad som patrio … solo, fädernejorden; Gilberg 1746, s. 92. 
54  För natale solum etc., se diskussionen ovan i kap. 4. 
55  ”ljuva fädernesland” (patria dulcis), låt det vara nog att du kan jämföras med vilket 

nordligt landskap/trakt (regione septentrionali) som helst; Chronander 1646, sign. E2v, 
jfr idem 1980, s. 30. 

56  ”Detta vårt landskap” (regioni huic) kan i storlek tävla med de flesta svenska provinser 
(Sveciae provincijs); Chronander 1646, sign. Cr; jfr idem 1980, s. 15. 

57  ”Fäderneslandet” (patriam) har mer boskap än ”rikets övriga provinser” (reliquis regni 
provincijs); Chronander 1646, sign. Cv; jfr idem 1980, s. 17. I marginalen markeras att 
texten är citerad från ”D. Paulinus”, dvs. Laurentius Paulinus Gothus, Historiae arctoae, 
Strängnäs 1636. 

58  ”Gentem Goticam omnium nationum septentrionalium antiquissimam”. Chronander 
uppger, 1646, sign. [B2r], att han citerar detta ur Johannes Magnus förord; säkerligen 
avser han dennes Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus, Romae 1554 och 
senare. 
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2. Det allmänna fäderneslandet 

Västergötland kom med andra landskap att integreras i det svenska rike som 
definitivt tog form mot medeltidens slut. Men såväl på 1200-talet som 1500-
talet kunde västgötska ledare kallas fäderneslandets fader i betydelsen 
Västergötlands fader. Och ännu vid slutet av den period som här har 
studerats, dvs. vid ingången av 1770-talet, kunde Västergötland betecknas 
som ett land, fädernesland, etc. Detta skedde trots att skribenterna sedan 
länge  hade ett större, gemensamt, allmänt fädernesland, Sverige. Det är i det 
allmänna och det särskilda fäderneslandets samtidiga kontrast och enhet som 
logiken bakom bruken av patriatermen visar sig. 

I kapitel två hade jag anledning att referera Ciceros diskussion om två 
fädernesland. Vi skall återvända till den. I dialogen Om lagarna,59 undrade 
Atticus över att Marcus såg Arpinum som sitt sanna och verkliga 
fädernesland (germanam patriam). ”Har du månne två fädernesland, eller är 
det bara ett, vårt gemensamma?” Skulle då den vise Catos fädernesland inte 
vara Rom utan Tusculum? ”Jag anser sannerligen,” svarade Marcus, ”att han 
och alla andra småstadsbor har två fädernesland, det ena av naturen, det 
andra av medborgarrätten. Såsom Cato, vilken var född i Tusculum, hade 
upptagits som medborgare hos det romerska folket, och på så sätt var av 
födseln tuskulan, av medborgarskapet romare, hade ett [födelse]ortens 
fädernesland, och ett [medborgar]rättens [...], så kan vi benämna det för 
fädernesland varest vi är födda, och det därest vi har mottagits.” 

Cicero låter Marcus förklara att det är det senare, medborgarrättens 
fädernesland, vilket kallas republiken och är det hela och odelade samhället, 
som har företräde till människans kärlek till patria. Men för den sakens skull 
förnekar han inte att Arpinum, ehuru mindre och inneslutet i det större, ändå 
är hans fädernesland. 

Dessa två fädernesland levde vidare i latinkulturen. Med samma term, 
patria, omnämndes den mindre hemtrakten, staden, bygden eller landskapet 
där man var född, men också den större enheten, riket, där man hade sin 
politiska hemvist. Det var detta som Terserus berörde i sin inbjudan till 
åhörande av Chronanders oration 1646, då han skilde mellan communis 
patria och propria patria, mellan det gemensamma och det egna 
fäderneslandet. Vi har sett att skillnaden ännu var brukbar 1769, då greve 
Frölich benämnde Västergötland, ”Patriam meam specialem”, mitt särskilda 
fädernesland.60 

Denna termens dubbelhet var, som jag i ett annat sammanhang framhållit, 
ingen nackdel: 

