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Abstract

The early modern age was a period of great discoveries, formulation of new ideas and new methods

for  scientific  inquiry.  It  was also a  time of increased travel  within Europe among nobility and

people of learning. In this essay a number of Swedish learned men are followed in their journeys,

through their own diaries and autobiographies, to centers of learning in England, France, Italy and

other countries.  The essay investigates how the journeys reflect the formation of academic and

scientific  institutions  in  Europe,  such  as  scientific  societies  and  journals,  and  experimental

practices. It also studies the nature of personal interactions and the mechanics of international social

networks, and the role of travelers in this context. It also looks at how Sweden, as a country in the

periphery of Europe, could take advantage of this kind of international travel and become part of the

new developments on the continent.

Key words: travel writing; early modern; Anders Spole; Olof Celsius; Sven Bredberg; Michael 

Eneman; Bengt Ferrner
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Inledning

Den idéhistoriska utvecklingen under tidigmodern tid var dramatisk och konfliktfylld. Den kristna

skolastikens världsbild, baserad till stor del på Aristoteles metafysik, utmanades av humanister och

filosofer  som Erasmus,  Francis  Bacon  och  Descartes  och  av  upptäckter  inom  matematik  och

naturvetenskap. Descartes mekaniska världsbild och hans ifrågasättande av all kunskap som inte

utgick från rationella argument, utmanade kyrkans och Bibelns auktoritet och gjorde honom till en

kontroversiell person långt efter hans död. Den samtida utvecklingen inom astronomi, med viktiga

bidrag  från  Copernicus,  Galileo  och  Newton,  ledde  så  småningom till  ett  accepterande  av  en

heliocentrisk världsbild. Den aristoteliska metafysiken om de fyra elementen, med jorden i centrum,

blev således sakta ersatt med hjälp av experiment och matematik. 1600-talet blev i den andan en

förändringens tid,  där  såväl  vetenskapliga  idéer  som moralfilosofiska och politiska  resonemang

sattes  i  nytt  ljus.  Denna uppsats  undersöker  några  svenska  resenärer  från  denna  tid,  som med

akademiska ögon deltog i denna värld av nya idéer.1

Den  tidigmoderna  perioden  under  barocken  präglades  av  nyfikenhet  på  upptäcktsresor,

kuriosa och mekaniska instrument och gav dessutom upphov till nya och dramatiska uttryck inom

arkitektur och konst. I denna miljö uppstod också litterära och vetenskapliga sällskap för diskussion

av nya idéer. The Royal Society i London och Académie Royale des Sciences i Paris, båda grundade

på 1660-talet, skulle bli inflytelserika institutioner för den vetenskapliga utvecklingen. Periodiska

tidskrifter såsom  Philosophical Transactions och  Journal des Scavants startades i samma städer

under denna period. Liknande institutioner för vetenskaplig verksamhet uppstod också i Holland,

Italien och den tyskspråkiga världen. Förbättringar inom boktryckeri och samhällelig infrastruktur,

såsom vägnät och postförmedling, skulle också underlätta spridandet av nya idéer.2 Sverige hade

länge befunnit sig i Europas periferi,  men blev alltmer del av europeiska angelägenheter genom

krigföring  och  handel.  Under  denna  period  utvecklade  Sverige  också  en  omfattande  statlig

byråkrati,  delvis  pådriven  av  krigens  krav  på  organisation,  men  också  genom  storskaliga

byggprojekt. Deltagande i kunskapsutvecklingen blev en naturlig del i denna process, där teknisk

kunskap och omvärldskännedom var viktig i konkurrensen mellan länderna i ett expansivt Europa.3

I denna uppsats ska några tidiga svenska vetenskapsmän och akademiker studeras, vilka inte

har  rönt  lika  stor  uppmärksamhet  i  litteraturen  som  mer  namnkunniga  personer,  såsom  Olof

1 Frederick Gregory, Natural Science in Western History (Boston 2008), s. 54,69,90,113,119,137-145,177-180.
2 James, E. McClellan,  Science Reorganized. Scientific Societies in the Eighteenth-Century (New York 1985), s.41-

44;  David A. Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals. The Origins and Development of the 
Scientific and Technological Press 1665 – 1790 (New York 1962), s. 5.

3 Per Dahl, Svensk Ingenjörskonst under Stormaktstiden (Uppsala 1995), s. 31-33, 200-201.
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Rudbeck, Anders Celsius, Christopher Polhem och Carl von Linné. Fokus på studien ligger också

tidigare än många andra studier av svensk vetenskap, vilka ofta placeras mot mitten av 1700-talet

eller  senare,  när  bl.a.  Linnés  taxonomiska  system började  bli  internationellt  uppmärksammat.4

Flertalet av reseberättelserna är fördelade över ett  halvt sekel från 1660-talet till  1710-talet  och

berör huvudsakligen resor i England, Frankrike och Italien. En resa i Mellanöstern tas också upp, då

den representerar en viktig del av tidens kunskapssökande och tidiga koloniala intressen. En resa

har slutligen valts ut från en senare period och äger rum under andra halvan av 1700-talet.

De  undersökta  reseberättelserna  har  i  olika  grad  berörts  i  tidigare  litteratur  och  det  är

ambitionen i denna uppsats att lyfta fram aspekter, som inte tidigare har behandlats. Av särskilt

intresse är  att  att  betrakta de strukturer och institutioner i  den vetenskapliga utvecklingen, som

reflekteras i resenärernas texter, och i vilka sociala miljöer resenärerna vistades i. Uppsatsen vill

visa på de ofta slumpmässiga möten som sker vid resande, men som ändå förenar individer med

gemensamma  intressen  eller  social  tillhörighet.  En  samlad  behandling  av  tidiga  svenska

reseberättelser ur dessa lärda perspektiv har inte tidigare gjorts.

Alla påträffade tryckta svenska reseberättelser av vetenskaplig natur från resor i Europa före

1715  har  undersökts  i  uppsatsen.  Resenärerna  som undersökts  och  tiden  för  deras  resor  är  de

följande:  två  naturvetare  och  matematiker,  Anders  Spole  (reste  1664-1667)  och  Bengt  Ferrner

(1758-1763), samt tre språkforskare och orientalister, Olof Celsius d.ä. (1696-1698), Sven Bredberg

(1708-1710) och Michael Eneman (1709-1714).  Denna indelning i discipliner är gjord utifrån ett

modernt perspektiv. Typiskt för tidsperioden sträckte sig deras intressen ofta över ämnesgränserna,

vilket deras berättelser också ger prov på. Vetenskapsmannen som en tydligt erkänd identitet eller

yrkesgrupp  hade  heller  ännu  inte  fått  en  tydlig  form.  Reseberättelserna  kompletterar  varandra

genom de olika resenärernas olika intressen och varierande utförlighet och stil i sina beskrivningar.

I  uppsatsen  kommer  individer  som  namnges  i  berättelserna  användas  som exempel  på

bredare trender inom den tankevärld som präglade perioden. Mycket av den vetenskapliga idévärld

som vi idag tar för given existerade inte under den undersökta tidsperioden. De delade heller inte

vårt perspektiv om deras tid som ett tidigt skede i en utveckling mot det moderna samhället.  Hur de

olika  aktörerna  uttryckte  sig  blir  viktigt  för  att  få  en  känsla  för  denna  pågående  process.

Resenärernas rapporter studeras därför för att få glimtar av vad de tyckte var intressant att studera,

vad som var på modet att ifrågasätta och det som låg bortom det som var känt. Precis som forskning

fungerar idag.

Genom att titta på ett tvärsnitt av de tidigaste svenska vetenskapligt färgade resorna och

placera  dessa i  en  institutionell  kontext  är  det  en  förhoppning att  uppsatsen  ska kunna ge nya

4 Gregory, Natural Science, s.246-248. 
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perspektiv på deras roll i den tidigmoderna vetenskapliga gemenskapen. Även om studien är utförd

från ett svenskt perspektiv så kan vissa slutsatser vara giltiga för vetenskapens utveckling i stort.

Resenärer från olika länder bidrog alla med ny kunskap utifrån deras institutionella och kulturella

förutsättningar.

Syfte och frågeställningar

Syftet  med denna uppsats är  att  studera det  tidigmoderna Europa genom några lärda svenskars

reseberättelser.  Förhoppningen  är  att  reseberättelserna  kan  användas  för  att  belysa  sin  tids

institutioner, med betoning på akademiska miljöer, under en period av vetenskapligt nytänkande och

förändring.  Svenskarnas  individuella  erfarenheter  och  förmåga  att  som  aktörer  delta  i  denna

internationella process är också en viktig del av studien, där även resornas funktion kommer att

undersökas. Den idéhistoriska bakgrunden kommer att beröras i uppsatsen som förklarande kontext,

men utan anspråk på att vara fullständig.

Mer specifika frågor kan formuleras för att belysa olika aspekter av ovanstående syfte:

– Hur såg de sociala  miljöer  ut,  där resenärerna vistades under  sina resor ? Hur lyckades

resenärerna att delta konstruktivt i de lärda samtalen och i kunskapsproduktionen ?

– Vad kan sägas om de institutioner, som låg till grund för utvecklingen inom vetenskaplig

verksamhet under denna period? Hur syns dessa direkt och indirekt i berättelserna ?

– Vilka idéer och samhällsfrågor engagerade sig resenärerna för i sina reseberättelser ?

– Hur speglade resorna förväntningar från det svenska samhället och vilka konsekvenser för

resenärerna kan härledas till dessa utländska erfarenheter ?

Teori

Undersökningen  av  reseberättelserna  görs  med  avsikt  att  lyfta  fram och  strukturera  de  delar  i

källmaterialet som kan belysa frågeställningarna. Till hjälp för detta används två teoretiska ramverk,

med överlappande men ändå distinkta funktioner. Formandet av vetenskapliga gemenskaper och

praktiker under denna tid betraktas i uppsatsen utifrån institutionell teori, såsom den har formulerats

av  Douglass  North.5 För  att  ytterligare  belysa  individens  förutsättningar  och  interaktioner  i  de

5 Douglass C. North, Institutionerna, tillväxten och välståndet, (Stockholm 1997).
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miljöer som beskrivs kommer delar av Pierre Bourdieus sociologiska teoribildning användas.6

Institutioner och nätverk

Douglass Norths institutionella teori har växt fram ur en nationalekonomisk tradition från studier av

det moderna samhället. Hans definitioner och beskrivningar av institutioner och andra begrepp kan

dock användas för att beskriva hur samhällen och gemenskaper av vitt skilda slag  organiserar sig.

North  skiljer  på  begreppen  organisation  och  institution.  Organisationerna  är  de

formaliserade sammanslutningar, kring vilket samhällen struktureras, såsom företag, myndigheter

och föreningar. Institutionen däremot definieras som de restriktioner, som reglerar hur människor

interagerar med varandra.7 Den viktigaste  funktionen hos en institution är, enligt North, att minska

osäkerheten i mänskliga relationer och därigenom "upprätta en stabil struktur för samspelet mellan

människor".8 Exempel  på  institutioner  enligt  denna  användning  kan  exempelvis  vara  politiska

system,  anställningsformer,  pengar  eller  utbildningssystem.  Institutioner  är  inte  nödvändigtvis

effektiva  ur  ett  samhälleligt  nyttoperspektiv,  eftersom  institutioner  och  organisationer  kan  ge

upphov till incitamentstrukturer, som gynnar enskilda aktörers intressen före den allmänna nyttan.9

North ger vidare en viktig roll till individen i egenskap av entreprenör, som agerar inom existerande

institutioner,  men  också  driver  fram  förändring  och  nyskapande.10 Gränsdragningen  mellan

institutioner och organisationer blir inte alltid tydlig då vissa termer, såsom exempelvis "kyrkan",

ofta används för att omfatta båda dessa begrepp.

Tillämpat på denna uppsats kan vi identifiera ett antal relevanta institutioner enligt dessa

definitioner. Sverige och Europa präglades under den aktuella perioden av ett ståndssamhälle, som

en central institution runt vilket sociala interaktioner formades. De privilegier som den traditionella

adeln förlitade sig på utmanades under denna tid av en framväxande borgarklass. I Sverige hade

krigen på kontinenten skapat  ett  behov av en utbildad tjänstemannaklass,  vars medlemmar ofta

hämtades från de lägre stånden utifrån personliga meriter. Teknologisk och vetenskaplig verksamhet

var institutioner i utveckling som fick alltmer uppmärksamhet och resurser från maktens män, som

insåg dess roll i den internationella konkurrensen. Global handel och upprättandet av kolonier var

nya institutioner, som formades kring statligt sanktionerade organisationer, handelskompanierna. 

De resenärer som undersöks i denna uppsats kan alla ses som entreprenörer enligt Norths

definition. De tillhörde inte den adliga eliten, men kunde genom sin kompetens finna en plats i det

utbildningssystem, som växt fram med stöd av den svenska staten. En viktig del i denna utbildning

6 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, (Stockholm, 1993), s. 153-243.
7 North, Institutionerna, tillväxten och välståndet, s. 17-19.
8 North, Institutionerna, tillväxten och välståndet, s. 20.
9 North, Institutionerna, tillväxten och välståndet, s. 21-22,25, 115.
10 North, Institutionerna, tillväxten och välståndet, s. 114-116.
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var  också  de allt  vanligare  resorna på kontinenten  för  unga adelsmän.  Detta  var  inte  unikt  för

Sverige utan växte fram ur ett europeiskt adelsideal, där bildning var av stor vikt. Resorna skulle

växa sig ännu större under 1700-talen och 1800-talen och denna alltmer institutionaliserade Grand

Tour har också gett namn till det vi idag kallar turism.11 I denna uppsats kommer den lärda resan att

undersökas i egenskap av en framväxande institution. Beredvilligheten att beskriva sina upplevelser

i form av detaljerade berättelser, ofta med ambitionen att publiceras, kan ses som att resenärerna

också ansåg att deras erfarenheter var av vikt för en större publik.

Om resorna kan ses som en instituion under utveckling, så skedde de inom ramen för andra

äldre  samhällskontrakt.  En viktig  institution  med  antika  anor,  som reglerade  många personliga

relationer i det tidigmoderna samhället var patron-klient-förhållandet. Genom att upprätta kontakt

med  rika  och  inflytelserika  män  kunde  mindre  bemedlade  dra  nytta  av  sin  patrons  tillgångar,

kunskaper och kontaktnätverk. I gengäld utförde man tjänster åt denne. Peter Englund har beskrivit

hur  viktig  patron-klient-strukturen  var  i  samhällen,  såsom  det  tidigmoderna,  där  formella

byråkratier var svaga eller ineffektiva. En patron kunde genom att knyta till sig ett antal klienter

skapa informella nätverk som samarbetade effektivt. Han tar som exempel Ludvig XIV, som gärna

kringick de statliga byråkratierna genom att sammanföra  klienter i sin tjänst för att lösa aktuella

problem.  Klienterna  i  sin  tur  kunde bilda  personliga  nätverk  sinsemellan,  som stod  utanför  de

formella hierarkierna.12

I denna uppsats blir  patron-klient-förhållanden ofta tydliga,  i  de fall  där resenären står i

beroendeförhållande till  resans  finansiär.  För  resenären  gör  sig  nätverk av olika slag också  sig

påminda under resans gång. Det kan röra sig om tjänster och gentjänster åt patroners räkning eller

personliga meddelanden som förmedlas mellan kontakter som knyts under resan.  De personliga

nätverken, som fortfarande är en viktig del av vetenskaplig verksamhet, är särskilt intressant för

denna studie. 

Flera olika förklaringar  kan ges till  att  den vetenskapliga rörelsen växte sig  stark under

1600-talet  och  framåt.  Stödet  från  kungamakten  var  säkerligen  av  stor  betydelse,  men  andra

institutionella förändringar bidrog också: Ett ökat resande utökade kontakter mellan vetenskapsmän;

förbättrad tryckkonst och effektivare postväsende förenklade spridningen av nya idéer; bildandet av

nya organisationer i form av vetenskapliga sällskap skapade miljöer som främjade utbyte av idéer.

Det sociala rummet

Den lärda personen som aktör i sociala miljöer är ett centralt tema i denna uppsats. I egenskap av

11 Carina Lidström, Berättare på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667 – 1829 (Stockholm 2015), s.406.
12 Peter Englund, “Om Klienter och deras Patroner”, i Dahlgren, Stellan, Floren, Anders & Karlsson, Åsa (red.), Makt 

& Vardag. Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid (Stockholm 1993), s. 86-97.
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besökare  och  utomstående  intar  de  långväga  resenärerna  speciella  sociala  positioner,  vilket

föranleder frågor om anpassning till och acceptans i främmande miljöer. Hur navigerade de svenska

resenärerna alla de situationer och sammanhang de ställdes för under sina resor ? Vilka egenskaper

var viktiga för att de skulle fungera i främmande miljöer och fortfarande vara framgångsrika i sina

ambitioner? Ett sätt att strukturera dessa frågor är att utgå från Pierre Bourdieus teoribildning kring

det han benämner olika former av kapital. Enligt honom kan en individs handlingsutrymme styras

av tillgångar på ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital. Dessa kan också enligt vissa

regler  konverteras  i  varandra.  Ens  sociala  kapital  existerar  också  i  symbios  med  ett  kulturellt

kapital, vilket kan uttryckas i termer av kunskaper, färdigheter och smak, egenskaper som ofta delas

inom  ens  sociala  tillhörighet,  det  sociala  rummet.  Vad  Bourdieu  också  visar  är  hur  sociala

grupperingar uppstår ur de förenande dragen i deras tillgång på kapital. Det bildas gemensamma

koder för beteende inom respektive gruppering, en habitus, vilken underlättar socialt umgänge men

också tjänar till att  identifiera sig i främmande miljöer. Hur individen beter sig i en given social

miljö, det Bourdieu kallar fältet, beror enligt honom på det förkroppsligade kapitalet, habitus, och

de tillgångar han förfogar över i andra former av kapital.13 

För de svenska resenärerna var dessa olika former av kapital av varierande vikt och relevans

beroende på situation. Från sin uppväxt och verksamhet i Sverige hade de tillägnat sig en habitus,

som formats under alla faser av deras liv. Oavsett deras tidiga uppväxt har de genom studier kommit

i kontakt med lärda miljöer och tagit till sig de sociala normer som där gällde. De har också ökat

sina sociala och kulturella kapital genom studier och skapandet av kontaktnät.  Av intresse för denna

studie är hur detta samlade kapital  förbereder dem för alla de oförutsägbara situationer som en

längre resa kan medföra. Reseberättelserna kommer därför att studeras utifrån resenärernas förmåga

att  ta  sig  an  problem,  men  också  vad  texterna  avslöjar  om deras  smak,  intressen  och  sociala

egenskaper.  Berättelserna  i  sig  kan  också  betraktas  som  en  form  av  framtida  kulturellt  eller

symboliskt kapital för resenärerna. De skrivs för en publik hemma i Sverige, det sociala rum de i

slutändan ska återkomma till. 