                               
59  Cicero, De legibus, II:1-5. 
60  Frölich 1769, s. 2. 
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Att det begreppsliga innehållet i termerna [patria och fädernesland] kunde 
variera förefaller nästan att ha setts som en fördel, inte en nackdel; glidningen 
i innehåll, från hemort till riket, garanterade att man uttryckte sin 
rikstillhörighet också när man hyllade hemorten.61 

Det större fäderneslandet hade prioritet framför det mindre, som redan 
Cicero påpekade. Detta inte bara impliceras i bruket av samma term, man 
finner det också i ställningstaganden, som när Sven Hof gav prioritet åt det 
gemensamma svenska språket framför det västgötska.62 Det var denna 
prioritet som Vadbobönderna ”glömde” 1710, när de var villiga att slåss vid 
Västergötlands gränser, men inte utom landskapet.63 

Det är denna prioritet åt det större fäderneslandet som också förklarar att 
det mindre fäderneslandets identitet, västgötaidentiteten, inte konstrueras 
gentemot ”den andre” i smålänningens eller värmlänningens skepnad. Ett 
sådant konstruerande, kanske genom verbala och andra strider, skulle vara 
kontraproduktivt för konstruerandet av det större fäderneslandets identitet, 
den nationella, överordnade och tyngre vägande svenska identiteten. När 
Chronander behövde en kontrast för att konstruera västgötens 
människokärlek och gästfrihet, så tvingades han därför gå extra fines Svecij 
imperij, utanför det svenska rikets gränser. Därmed kom hans tal inte längre 
att handla om det mindre fäderneslandet, utan om det större, och följaktligen 
måste han avsluta sitt argument med att denna humanitet utmärkte 
”västgötarna jämte de övriga”.64 Av behovet att kontrastera mot ”den andre” 
förflyttades Chronander från regional till nationell nivå. Det större 
fäderneslandet hade prioritet. I konstruktionen av denna tyngre vägande 
nationella identitet var västgöten blott en av flera samverkande byggstenar.65 

I detta ljus var det närmast en förlöpning när Johan Falck i sitt tal 1751 
jämförde grannlandskapens skarpa klippor, nakna kullar, skog och mo, med 
den vackra och intagande naturen i Västergötland.66 Det är också det enda 
exempel jag funnit på att en västgöte, från den tid som här studerats, 
framställde sitt landskaps identitet i kontrast mot andra namngivna landskap. 

                               
61  Jacobsson 2005, s. 404. Denna aspekt försvinner i moderna översättningar av latinska 

texter, då man ofta väljer att, utifrån det begreppsliga innehållet, översätta patria med 
ömsom fädernesland, ömsom hembygd. 

62  Se kap. 6. 
63  Se kap. 3. 
64  Chronander 1646, sign. D2v; se ovan kap. 2, avsn. 1:5. 
65  ”Den regionala konstruktionen står inte i motsättning till den nationella, de öser ur 

samma källor och tjänar samma syfte”. Jacobsson 2000, s. 115. 
66  Falck 2007, s. 44f. 
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4. En teori om regionala identiteter 

I inledningen påtalade jag behovet av en teori om hur regionala identiteter 
konstrueras. Element av en sådan teori förutskickades i inledningen, 
tangerades här och var i framställningen, och diskuterades delvis ovan i detta 
kapitel. Här är nu platsen att i korthet och positiv form framställa en sådan 
teori. 

Förutsättningen för att tala om identitet i modern mening är vad jag kallar 
identitetens metonymiska flykt. Förr användes identitet i betydelsen 
fullständigt lik, A = A; det var en utsaga om likhetsrelation. Sedan ett 
halvsekel har vi med identitet avsett den utsaga som görs om A. Denna 
förvandling i språkbruket är med retorikens uttryck en metonymi. Det är 
identitetens metonymiska flykt. 

Identitet är ekvivalent med latinets idem (samme) och ipse (själv). 
Identitetstermen används för utsagor både om det samma (idem) och en själv 
(ipse), både om likhet (memeitet) och självhet (ipseitet).67 

Utsagor om ipseitet, om självhet, uppträder således i första person, jag, 
mig, vi och oss. Med utsagor om vår identitet, om vilka vi är, så speglar vi 
oss i våra självbilder: jag är smart, ordhållig, svensk, dansk, idéhistoriker, 
etc. I utsagor om ipseitet ser vi således identitetens metonymiska flykt 
verkställd; inte längre likhet, utan det som utsägs. Utsagor om andra är i 
detta avseende inte identitetsutsagor (inte ipseitet). Vi kan införa följande 
terminologi:68 

• identitet: den föreställning en person har om sig själv, eller, 
annorlunda uttryckt, den självbild som en person ger uttryck åt, 
muntligt, skriftligt, i handling, etc. 

• stereotyp: den föreställning som en person har om en annan person, 
eller, annorlunda uttryckt, den bild en person ger av en annan, 
muntligt, skriftligt, i handling, etc. 

• stigma: den nedvärderande attribuering (muntligt, skriftligt, i 
handling, etc.) som en person riktar mot en annan. 

Identitet är något som är självskrivet, till skillnad från tillskrivet. I typologin 
ovan brukar jag singularis, men identiteten kan också uttryckas i pluralis, 
som en utsaga om vi och oss. Det är så den regionala identiteten utsägs. 
Regional identitet är den självdefinierade identiteten hos människor som är 
knutna till ett historiskt-geografiskt rum eller till ett nyskapat territorium, 
mer eller mindre väl definierat till sin omfattning och vanligen inom en och 
samma statliga enhet (rike). Den regionala identiteten inkluderar vanligen 
                               
67  De två senare termerna är från Paul Ricoeur; se kap. 1. 
68  Denna indelning bygger på uppslag hos Erving Goffman, Michel Bassand och Pierre 

Bourdieu; se kap. 1. 
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inte föreställningen att bärarna av identiteten inom detta regionala rum utgör 
en egen etnicitet, skiljd från grannarnas, eller föreställningen att vara en 
nation (etniskt eller politiskt definierad), med rätt till statligt oberoende (i 
dessa senare fall skulle det vara etnisk respektive nationell identitet). 

Ingen identitet (ipseitet) uttrycks utan att i någon utsträckning inkludera 
det rum, den värld, vari sagespersonerna lever. Regional identitet kommer 
därför alltid att i någon mån handla om ”vi i vår värld”. Därför har jag 
definierat västgötsk identitet på följande sätt: 

Västgötsk identitet är den självbeskrivning som människor ger när de talar 
om sig som tillhöriga ett kollektiv av viss beskaffenhet, västgötar, vilka bebor 
eller härstammar från ett geografiskt rum av en viss beskaffenhet, 
Västergötland, med vilket de känner sig förbundna och vars beskrivning de 
inkorporerar i berättelsen om sig själva.69 

Regional identitet har med säkerhet funnits så länge regionalt 
självdefinierade grupper har funnits; det är knappast möjligt att tänka sig en 
självdefinierad grupp (etnisk, nationell, regional, etc.) utan en identitet. 

Variationer i den regional identitetens uttryckssätt uppträder såväl 
diakront som synkront. Dessa variationer i uttryckssätt har lett mig till att för 
tidigmodern och modern tid identifiera tre slag av regional identitet, som jag 
benämner med de metaforiska begreppen monumentalistisk, inventarisk och 
kritisk identitet, och som idealtypiskt tar sig följande uttryck: 

Den monumentalistiska identiteten är inriktad på det storslagna eller 
monumentala. Utsagor om historia, religion, natur, samhälle, folk och 
ekonomi brukas för att bygga monument över regionen. Denna identitet 
lägger stor vikt vid det förflutna, vid stora händelser, stora bragder, stora 
människor, vid stark gudsfruktan och stor fromhet, vid det lysande, 
magnifika, storslagna och kraftfulla, vilket allt, för berättarens nutid, skildras 
som monument över och föredömen för kollektivet. 

Den inventariska identiteten är inriktad på att känna till och värdesätta det 
egna kollektivets spår inom den egna regionen. Även de minsta tecken av det 
förflutna och det närvarande i regionen skall kartläggas och aktsamt bevaras, 
fysiskt eller i beskrivningar, för att de är just kollektivets och regionens 
tecken. Där den monumentalistiska identiteten värdesätter det storslagna, 
försmår den inventariska ej det lilla. 