Bourdieus texter har tillkommit genom studier av moderna miljöer, vitt skilda från de som

uppsatsens resenärer möter. Bourdieus här använda texter gör heller inte någon särskild redogörelse

för vetenskapliga sociala miljöer, med sina egna praktiker och hierarkier. Det förhindrar dock inte

att många av de generella iakttagelser han gör om sociala gemenskaper ändå kan användas som

grund för hur tidigmoderna akademiska miljöer fungerade.

13 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, s.251, 264-266, 271-273.
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Tidigare forskning

Uppsatsen stödjer sig på ett antal olika forskningsområden från vilka ett urval ur litteraturen har

gjorts. I följande presentation kommer litteraturen att presenteras utifrån tre kategorier. Den första

behandlar  de  underliggande  politiska,  religiösa  och  idéhistoriska  landskapen  som  formade  de

akademiska  miljöerna  och  hur  de  utvecklades  över  tid.  I  denna  kategori  berörs  också  en  mer

specialiserad litteratur om enskilda institutioners struktur och framväxt. Den andra kategorin utgår

från den biografiska kunskap som finns tillgänglig om resenärerna, deras umgänge och centrala

personer  i  den  vetenskapliga  utvecklingen.  Den  tredje  kategorin  berör  resorna  i  sig  och

reseberättelserna som genre. Den litteratur som har använts som referensverk för att ge kontext i

enskilda frågor, kommer inte att presenteras här.

Institutioner och social kontext

En översiktlig och genomgripande redogörelse av den vetenskapliga utvecklingen sett utifrån dess

institutioner  har  presenterats  i  boken  Servants  of  nature  :  a  history  of  scientific  institutions,

enterprises  and  sensibilities från  1999.  Bokens  första  del  är  strukturerad  utifrån  tidens

organisationer  och  redogör  för  universitet,  vetenskapliga  sällskap,  astronomiska  observatorier,

museum,  botaniska  trädgårdar  och  djurparker.  Bokens  andra  del  redogör  under  begreppet

"Enterprises"  för  det  som  liknar  Douglass  North  definition  av  institutioner:  vetenskaplig

kommunikation,  resor,  kartografi  och  mätsystem.  Boken  avslutas  med  diskussioner  om

vetenskapens förhållande till samhället, religionen och dess effekt på den utomeuropeiska världen.14

Jonathan Israels bok  Radical Enlightenment ger ett  nytt  perspektiv på upplysningen, där

författaren argumenterar för att många av upplysningens idéer kan placeras i en tidigare period än

vad som är brukligt. Han menar att många av de stridsfrågor som kännetecknade upplysningen i

mitten av 1700-talet liknade de frågor som togs upp och till viss del avgjordes redan under sent

1600-tal  och framåt,  som en del  av reformationens kritik av den katolska kyrkan.  Förhållandet

mellan vetenskap och religion tas också upp i  en antologi om jesuiternas roll  i  den idémässiga

utvecklingen. Boken ger för denna uppsats en modern tolkning av de konflikter som föreligger

mellan statsmakt, religion och vetenskap.15

En alternativ tolkning av den vetenskapliga framväxten i  tidigmodern tid framhäver den

barocka  kulturens  betydelse.  I  antologin  Science  in  the  Age  of  Baroque från  2013  ges  olika

perspektiv på detta ämne. Genom att förankra vetenskapen i den barocka kulturens estetik och ideal

14 Lewis Pyenson and Susan Sheets-Pyenson, Servants of nature : a history of scientific institutions, enterprises and 
sensibilities (London 1999).

15 Jonathan I. Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750 (Oxford 2001).
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blir  den   också  en  kritik  av  det  traditionella  narrativet  av  den vetenskapliga  revolutionen  och

placerar utvecklingen i en bredare kulturell kontext än vad som gjorts tidigare.16

I antologin Lärda Samtal, redigerad av Emma Hagström Molin och Andreas Hellerstedt, ges

många ingångar  till  det  tidigmoderna  vetenskapliga samhället,  där  bland annat  kan nämnas  Bo

Lindbergs diskussion om ”De lärdes Republik”, ett omtvistat begrepp om tidiga informella nätverk

och praktiker bland europeiska lärda.17 Den underliggande sociala ordningen i tidigmodern tid, med

inslag  från  den  akademiska  världen,  har  också  behandlats  i  ett  antal  uppsatser  i  en  antologi

redigerad av Marie Lindstedt Cronberg och Catharina Stenqvist.18 Bidrag från dessa verk har bland

annat använts i uppsatsen som kontext till enskilda resenärers berättelser.

 I  böckerna  The  Royal  Society  and  its  fellows  1660-1700,  Scientific  Organizations  in

Seventeenth  Century  France  och The  Anatomy  of  an  Academic  Institution får  vi  utförliga

beskrivningar av de engelska och franska akademiernas tidiga historia.19 Situationen för de många

italienska akademierna har beskrivits av Stefano Fogelberg Rota i hans doktorsavhandling, Poesins

drottning, om drottning Kristina.20 I boken Jesuit science and the republic of letters ifrågasätts den

konventionella bilden av jesuiterna som enbart dogmatiskt konservativa försvarare av Aristoteles

och lyfter fram deras deltagande i den akademiska debatten och vetenskapliga forskningen.21

Mer  specialiserade  studier  inom vetenskapshistoria  har  anlitats  för  specifika  idéer.  Den

långvariga akademiska dispyten om heliocentrismen har i detalj berättats i Robert Westmans  The

Copernican Question.22 Staffan Rodhe har också bidragit med en svensk vinkel på denna och andra

matematiska strömningar i sin avhandling Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731.23

Biografier

De resenärer, vars berättelser undersöks i uppsatsen, har i varierande grad varit ämne för biografiska

undersökningar. Anders Spole, Olof Celsius d.ä., Michael Eneman och Bengt Ferrner har alla blivit

inkluderade  i  Svenskt  Biografiskt  Lexikon.24 Ytterligare  biografisk  information  återfinns  i

16 Ofer Gal & Raz Chen-Morris (red.) Science in the age of Baroque (Heidelberg 2013).
17 Emma Hagström Molin & Andreas Hellerstedt (red.) Lärda samtal. En festskrift till Erland Sellberg (Lund 2014).
18 Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist (red.), Förmoderna livshållningar : dygder, värden och 

kunskapsvägar från antiken till upplysningen (Lund 2008).
19 Michael Hunter, The Royal Society and its fellows 1660-1700. The morphology of an early scientific institution 

(Chalfont St. Giles 1982) ; Harcourt Brown, Scientific Organizations in Seventeenth Century France (1620-1680) 
(Baltimore 1934).

20 Stefano Fogelberg Rota, Poesin Drottning. Christina av Sverige och de Italienska Akademierna, doktorsavhandling 
(Lund 2008).

21 Mordechai Feingold (red.), Jesuit Science and the Republic of Letters (Cambridge USA 2003).
22 Robert S. Westman, The Copernican Question. Prognostication, Scepticism, and Celestial Order (Berkeley 2011).
23 Staffan Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. Uppsala dissertations in mathematics, 1401-2049; 

24 (Uppsala 2002).
24 Anders (Andreas) Spole, urn:sbl:20008, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustav Holmberg), hämtad 2015-11-19; 
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introduktionerna till de tryckta reseberättelserna.25 Spole har vidare behandlats i en biografi av Nils

Nordenmark från 1931, en musikhistorisk analys har gjorts på Ferrners berättelse och Enemans

resebeskrivning har studerats i två separata texter utifrån ethos-begreppet respektive Edvard Saids

kritik av orientalismen.26 

Förutom resenärerna har ett  stort  antal individer berörts i  uppsatsen, för vilka biografisk

litteratur har anlitats. Av särskild nytta har varit böcker som behandlat stormaktstiden utifrån två

adelsmän, som från sina maktpositioner var viktiga för Sveriges kulturella prestige: Carl Gustaf

Wrangel och Erik Dahlbergh. Wrangel kan exemplifiera den högsta adeln under stormaktstiden.

Hans breda intressen, mångfaldiga aktiviteter och rastlösa resande var en viktig del av det kulturella

utbytet med kontinenten. Denna aspekt av den svenska adelsmannen har beskrivits av Arne Losman

i boken Carl Gustaf Wrangel och Europa.27 I en nypublicerad bok av Börje Magnusson och Jonas

Nordin  från  2015,  Drömmen  om  stormakten,  ges  likaså  en  redogörelse  för  Dahlberghs  stora

livsprojekt att göra en illustrerad redogörelse över Sverige som kulturell stormakt: Suecia antiqua

et  hodierna.  Boken  ger  en  aktuell  syn  på  hur  Sverige  betraktades  i  utlandet  under  denna  tid.

Författarna framhåller Sveriges perifera ställning i Europa och hur åren av krig inte förbättrade

Sveriges anseende utomlands. Svenskarna beskrivs som ociviliserade och i brist på kultur. Dessa

attityder väckte hos svenska adelsmän ett behov att visa upp ett annat Sverige, med andra kvaliteter

än de som visats  på slagfälten.  Det blev en nationell  prestigefråga för svenska stormän, såsom

Wrangel och Dahlbergh, att skapa exempel på svensk kultur som kunde spridas i Europa. Detta

nationella intresse gav också argument till att uppmana svenskar att resa utanför Sveriges gränser,

ibland med ekonomiskt bidrag från kungen eller andra patroner.28 

Olof d.ä. Celsius, urn:sbl:14764, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boéthius, med bidrag av E. Wessén och K. V.
Zetterstéen.), hämtad 2016-03-09; Michael Eneman, urn:sbl:16087, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Gren.), 
hämtad 2016-03-09; Bengt Ferrner, urn:sbl:15282, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten G. Lindberg.), hämtad 
201603-09.

25 Anders Spole, Självbiografiska anteckningar utg. Paul Wilstadius, serie: Småländska hembygdsböcker (Stockholm 
1946); Celsius, Olof, d.ä., Diarium öfver sin resa i Italien åren 1697 och 1698. utg. Enni Lundström, Serie: 
Svenskars bref och anteckningar från Italien (Göteborg, 1909); Bredberg, Sven, Greifswald-Wittenberg-Leiden-
London. Västgötamagistern Sven Bredbergs resedagbok 1708-1710 med inledning utgiven av Henrik Sandblad 
(Motala 1982); Eneman, Michael, Resa i Orienten 1711-1712. utg. K.U. Nylander (Uppsala 1889); Ferrner, G. 
Bengt, Resa i Europa 1758-1762. utg. Sten Lindberg  (Uppsala 1956).

26 Nils.V.E. Nordenmark, "Anders Spole: professor i astronomi i Lund och Uppsala", Vetenskapliga akademins 
årsskrift, 1931; Lars Berglund, “Travelling and the Formation of Taste: The European Journey of Bengt Ferrner and 
Jean Lefebure 1758-1763” i Göran Rydén (red.) Sweden in the Eighteenth-Century. Provincial Cosmopolitans 
(Farnham 2013), s.95-119; Joachim Östlund, “Ethos i vetenskapen : vetenskapliga hållningar i Michael Enemans 
Resa i Orienten 1711-12”, i Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist (red.) Förmoderna livshållningar : 
dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen (Lund 2008), s. 259-277; Wolfgang Behschnitt, 
“Die Konstruktion des Fremden : Edward Saids 'Orientalism' und Michael Enemans 'Resa i Orienten 1711-12'" i 
Heiko Uecker (red.), Opplysning i Norden. International Association for Scandinavian Studies. Study Conference 21
(Bonn 1996), s.133-142.

27 Arne Losman, Carl Gustaf Wrangel och Europa. Studier I kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat (Uppsala 
1980).

28 Börje Magnusson & Jonas Nordin, Drömmen om Stormakten (Stockholm 2015).
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 Andra biografiska texter har använts för att ge kontext till uppsatsen. Särskilt kan nämnas

Susanna Åkermans  bok om drottning Kristina:  Queen Christina of  Sweden and her  Circle  och

David Dunérs biografi av Emanuel Swedenborg: Världsmaskinen.29 Av betydelse är också en studie

av Frankrike från kungamaktens perspektiv, i form av François Bluches biografi  Louis XIV. Den

franska kungamakten berörs också av Jonas Nordin i hans bok om Versailles historia.30 Slutligen har

John Glassies bok  A Man of Misconceptions om den lärde mångsysslaren Athanasius Kircherus

anlitats.31 

Reseberättelser som genre

Litteraturvetaren Carina Lidström har nyligen publicerat boken Berättare på resa. Hennes bok från

2015 behandlar reseberättelsen som genre och undersöker ett stort antal berättelser från sent 1600-

tal till tidigt 1800-tal. Lidström har utgått från berättelser som trycktes runt tiden för författarnas

levnad, vilket skiljer sig från denna uppsats vars källtexter publicerades mellan 1889 och 1983. De

reseberättelser som undersöks i denna uppsats har således inte tagits upp i Lidströms bok. Hennes

bok behandlar  även några  resor  av  vetenskaplig  natur.  Dessa  är  företrädsvis  genomförda  inom

Sverige och förlagda till senare delen av 1700-talet. Enligt Lidström trycktes det bara fyra svenska

reseberättelser under 1600-talet. Dessa var olika till sin natur och en etablerad genre hade vid denna

tid ännu inte hunnit få fäste.32

Lidströms utförliga diskussion om reseberättelsen som genre är av särskild nytta för denna

uppsats  och  bokens  genomgång  av  tidigare  forskning  kring  reseberättelser  har  också  varit  en

värdefull guide. Hon betonar reseberättelsens roll som informationsförmedlare, med en författare

som  vill  berätta  om  verkligheten  såsom  den  är.  Boken  diskuterar  också  resenärerna  ur  ett

identitetsperspektiv, där berättelserna blir en led i skapandet av en persona: "I personabegreppet

möts alltså resenär, författare, berättare och protagonist och de sammanhang i vilka de ingår: social

roll  och  kontext  och  litterära  konventioner  och  kontexter".  Bland  författarna  fanns  äventyrare,

vetenskapsmän,  politiska  sändebud  och  andra  kategorier.  Identiteter  som  ofta  reflekteras  i

reseberättelsens formspråk.33

29 Susanna Åkerman, Queen Christina of Sweden and her Circle. The Transformation of a Seventeenth-Century 
Philosophical Libertine (Leiden 1991); David Dunér, Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, 
doktorsavhandling (Lund 2004).

30 François Bluche, Louis XIV. (Paris 1986); Nordin, Jonas, Versailles. Slottet Parken Livet (Stockholm 2013).
31 John Glassie, A Man of Misconceptions (New York 2012).
32 Lidström, Berättare på resa, s.537.
33 Lidström, Berättare på resa, s. 37, 560-567.
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Källor

Uppsatsen baserar sig huvudsakligen på ett  antal  tryckta svenska reseberättelser,  dagböcker och

självbiografiska anteckningar från tidigmodern tid. En dansk reseskildring och ett manuskript från

en opublicerad del av en av reseberättelserna har också undersökts.

Vid genomgången av potentiellt källmaterial har en avgränsning i tid gjorts mellan 1660 och

1715, då fyra av de fem resorna genomförs. Ytterligare urvalskriterier har varit att resenärerna haft

ett akademiskt intresse som främsta drivkraft till sin resa, att de skrivit en reseberättelse i någon

form och att resan omfattade flera länder i kontinentala Europa.  Alla de reseberättelser som har

kunnat  uppbringas  i  tryckt  form från  denna  period  och  uppfyller  dessa  kriterier  har  använts  i

uppsatsen.  En  senare  resa  har  också  inkluderats  i  källmaterialet.  Bengt  Ferrners  detaljrika

reseberättelse från 1760-talet ger en kontrast till de tidigare resorna och underlättar studiet av de

vetenskapliga institutionernas utveckling.

Många  andra  resor  och  vistelser  hade  varit  intressanta  att  undersöka  om  lämpligt

källmaterial hade funnits tillgängligt. Orientalisten Johan Gabriel Sparwenfeldts resor vid slutet av

1600-talet är ett exempel. Han reste bl.a. med ambitionen att i Olof Rudbecks anda studera spår av

de svenska götarnas historia på kontinenten. Hans reseberättelser från Europa har dock försvunnit

och kvar finns enbart dagboken från hans resa i Ryssland.34 En annan person av intresse är Johan

Leijonbergh, som under mellan 1661 och 1691 var Sveriges diplomatiske sändebud i London. Han

var vetenskapligt intresserad och Sveriges första medlem av  The Royal Society. Hans omfattande

korrespondens och diplomatiska rapporter, som ännu inte publicerats, är för framtiden ett intressant

källmaterial.35  

Anders Spoles självbiografi

Spole skrev ner sin självbiografi under senare delen av sitt liv och 20 år efter sin resa. Han tros ha

börjat skriva på biografin 1687 och fortsatt fram till 1697, knappt två år före sin död. Originalet har

försvunnit, men en avskrift finns bevarad och ligger till grund för den tryckta utgåvan från 1946.

Den tryckta utgåvan har också användbara fotnoter, speciellt för identifiering av de personer, som

Spole namnger. Det finns också vissa fel, som är värda att notera. T.ex. uppger Spole att hans resa

varade fyra och ett halvt år, vilket är ett år mer än vad berättelsen faktiskt redovisar. Det finns också

oklarhet om tidslinjen för hans italienska vistelse där hans angivna datum och vistelsers längd är

motsägelsefulla. Denna del är också mycket sparsamt daterad, vilket kan tyda på att hans minne inte

varit tillförlitligt i det avseendet. Spole ägnar bara åtta tryckta sidor av självbiografin åt sin drygt 3

34 Sparwenfeld, J. G. Diary of a journey to Russia 1684-87. utg. Ulla Birgegård (Stockholm 2002), s.15,17.
35 Leijonbergh, släkt, urn:sbl:11148, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2016-05-10.
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år  långa  resa,  vilket  är  mycket  kortfattat  jämfört  med  de  andras  berättelser.  Vi  vet  inte  vilka

anteckningar från resan han hade tillgång till när han skrev sin biografi och i vilken utsträckning

han litade till sitt minne.36 

Olof Celsius reseskildring

Av Olof Celsius resedagbok återfinns ungefär hälften i tryckt form i en publikation på 91 sidor från

1909.  Denna  omfattar  framförallt  hans  resa  i  Italien,  medan  resans  övriga  etapper  finns

sammanfattade  i  bokens  introduktion.  Originalmanuskriptet  på  papper  återfinns  i  Uppsala

Universitetsbibliotek. Det var troligen Celsius avsikt att publicera dagboken och den har kraftigt

bearbetats  av  honom efter  hemkomsten,  med  många  överstrykningar  och  tillägg  i  marginalen.

Åtskilliga årtalsangivelser i  marginalen tyder på att  Celsius har arbetat  med texten så sent som

1717, d.v.s. 20 år efter resans genomförande. Det spekuleras också i inledningen till Celsius dagbok,

att han kan ha försökt mildra vissa partier i sin dagbok inför en eventuell publicering, genom att

byta ut ett och annat "saftigt och osminkadt uttryck". Denna uppsats bygger till största delen på den

tryckta texten, men för övriga etapper av resan har även manuskriptet ibland anlitats. Framför allt

har fyra sidor från hans tid i Paris studerats. Manuskriptet saknar sidnumrering och hänvisas istället

genom kronologiska angivelser.37 

Sven Bredbergs reseskildring

Bredbergs reseskildring publicerades i tryckt form först år 1982 utifrån ett originalmanuskript som

finns i Skara stifts- och landsbibliotek. Texten är renskriven av Bredberg själv och tycks ha skrivits

under resans gång. Det ses inte som otänkbart att Bredberg hade för avsikt att publicera sin dagbok.

Den tryckta texten omfattar 110 sidor och omfattar Bredbergs hela resa från Skara till Greifswald,

Wittenberg, Leiden och London.38

36 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 12-20.
37 Celsius, Diarium, s. V; Olof Celsius, d.ä., Dagbok under en resa 1696-1698. Uppsala Universitetsbibliotek, Signum 

X368.
38 Bredberg, Greifswald-Wittenberg-Leiden-London. s. 1.
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Michael Enemans reseskildring

Eneman skrev en lång redogörelse över sin resa i Europa och i Mellanöstern som i sin tryckta form

omfattar mer än 500 sidor. Han hade tidigt för avsikt att publicera den, men intresset för orientaliska

studier minskade med tiden och den förblev otryckt fram till 1889, då ämnet återigen började öka i

popularitet.39

Bengt Ferrners reseskildring

Bengt Ferrners reseskildring publicerades som del i Lychnos-serien 1956. Förutom den dagbok han

skrev  innehåller  den  också  en  omfattande  biografisk  introduktion  över  Ferrners  liv  och

vetenskapliga karriär.40 

Övriga källor

Som komplement till Spoles reseskildring utnyttjas även den samtida danska resenären Ole Borchs

publicerade anteckningar. Borchs omfattande "itinerarium" finns i tryckt form i fyra band från 1983.

Band fyra, som har undersökts i detta arbete, redogör för hans vistelse i Frankrike. Texten är skriven

på latin, med några stycken från andra författare återgivna på franska. Texten har till stor del formen

av en anteckningsbok, skriven kronologiskt och daterad.41

Krigsherren och Sverigetecknaren Erik Dahlbergh var en flitig resenär, som lämnat efter sig

en omfattande dagbok över sitt liv. Han skiljer sig från de andra resenärerna genom sin position

inom den politiska maktens topp.  Detta avspeglas i hans dagbok, som bara undantagsvis behandlar

vetenskapliga  frågor.  Hans  dagbok har  använts  undantagsvis  i  uppsatsen  som kontext  åt  andra

resor.42

Philosophical  Transactions,  The  Royal  Societys officiella  publikation,  finns  numera

tillgänglig på internet och alla årgångar från dess start 1665 är sökbara. En artikel från 1668 har

använts i denna uppsats.43 

39 Eneman, Resa i Orienten, s.XXI-XXII.
40 Ferrner, Resa i Europa .
41 Ole Borch, Olai Borrichii Itinerarium 1660-1665. The Journal of the Danish Polyhistor Ole Borch, del 4, utg. H.D. 

Schepelern (Köpenhamn 1983).
42 Erik Dahlberg,  Dagbok. (1625-1699). För första gången fullständigt efter de I Upsala och Stockholm bevarade 

originalmanuskripten utgifven med inledning av Herman Lundström (Uppsala och Stockholm 1912).
43 De ursprungliga artiklarna i Philosphical Transactions är sökbara via http://rstl.royalsocietypublishing.org/.
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Metod och urval

De undersökta texterna används tillsammans med sekundärlitteratur i ambitionen att återskapa de

miljöer och samhälleliga skeenden, som resenärerna exponerades för. Målsättningen har därför inte

varit att göra en biografisk granskning av textförfattarna, utan snarare att se texterna som en del av

ett större sammanhang, där tidens sociala normer avspeglas i deras innehåll. Således är författarnas

uttryckta  attityder  inför  sina  upplevelser  ibland  av  större  betydelse  än  dessas  sanningshalt.

Undersökningen är dock ingen diskursanalys och de olika texternas innehåll och format skiljer sig

dessutom så mycket att någon metodisk jämförelse heller inte vore meningsfull. Texterna har istället

använts individuellt utifrån sina respektive förutsättningar och kompletterar varandra i den slutliga

analysen. Slutsatsen som Carina Lidström gör om reseberättelser, att författarna i regel försöker

vara  sanningsenliga,  används  här  som  argument  för  att  ta  författarnas  berättelser  som relativt

tillförlitliga.44 Personer som resenärerna träffar och platser de besöker får därför ligga till grund för

kontextualisering och exemplifiering av de vetenskapliga miljöer, som uppsatsen vill återskapa. När

det finns anledning att ifrågasätta resenärernas uppgifter redovisas dock detta.

Undersökningen inleds med en kort bakgrund av de vetenskapliga idéerna som var aktuella

under  tidsperioden  och  en  översiktlig  beskrivning  av  de  vetenskapliga  institutionerna.  Denna

bakgrund är viktig för att  förstå drivkrafter och beteenden hos de inblandade. Reseberättelserna

presenteras  därefter  enskilt  i  kronologisk  ordning.  De  skall  dock  betraktas  som  delar  i  en

sammanhängande  redogörelse,  där  hänvisningar  ibland  ges  till  tidigare  avsnitt.  Berättelsernas

skiftande stilar och innehåll medför också att de tematiseras individuellt. 

Reseberättelserna som format har valts som källmaterial delvis av praktiska skäl. De gör ofta

utförliga  beskrivningar  av  besökta  platser,  personer  och  miljöer  vid  en  viss  tidsperiod.  De  är

lättöverskådliga  och  ger  ett  någorlunda  konsekvent  och  kronologiskt  händelseförlopp.  En

utförligare  analys  hade  kunnat  göras  genom  att  inkludera  även  annat  källmaterial,  såsom

korrespondens  eller  vetenskapliga  publikationer,  men  skulle  innebära  en  annan  typ  av

undersökning.  Istället  har  tidigare  forskning,  såsom  biografier,  använts  för  att  ge  en

komplettererande bakgrund. Undersökningen begränsar sig inte till de akademiska aspekterna av

resorna. Deras observationer av samhället i stort är viktiga för att förstå den värld de verkade i och

de villkor och begränsningar som formade deras resa.

Reseberättelserna av Spole och Bredberg och den tryckta delen av Celsius berättelse har

undersökts i sin helhet. För Enemans och Ferrners berättelser har ett visst urval skett, beroende på

44 Lidström, Berättare på resa, s. 23.
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deras omfattning och relevansen för uppsatsens syfte. I fallet med Ole Borchs reseberättelse så har

den  huvudsakligen  använts  som  ett  komplement  till  Spoles  självbiografi.  Borchs  berättelse

sammanfaller i tid och plats med Spoles vistelse i Paris och ger utförligare beskrivningar av staden,

dess sociala miljöer och vetenskapliga diskussioner. Ferrners berättelse ligger tidsmässigt väsentligt

utanför de övrigas och representerar en ny fas i Europas historia. Den används i uppsatsen som en

jämförelsepunkt för att lyfta fram kontraster och förändringar relativt tidigare skeenden.

Uppsatsen behandlar framförallt vistelser i Frankrike, Italien och England, men inkluderar

även  en  resa  i  Mellanöstern.  Resandet  i  Holland  och  den  tyskspråkiga  världen  är  i  mindre

utsträckning representerat i de undersökta uppsatserna. Många i den svenska överklassen hade tyskt

påbrå och de kulturella banden mellan Sverige och Tyskland var starka. Sverige hade besittningar i

Pommern  efter  det  30-åriga  kriget  och  studier  där  vid  universitetet  i  Greifswald  var  mycket

omfattande, liksom vid universitetet i holländska Leiden. Tyskland och Holland var med andra ord

inte främmande för Sverige i samma utsträckning som andra delar av Europa.45

Uppsatsen använder sig av ett persongalleri i form av resenärerna och deras omgivning och

dessa får stå som representanter för ett större skeende. De individer som presenteras väljs ut genom

de ibland slumpmässiga möten som sker med resenärerna eller genom deras roll i sociala nätverk

eller  bidrag  till  den  idémässiga  utvecklingen.  Resorna  blir  med  andra  ord  ett  ramverk  för  att

introducera några av tidens vetenskapliga miljöer, personligheter och idéer, utan att göra anspråk på

att i sig vara centrala för den idéhistoriska utvecklingen.

Stavning och begreppsanvändning

Stavningen av personnamn i uppsatsen följer i möjligaste mån praxis från modern litteratur. Det

moderna begreppet Mellanöstern används som beteckning för främre Orienten eller Levanten, som

var ett vanligare begrepp i tidigmodern tid.

45 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, (Stockholm 1975), s.62,65.
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Undersökning

De vetenskapliga idéerna

Hösten 1679 lade den unge Nils Celsius fram en avhandling för den nye professorn i astronomi vid

Uppsala  universitet,  Anders  Spole.  Avhandlingen  handlade  om  astronomins  principer  och

redogjorde för de olika teorierna om planeternas rörelser. Att Celsius föredrog den kopernikanska

modellen som placerade solen i världens centrum var inte det som skulle skapa problem för honom.

Istället var det hans cartesianska inställning till Bibeln, där han underkände den heliga skriften som

auktoritet i vetenskapliga frågor, som fick den teologiska fakulteten att reagera och avkräva honom

en förklaring. Celsius vägrade att ge med sig och tvingades till  slut att dra tillbaks delar av sin

avhandling.46 De två första resenärerna i denna uppsats var båda förenade genom familjeband till

Nils Celsius. Anders Spole, som var hans lärare, skulle senare bli hans svärfar. Olof Celsius var

hans bror.

De europeiska statsmakterna blev pressade att ta ställning till Descartes idéer och historikern

Jonathan Israel beskriver hur motståndet i längden var dömt att misslyckas: ”But in France as in the

rest of Europe, monarchical and ecclestiastical authority were insufficiently strong to hold the line

against the New Philosophy. […] Cartesianism percolated slowly but inexorably into all segments

of French intellectual life.” I Sverige erkände Karl XI, genom ett dekret från 1689, rättigheten att

tänka  fritt,  libertas  philosophandi,  i  dessa  frågor  så  länge  det  inte  innebar  en  direkt  kritik  av

Bibeln.47

Astronomins  utveckling  under  tidigmodern  tid  var  av  stor  betydelse  för  hur  den

vetenskapliga  metodiken  utvecklades.  Teknisk  utveckling  av  teleskopet  banade  väg  för  alltmer

exakta observationer. Astronomin hade sina rötter i astrologin, där prognostisering av människors

livsöden gjordes utifrån stjärnkonstellationer vid tiden för deras födelse. Copernicus, som var den

första att på allvar konstruera en heliocentrisk modell av solsystemet, arbetade sålunda i en miljö

där astrologi och astronomi samverkade. Idén att solen var centrum för solsystemet skulle ta lång tid

att helt bli accepterad och det var först genom Newtons teori om tyngdkraftens beskaffenhet, som

den kunde ges en metodologiskt och teoretiskt verifierbar underbyggnad. Newtons idéer skulle i sin

tur behöva ytterligare ett halvsekel innan de fick en bredare tillämpning.48

46 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 457-458.
47 Israel, Radical Enlightenment, s. 37, 41.
48 Westman, The Copernican Question, s. 25,28-29; Gregory, Natural Science, s.122, 179, 182.

20



Studiet av antiken och orientaliska språk var en viktig del av humanistiska studier i Sverige.

Intresset för Grekland, Palestina, Egypten och andra antika samhällen var oförändrat stort under en

lång tid. Av resenärerna i denna studie är två utpräglade orientalister, Eneman och Celsius. Talande

för ämnets dragningskraft är att förutom Eneman så hade såväl Celsius som Spole planer på att

besöka främre orienten, men tvingades skrinlägga sina respektive planer.49

Det  tidigmoderna  Sverige  odlade  tanken  om  en  ärorik  och  avlägsen  historia,  vars

arkeologiska spår kunde ses i  bl.a.  runstenar och kungagravar.  Den s.k. göticismen hävdade att

antikens goter var likställt med de svenska göterna och att Europas historia i hög grad influerats av

dessa svenska förfäder. Denna göticism, odlad under hela 1600-talet, fick sitt främsta uttryck i Olof

Rudbecks omfattande verk  Atlantica,  som färdigställdes 1679. Sten Lindroth skriver om boken:

"Atlantican  är  ett  monument  över  stormaktstidens  vilseförda  patriotiska  forskaranda,  oroande,

nästan skrämmande i sin förening av snille och vanvett."50 Olof Rudbeck var också ett exempel på

hur gränslösa tidigmoderna akademiska intressen kunde vara. Rudbeck var framförallt naturvetare

och kanske Sveriges första internationellt erkända vetenskapsman. Han kan också ha varit en av de

första i Sverige som tagit intryck av Descartes mekaniska världsbild, vilket kan anas i hans upptäckt

och systematiska anatomiska studier av lymfsystemet, vilka han publicerade på 1650-talet.51 

Vetenskapliga institutioner

The Royal  Society  of  London grundades  1660 och blev  en  viktig  mötesplats  för  Englands  och

Europas vetenskapsmän. Sveriges diplomatiska sändebud i London, Johan Leijonbergh, blev invald

1667 och ska ha varit aktiv deltagare i sällskapet och även vidarebefordrat information om dess

verksamhet hem till Sverige. Leijonbergh uppger till till sin vän Carl Gustaf Wrangel att han hade

stort utbyte av sitt medlemskap. Han fick också två andra svenskar invalda, däribland Urban Hjärne,

som dock aldrig närvarade.52

The Royal societys tidiga historia är intressant för att förstå hur vetenskapliga idéer höll på

att bli ett allmängods under 1600-talet inom samhällets elit. Sällskapet var redan från starten tydlig

med dess tänkta funktion, som ett centrum för vetenskapliga experiment och diskussion. I praktiken

antog det till en början en karaktär av populär herrklubb, vars prestige höjdes av att kungen, höga

adelsmän  och  andra  i  maktposition  blev  invalda  som  medlemmar.  Denna  breda  bas  för

medlemskapet  vittnar  dock  om  att  diskussionen  av  vetenskapliga  frågor  var  en  populär

49 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 179, 220; Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 18; Celsius,  
Diarium, s. III.

50 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 284.
51 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 417-420.
52 Hunter,  The Royal Society, s. 109, 202, 208; Wrangel, s. 214-215.
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sysselsättning  även  utanför  kretsen  av  dess  direkta  utövare.  Sällskapet  fyllde  många  viktiga

funktioner  och  dess  organisatoriska  struktur,  med  tydligt  deklarerade  stadgar  och  regelbundna

möten,  fick  efterföljare  i  liknande  sällskap  i  England  och  utomlands.  En  av  deras  viktigaste

funktioner blev att bilda en social kärna runt vilken informella akademiska nätverk kunde byggas.53

Frankrikes motsvarighet till The Royal Society, med namnet Académie Royale des Sciences,

grundades några år senare. Den hade ett antal föregångare i mindre vetenskapliga sällskap, som

träffades  regelbundet  och  diskuterade  och  utförde  experiment.  Sällskapet  hade  också  mäktiga

uppbackare, däribland kungens förste minister Colbert, som såg nyttan i vetenskaplig utveckling

inom områden som navigation, krigföring och byggnadskonst.54 

Italien hade tidigt många akademiska sällskap, däribland den inflytelserika  Accademia del

Cimento i Florens och Accademia de Lincei i Rom.55 De akademier som grundades i Europa under

senare delen av 1600-talet var mer professionaliserade och vetenskapligt orienterade än tidigare.