Den kritiska identiteten är inte nöjd med det närvarande; den vill 
omvärdera och omvandla det hittillsvarande sakernas tillstånd. Den vill 
upprätta något bättre. 

Den monumentalistiska identiteten uppträder mest frekvent under 1600-
talet och fram till mitten av 1700-talet; den inventariska identiteten mest 
frekvent från senare halvan av 1700-talet till sekelskiftet 1900; den kritiska 

                               
69  Ovan, kap. 1. 
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identiteten är framför allt ett 1900-talsfenomen. Men alla tre slagen av 
regional identitet kan givetvis uppträda samtidigt i en region. 

Det empiriska underlaget för denna teori är hämtat från Västergötland. 
Det vore intressant att få den prövad – bekräftad, modifierad eller vederlagd, 
utifrån material från andra regioner. 
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Summary 

The seventh part of the world. West Geats and Västergötland 1646–
1771: A history of identity 

This study considers regional identity in Sweden during the early modern 
period, a subject that has been little studied until now. The dissertation is an 
investigation of the forms of expression manifesting such an identity. Based 
on these manifestations, a theory of tentatively general validity is presented. 
The material for the dissertation derives from the region of Västergötland, a 
historical province (Sw. landskap) in western Sweden. Västergötland was 
part of the kingdom of Sweden from the very beginning, so the study of re-
gional identity is not hampered by a shifting sense of national belonging. In 
chronological terms, the study ranges from 1646, when the first individual 
descriptions of Västergötland were published, to 1771, when a farewell ad-
dress on Västergötland was held in the upper school (Sw. gymnasium) in 
Skara. 

The dissertation has several aims. The first is to investigate how a re-
gional identity was manifested in the early modern period. Because regional 
identity always involves a connection to a place, descriptions of this place 
are also included in the identity whose forms of expression are being inves-
tigating. Also relevant here are the terms and concepts used when identity is 
expressed, in particular “fatherland” and “nation”, patria and natio. The 
second aim is to investigate how those who expressed this identity actually 
went about it when they compiled their narratives. 

I began my work partly under the impression of the idea that regional 
identity is constructed from relations, or oppositions, to an outside other, and 
partly with the conception that regional identity was a late 19th century con-
struction. My study of a large amount of material from the 19th century and 
the period prior to this has convinced me that both notions lack empirical 
support. International research in a closely related field, nations and national 
identity, represented for instance by Anthony D. Smith, has reinforced my 
view. This underscored the need for a theory of regional identities. The third 
aim of the dissertation was thus to examine the assumptions inherent in the 
current use of the term identity and what this use means for the study of his-
torical regional identities. 

This third aim is addressed in the introductory chapter. Identity was 
originally a logical concept designating that something was “the same”. 
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Since the mid-20th century, beginning with the psychoanalyst Erik H. Erik-
son, identity came to mean a quality that belongs or is ascribed to an indi-
vidual. In rhetorical terms, this is a metonymical shift of the content of the 
word identity. I characterise this change as the metonymical flight of identity. 
This is what allows the frequent use of the word identity in our era. Consid-
ering Paul Ricoeur’s emphasis on the difference between identity as idem 
(same) and identity as ipse (self), I would argue that it is identity as ipse that 
is the basis of our speaking about our own identity. When we speak of our 
own identity, it is not in the sense of “the same”, but rather in the metonymi-
cally altered sense of the term, that is, as a quality. Following Ricoeur’s ar-
gument, I see this identity in our images of self. Agreeing with the psycholo-
gist Erving Goffman, I thus distinguish between identity that is self-ascribed 
and identity that is ascribed by others, calling the first identity and the sec-
ond stereotype. It is identity, not stereotype, that is the subject of my study. 
Finally, this concurs with the geographer Anne Buttimer’s discussion about 
the difference between insider’s and outsider’s perspectives of geographic 
space. It is the insider’s perspective that is the perspective of those who cre-
ate identity. Based on these reflections, I see regional identity as a self-image 
which includes an insider’s perspective of the space that constitutes that of 
identity. 

During the early modern and modern periods, regional identity took on 
three ideal types of expression, which I call monumentalist, inventorial and 
critical identity. These metaphorical terms are borrowed in part from Frie-
drich Nietzsche’s discussion of historical modes. 