Historikern  Stefano  Fogelberg  Rota  menar  att  det  hårdare  kulturella  klimatet  i  Italien  under

motreformationen försvagade akademiernas ställning där, i motsats till andra länder, och att  The

Royal Academy istället blev mer inflytelserik i vetenskapligt avseende. Drottning Kristinas akademi

i Rom, Accademia Reale, den kungliga akademin, höll sig till mer klassisk renässanshumanism och

klarade sig därför bättre undan kyrkans granskning.56

 En organisation som traditionellt  inte  har  setts  som en positiv  kraft  i  den vetenskapliga

utvecklingen är jesuitorden, som grundades som en del av motreformationen. Deras uppgift var att

motverka reformationens nya idéer och försvara Aristoteles läror och de anses också som Descartes

största motståndare. Deras geografiskt spridda och omfattande utbildningsverksamhet innebar dock

att  deras  inflytande  inom den  lärda  världen  blev  stor  och  mångfacetterad  och  deras  roll  i  de

akademiska samtalen har därför börjat omvärderas. Enskilda jesuiter, såsom astronomen Riccioli,

drogs med i de nya tankegångarna och blev del av den vetenskapliga utvecklingen.57

En mer svårkaraktäriserad institution för akademisk kommunikation var det som kallades

De lärdes republik eller respublica literaria. Med anor i medeltiden var detta ett informellt nätverk

av lärda i Europa, och senare även i Amerika, som cirkulerade brev och böcker med akademiskt

innehåll  mellan  varandra.  Deras  medlemmar  är  svåra  att  ringa  in  och  begreppet  i  sig  kunde

användas  på  olika  sätt,  men  såväl  Erasmus  som jesuiter  och  The  Royal  Society kan  ses  som

representanter  för  denna verksamhet.  Det  systematiska  utbytet  av  vetenskaplig  information  kan

även ses som en inspiration till den vetenskapliga tidskriften och en tidig tidskrift fick också namnet

53 Hunter,  The Royal Society, s. 3-7,10,13.
54 Hahn, The Anatomy of a Scientific institution, s. 9.
55 Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals, s. 113.
56 Stefano Fogelberg Rota, Poesins Drottning, s. 53-54.
57 Feingold, “Preface” & “Jesuits:Savants” i Feingold (red.), Jesuit Science, s. viii-x, 9.
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Nouvelles de la Republique des Lettres.58

Förutom etableringen av nya vetenskapliga sällskap i London och Paris, bjöd 1660-talet på

en annan vetenskaplig nymodighet: den vetenskapliga tidskriften. I England, i  The Royal Societys

regi, började utgivningen av Philosophical Transactions år 1665, vilken anses vara den första i sitt

slag och växte fram ur en växande kultur av vetenskapligt brevskrivande mellan lärda i Europa. En

fransk motsvarighet började tryckas samma år under namnet Journal des Scavans, och andra länder

följde  snart  efter.  Ett  viktigt  inslag  i  tidskrifternas  innehåll  bestod  av  recensioner  och

sammanfattningar av publicerade böcker.59

De vetenskapliga sällskapen, utgivningen av periodiska tidskrifter och en ökad produktion

av  tryckta  vetenskapliga  böcker,  är  viktiga  tecken  på  hur  den  vetenskapliga  verksamheten

institutionaliserades  under  slutet  av  1600-talet.  Spridningen  av  idéer  underlättades  också  av

förbättringar inom samhällelig infrastruktur, såsom vägar och ett alltmer effektivt postväsende.60

Tidigmodernt resande

En vanlig kategori av resande under denna tid var de unga adelsmännens utbildningsresor, vilka

ansågs vara en viktig del i deras uppfostran. Dessa resor gav också tillfälle för deras medföljande

mentorer, ofta från enklare förhållanden, att delta i det intellektuella livet. Så var fallet med Anders

Spole, som följde med sina elever, de tre bröderna Siöblad. Det nära umgänget med adeln kunde

också öppna dörrar till miljöer som annars vore stängda.61

Det  militära  och  diplomatiska  ledarskapet,  som såg  Europa  framförallt  genom politiska

ögon, stod för en annan kategori  av resande.  Framstående exempel är svenska härförare såsom

Gustaf Wrangel, Erik Dahlbergh och Georg Stiernhielm. Dessa män förenade sina militära roller

med  intellektuella  och  kulturella  intressen.  De  kunde  också  med  sitt  inflytande  påverka

möjligheterna för andra svenskars tillgång till inflytelserika miljöer. Dahlbergh själv berättar hur väl

han  blev  mottagen  hos  hertigen  av  Toscana,  eftersom  hertigens  bror  var  vänligt  inställd  mot

svenskar efter att han stridit mot dem under trettioåriga kriget. Lojaliteter, allianser och personliga

preferenser kunde således ha långtgående konsekvenser på akademiska miljöers tillgänglighet. Det

låg också i adelns bildningsideal att vara insatt i alla aspekter av samhällets utveckling och denna

grupp var därför av stor vikt för främjandet av vetenskaperna.62

58 Bo Lindberg, "De lärdes republik. Om statsskicket i vetenskapens värld" i Hagström & Hellerstedt (Red.) Lärda 
samtal, s. 16-19,21.

59 Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals, s. 5,59,77,81.
60 Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals, s. 50, 59-60.
61 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 56; Nordenmark, "Anders Spole", s.404.
62 Dahlbergh, Dagbok, s. 71; Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 56-57.
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Anders Spoles resa

Mot slutet av sin självbiografi gör Anders Spole en expositio, där han ger en sammanfattning på hur

han ser på sitt liv. Han skriver då följande under en egen punkt:63

Hafwer skapat  mig i  mått,  låtit  mig,  som af ringa föräldrar födder är,  blifwa en lärd Man, som

hafwer beklädt förnämblige Ämbete, gifwit mig gunst hos många höga Herrar, så utomlands som här

i Wårt Kiära Fädernesland, hos Hans Kongl. Maijtt högstsalige Konung Carl den XI, den iag aldrig 

nogsamt berömma kan, för Hans Höga nåd och gifmildhet,[...].

Beskrivningen  skulle  med  viss  modifikation  kunna  tillämpas  på  alla  de  resenärer,  som

undersöks i denna uppsats. De föddes in i en miljö som kan beskrivas som småborgerlig, men där

möjligheten fanns att genom personliga egenskaper visa att de förtjänade vidare utbildning och att

de därigenom kunde stiga på den sociala stegen. 

Anders Spole (1630-1699) föddes och växte upp i Småland, där hans far var bergsman och

smed. Hans begåvning ledde honom till utbildning i Jönköping och därefter Uppsala. Innan han

kom till Uppsala studerade han också en tid vid det universitetet i Greifswald i svenska Pommern.

Han passade då på att besöka ett antal tyska akademier i Berlin, Wittenberg, Dresden och Leipzig.

När  pengarna  tog  slut,  spenderade  på  föreläsningar  och  resor,  så  reste  han  hem.64 I  Uppsala

försörjde han sig under studietiden som privatlärare. Ett för framtiden viktigt uppdrag fick han när

en generalmajor Carl Siöblad anställde honom att undervisa familjens tre söner. Denna tjänst ledde

så småningom till att de alla fyra reste på en längre resa genom Europa, som för Spoles del varade

mellan 1664 och 1667.65

Resans förlopp

Spoles resa varade i tre och ett halvt år. Han ägnade en månad i Holland och två månader i England.

Merparten av tiden tillbringade han därefter i Frankrike, där han stannade i två och ett halvt år.

Resan gick vidare till Italien, där han reste runt mellan olika städer och orter i ett antal månader

innan sällskapet återvände till Frankrike och vidare hem till Sverige via Holland.66 

63 Spole,  Självbiografiska anteckningar, s. 31.
64 Nordenmark,  "Anders Spole", s. 404; Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 10.
65 Nordenmark, "Anders Spole", s. 404.
66 Spole,  Självbiografiska anteckningar,  s. 12-20;  Exakt hur länge hans vistelse i Italien varade är oklart från hans
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Spole anlände med sitt resesällskap till Amsterdam med båt från Göteborg. Amsterdam var

vid tidpunkten svårt drabbad av pesten och Spole uppger att deras liv var i fara. Vistelsen i Holland

och England präglades av resor och korta uppehåll på olika akademiska orter. Den franska delen av

resan  tillbringades  mestadels  i  Paris,  men  han  reste  också  med  en  av  sina  svenska  elever  till

Rocheforts flottakademi i Bordeaux, där han undervisade i fortifikation. Spoles schema styrdes ofta

av hans adliga elever och han fick invänta en greve Douglas återkomst till Paris från England innan

de i samlad trupp kunde avresa mot Italien. Spole besökte många av de stora städerna i Italien:

Bologna, Turin, Florens, Rom och Venedig. Han gjorde också en resa till södra Italien, Neapel och

Sicilien.  Från Sicilien reste  de vidare  mot  staden Ragusa i  nuvarande Kroatien.  Planen var  att

tillsammans med den holländska ambassadören resa vidare mot Konstantinopel. Staden drabbades

dock av en jordbävning medan Spoles sällskap fortfarande var på havet och ambassadören med

familj omkom. De övergav således denna plan och fortsatte istället med båt tillbaka till  Italiens

adriatiska kust och anlände så småningom till Venedig. Spole återvände till Sverige via Frankrike

och Holland.67

Umgänge och aktiviteter

Det som i övriga delar var en resa, blev i Paris en mer permanent tillvaro för Spole. Hans två och ett

halvt år där handlade istället mycket om arbete. Som lärare kunde han försörja sig i väntan på att

hans  adliga  protegéer  blev  klara  att  resa  vidare.  Att  som  utlänning  komma  in  i  Paris

utbildningsstrukturer var inte självklart och för en gångs skull är Spole litet mer generös med hur

det  gick till.  Som i  de flesta  miljöer  i  tidens  Europa var  privilegier  av  alla  former avundsjukt

bevakade.  Spole  skriver  hur  några  personer  försökte  stoppa  hans  eftertraktade

undervisningsverksamhet. Han hade dock "stor gunst" hos en greve Taise, som var assessor i det

kungliga kansliet. Denne Taise skall ha försett Spole med ett skriftligt tillstånd, som gav honom

rätten att undervisa.68 Det är dock svårt att hitta denna Taise via sökningar i litteraturen eller på

internet. I sammanställningar över den franska adeln finns ingen ätt med namnet Taise angiven, inte

ens med liknande stavning. Denna uppgift från Spole förblir ett mysterium. Ordet taise är en form

av det franska verbet för att vara tyst, se taire.  Kanske rörde det sig om en person som verkade bäst

i det tysta.

Förutom att undervisa så deltog Spole troligtvis också i det intensiva akademiska samtalet,

som utspelade sig i och omkring Paris många vetenskapliga sällskap. Bland de personer han säger

biografi.
67 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 12-20; "Spole", Svenskt Biografiskt lexikon.
68 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 14-15.
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sig  ha  träffat  kan  särskilt  nämnas  Pierre  Michon  Bourdelot,  Melchisédech  Thévenot,  François

Blondel,  Ismael  Boulliau  och Pierre  Petit.  Dessa har  alla  beskrivits  som särskilt  aktiva  i  Paris

akademiska liv. Bourdelot och Thévenot organiserade också var för sig sina egna akademier, med

regelbundna  sammankomster.69 Spole  nämner  också  att  han  träffade  dansken  Ole  Borch,  en

språkintresserad dansk läkare och vetenskapsman. Från Paris ser vi framförallt Borchs intresse för

medicin och kemi och hans anteckningar är fulla med recept och kemiska reaktionsbeskrivningar.

Hans utförliga anteckningar används i det följande för att komplettera bilden av det Paris som Spole

besökte.70

Bourdelot hade en svensk anknytning då han under tidigt 1650-tal var i Stockholm, som

drottning Kristinas livläkare. Hon kallade honom "mon agreable ignorant", min behaglige okunnige.

När Kristina  kom på besök i  Paris  1656 var  Bourdelot  hennes  personliga  guide och i  gengäld

ordnade Kristina en fransk abbot-titel åt honom genom sin kontakt med Ludvig XIV. Bourdelot

drev ett av de vetenskapliga sällskapen, där medicinska experiment ofta diskuterades. Ett populärt

ämne var blodtransfusioner, något som senare förbjöds att utföras på människor.71

Thévenot kom från en rik släkt av kungliga tjänstemän och var intresserad av såväl språk,

geografi som naturvetenskap. Han var en hängiven samlare av kuriosa och reseberättelser och skrev

en artikel om de senare, Relations de divers voyages curieux, som citerades flitigt under den tidiga

upplysningen. John Locke ska ha lärt känna Thévenot när han var i Paris och nämner också artikeln

i sitt verk  Essay on human understanding. Thévenots vetenskapliga sällskap var mindre och mer

intimt än Bourdelots och mer inriktat på vetenskapliga experiment. Det anses också ha varit en

förebild för Académie Royale des Sciences. Som ett exempel på de många interna stridigheterna i

Paris akademiska liv, blev Thévenot själv inte medlem i den kungliga akademin förrän 1685, tjugo

år efter dess grundande.72 

Borch rapporterar vilka ämnen som diskuterades vid Thévenots och Bourdelots akademier

och fäster  särskild  vikt  på sina egna specialiteter,  kemi  och medicin.  Han skriver  hur  han hos

Bourdelot sett hur en man blivit tappad på blod från sin arm. Han skriver vidare om blodet: ”sapore

salso (nam gustavi)”, salt smak (eftersom jag smakade). Förutom kemi och medicin diskuterades

också planeternas rörelser, floden Donaus sträckning och mycket annat.73 Det är anmärkningsvärt

att  Borch  i  sin  omfattande  dagbok  inte  nämner  Spole.  De  många  gemensamma  namnen  som

69 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 15; Brown, Scientific organizations, s. xvii, Hahn, The anatomy of a 
Scientific Institution, s. 6.

70 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 15; Borch, Olai Borrichii Itinerarium, s. 113-114, 206-208, 316-317.
71 Åkerman, Queen Christina, s. 40-42; Brown, Scientific organizations, s. 235-236.
72 Nicholas Dew, "Reading travels in the culture of curiosity: Thévenot's collection of voyages." Journal of Early 

Modern History,  10:1/2 (2006), s. 39,41-43, 48; Hahn, The anatomy of a Scientific Institution, s. 6-7.
73 Borch, Olai Borrichii Itinerarium, s. 181, 204, 328-329.
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förekommer i deras berättelser antyder dock att de delvis umgåtts i samma sociala kretsar. Det kan

naturligtvis  också  tolkas  som  att  Spole  inte  gjort  något  större  intryck  på  den  vetenskapliga

societeten i Paris. Svenskar och danskar var för övrigt inte på bästa fot med varandra då deras

länder låg i krig med varandra både kort före och kort efter de båda männens möte i Paris. Krig som

de båda vid olika tillfällen tog aktiv del i.74

Spole nämner också att han träffade François Blondel, som var matematiker, arkitekt, och

mångsysslare i Spoles anda. Blondel har beskrivits som en central figur i  förnyelsen av den franska

klassicismen under Ludvig XIV och skrev ett inflytelserikt verk i arkitektur: Résolution des quatre

principaux problèmes d'architecture. Han anses ha varit ovanlig i sitt sätt att arbeta genom att han

förenade de praktiska aspekterna av byggnadskonst med avancerade matematiska resonemang om

hållfasthet  och  design. Med sin  artikel  försökte  han också  överbrygga  det  stora  kulturella  och

sociala gap som existerade mellan tidens akademiker och hantverkare.75

Spole träffar inte drottning Kristina under sin resa. De nätverk av personer han träffar har

dock många kopplingar till den svenska exildrottningen. Bourdelot fortsatte att hålla kontakten med

Kristina när hon kommit till Rom och försåg henne med nyheter från den franska huvudstaden. I

Rom träffar  Spole också Franciscus Levera,  som under en tid  ska ha varit  Kristinas  astronom.

Kristina själv var dock inte i Rom under Spoles besök eftersom hon rest till Tyskland och Sverige

med  politiska  ändamål.  Kristina  hade  sen  ankomsten  till  Rom  1656  hållit  i  akademiska

sammanträden i staden med påvens gillande och stöd. Hennes kulturella intressen skulle utmynna i

hennes egen kungliga akademi, Accademia Reale, som grundades 1674.76

Ett sista uppdrag, som Spole tar på sig, i rollen som allt-i-allo hjälp åt den adel som tagit sig

an honom, sker under återresan till Sverige. Han blir då ansvarig för att liket av en svensk student,

baron Eric Bonde, som dött i Paris, återförs säkert till Sverige. Han får kroppen, efter förpackning,

klassad som marmorstaty av tullverket i Paris. Den transporterades därefter via vagn och båt till

Göteborg.77

Vetenskap

Spoles  biografi  är  full  med namn på  personer  han har  träffat.  Ibland ger  han dem epitet,  som

indikerar hans aktning, men ofta får läsaren nöja sig med ett namn och en titel. Vi vet också via

74 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 23-28; "Oluf Borch", Dansk biografisk Lexikon, upplaga 2 (1920-1926), 
band 3, s.454. http://www.rosekamp.dk/DBL_All/DBL_3_text.pdf.

75 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 15. Anthony Gerbino, "François Blondel and the 'Résolution des quatre 
principaux problèmes d'architecture' (1673)", Journal of the Society of Architectural Historians, 64:4 (Dec., 2005), 
s. 498-500.

76 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 17; Fogelberg Rota, Poesins drottning, s. 66-68,72; Åkerman, Queen 
Christina, s.234-235.

77 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 19-20.
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andra  källor  att  han  ibland  utelämnat  från  biografin,  vissa  personer  som han träffat.  Det  mest

anmärkningsvärda  kanske  är  att  han  mötte  den  berömda  holländska  astronomen  Christiaan

Huygens, utan att ge honom utrymme i sin självbiografi. Det har tolkats som att detta förbiseende

kan bero på att han inte var så närstående som han kanske hävdat i andra sammanhang.78 Huygens

var en välkommen utländsk gäst i Paris, som gav prestige åt stadens vetenskapliga liv. Han lockades

därför att stanna med ett personligt kungligt stipendium på den ansenliga summan 6000 Livres.79

De personer Spole träffar kan kategoriseras utifrån deras ämnesexpertis. En genomgång av

namnen visar på hans stora intresse för matematik och astronomi. Det är också anmärkningsvärt att

han besöker åtskilliga personer, som bäst kan beskrivas som orientalister. Vad Spole själv studerade

under sin tid i Europa framgår inte av dagboken. Däremot finns andra källor som visar att han i

Paris bl.a. läste Descartes La Geometrie och även tagit till sig dennes bokstavsalgebra.80

I  England möter  han  John Wallis  under  sitt  besök i  Oxford.  Wallis  var  en  framstående

matematiker och anses vara den som introducerade oändlighetssymbolen,  ∞, inom matematiken.

Oändlighetsbegreppet var centralt för utvecklingen av infinitesimalkalkylen som senare utvecklades

av Gottfried Leibniz och Isaac Newton. Wallis och ovan nämnde Huygens är exempel på personer

som banade vägen för Newtons teori om gravitationen. John Wallis presenterade också själv en teori

om gravitationen vid en sammankomst för  The Royal Society år 1674.81 Drygt 30 år efter Spoles

möte  med  Wallis  får  engelsmannen  besök  av  en  annan  svensk,  nämligen  Spoles  egen  student

Christopher Polhem. Polhem skulle senare bli den första i Sverige som använde sig av den ovan

beskrivna  infinitisemalkalkylen  i  sitt  arbete  och  sina  publikationer.82 I  London  träffar  Spole

Niclause Mercator  (ej  att  förväxla med Gerard Mercator  som givit  namn till  den kartografiska

projektionen), en tysk matematiker bosatt i London. Han skulle senare bli privatlärare i matematik

åt Carl Gustaf Wrangels son. Denna kontakt tros ha förmedlats via Johan Leijonbergh, Wrangels

goda vän, som liksom Mercator var medlem i The Royal Society.83  Detta kan ses som ett exempel

på  hur  de  nya  vetenskapliga  sällskapen  fungerade  som främjare  av  personliga  nätverk  mellan

människor från olika länder och sociala grupperingar.

I Italien träffar Spole också många matematiker och astronomer. Bland de mer intressanta

bekantskaperna fanns de två astronomerna Giovanni  Battista Riccioli  och Stefano degli  Angeli,

mellan vilka Spole verkar ha hamnat i mitten av en uppblossande akademisk tvist. Spole träffar

78 Nordenmark,  "Anders Spole", s. 407.
79 Hahn, The Anatomy of a Scientific institution, s.10.
80 Rodhe, Matematikens utveckling, s.13.
81 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 13; Hunter, The Royal Society, s.18; "John Wallis", www.ne.se hämtdatum 

2016-04-25.
82 Rodhe, Matematikens utveckling, Del I, s. 24-25.
83 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 14; Losman, Carl Gustaf Wrangel och Europa, s. 223-228.
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jesuiten Riccioli  i  Bologna och får  av honom till  skänks hans  senaste  publikation,  Astronomia

reformata. Några veckor senare träffar han på degli Angeli i Venedig, som var där tillfälligt över

sommaren. degli Angeli ger också Spole några av sina geometriska skrifter. Han och Spole tycks ha

kommit väl överens eftersom Spole uppsöker honom återigen i dennes hem i Padua en tid senare.

degli Angeli hjälper honom dessutom med dokument för att resa fritt i området och slippa tulla för

sina varor. Han kommenterar att italienaren visat honom många ömhetsbetygelser eller ”caresser”. I

Spoles skildring finns ingenting beskrivet om några kopplingar mellan de två italiernarna och det är

osäkert om han varit medveten om någon dispyt dem emellan. Det är dock frestande att tro att Spole

var en välkommen källa till akademiskt skvaller, i det här fallet om Riccioli för degli Angelis öron.84

I en artikel i Philosophical Transactions från 1668 kan vi däremot läsa om den akademiska

tvisten mellan Riccioli och degli Angelis i utförliga matematiska resonemang. Den vetenskapliga

striden handlade om fallande kroppar och jordens rotation.  I artikeln nämns också en ”Swedish

Gentleman”, som har berättat om ett experiment som Descartes skulle ha övervakat för att bevisa

jordens rotation. Om svensken i fråga är Anders Spole vet vi inte, men historien inkluderar dock

Sverige i tidens vetenskapliga samtal.85

Under sin studietid undervisades Spole i orientaliska språk. Hur intresserad han var för detta

ämne framgår inte. Han gör sig dock besväret att söka upp män lärda i dessa språk på ett antal

platser under sin resa. Hans ouppfyllda ambition var också att inkludera Konstantinopel i sin resa,

såsom man kan tolka hans reseberättelse. I Holland skriver han in sig på universitet i Leiden och

träffar i det sammanhanget den berömde orientalisten Golius. I sitt korta besök i Oxford besökte han

vidare professorn i orientaliska språk, Pococke, som företog flera resor, bl.a. till Konstantinopel och

till  Aleppo i  Syrien för att  studera språk och samla värdefulla  manuskript.  I  Italien syns  också

tecken på att göticismen kan ha intresserat Spole. Han köper i Milano boken Discriptionem Regum

Gothorum, en historisk text över goternas kungar i Italien och i Padua beskådar han inskriptioner av

runor.86

Bland  de  personer  som Spole  träffar  i  Rom återfinns  den  märkliga  mångsysslaren  och

jesuiten Athanasius Kircherus, ett namn som återkommer i andra reseberättelser i denna uppsats.

Kircherus var berömd för sin breda kunskap inom vitt skilda områden och sin enorma produktivitet.

Många av hans arbeten har senare avfärdats som fantastiska och bisarra, men också beundrats för

84 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 16,18.
85 Gregory, Jacob, “An Account of a Controversy Betwixt Stephano de Angelis, Professor of the Mathematicks in 

Padua, and Joh. Baptista Riccioli Jesuite as It Was Communicated Out of Their Lately Printed Books, by That 
Learned Mathematician Mr. Jacob Gregory, a Fellow of the R. Society Jacob Gregory”. Philosophical transactions, 
January 1, 1668, 693-698. http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/3/33-44/693.full.pdf+html?sid=e70bf837-
d86e-48ed-9e69-dee25b52406b hämtat 2016-03-25.

86 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 10,12-13,18; 
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sin mångsidighet och detaljrikedom. Auktoriteten i hans person och verk kunde i längden inte stå

sig mot den alltmer stringenta rationalismen när 1600-talet led mot sitt slut.87

En engelsk besökare, Robert Southwell, som senare skulle bli president i The Royal Society,

skriver till kemisten Robert Boyle att han under sitt besök i Rom 1661 besöker Kircherus dagligen.

Kircherus beskrivs som en god man, som är lätt att diskutera med. Å andra sidan skriver han: ”he is

reported very credulous, apt to put into print any strange, if plausible story that is brought unto him.

He  has  often  made  me  smile”.  Kircherus  många  teorier  och  publikationer  skapade  en  viktig

funktion  för  nybildade  sällskap  som  The Royal  Society, som ville  ge  vetenskapen  en  stabilare

metodologisk  grund.  Kircherus  var  nämligen  en  ymnig  källa  av  påståenden  som kunde  testas,

verifieras eller förkastas.88 Han vidarebefordrade också vetenskapliga data från sina korrespondenter

till mer lämpliga  mottagare och skickar exempelvis astronomiska observationer till ovan nämnde

Riccioli. Kircherus fungerade på så vis som en tidigmodern kommunikationscentral genom sitt stora

sociala nätverk.89 Riccioli namngav en krater på månen efter sin jesuitbroder Kircherus, som en del

av hans utförliga katalogisering av månens synliga kännetecken.90 

Turisten

Mellan sina många möten med utländska professorer får Spole möjligheten att se Europas natur och

kultur.  Han nämner t.ex.  hur han besöker humanisten Erasmus hus och staty under sitt  besök i

Rotterdam.91 Erasmus  vägrade  att  ta  ställning  för  Martin  Luther  och  reformationen,  men  hans

skrifter spreds brett över Europa och alla lärda män kunniga i latin kände till honom. Han fick hos

vissa  benämningen  "Den  lärda  republikens  monark".  Vilken  betydelse  han  hade  på  olika

trosinriktningar i ett längre perspektiv är dock omtvistat.92 

Spoles  besök i  Oxford  var  förmodligen också  en  behaglig  upplevelse.  Tidens  utländska

resenärer berömde stadens skönhet och belägenhet runt vattendrag, vackra byggnader och gator och

omfångsrika  bibliotek.  Förutom de möten  han hade  med några  av universitetets  professorer  så

besökte Spole biblioteket,  åtskilliga college och universitetets botaniska trädgård.93

87 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 17; Glassie, A Man of Misconceptions, s. xii, xiv, xv.
88 Glassie, A Man of Misconceptions, s. 180.
89 Glassie, A Man of Misconceptions, s. 149.
90 Glassie, A Man of Misconceptions, s. 272.
91 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 13.
92 Karl Enenkel, “Introduction” i Karl Enenkel (red.), The Reception of Erasmus in the Early Modern Period (Leiden 

2013), s. 1-3; “Erasmus av Rotterdam”, www.ne.se hämtdatum 2016-04-25; Bo Lindberg, "De lärdes republik. Om 
statsskicket i vetenskapens värld" i Hagström & Hellerstedt (Red.) Lärda samtal, s. 19.

93 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 13.; I.G. Philip, "Libraries and the University Press" i Sutherland, L.S., 
Mitchell, L.G. (red.) & Ashton, T.H. (seriered.) The History of the University of Oxford - Volume V. Oxford, 1986, s. 
9, 725-728; Biblioteket Spole nämner är förmodligen The Bodleian Library, som nyöppnades 1602 med hjälp av 
Thomas Bodleys ansträngningar och bokdonationer och växte successivt därefter. Det är numera ett världsberömt 
universitetsbibliotek. http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/about-us/history hämtat 2016-02-28; 

30

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley/about-us/history
http://www.ne.se/


Under sin första sommar i Paris besöker Spole de stora slotten runt huvudstaden och ser

förutom Versailles  även  St.  Cloud  och  Fontainebleau.  Vi  vet  inte  om han  reste  ensam eller  i

sällskap. Återigen får vi en utförligare beskrivning av Borch, som besöker Versailles samma år i

sällskap  med Thévenot. Borch beskriver tavlor och konstverk och imponeras över allt guld och

silver.  Han  besökte  också  det  numera  rivna  menageriet,  som  då  var  nybyggt,  och  beskådade

kungens exotiska fåglar och djur.94 En annan besökare vid denna tid var Erik Dahlbergh, som var i

Paris 1667 för att beställa gravyrer till sitt bokverk Suecia antiqua et hodierna. Han beskriver de

kungliga  slotten,  inklusive  Versailles,  i  berömmande  ordalag  och  närvarar  även  vid  dopet  av

Frankrikes  åttaårige  kronprins,  Le  Dauphin.95 Historikern  Jonas  Nordin  skriver  i  sin  bok  om

Versailles, hur Ludvig XIV var angelägen om att slottet och hovet skulle upplevas som öppet och

synligt  för  alla  besökare,  eftersom slottet  var  en  viktig  symbol  för  kungamakten.  Närheten  till

kungen styrdes dock av ett komplicerat rangsystem. Vakter fanns för att hålla borta tiggare och

prostituerade, men de stora ytorna i parken gjorde även denna begränsning svår att upprätthålla.96

 I Italien får vi av Spole en redogörelse över de katolska ceremonierna under påskveckan.

Han skriver hur påven håller mässa, tvättar fötterna på några fattiga och mer dramatiskt hur en

bömisk  officer  vid  namn  Stenback  dödar  en  av  påvens  vakter.  Officeren  undkommer,  men

”avrättas”  in absentia genom att hans beläte bränns.97 Under sin resa i södra Italien besöker han

också grottorna utanför Neapel och får chansen att jämföra de två vulkanerna Vesuvius och Etna.

Om Etna skriver Spole att den ”mykit häftigare brand än Vesuvius”.98

Hemkomst

Spole fick mot slutet av sin resa meddelande om att han tilldelats en tjänst vid Lunds universitet,

vilket också bidrog till att han reste hem. Det kanske också visar på den konkurrensmässiga fördel

som utlandserfarenhet belönades med, då Spole aldrig hade tagit ut någon examen i Sverige. Hans

tjänst i Lund skulle dock bli kortvarig då danskarna brände staden i kriget med Sverige 1679. Spole

flyttade till Uppsala där han förblev till sín död 1699.99 

Spole var en flitig lärare och undervisade många studenter, bland dem Christopher Polhem,

vilka senare skulle göra sig egna namn inom det vetenskapliga Sverige. Han kämpade mot alla

former av vidskeplighet, men på en punkt syns ändå hans vetenskapliga kluvenhet. Han vågade

94 Spole, Självbiografiska anteckningar, s.  14; Borch,  Olai Borrichii Itinerarium, s. 321-322; Nordin, Versailles, s. 
36-38.

95 Dahlbergh, Dagbok, s. 162; Magnusson  & Nordin, Drömmen om stormakten, s. 80.
96  Nordin, Versailles, s. 11, 197, 350.
97  Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 16-17.
98  Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 17.
99  Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 19; Spole, Svenskt Biografiskt lexikon; Lindroth, Svensk Lärdomshistoria, 

Stormaktstiden, s. 500.
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aldrig erkänna i offentliga sammanhang att han tagit till sig den heliocentriska beskrivningen av

solsystemet  och  hänvisade  istället  till  Bibeln,  som  han  menade  inte  kunde  ha  fel.  I  mer

vetenskapliga skrifter tycks han dock ändå ha släppt denna hänsyn till tidens kristna dogmer.100 

Ett intressant dokument, som har bevarats från Spoles akademiska liv, är en förteckning över

hans  stora  bibliotek.  Där  finns  förutom en  mängd  matematisk  och  astronomisk  litteratur,  från

Copernicus till Newton, även texter skrivna av personer han träffade på sin resa. Han ägde således

flera skrifter  vardera av Kircherus, Riccioli  och Boulliau. I hans samlingar fanns även samtliga

årgångar av tidskriften Journal des Scavants mellan åren 1673 och 1695.101

Olof Celsius resa

Olof Celsius den äldre (1670-1756) tillhörde en familj med många vetenskapliga talanger. Hans

bror Nils, som gifte sig med Anders Spoles dotter Gunilla, var lärare vid Uppsala universitet och

astronom. Nils och Gunillas son Anders är den mest välkända i släkten genom den termometerskala

han skapade. Olofs egen son, Olof Celsius den yngre, var också professor i Uppsala och blev en

framstående historiker.102 

När Celsius var nio år dog hans far. Celsius var då redan inskriven på en utbildning vid

universitetet, men tvingades avbryta den p.g.a. brist på pengar. Han skulle dock snart återvända och

visa sig ha både talang och ambition. Karl XI överraskade honom en gång när han satt och läste på

Kungliga Biblioteket. När hans namn dök upp för ett stipendium vid ett senare tillfälle, mindes

kungen den ambitiöse ynglingen och tilldelade honom 1000 riksdaler. Hans resa bekostades också

av ett kungligt stipendium några år senare.103 

Resan

Celsius resa varade i två och ett halvt år från januari 1696 till sommaren 1698. Större delen av resan

kom Celsius att  genomföra på egen hand eller  med tillfälliga resesällskap.104 Celsius  börjar sin

berättelse med korta noteringar  om sin väg genom Sverige och visar  redan på första sidan sitt

intresse för språk, när han transkriberar och översätter en runsten.105 Hans resa genom Danmark,

Tyskland och  Holland är  kort  beskrivet  i  den  tryckta  versionen.  Celsius  väljer  att  snart  lämna

Holland och hoppa över det planerade besöket i England på grund av dålig luft och dåligt väder.

100 Lindroth, Svensk Lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 175, 502-503.
101 Nordenmark, "Anders Spole", s. 426-429.
102 Celsius, Svenskt Biografiskt lexikon; Lindroth, Svensk Lärdomshistoria, Frihetstiden, s. 672-675.
103 Celsius, Svenskt Biografiskt lexikon.
104 Celsius,  Diarium, s. III-IV.
105 Celsius, Dagbok under en resa, februari 1696.
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Resan skulle vidare ta honom till Frankrike och Italien, med längre uppehåll i Paris och Florens,

och hem över Österrike och Tyskland.106

Människor

Celsius resa präglas av möten, ofta till synes slumpmässiga, med människor från vitt skilda miljöer.

En stor del av hans reseberättelse utgörs av beskrivningar av dem han möter och tolkningar av de

situationer  som  uppstår.  Hans  bildning  och  språkkunskaper  gör  att  han  vågar  resa  ensam  i

främmande länder, med tillförsikten att han ska kunna bemöta de problem som uppstår och kunna

umgås med människor från alla sociala skikt. Genom sina ekonomiska tillgångar och de kontakter

han ständigt  knyter  blir  hans  resa  ändå en  privilegierad  färd  genom Europa.  Den största  tiden

befinner han sig omgiven av människor han sökt upp, som delar hans akademiska intressen och som

kan bistå honom med sällskap och tjänster. 

Ett  första  exempel  på  hans  många kontakter  är  hans  besök i  Florens,  där  han  stannade

nästan ett halvår. På ett värdshus utanför staden stöter han på en person, som visar sig vara assistent

åt storhertigen i Florens, Cosimo III av Medici. Genom denna kontakt inbjuds han att stanna som

hertigens  gäst.  Han kommer  snart  också i  kontakt  med Magnus Gabriel  von Block,  en svensk

läkare, som fått tjänst som kabinettsekreterare hos hertigen. Celsius flyttar in hos Block och får

därigenom en ingång till det hovliv som omger hertigen.107 

I  Florens  kommer  Celsius  i  kontakt  med  Antonio  Magliabechi,  som  i  praktiken  var

bibliotekarie åt storhertigen. Magliabechi var enligt många källor en säregen och motsägelsefull

person, som genom sin personlighet och vida berömmelse ofta har beskrivits i litteraturen. Han är

känd till stor del för sin omfattande korrespondens med lärda från hela Europa. Han var i denna

verksamhet  mycket  hjälpsam och kopierade  gärna  texter  för  vidarebefordran  till  sina  långväga

kontakter. Detta gjorde honom till en viktig förmedlare av kunskap och han fick ofta personliga

dedikationer i  andras  böcker.  Det  som skiljde honom från andra lärda var att  han själv  aldrig

publicerade någonting. Han undvek också Florens akademiska sällskap och vägrade att inlemma sig

i det furstliga hovets protokoll. Han tycks ha uppnått en speciell relation med hertigen själv, som

valde att kommunicera med sin bibliotekarie via skrivna noter, för att inte störa hans läsande.108

Celsius porträtt av Magliabechi motsvarar i många delar den gängse bilden av honom, där

både hans generositet och hans mindre smickrande sidor berörs. Svensken är mycket tacksam för

italienarens välvilja mot honom och skriver följande:109

106 Celsius,  Diarium, s. III-V.
107 Celsius,  Diarium, s. 11-13.
108 Caroline Callard,, “Diogène au service des princes : Antonio Magliabechi à la cour de Toscane (1633-1714)”, 

Histoire, économie et société, 19:1, (2000), 87, 95, 97.
109 Celsius,  Diarium, s.19.
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Ibland dhe jag sökte profitera af i Florence war Magliabechi, Storhertigens Bibliothecarius, hwilken 

jag esomoftast besökte, och bör med rätta berömma honom för sin uprichtige wällwillighet till att  

communicera med mig alt hwad han wiste in re literaria, att låna mig hem böcker, att föllia mig till 

andre lärde, att introducera mig i deras bekantskap, att skrifwa till Rom och andra orter, och uthtyda 

mitt nampn till dhet bästa, ja bättre än jag hade meriterat.