The monumentalist identity is focused on the magnificent or monumental. 
Statements about history, religion, flora and fauna, society, people and the 
economy are used to construct monuments of the region. Great emphasis is 
given to the past, to great events, great achievements, great people, to the 
strong fear of God and great piety, to the brilliant, magnificent, grandiose 
and powerful, all of which, for the narrator’s contemporary era, are de-
scribed as monuments of and examples for the collective. 

The inventorial identity is focused on being acquainted with and valuing 
the vestiges of one’s own collective in one’s own region. Even the smallest 
signs of the past and the present are to be mapped out and carefully pre-
served, physically or in writing, precisely because they are signs of the col-
lective and the region.  

The critical identity is not satisfied with the present; it wants to revalue 
and transform the state of things up until now, in order to achieve something 
better. 

The difference between these three types is also apparent in their mental 
focus, where they concentrate their attention. The monumentalist eye is 
aimed back at the past. The inventorial eye sweeps across its own era. The 
critical eye is focused on the future. 

The monumentalist identity appears most frequently in the 17th century 
and up to the mid 18th century; the inventorial identity was most frequent in 
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the second half of the 18th century until the turn of the 20th century; the criti-
cal identity is largely a 20th century phenomenon. But all three types of re-
gional identity can of course appear at the same time in a region. 

For my method, I have chosen to get as close to the actors as possible and 
study not just printed documents but also letters and manuscripts. I have read 
the material contextually, with an eye focused less on the ideal context, as is 
found in overviews, and more on the actual context, which can be substanti-
ated and is found in the material and in the known activities of the actors. 
With reference to the sociologist Jürgen Habermas’ early studies of commu-
nicative action, I take the actors’ statements at their word, unless circum-
stances, such as the context, raise a doubt. Unless circumstances suggest 
otherwise, I thus interpret the actors’ statements about themselves, their peo-
ple (in their province) and their province as statements of identity. 

The material for the study consists of printed documents, letters and 
manuscripts that were produced by West Geats or reflect the activities of 
West Geats from 1646 to 1771. This consists primarily of student orations 
and minutes from the academic senate of Uppsala University, minutes from 
the West Geat student nation at Uppsala University, twenty dissertations, a 
number of West Geat projects providing a description of local districts, 
speeches and texts from lecturers and students at Skara Upper School, and 
letters illustrating the origins and reasons for this material. 

In Chapter 2, two Latin encomiums praising Västergötland, held in 1646 
in Åbo and Uppsala by the West Geats Chronander and Tranander, are ex-
amined. Already here, the structural elements from which identity would be 
spun in the following century can be seen: the name of Västergötland, its 
reach, flora and fauna, culture and people, as well as its history. The basic 
themes of monumentalist identity are conveyed here: the magnificence of 
our region and our people cast their light on us, so we have an example to 
follow. To the same extent as the realm, Västergötland was a patria, a father-
land. 

In Chapter 3, there is a discussion of the contexts of these orations. In 
terms of genre, encomiums to cities, provinces and countries are a tradition 
dating back to classical antiquity. The tradition is also found in the 
topographical descriptions and apodemics, or travel writings, of the 
Renaissance. Encomiums, descriptions and travel writings provided 
structures, rhetorical figures and themes which were used in the 17th and 18th 
century. The context of the historical place – West Geats and Västergötland 
– is evidenced in literary texts over a thousand-year period. The 
Westrogothic Law (Sw. Västgötalagen) and political events as well as 
statements from the medieval and early modern periods show us people who 
were considered West Geats by themselves and by others. The province 
functioned as a political unit into the 17th century. Starting from the 13th 
century, there is a religious tone to this. In liturgical offices, Västergötland is 
often sung about as fatherland and mother. The diocese and bishop of Skara 
were called the diocese and bishop of the West Geats into the 18th century. 
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The institutional context consists of university and student nation. In the 
student nation, formed on the basis of the historical province, students were 
each other’s compatriots (populares), and a culture of honour was nurtured, 
with the actions of an individual throwing their light or shadow on the entire 
nation. 