Celsius skriver också om hans berömmelse att en engelsman kände igen honom på gatan vid

ett besök i Florens enbart utifrån de beskrivningar han hört om honom. Enligt Celsius var han väl

ansedd i hela världen utom i Florens. Han stod också tvivlande till Magliabechis bildning utöver

hans  kunskap  om  böcker  och  noterar  att  han  inte  kunde  tala  latin.  Celsius  orsakar  också

Magliabechi en viss pinsamhet när han uppmanas läsa ett av hans oöppnade brev i flera personers

närvaro. Brevet avslöjar indirekt att bibliotekarien själv tagit en bok, som var ämnat åt hertigen, till

sitt privata bibliotek i bostaden. Att Celsius trots allt uppskattat Magliabechi syns långt senare då

han dedicerar honom en skrift om Hälsinglands runstenar.110

I Florens får Celsius också tillfälle att besöka en av stadens lärda sällskap,  Accademia degli

Apatisti. Där behandlades de sköna konsterna, särskilt poesi, och arrangerades tävlingar, certamina,

i improvisation. Celsius berättar om den utmaning som den utländske resenären Stigelius111 utsattes

för av detta slag. Denne lyckas dock väl i konsten att ur hjärtat skapa vers på latin, som bemöter

hans italienska antagonister.112

En viktig kontakt som Celsius knyter i Rom är den svenske adelsmannen Gustaf Lohrman.

Denne var  på  väg att  konvertera  till  katolicismen  och befann sig  vid  påvens  kongregation  för

missionärsverksamhet,  Sacra Congregatio  de  Propaganda Fide113,  där  Celsius  också  söker  upp

honom. Celsius beskriver Lohrman kort: "Han hade en lång swart rock, 4 kantig myssa, kort hår.

Wacker gosse, men olycklig, att han kommit i Catholikernas kloor".114 Vid första besöket tillåts

Celsius  efter  viss  tvekan att  träffa  Lorhman.  De promenerar  i  akademins  trädgård  och utbyter

erfarenheter.  Vid  nästa  tillfälle  blir  det  dock  blankt  nej  och  Celsius  förstår  inte  varför.  Han

accepterar nederlaget och går runt i Rom på egen hand under några dagar. Han får dock senare reda

på att orsaken till konflikten är att de har hört sig för brevledes till hans referenser i Florens och fått

osmickrande uppgifter.  Det  visar  sig  vara  ett  missförstånd,  men leder  ändå  till  att  Celsius  blir

mycket upprörd och rent av rädd. Han skaffar sig då en kniv för att kunna försvara sig om det

110 Celsius,  Diarium, s. 19-21; Celsius, Svenskt Biografiskt lexikon.
111 troligen den tyske retorikern Johann Stigel.
112 Celsius,  Diarium, s. 22.
113 Celsius använder sig av namnet Collegio di propaganda fide.
114 Celsius,  Diarium, s. 34.
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behövs. Episoden visar hur bräcklig en resandes situation vid denna tid kunde vara om de sociala

nätverken undergrävdes.115

Han är i övrigt noga med det sällskap han väljer och håller ett tydligt avstånd mot dem han

inte kan förlita sig på. Då han i Antibes går runt i staden, glömmer han bort tiden och missar båten,

som åker utan honom. Han konstaterar bara lakoniskt i dagboken med ett citat från den romerska

poeten Martialis tionde bok: "Navem non moratur unus",  "En [passagerare] får inte skeppet att

vänta". När han står vid kajen dyker det upp fler personer som har varit sena att återvända. Celsius

bedömer dock att han inte vill lösa problemet med transporten i deras sällskap. Han konstaterar att

han har pengar på fickan till skillnad från dem, och smiter iväg för att lösa situationen själv. Dagen

därpå uppsöker han ett skepp, som tar honom vidare till Nice.116 

De kvinnor som finns i Celsius värld ger ett magert avtryck i hans dagbok. Ofta förekommer

de  i  anonym pluralform,  såsom "fruentimber"  eller  mer  sällan  "damer".  Han  häpnar  över  alla

"kurtisaner" i Venedig och beskriver hur han förföljs av en av dessa på sin väg hem. Han gör här

också en markering av att han inte går till prostituerade.117 De kvinnor som får plats som individer

är  få,  särskilt  om det  är  i  positiva  ordalag.  Han  beskriver  kort  sina  värdshusvärdinnor,  såsom

hövliga, artiga etc. Vid ett tillfälle på resan genom Italien har han antecknat orden "L'Hôtesse jolie."

(trevlig/söt värdinna), utan vidare kontext och man kan tro att den unga svensken där blivit förtjust i

någon värdshusföreståndare.118 

Dygd och moral

Celsius gör ofta spontana omdömen om beteenden hos människor han möter. Underliggande för

hans människoskyn kan spåras en uppfattning om dygd och moral, som präglade det samhälle han

levde i. I Florens träffar han en svensk greve som han ger ett utförligt porträtt. Denne greve, som

Celsius bara benämner O, tycks ha rest runt Europa och levt på gåvor från mäktiga män, bland

annat påven. Han var dock oförmögen att stanna kvar någon längre tid på en plats och spelade

genast bort de pengar han fick. Han levde ofta i "yttersta armod" och var därför tvungen att ägna sig

åt  bedrägerier.  I  Paris  lät  han sina betjänter  besöka stadens urmakare för  att  låna  några ur  för

påseende, vilka han sen försvann med. Celsius nämner också en personlig koppling till denne O., då

han skriver att hans bror Johan, som tidigare varit på resa i Italien, vid ett tillfälle hade kokat välling

åt honom i Rom.119

115 Celsius,  Diarium, s.34, 67, 68.
116 Celsius,  Diarium, s. 3-4.
117 Celsius,  Diarium, s. 15, 76, 81, 83-84.
118 Celsius,  Diarium, s. 69, 70.
119 Celsius,  Diarium, s. 26; Enligt noterna i Diarium, står O för Johan Oxenstierna, en svensk greve och författare.
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Celsius  beskrivning av  O.  blir  som en sedelärande historia,  utan  att  han  lägger  in  sina

uttryckliga värderingar annat än genom subtila ordval. Nästa stycke börjar han sålunda: "Af samma

conduite war – Schnack, en wacker mans Son ifrån Stockholm". Celsius radar sen upp ett antal

händelser från olika länder som beskriver Schnacks vandel. Schnack, som kallade sig Baron S.,

kom till Florens utan vare sig pengar eller rock och var skyldig pengar på värdshuset där han bott.

Han tiggde pengar av storhertigen utan att få några. Av den spanska kungen hade han fått en dyrbar

guldkedja, som han senare tvingades sälja på grund av pengabrist. Till påven hade han givit ett

dyrbart manuskript, men bara fått en medalj i gengäld. Han förälskade sig också vid ett tillfälle i en

nunna och greps då av stadens vakter och blev kastad i "hohlet" i två dagar.  Celsius återfinner

honom slutligen i Wien på sin återresa. Schnack åker då omkring i kaross och har blivit överste, en

titel  han köpt  med pengar  som han spelat  till  sig.120 Dessa två personporträtt  illustrerar  genom

Celsius  ögon  hur  människor  med  de  rätta  attributen  kunde  ta  sig  fram  genom  Europa  med

tvivelaktiga metoder. Att vara gentleman handlade med andra ord lika mycket om ens beteende som

att  ha  rätta  anor  och förmögenhet.  Att  beteendet  var  viktigt  fick  Celsius  också  själv illustrerat

genom sina problem med Lohrman, som beskrivits ovan. Bara misstanken om dåligt uppförande

kunde få ödesdigra konsekvenser.

I övrigt är han ivrig att kommentera människor utifrån sociala normer. På en båt mellan

Bologna och Ferrara bevittnar han en student, "en lustig ture", som klädde ut sig till munk och

visade upp dokument på att han därför inte behövde betala någon avgift för resan. Mannen tycks

inte ha berörts av det åtlöje han väckte hos de medresenärer som kände till hans knep.121 På båten på

väg mot Genua skriver han också ogillande om en fransk officer och hans "maitresse, med den han

hela wägen förde ett oanständigt lefwerne." och i vagnen på väg mot Wien talar han med viss ironi

om en officer och "en dame, som passerade för hans hustru."122

Celsius hamnar i en hel del prekära situationer, som han inte alltid kan förutsäga. Han bara

noterar dem och försöker ge en förklaring till varför de uppstått. Till exempel blir han hårdhänt

behandlad på båten från Marseille efter att han låtit sig bjudas på middag av en persisk prins. Något

som omgivningen inte uppskattade. Han blir också bryskt bemött under transporten mellan Florens

och Rom, då kusken vill att han ska stiga ur vagnen i en uppförsbacke. Celsius tvivlar på kuskens

intentioner  och  vägrar.  Han  kommenterar  episoden  på  ett  sätt  som tydligt  visar  på  de  sociala

klyftorna:123 

120 Celsius,  Diarium, s. 26-27.
121 Celsius,  Diarium, s. 77.
122 Celsius,  Diarium, s. 4,7, 86.
123 Celsius,  Diarium, s. 2,32.
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Om man är blöt och enfaldig emot detta slags folk, blir man förachtelig hanterad. Man måste aldrig 

tala wänligen till skiutsbönder, vetturiner, cochers etc. uthan taga respecten i acht, och see alwarsamt 

uht, när man gör köp med dhem, gee dhem få ord och aldrig skiämta med dem.

Han utsätts också för ett skämt när han ska gå på teater, då hans ledsagare försöker sätta

honom i ett sällskap med damer. Han tycks inte alltför upprörd över detta "skälmerij", men går ändå

tillbaka och sätter sig bland männen. Celsius själv erbjuder vid ett annat tillfälle sin kappa till en

dam och visar där upp en sida som gentleman.124

Smak och kultur

Celsius beskriver noggrannt sina kulinariska erfarenheter och noterar ofta vad han ätit till middag.

Han gör  många referenser  till  vin,  oftast  rött,  när  han  är  i  Italien,  med kommentarer  om dess

kvalitet. Ibland beskrivs det som elakt, andra gånger får det bättre omdömen. Det visar också hur

denna dryck gjort sitt intåg i det svenska medvetandet. Vid en middag hos Block skriver han hur de

har tillgång till hertigens speciella vin, som bara finns i ett fåtal flaskor.125

Han gör också en del referenser till musik och besöker bland annat konserter i Florens, där

han häpnar över hur välbetalda sångare och sångerskor är. I hans resesällskap mot Wien finns också

en kastratsångare, som enligt Celsius behandlades hövligt, "såsom för ett fruntimber". Kastraten

menade  att  "vocal  musiquen"  inte  kunde  blomstra  i  Norden,  då  det  kalla  klimatet  orsakade

förkylningar.126

Böcker och kuriosa

Celsius tyckte om böcker och orden "bibliotheque" och "bibliothequarie" är ständigt återkommande

i hans dagbok. När han kommer till en ny stad försöker han få tillgång till biblioteken och nämner

tacksamt vilka som har hjälpt honom eller vad som har stått i vägen. 

Bland de bibliotek han nämner i Paris finns det ett som en gång tillhört kardinal Mazarin,

Frankrikes ställföreträdande regeringschef under Ludvig XIV:s uppväxt.  Biblioteket skapades ur

kardinalens  privata  boksamling  och  är  idag  Frankrikes  äldsta  offentliga  bibliotek,  med  en  stor

mängd manuskript och sällsynta böcker. Ole Borch beskriver också detta bibliotek i detalj, när han

besökte det bara fyra år efter Mazarins död 1661. Han noterar bland annat hur det finns platser för

läsarna att stå eller sitta och stegar för att nå böcker. Bland böckerna nämner han ett 800 år gammalt

bibelmanuskript,  som är svårt  att  läsa eftersom bokstäverna är i  versaler och saknar mellanrum

124 Celsius,  Diarium, s.7. 15.
125 Celsius,  Diarium, s. 3, 30, 33, 66.
126 Celsius,  Diarium, s. 15, 25, 86.
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mellan orden.127

I Florens har Celsius stor nytta av storhertigens bibliotek, som ovan nämnda Magliabechi

öppnade  för  honom.  I  Rom får  vi  också  beskrivningar  av  många bibliotek,  vissa  som Celsius

besöker och andra som han bara nämner. Han beklagar sig över att drottning Kristinas bibliotek

skingrats efter hennes död. Efter att han åter kommit på god fot med Lohrmans katolska omgivning,

ordnar  denne så att  Celsius får tillträde till  Vatikanens bibliotek.  Detta  kan ha varit  en ovanlig

ynnest, eftersom han tar sig tid att rita upp bibliotekets struktur hur böckerna var arrangerade i rader

av hyllor. Han nämner särskilt några dyrgripar, däribland Luthers Bibel, som de katolska munkarna

gör sig lustiga över.128 Han har också glädje av att få tillgång till dominikanernas bibliotek i Rom,

som hade manuskript av Avicennas skrifter och Euklides i tryckt form.129 I Venedig skriver han om

ett bibliotek som ägde ett manuskript som påstods vara Markus evangelium skrivet av författaren

själv. Angående ett annat bibliotek, där han inte fick komma in, kritiserar han ägarna för att de lät

sina böcker förstöras av malangrepp.130

Celsius  håller  sig  kontinuerligt  á  jour  med  det  senaste  inom vetenskaplig  litteratur  och

antecknar vilka som har tillgång till  nya publikationer.131 Förutom de böcker han anlitar i olika

bibliotek,  spanar  han också efter böcker att  köpa.  Piazza Navona och Piazza d'Pasquini i  Rom

tillhör de platser som lockar, där många välförsedda bokhandlare säljer sina varor. Han gör också ett

besök hos en augustinermunk i  Rom, inför sin avresa från staden. Munken, som uppskattat det

svenska besöket skänker honom alla sina tryckta verk i avskedsgåva. Han får också arabiska skrifter

i  gåva  från  ett  besök  hos  Lohrman,  då  de  även  dricker  choklad.132 Celsius  besöker  även

boktryckerier och visar viss beundran för deras tillgång till  ovanliga typsnitt,  såsom för arabisk

skrift.133 Hur Celsius hanterar de böcker han samlar på sig är inte klart, men han kan ha anförtrott

åtminstone delar av sina inköp med separata leveranser hem.

Det är inte bara böcker som intresserar Celsius. I tidens anda är samlandet av kuriosa från

runt om i världen, en populär aktivitet för tidens adel och lärda elit. Celsius beskriver också många

udda föremål, som han kommer i kontakt med. I Leipzig ägnar han flera sidor åt att lista innehåll i

muséer, där han hittar samlingar av bland annat regionala klädedräkter, maskiner och vetenskapliga

instrument. Han är heller inte immun för tidens fascination med optisk apparatur, som astrolabier,

127 Celsius, Dagbok under en resa, våren 1697; Borch, Olai Borrichii Itinerarium, s. 90; http://www.bibliotheque-
mazarine.fr/en/ hämtat 2016-05-12.

128 Celsius,  Diarium, s. 22, 35, 54.
129 Celsius,  Diarium, s. 25.
130 Celsius,  Diarium, s. 82.
131 Celsius,  Diarium, s. 36, 75, 85.
132 Celsius,  Diarium, s. 25, 36, 68, 69.
133 Celsius,  Diarium, s. 84, 85.
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mikroskop och tubkikare.134

Språk

Språk kommer ofta på tal i Celsius redogörelse och det blir tydligt att det ligger honom varmt om

hjärtat. De människor han besöker är ofta språkkunniga, och Celsius noterar också detaljerna i deras

kunskaper. Även en värdshusvärd beskrivs positivt, som talandes utmärkt italienska och franska.135

Han träffar vidare en italienare, som enligt Celsius har märkliga teorier om språkens uppkomst.

Enligt denne är grekiskan alla språks ursprung. Denne noterar också likheterna mellan de slaviska,

romanska  och germanska  språken,  men  har  svårare  att  placera  ungerskan.  Dessa  observationer

speglar  de  slutsatser  som  skulle  göras  på  1700-talet,  när  de  indoeuropeiska  språken  började

klassificeras.136 

Själv intresserade han sig särskilt för orientaliska språk och han träffar personer som han kan

diskutera med om såväl arabiska, som hebreiska och koptiska. Det hindrade dock inte att han också

fördjupade sig i de lokala språk och dialekter han stötte på. Han förde således en anteckningsbok

där han skriver ner "toscanismer", som kunde bli till  hjälp för andra resenärer.137 Han beskriver

också hur översättning kunde gå till rent praktiskt, när han besöker en översättare som stångades

med en översättning från latin till italienska.138 Celsius svenska text blandas ofta med andra språk,

ibland i  en och samma mening, där svenska blandas med latin, franska eller  italienska. Kanske

blandade han dessa språk även när han talade, på samma sätt som vi i idag ofta skjuter in engelska

ord i dagligt tal. 

Observatören

Celsius var genomgående en flitig antecknare av det han observerade och upplevde. Han skrev ofta

av inskriptioner och texter, vilket återges i dagboken. Vi kan också utgå från att han hade mycket

förkunskap för att ta till sig en så kulturellt rik stad som Rom. Han noterar till exempel vid Trajanus

kolonn att bilderna gjorts större högre upp för att ge en enhetlig storlek för en betraktare på marken.