In Chapter 4, twenty university dissertations on West Geat subjects de-
fended by West Geats between 1699 and 1769 are investigated. Based on 
these, a description schema generally followed by the authors can be dis-
cerned: the name and age of the district, location, flora and fauna, culture, 
history. It is apparent that the authors were aware of there being a standard 
structure for topographical dissertations. After a review of texts relating to 
the dissertations, which usually included congratulatory comments written 
by West Geats, and literary sources, of which Johannes Messenius and other 
Swedish historians appeared most frequently, an in-depth study was made of 
how three dissertations, defended in 1718, 1740 and 1759, were produced. 
No such study had ever been done before. The writers of topographical dis-
sertations had gathered their material through their own visits to the locali-
ties, through archive studies, and through correspondence with 
knowledgeable people in the locality. This material was combined with 
printed sources. Authors of topographical dissertations had material that was 
more diversified and more difficult to treat than those writing about some 
virtue or spiritual text based solely on literary sources. 

What comes through in these dissertations is a monumentalist identity as-
sociated with Västergötland. The writer’s eye is focused on the province, 
whose virtues are described in terms that are as laudatory as possible, and on 
its people, whose military exploits and earnest piety are given prominence. 
The authors aim to describe the great and the monumental, the memorable 
and the decorative. Tendencies toward an inventorial identity can be dis-
cerned in several of the authors, most clearly in Bergman’s dissertation on 
Vadsbo Hundred (Sw. härad) from 1759, which tried to present a picture of 
contemporary conditions for the district’s industries. 

In Chapter 5, we follow the actors to Västergötland. Many who were 
members of a student nation retained an interest in things West Geat their 
entire life and enjoyed speaking about the West Geat nation, which depend-
ing on the circumstances could include all West Geats or simply educated 
West Geats who had attended university. This interest could be manifested 
in an ambition to describe Västergötland, in its entirety or in parts. In Sven 
Wilskman, we find someone in whose descriptions the monumentalist begins 
to slip into the inventorial. In the mid-1740s, he compiled a description of 
Västergötland with monumentalist features, highlighting ancient monuments 
and traditions to the honour of the provincial fatherland. Toward the end of 
the decade, there was a change in Wilskman’s plans. A comprehensive de-
scription of the province was to be produced, with consideration being given 
to four aspects: social organisation (politica), flora and fauna (physica), in-
dustries (oeconomica), and its people and history (historica). It was still a 
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work that honoured the province but the ancient, the magnificent and the 
aesthetic were no longer the main focus. For this description, he collected 
some forty parish descriptions, but was never able to complete the work. In 
Wilskman, we encounter in 1749 an identity that manifested itself in observ-
ing, mapping and recording the contemporary period. Henceforth, love for 
the fatherland could be expressed in units of land, soil and alum production. 
This was the inventorial identity. 

Chapter 6 is devoted to pupils and teachers at Skara Upper School around 
the middle of the 18th centry. Johan Falck, a pupil, held an oration upon 
graduating in 1751 in which the greatness of the West Geats’ past was 
interwoven with the then-present. We get a glimpse of Linnaeus’ future 
apprentice in the enumeration of plants, animals and minerals in the 
province. Here are signs of a recording inventorial identity, but above all it is 
the the aesthetic view that sweeps across the province; the monumentalist 
identity predominates. In one of Headmaster Petrus Rydhenius’ speeches in 
1727, we find a monumentalist identity; the realm was nourished by 
knowledge and great men from the upper school and the province, and in 
former times kings lived here. In 1754, the teacher Sven Hof proposed the 
establishment of a West Geat academy, to map the province’s natural 
history, antiquities and dialects, for the description of the province’s setting, 
institutions, industries, etc. Hof’s programme manifested an inventorial 
identity, but was modified by his studies of the West Geat dialect. He was 
upset that West Geats could be ridiculed for their dialect when they studied 
at the university or worked in administration. Out of concern for West Geats, 
he wanted them to put aside their dialect. The present should be changed 
into something better; an element of critical identity experienced together 
with the inventorial. Seven young men and upper school pupils formed a 
topographical society in Skara in 1769. Inspired by Linnaeus, they wanted to 
explore Västergötland, map out its flora and fauna and provide descriptions 
of its sights. History, the church and similar aspects interested them as well, 
but in order to record what remained, not as something magnificent to be 
used as a looking-glass for identity. It was the inventorial identity that 
predominated. We also encounter the inventorial in the young man who will 
end our story, Carl Daniel Zachau, who in 1771, twenty years after Falck, 
held a farewell speech on the same topic, Västergötland. Whereas Falck 
devoted great space to the foreign military exploits of the West Geats (i.e. 
the Visigoths), Zachau quickly moved past these in a few lines. He 
effusively sang the praise of the province’s flowers, berries and fields, 
described the hills of Västergötland with their strata, plants and animals. But 
he also had an eye on industries, manor houses and alum production, on 
industrious citizens in West Geat towns. Here can be found a rare mix of 
idyllic pastoral setting, aesthetic perspective and a mapping, recording 
inventorial identity. Among these teachers and pupils, as with Wilskman, we 
see a movement from monumentalist to inventorial identity. 
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Chapter 7 provides an overview of the elements from which the types of 
identity were compiled, a discussion of the terms the actors used, and the 
formulation of a theory about regional identity. The elements in the three 
types of identity are brought together under three groups – history, nature 
and people. 

Among the elements of monumentalist identity in the field of history are 
etymology and genealogy. The name of a place should be investigated 
etymologically, its foundation if possible established in the distant past, and 
its founders traced. The Geats, the most ancient of all Nordic peoples, were 
said to descend from Noah’s offspring just after the Flood. From the North, 
“the womb of nations”, peoples like the West Geats (the Visigoths were 
identified as such) went off, to spread across the world and find renown. The 
exploits of the Goths thus cast a magnificent light on contemporary West 
Geats. In the past, Västergötland was a kingdom of its own, and also later a 
home of kings, like the first Christian king of Sweden, Olof Skötkonung and 
his descendants. The Middle Ages and early modern period were full of war, 
victories and Danish devastation. In the past, the extent of the province was 
greater, but it is still great. 

The monumentalist identity considers nature with an aesthetic eye and 
sees a captivating beauty, most lovely when it comes across as being 
produced by human hands. The climate is wonderful. Nature abounds with 
plants and animals, with berries and fruit. Fertility brings a wealth of 
cultivated crops and domesticated animals. The blue hills of Västergötland, 
especially Kinnekulle, are full of plants and animals, of dazzling gardens, 
almost constituting an emblem of Västergötland. Set off by these hills are the 
terrifying waterfalls of Trollhättan. 

The monumentalist identity made the people distinguished by their 
achievements and upstanding morals, their hospitality and love of their fel-
low man. The aristocracy is heroic, the clergy conscientious, townsmen are 
industrious and peasants faithful and obedient. The women have the neces-
sary virtues, beauty and chastity, along with a capacity for hard work even 
with what were normally men’s chores. The West Geats are a Christian peo-
ple who value piety above life and property. Västergötland was the first 
Christian province in Sweden and had the first diocese. These are a talented, 
gifted people, but also skilled in warfare, which is why the province rightly 
bears a lion on its coat of arms. 

For the inventorial identity, history no longer carries the same weight and 
begins with the people in the Icelandic sagas, like the West Geat king Rolf. 
History should be based on traditions and documents. Nonetheless, such 
things that redounded to the glory and honour of the province were in 
demand. The ancient customs and antiquities of Västergötland should be 
collected, inventoried and recorded. 

Nature and the industries that were based on it were seen from a perspec-
tive grounded in natural history and economics. These were to be meticu-
lously and scientifically mapped and inventoried, the province was to be 
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described and documented in order to present a picture of present conditions. 
A wealth of details was desired. Idylls, pastorals and aesthetics were ex-
changed for agricultural statistics, manufactures and iron and alum produc-
tion. 

The West Geat people were Christian and the province still the first 
Christian province. Cultural relics like church furnishings should be care-
fully inventoried. But more than piety and military prowess, it is now practi-
cal traditions and customs that are in demand. The people are generally hard-
working and industrious. The women are still able to do a man’s job.  

Finally, the West Geat dialect should be mentioned among these features. 
The collection and recording of this in a dictionary, published in 1772, had 
clear inventorial features, but at the same time, with the writer Sven Hof, 
there was also an element of critical identity; the dialect should be studied in 
order to make way for something better, a purely Swedish language that did 
not subject West Geats to contempt. 