I  det  sammanhanget  skriver  han  också  att  mycket  har  skrivits  om kolonnen i  fråga.  En av  de

auktoriteter han hänvisar till när han diskuterar Roms antikviteter är den tidigare nämnde Kircherus,

som Spole besökte.139

Celsius ägnar motsvarande ett 20-tal tryckta sidor åt sin vistelse i Rom, trots att han bara var

134 Celsius, Dagbok under en resa, maj-juni 1696.
135 Celsius,  Diarium, s. 76.
136 Celsius,  Diarium, s. 83; “Indoeuropeiska språk”,www.ne.se hämtdatum 2016-04-25.
137 Celsius,  Diarium, s. 28,35.
138 Celsius,  Diarium, s. 17, 21, 31, 49.
139 Celsius,  Diarium, s. 37, 50, 60.
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där i tre veckor. Betydligt kortare tid än i Leipzig, Paris och Florens, som alla gjorde mindre avtryck

i hans berättelse. Detta flöde av text demonstrerar hans ambition att beskriva allt han såg i detta

antika centrum, ofta med förbluffande detaljrikedom. Han tycks också ha pressat sig fysiskt för att

hinna se så mycket som möjligt. Han skriver att det finns 150 kyrkor i Rom, men att han inte hinner

se alla. Han gör dock en resumé över de sju stora kyrkorna vilka han alla besöker. I detta ansluter

han sig till en tradition hos tidens katolska besökare som kallade promenaden "fare le sette chiese",

att  göra  de  sju  kyrkorna.  Han  besöker  också  Forum  Romanum,  Colosseum och  andra  antika

lämningar.  Slutligen  får  påvens  högborg,  med den relativt  nybyggda Peterskyrkan en  ordentlig

redogörelse. Det går inte alltid att avgöra vilka platser han själv har besökt och vilka han bara

beskriver utifrån kunskap, som han läst sig till. Som modern turist av Rom, känner man sig dock

bekvämt hemma i hans beskrivningar.140

Vid sitt besök i Ludvig XIV:s Versailles, som nu hade nått höjden av prakt, blir Celsius

betagen av den stora labyrinten som finns där och noterar att de mynnar ut mot statyer, som alla

representerar  någon  av  den  antika  författaren  Aisopos  fabler.  Han  fascineras  också  av  de

underjordiska maskineri som driver alla fontäner i parken.141 

Även om Celsius ibland rörde sig i de övre samhällsskikten under sin resa så fanns det ändå

en distans till de högsta sfärerna, där han blott är en nyfiken observatör. Likt Spole fascineras han

av den ståt som omger påven och bevittnar hur Innocentius XII håller mässa med sina kardinaler

närvarande. När bugningar påbjöds för den stora publiken gick vakter och slog dem som inte följde

protokollet.142 Vid en resa i Paris blir han också vittne till när den franske kungen inspekterar sina

trupper:143

En annan dag war jag - vägen uthan Paris och ser huru Krigsfolck mönstrades och exercerades. Då 

såg jag Kung Louis XIV, samt Dauphin, och [Dauphins söner], duc de Bourgogne, duc d'Anjou och 

duc de Berry, såsom och Boufleurs144 och andra renommerade generalspersoner.

Den mellersta av Ludvig XIV:s tre sonsöner,  Philippe,  duc d'Anjou, skulle tre år  senare

anges som tronföljare i den spanska kungens testamente och kort därefter utses till kung Philippe V

av Spanien. Denna förening av de franska och spanska kungahusen blev en utlösande orsak till det

spanska tronföljdskriget.145

140 Celsius,  Diarium, s. 42, 48.
141 Celsius, Dagbok under en resa, juli 1697.
142 Celsius,  Diarium, s. 52.
143 Celsius, Dagbok under en resa, juli 1697.
144 Louis François de Boufflers, fransk hertig och marskalk.
145 Bluche, Louis XIV, s. 766, 769-770, 774.
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Celsius  som  naturalist  visar  sig  i  spridda  sammanhang  under  hans  resa,  när  han  gör

observationer om djur och växter.  Han använder sig av latinska namn och refererar således till

gullvivan som Primula veris och enbuskarna som Juniperus.146 Alla resenärer var uppmärksamma

på sjukdomar  som grasserade  längs  deras  färdväg.  För  en  person som Celsius  fanns  också  ett

akademiskt intresse att ta till sig och rapportera medicinsk kunskap av alla slag. Under sin återresa

passerar Celsius sällskap en liten by i österrikiska Kärnten där han noterar hur de flesta invånarna

hade en klump på halsen, något som han förmodligen korrekt identifierar som struma.147

Celsius visar inget uttalat intresse för den svenska göticismen. Vid ett tillfälle gör han dock

ett uttalande som antyder hur inflytelserik denna historiska hypotes var.  Sålunda skriver han en

kommentar, som visar att han inte tycks göra någon skillnad på göter och goter: "D. 17 Maii åt jag

middag  i  Rimini  som  wåra  Gothi  fordom  innehaft".  Celsius  skulle  dock  senare  bli  en  stark

motståndare till göticismens teorier genom sitt arbete med runstenar.148

Pengar

Celsius,  som levde på stipendium, för noggranna uppgifter över sina utgifter. Efter varje längre

reseetapp mellan större städer, så ger han en prydlig kronologisk tabell över hur han har spenderat

pengar på mat. Resorna mellan Paris och Lyon, Lyon och Montpellier, och Rom och Venedig är

några exempel där vi får se hur mycket han betalat i respektive lokala valutor, inte olikt en modern

reseräkning.149 Likaså gör han utläggningar om fördelar och nackdelar med olika transportmedel

med avseende på pris och komfort och redovisar också noggrannt hur valutorna fungerar och vilka

växelkurser som gäller.  Detta blir särskilt  påtagligt i Italien, där de olika stadsstaterna har egna

valutor. Han konstaterar bland annat att Venedig är dyrare än Rom. Han ger också tips, som i en

guidebok,  var  man  helst  ska  växla  pengar  för  att  få  bästa  kurs  och  hänvisar  t.ex.  till  "juden

Benjamin Todeschi" i Venedig som råder honom att inte växla pengar i Wien eftersom de betalar

dåligt för utländska mynt.150

Det  är  tydligt  från  dagboken  att  pengar  var  ett  återkommande  bekymmer,  då  han  var

beroende av att växlar dök upp i tid. Skuldförbindelser gjorde också att han ibland fick vänta på att

pengarna dök upp. I Paris skriver han om en transaktion med en revers, där han inte kunde räkna

med att få pengarna förrän han anlänt till Italien.151 Hans långa uppehåll i Florens beror också på en

försenad växel och det spekuleras att hans resa till Arabien blev inställd p.g.a. brist på pengar. Hans

146 Celsius,  Diarium, s. 32, 89.
147 Celsius,  Diarium, s. 88; Struma var länge vanligt i Alperna och andra bergsregioner p.g.a jodbrist.
148 Celsius,  Diarium, s. 75; Celsius, Svenskt Biografiskt lexikon.
149 Celsius, Dagbok under en resa,18 juli, 4 augusti 1697; Celsius, Diarium, s. 78.
150 Celsius, Diarium, s. 28, 29, 66, 79, 82, 85, 86.
151 Celsius, Dagbok under en resa, juli 1697.
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minnen från barndomen bidrog troligtvis till denna ekonomiska noggrannhet. Som barn fick han

säkert uppleva hur hans mamma försökte få pengarna att räcka till efter faderns död.152

Politik

Celsius är medveten om den politiska miljö han befinner sig i och tolkar hela tiden de konsekvenser

den har för hans resande. Detta är ofta nödvändigt för att undvika problem och hotfulla situationer.

När han blir erbjuden att följa med den persiska prinsen till Persien, som han mötte på båten från

Marseille, måste han avböja eftersom han oroar sig för en riskabel hemfärd via Ryssland. På en

annan båtresa blir de förföljda av fientliga engelska skepp och Celsius får i uppdrag att bemanna en

kanon. En roll som han känner sig illa lämpad för.153

Det fanns anledning för Celsius att vara medveten om det potentiellt konfliktfyllda för en

protestant att resa i katolska länder. I Florens bevistar han en predikan, då en av hans vanor vänds

emot honom. Han var en flitig antecknare av allt han hörde och tycks alltid ha haft ett skrivblock

redo  och  skrev  sålunda  ned  allt  som  den  italienska  prästen  sa.  Denne  lägger  märke  till  den

antecknande svensken och avviker därefter från sin predikan och börjar prata illa om Luther. Även

om Celsius och andra resenärer i regel inte behandlades illa p.g.a sin religion, så kunde dock den

underliggande konflikten ibland visa sig på detta sätt.154 Det fanns också reformsträvare inom den

katolska kyrkan i Italien under denna tid som klassades som jansenister och som stod i opposition

mot de konservativa jesuiterna. Deras kritik mot kyrkan var dock försiktig och skedde i regel inom

slutna sällskap.155

I Italien anger Celsius rutinmässigt för det lokala politiska styret, vilken furste som sitter vid

makten  eller  om påven  skickat  någon  legat  att  styra.  Om man  betänker  det  patronförhållande

Celsius har till den svenska kungen, så är det möjligt att han åtminstone för sig själv såg sig som en

spion  för  Sveriges  räkning.156 Han  är  här  heller  inte  rädd  att  uttrycka  sin  kritik  av  rådande

makthierarkier. Han menar att påvemakten präglas av nepotism och korruption och vatikanen har

enligt honom avfolkats på grund av det hårda styret. Rom som helhet menar han utmärks av fina

palats för de höga herrarna, medan folkets bostäder är "älendiga".157 De lokala furstarna får också

slängar av hans kritik: "Cardinal Barbarigo rår om denna ort", skriver han staden Montefiascone.

Genom att ha monopol på handeln kan han köpa böndernas produkter till ett lågt pris och sälja

152 Celsius, Diarium, s. III, 28;  Celsius, Svenskt Biografiskt lexikon.
153 Celsius,  Diarium, s. 2,8.
154 Celsius,  Diarium, s.16.
155 Owen Chadwick, "The Italian Enlightenment" i Porter, Roy & Teich, Mikuláš (red.), Enlightenment in the National

Context (Cambridge England 1981), s. 102-103.
156 Celsius,  Diarium, s. 31, 75, 78.
157 Celsius,  Diarium, s. 51, 52, 61, 66.
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vidare för det dubbla. Samma anklagelse riktar Celsius också mot påven.158 Denna samhällskritik

kanske  gick  an  mot  utländska  makter,  särskilt  om de  var  katoliker,  men  i  ett  Sverige  med en

enväldig kung, var det ändå en balansgång att uttrycka sig kritiskt i skrift.

Under resans gång dör Karl XI hemma i Sverige och Celsius noterar dödsfallet vid ett par

tillfällen. Dels skrivs det om kungens död i italienska tidningar, när Celsius är i Florens. Senare

nämner han även att han träffat en tysk kvinna, som berättade att hon närvarat vid en likpredikan  i

Wissmar för den svenska kungen.159 

Hemkomst

Celsius levde med god hälsa fram till sin död vid 83 års ålder och hade en lång akademisk karriär,

där han undervisade, forskade och skrev böcker. Hans stora intresse var orientaliska språk och han

fick år 1715, efter Michael Enemans död, professuren i detta ämne vid Uppsala universitet. Han

undervisade i grekiska, hebreiska och latin och hade bland andra Emanuel Swedenborg som elev.

Han intresserade sig också för svensk fornhistoria och studerade runor, vilket bland annat innebar

en  resa  med brorsonen Anders  Celsius  till  Hälsingland  för  att  kartlägga  runinskrifter.  Med sin

vetenskapliga  metodik  vid  dateringen  av  runstenar  hamnade  han  i  öppen  konflikt  med  de

kvarvarande  göticisterna  och  rudbeckianerna,  som  ville  förlägga  runorna  längre  bak  i  tiden.

Konflikten medförde att  Celsius ökade sina ansträngningar att  systematisera runforskningen och

anses nu vara den moderna runforskningens grundare.160

Botaniken var ett  sidointresse som också växte i  omfång och resulterade i  Celsius stora

botaniska arbete Hierobotanicon om Bibelns växter. Vid en promenad i Uppsalas botaniska trädgård

1729 stöter  han  på en  ung student  som då  kallade  sig Carl  Linnaeus,  undersökande blommor.

Celsius imponeras av Linnés kunskaper och bjuder in honom att  bo hos sig och ger honom fri

tillgång till sitt omfattande bibliotek.161 

Sven Bredbergs resa

Sven Bredberg (1681-1721) föddes in i  en prästfamilj  i  Skara,  där hans far var domprost.  Han

studerade i Uppsala och tog där ut en magisterexamen i teologi 1707. Hans studier tycks ha varit

konventionella  och  inte  särskilt  originella.  En  disputation  om  pilgrimsresor  visar  dock  på  ett

intresse för orientaliska studier, som han senare skulle fördjupa. Efter examen kunde han bege sig

158 Celsius,  Diarium, s. 31, 66.
159 Celsius,  Diarium, s. 15, 85.
160 Celsius, Svenskt biografiskt lexikon; Lindroth, Svensk Lärdomshistoria, Frihetstiden, s. 646-647; David Immanuel 

Dunér, Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, doktorsavhandling (Lund 2004), s 55.
161 Celsius, Svenskt biografiskt lexikon; Lindroth, Svensk Lärdomshistoria, Frihetstiden, s. 154. 
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på sin utländska studieresa, som han tack vare ett stipendium från Skara stift kunde anträda efter

eget huvud, fri från de sedvanliga mentorsförpliktelserna.162

Tyskland och Holland

Bredbergs  resa  åren  1708-1710 håller  sig  mestadels  till  den protestantiska  världen och går  via

Danmark, Tyskland och Holland till England, varifrån han slutligen återvänder till Göteborg. Efter

ett halvt års studier vid universitetet i Greifswald vid svenska Pommerns Östersjökust, gjorde han

en  avstickare  till  Hamburg  innan  resan  fortsatte  söderut  via  Berlin  till  Wittenberg  i  Sachsen.

Wittenberg blev hans andra längre uppehåll, där han studerade under nästan ett år.163 Staden var

Martin Luthers hemstad och en symboliskt viktig plats för den lutherska kyrkan. En höjdpunkt för

Bredberg var att där få bläddra i Martin Luthers egen samling av böcker och manuskript, från vilka

han också gjorde anteckningar. I Wittenberg upprörs han av de många värvare som syns på gatorna.

Karl XII hade året innan lämnat samma Sachsen för att inleda sitt ödesdigra fälttåg mot Ryssland.

Bredberg kunde i augusti 1709 läsa om den svenska kungens nederlag en dryg månad tidigare.164 

Hans besök i Holland varar bara en månad, men han hinner ändå se de större städerna. I

Amsterdam skriver han om de många svenska båtar som låg i hamnen, då de inte vågade sig ut på

havet  där  fientliga  danska  skepp  väntade.  Bredberg  gör  liksom Spole  en  kort  visit  för  att  se

humanisten Erasmus staty i  Rotterdam.165 Av legationen i  Haag får han nyheter  om Karl  XII  i

Bender och om vår nästa resenär,  Michael Eneman, som enligt Bredberg skulle ha skickats till

Konstantinopel för att sprida den lutherska läran.166 

England

Resor till och från England var inte riskfritt. Förutom risk för storm så fanns många fientliga skepp i

rörelse under en period när två stora krig utspelade sig i Europa. Bredberg oroar sig på ditresan för

kapare  associerade  till  Frankrike,  som  var  Englands  och  Hollands  motståndare  i  det  spanska

tronföljdskriget. På hemresan från England till Göteborg är det förutom fransmän även danska och

ryska skepp som skapar oro. Ryssland och Danmark var del av den allians som bekämpade Karl XII

i det Stora Nordiska kriget. Bredberg berättar hur de beskjuts upprepade gånger, men lyckas fly

förföljarna.167

 Bredberg  anlände  till  England  längs  samma  resväg  som  Spole  via  den  lilla  tullstaden

162 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 1-4, 16.
163 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 5-13.
164 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 63, 71-73.
165 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 100, 108.
166 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 106.
167 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 110, 127.
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Gravesand i Themsen i närheten av London. I London får han problem med de böcker han har med

sig då tulltjänstemännen vill beslagta dem. De påstod att böckerna var katolska och därför inte fick

föras in England, där katoliker hade fått kraftigt beskurna rättigheter efter revolutionen 1688. Han

lyckas dock undvika en noggrannare granskning genom att slänga åt tjänstemannen en shilling.168

Han ägnade mycket tid åt att se sevärdheterna i London och berättar om alla dess kyrkor,

med St. Pauls katedral som en särskild höjdpunkt. Han nämner även den fina utsikten över London,

som han upplever när han bestiger The Monument. Han träffade i staden den unge prästsonen och

naturvetaren Emanuel Swedberg, efter adlandet senare känd som Swedenborg, när denne satt fast i

karantän på en båt på Themsen. Swedenborg blev hans följeslagare under besöket i London, där de

besökte  ett  flertal  colleges  och  allehanda  turistattraktioner,  såsom  parlamentsbyggnaden.169

Swedenborg var i London för att lära sig den nya matematiken, men också, för Uppsala universitets

räkning, köpa in böcker och instrument. Han köpte bland annat en av Newtons böcker.170

Bredbergs korta besök i Oxford speglar till viss del Spoles visit där. Han är imponerad av de

stora stenbyggnader som utgör universitetens college, även om övriga hus enligt honom är ganska

simpla.  Han gör en beskrivning av Bodleianska biblioteket,  som mycket stort med mycket fina

boksamlingar.  Han  nämner  också  de  närliggande  institutionerna  Ashmolean-muséet  och

Sheldonian-teatern, vilka båda fortfarande tillhör Oxfords mest kända landmärken.171

Universitet och teologi

Bredberg  är  den enda av resenärerna,  vars  aktiviteter  är  centrerade  runt  universiteten.  Förutom

Greifswald och Wittenberg  skriver han ofta in sig och deltar i undervisningen på orter han besöker,

även om det bara är för en kortare tid. Han träffar där teologer och orientalister, som visar honom

bibliotek, kyrkor och museisamlingar. Han deltar i kyrkliga ceremonier av olika slag och från olika

trosinriktningar.  Han ser hur en turk blir  omvänd till  den lutherska läran och besöker såväl ett

pietistiskt kollegium som en synagoga.172 Han fungerar också som budbärare och levererar böcker

han uppdragits med från svenska kollegor. Han är en flitig brevskrivare och kommunicerar förutom

med sina  föräldrar  även med lärare  och vänner  från  sin tid  i  Uppsala,  däribland teologen och

orientalisten Erik Benzelius.173 

På vägen mot Holland passerade han städerna Paderborn och Münster, vilka låg i katolska

provinser. Bredberg visar här sin fascination för främmande religiösa praktiker och ägnar mycket tid

168 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 111.
169 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 124.
170 David Immanuel Dunér, Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi, doktorsavhandling (Lund 2004), s 

71.
171 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 113-115.
172 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 9
173 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 54, 62, 63, 70.
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åt att besöka och beskriva olika inrättningar. Han stiger in i ett jesuitkloster i Paderborn och blir där

väl mottagen. Han hamnar i en teologisk diskussion med en professor, som visar honom runt det

vackra klostret och ger honom kopior på sina egna skrifter. Han gjorde även ett spontant besök i ett

nunnekloster i närliggande Erfurt, men gick när han insåg att hans närvaro inte var önskad.174 

I  England  kommenterar  han  landets  toleranta  inställning  till  olika  protestantiska

trosinriktningar: "Religioner tålas här allehanda, dock är Reformata religio praedominans, som här i

Engliske Församblingarne ganska när med wår Lutherske kommer öfwerens". Han nämner inget om

katolikernas  förvärrade  situation  i  landet.  Han  besöker  också  ett  anabaptistiskt  dop  och

kommenterar  att  det  liknar  den svenska ceremonin förutom att  prästen  ”allenast  en gång öser

watnet öfwer menniskjan och thet ej på hufwudet utan mit i ansicket öfwer ögonen och munnen

[...]”175

Vetenskap och kuriosa

Bredbergs intresse för naturvetenskaperna verkar begränsat och syns sällan i reseberättelsen. Han

träffar  dock  en  matematiker  och  en  kemist  i  Kiel.  Den  senare  ger  honom  ett  lysande

rekommendationsbrev  inför  hans  vistelse  i  Wittenberg.  Han  beskriver  vid  några  tillfällen

astronomiska  instrument  och  köper  även  en  kikare  och  ett  mikroskop  åt  sig  själv  strax  innan

hemfärden från England.176

I London besöker han en anatomisk teater, Westminster Abbey och slottet Towern, som kan

beskrivas som ett förnämligt kuriosakabinett. Hans sällskap blir där guidade av en officer och kan

beskåda såväl lejon och andra vilda djur, kronjuveler, bödelsyxor och vapen av olika slag.177

Språk

I  Greifswald  skedde  undervisningen  på  tyska,  vilket  han  förmodligen  behärskade  väl.  Han

kommenterar dialekter och skriver att den bästa högtyskan talades i Halle och Leipzig. Latin är

vidare ett  språk han som teolog får nytta av regelbundet.  Hans samtal med några professorer i

Oxford skedde helt på latin, men han tyckte att de var svåra att förstå då deras uttal skiljde sig från

det han var van. De lyckas dock ha fruktbara samtal om det engelska statsskicket och religionen.