The recurring theme in the history of West Geat identity from an institu-
tional perspective is the West Geat student nation. Other important institu-
tions were the diocese of Skara and Skara Upper School. Carriers of identity 
in these institutions made a circular movement. Starting from when a boy 
entered elementary school to his education at the upper school and member-
ship in the university nation to his return as a teacher or clergyman entrusted 
with the task of raising new generations, the educated West Geat found him-
self in the circle of West Geat identity. Some people play a more prominent 
role in this history of identity and serve as inspiration to others. With his 
speech in 1646, Chronander still had an effect a hundred years later; 
Ullenius, after his death, was an inspiration to Wilskman. In their time, the 
contemporaries Rhyzelius and Scarin, Wilskman and Wollin, Hof and Knös 
all provided inspiration, without whom the expressions of identity in speech 
and writing would have been weaker. 

Many terms were used to signify Västergötland and the West Geats. The 
most important of these were patria, fatherland, and natio, nation or people. 
These terms were used alternately in Latin and in Swedish for smaller units, 
like parish and province, as well as for larger units, like realm or country. 
Other words employed to signify Västergötland and the West Geats were 
provincia, province, regio, region, regnum, kingdom, domestica sedes, 
domicile, natale solum, place of birth, as well as populus, people, nostrates, 
ours, etc. On the other hand, “home district” (Sw. hembygd) first appeared in 
1773 in Swedish and only became common in the 19th century. In the 20th 
century, patria, “fatherland”, was often translated as “home district” (Sw. 
hembygd), which has produced the wrong associations. 

The principal term, the one that highlights the logic behind this shifting 
use of words, is patria. In Chapter 2, there is a reference to Cicero’s discus-
sion of two fatherlands, a smaller one, where one is born, and a larger one, 
where one has political belonging. This second one, the citizen’s fatherland, 
had priority over people’s love of the fatherland. In Terserus’ invitation to 
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listeners of Chronander’s oration in 1646, this difference reappears as com-
munis patria and propria patria, the shared and one’s own fatherland. This 
distinction was used as late as 1769 by Count Frölich, who called Västergöt-
land “Patriam meam specialem”, my special fatherland. The conceptual 
scope of the word was not a disadvantage. It guaranteed that people did not 
forget the larger patria when they talked about the smaller patria. 

The priority given to the larger fatherland can be found in attitudes, like 
when Sven Hof prioritised the common Swedish language over the West 
Geat dialect. It was this priority that the peasants of Vadsbo Hundred “for-
got” in 1710, when they were willing to fight at the borders of Västergöt-
land, but not outside the province. 

It is this priority of the larger fatherland that explains that the identity of 
the smaller fatherland, the West Geat identity, is not constructed relative to 
“the other” in the shape of neighbouring Smålanders or Värmlanders and 
their provinces. This kind of constructing, through verbal and other conflicts, 
would be counterproductive for the construction of the identity of the larger 
fatherland, the national, superordinate and weightier Swedish identity. When 
in 1646 Chronander needed a contrast to construct the West Geat’s love of 
his fellow man and his hospitality, he was thus forced to go extra fines Svecij 
imperij, beyond the borders of the Swedish kingdom. As a result, his speech 
no longer came to deal with the smaller fatherland, but rather the larger one, 
and consequently he had to end his argument by saying this humanity char-
acterised “the West Geats as well as the others”. Given the need to draw a 
contrast with “the other”, Chronander’s speech was transferred from the 
regional to the national level. The larger fatherland had priority. In the con-
struction of this weightier national identity, the West Geat was merely one of 
several entities working together. It was thus an indiscretion when in 1751 
Johan Falck compared the inhospitable nature of the neighbouring province 
with the welcoming nature of Västergötland. It is also the only example I 
found of a West Geat from the time studied describing the identity of his 
province by specifically mentioning other provinces in contrast. 

A draft for a theory of the construction of regional identities is put forth 
in the introductory chapter. A large part of the empirical support for this 
theory is taken from Västergötland and recorded in this dissertation. Chapter 
7 closes with a brief summary of this theory, after which is noted the value 
of having the theory tested against empirical material from other regions. 
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