Han ägnade liksom Spole även några dagar att lära sig engelska vid ankomsten till England, något

han säger var nödvändigt för att ta sig fram i landet.178

174 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 85-86, 93-94.
175 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 111, 120.
176 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 13, 50, 124, 
177 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 119-121.
178 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 75, 113, 115; Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 13.
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Ekonomi

Bredberg förde noggrann bok över sina utgifter och vad saker kostade. I Tyskland och Holland var

växelkurser och ständiga byten av valutor ett ämne han redovisar i detalj. Det spekuleras i bokens

inledning att redovisning av utgifter kan  ha varit ett viktigt syfte med dagboken, då han skulle

redovisa sin resa vid hemkomsten. Denna aspekt hos reseberättelser kan vara viktig att beakta ur ett

källkritiskt perspektiv om de kan antas vara tillrättalagda för resans finansiärer.179 Han fick liksom

Celsius problem med pengar, när växlar hemifrån inte anlände. Den oroliga politiska situationen

gjorde också att han inte litade på postgången. Han tvingades således låna pengar och dra ned på

utgifterna  när  pengarna  tröt  under  tiden  i  Wittenberg.  Till  slut  lyckades  han  få  en  tjänst  som

informator  åt  några  barn  i  staden,  vilket  höll  honom flytande till  dess  att  pengar  från  Sverige

anlände.180 

Hemkomst

Efter hemkomsten fick Bredberg så småningom en eftertraktad tjänst som kyrkoherde i Fågelås vid

Vättern,  mot villkor att  han gifte sig med sin företrädares änka.  Denna kutym att  ”konservera”

änkan var en vanlig företeelse inom prästståndet under en lång tid. Bredberg lämnade inte många

spår efter sig från sin prästgärning och dog några år senare bara 39 år gammal. Han lämnade efter

sig fyra barn och sin hustru, som nu återigen var änka.181

Michael Enemans resa

Michael Eneman (1676-1714) växte upp i en rådmansfamilj i Enköping. Hans begåvning föranledde

hans föräldrar att låta honom studera, först i Västerås och senare i Uppsala. I Västerås visade han

stort  intresse  för  språk  och  då  speciellt  grekiska.  När  han  kom  till  Uppsala  som  nittonåring

inriktade han sina studier på orientaliska språk och blev snart uppmärksammad av sin lärare Olof

Rudbeck d.y., vars bibliotek han fick tillträde till. Han förlovade sig också med Rudbecks dotter

Catharina. Efter filosofie magisterexamen 1703 blev han prästvigd av ärkebiskopen 1706.182

179 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 1,31,57,97.
180 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 70,72,75.
181 Bredberg,  Greifswald-Wittenberg-Leiden-London, s. 13-16.
182 Eneman, Resa i Orienten, s.i-ii.
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Resan

Michael Eneman verkar tidigt ha haft siktet inställt på resor i antikens länder. Han ville åka till

Grekland och Mellanöstern för att på plats studera de kulturer och språk han tagit till sig under sin

vistelse i Uppsala.  Vägen dit  var dock inte utstakad i  förväg. Efter ett  års  studier i  Greifswald

besökte  han Berlin  där  den svenska envoyén tog  emot honom med stor  välvilja.  Han fick där

tillgång till hans bibliotek, med många böcker som intresserade honom. Via Wittenberg hamnade

han sen i Karl XII:s krigsläger utanför Leipzig, där han snart blev inskriven i kungens närhet som

fältpräst.183

Därpå följde flera år av krig i öst, där han bland annat närvarade vid slaget i Poltava. Han

blev så småningom placerad som envoyé i Konstantinopel, med uppdrag från kungen att lära sig om

grekernas och turkarnas religion och språk.  Han byggde där även upp en vänskapskrets av jesuiter

och katolska munkar.184 Efter två års vistelse i den osmanska huvudstaden fick han tillåtelse av Karl

XII att påbörja sin resa till Mellanöstern185

Jämfört med de andra resenärerna innehåller Enemans resa färre kontakter med andra lärda

personer. Hans dagbok vittnar dock om att han i sin omgivning finner mycket av det han letar efter.

Hans klassiska utbildning gör att han kan relatera platser och monument han passerar med sådant

han har läst, ofta direkt från antika författares texter.186 Han blir ofta beroende av välvilligt inställda

personer på de platser han besöker. Han nämner t.ex. att han fått någonstans att sova i Jerusalem,

eftersom han först har brevväxlat med en franciscanermunk där. Denna kontakt gjorde också att han

undvek alltför inträngande förhör från den lokala vaktchefen.187

Enemans  utförliga  beskrivningar  av  städer  och  byggnader  förenas  med  långa  historiska

tillbakablickar och förklaringar. För det mesta är han som författare osynlig i texten. Dessutom

framgår inte varifrån han inhämtat den information han förmedlar. Att han på stället skulle ha fått

tillgång  till  alla  dessa  fakta  är  osannolikt  och  förmodligen  har  texten  redigerats  av  honom  i

efterhand. Speciellt gäller det alla hänvisningar till bibelcitat med namn och siffror. I några enstaka

fall får vi glimtar av vilka auktoriteter han använder sig av. Han nämner vid ett flertal tillfällen

teologen  Quaresmius188,  och  då  särskilt  när  han  vill  utmana  dennes  påståenden.189 Eneman

ifrågasätter t.ex. att Adam skulle vara begravd i Jerusalem, som Quaresmius hävdar. Han resonerar

183 Eneman, Resa i Orienten, s. iii-iv.
184 Eneman, Resa i Orienten, s. iv-vii; Joachim Östlund, "Ethos i vetenskapen : vetenskapliga hållningar i Michael 

Enemans Resa i Orienten 1711-12"  i  Lindstedt Cronberg & Stenqvist (red.) Förmoderna livshållningar, s. 263, 
267.

185 Eneman, Resa i Orienten, s. ix.
186 Eneman,  Resa i Orienten, s. 67-68.
187 Eneman,  Resa i Orienten, s. 114.
188 Franciscus Quaresmius var en italiensk präst och lärd teolog, som tillbringade en stor del av sitt liv på resa i 

Mellanöstern; Catholic Encyclopedia (1917), http://www.newadvent.org/cathen/12593b.htm hämtat 2016-04-20.
189 Eneman,  Resa i Orienten, s. 134, 147, 165.

48

http://www.newadvent.org/cathen/12593b.htm


här utifrån sina bibelkunskaper: Bibeln nämner aldrig något om att Noak skulle ha fört med sig

några människoben i sin ark.190 Denna typ av rationalism och källkritiska metodik kännetecknar

enligt Joachim Östlund tidens svenska historievetenskapliga ideal, som bland annat förespråkades

av teologen Erik Benzelius. Denne var också skeptisk till Rudbecks göticism, vilken Eneman heller

inte försöker leta spår efter under sin resa.191 

Det är relativt sällan Eneman tycks ha fört diskussioner med lärda personer under sin resa i

Mellanöstern. De gånger vi blir upplysta om interaktioner med andra människor är det oftast av

praktisk natur. Han skriver t.ex. om vilka som hjälper honom med boende. Nätverket av vänligt

inställda diplomatiska representanter kom honom väl till pass. Vid olika skeden av resan inhyses

han såväl hos en fransk konsul, i Rosetta i Egypten, som hos en engelsk diplomat på Cypern. Han

beskriver den franska vice konsulen som en stilla och vacker man och berättar hur mycket denne

tjänar från den franska staten och att han har rätt till fri handel. Vid sin vistelse i Cypern hamnar han

i  bryderi  med  turkarna  och  förklarar  att  hans  räddning  till  viss  del  berodde  på  sin  svenska

nationalitet.192

De lärda personer Eneman träffar bedömer han ofta utifrån deras språkkunskaper. Sålunda

beskriver han patriarken Jacob han träffar i Libanon: "mycket beskedlig man, som intet illa läst,

kunde väl tala Latin, Italienska, något Grekiska, Turkiska och Arabiska, hvilket var mycket i detta

släktet, dessutan af goda manér i umgänge med andra.".193

Bland de mer personliga detaljerna från Enemans resa är hans beskrivningar av situationer

av hot och våld. De komplicerade förhållandena mellan olika etniciteter och språkliga tillhörigheter

låg  ofta  till  grund  för  misstro  mellan  grupper,  vilket  Eneman  också  förklarar.  Han  talar  ofta

nedsättande om turkar och araber, men också om greker och katoliker. Han kan dock se det positiva

hos de flesta och att det finns tillfällen när de är till stor hjälp. Vid resa är det enligt Eneman bra att

vara ett stort sällskap, oavsett sammansättning, för att värja sig mot rövare. Detta inträffar på en båt

på Nilen där hans sällskap, som framförallt  består av turkar,  lyckas hindra att  bli  plundrade av

araber.194

Hemkomst

Vid återfärden stannade Eneman till i Adrianopel, där Karl XII vistades. Under två månaders tid

träffades de dagligen så att Eneman kunde berätta sin historia för den vetgirige monarken. Efter en

190 Eneman,  Resa i Orienten, s. 134.
191 Östlund, "Ethos i vetenskapen", s. 265-266.
192 Eneman,  Resa i Orienten, s. 155-156, 293.
193 Eneman,  Resa i Orienten, s. 291.
194 Eneman,  Resa i Orienten, s. 155-156.
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strapatsrik resa hem genom Tyskland, återkom Eneman till Sverige hösten 1714. Han skulle nu inta

sin tjänst som professor och gifta sig. Eneman var dock nu så sjuk att något arbete aldrig blev

aktuellt. Han dog den tionde oktober samma år, efter att på dödsbädden ha vigt sig med Catharina

Rudbeck.195

Bengt Ferrners resa

Bengt Ferrner (1724-1802) växte upp i en bruksmiljö i värmländska Nyed, som den äldsta av nio

syskon i  en kyrkoherdefamilj.  Han studerade vid trivialskolan i  Karlstad innan han flyttade till

Uppsala som 19-åring. Det är oklart om hans studier i Uppsala ledde till någon examen, men han

fick där en tjänst som professor i astronomi 1756. Spekulationer har förekommit om hans tjänst i

Uppsala var ett resultat av inflytelserika vänner, men mycket tyder på att han fått tjänsten på egna

meriter. Han var elev till den svenske matematikern Samuel Klingenstierna. Resan till Europa 1758-

1763 skedde efter att storköpmannen Lefebure bad Ferrner att följa sin son på en utbildningsresa.196

Resan

Sextio år efter Olof Celsius resa är det ett annorlunda Europa som Ferrner besöker. Hans resväg

vittnar också om nya intressen som ligger bakom hans resa, vilken han bara delvis själv styr över.

Hans roll som ledsagare till den unge Lefebure inbegriper även att besöka norra England och utföra

regelrätt industrispionage åt den äldre Lefebure. Denne vill inhämta information om engelsmännens

nya metoder inom metallindustrin, men också framtida exportmöjligheter. De tillbringar mer än ett

år i England, där han också får chansen att göra sig bekant med deras vetenskapliga liv. Även Paris

innebär  en  nästan  årslång  vistelse,  där  han  umgås  i  upplysningens  centrum  under  dess  mest

omskrivna period. Ferrner är mindre entusiastisk över besöket i Italien, där han klagar över hur

regering och religion skadar landet. Dagboken tar dessutom slut i början på den italienska etappen

av resan. Vi vet att han på hemvägen besöker Wien och Berlin, där han bl.a. träffar den berömde

matematikern Leonard Euler.197

Vetenskaplig praktik

The Royal Society blir ett socialt nav under hans vistelse i London. Han hade långa samtal med

195 Eneman,  Resa i Orienten, s. XIV; Michael Eneman, urn:sbl:16087, Svenskt biografiskt lexikon.
196 Ferrner, Resa i Europa, s. XI, XIX; Bengt Ferrner, urn:sbl:15282, Svenskt biografiskt lexikon.
197 Ferrner, Resa i Europa, s. XLVII, LXXII.
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föreningens sekreterare och bevistar  även deras  möten vid flera  tillfällen,  genom inbjudan från

sällskapets medlemmar. Vid ett mötestillfälle noterar han besviket att de bara diskuterar nyinkomna

skrifter som skickats till dem.198 Detta illustrerar dock en viktig del av hur kunskap förmedlades.

Forskare som ville ha sina idéer spridda kunde skicka ett exemplar till vetenskapliga sällskap vilket

förbättrade chanserna för vidare spridning. Likaså är han ofta närvarande när Académie Royale des

Sciences sammanträder i Paris. Dessa är nu välbesökta sammankomster med särskilda läktare för

åhörare där Ferrner noterar att även kvinnor är närvarande.199

Kritik av idéer och påståenden är centralt för vetenskaplig verksamhet och en konsekvens av

detta blir att enskilda personers kunnande, färdigheter och intelligens också ifrågasätts. Som tidigare

resenärers ibland nedlåtande kommentarer mot vissa personer, så är Ferrner ibland tydlig med sin

bedömning av kollegors kompetens. Han avfärdar bland annat en person med konstaterandet att

denne inte ens var bekant med Euklides geometri.200 Samtidigt fanns ibland en vilja att inte göra

människor till åtlöje i onödan. The Royal Societys president ville undvika att presentera en text som

han fått från en svensk ”Dr. Serenius”, eftersom den så tydligt var baserat på okunskap och skulle

vara förödmjukande för den frånvarande författaren. Serenius skriver om hur bönderna i Sverige

”söka upp druncknade människor på sjöbottnen igenom slagruta eller en tupps galande”.201

Ferrner blir ibland detaljerad i sina redogörelser och använder sig av matematisk notation.

Ferrners  exempel  är  lätt  att  ta  till  sig  för  en  modern  läsare,  med  välkända  förkortningar  för

trigonometriska funktioner, variabelnamnen x och y, och liknande.202 Behovet av detta hade blivit

tydligt  under  utvecklingen  av  avancerade  matematiska  system.  Den  kanske  mest  välkända

begreppsförvirringen  stod  Newton  och  Leibniz  för  när  de  oberoende  av  varandra  beskrev

infinitesimalkalkylen med hjälp av helt olika notationer. Frågan ställdes på sin spets när man vid

1700-talets början försökte utröna, vem av dem som först presenterat dessa idéer. Diskussionen

baserades delvis på privat korrespondens mellan inblandade och publicerades nu under ledning av

The Royal Society, som argumenterade för att Newton var först.  I slutändan blev kanske frågan vem

som varit först mindre viktig än att Leibniz notation skapade en gemensam standard för denna gren

av matematiken.203

De mer personliga aspekterna av vetenskaplig verksamhet  blir  också belysta  av Ferrner,

198 Ferrner, Resa i Europa, s. 145, 155-156.
199 Ferrner, Resa i Europa, s. 380, 388.
200 Ferrner,  Resa i Europa, s. 307.
201 Ferrner,  Resa i Europa, s. 155-156; Den omtalade svensken var biskop Jacob Serenius, som spenderade en tid i 

London, där han intresserade sig för vetenskapliga frågor: “Jacob Serenius”, Svenskt biografiskt handlexikon, 
(1906).

202 Ferrner, Resa i Europa, s. 368, 387.
203 Kronick, A History of Scientific and Technical Periodicals, s. 55-57.
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genom hans beredvillighet att beskriva människors reaktioner och tankevärld. När Ferrner får en

skrift från England tillskickad sig blir en fransk bekant till honom nyfiken på vad hans engelska

konkurrent har skrivit. Han noterar nöjt att engelsmannen har namngivit honom flera gånger i sin

engelskspråkiga text, som han i övrigt inte förstår. Denna tradition att referera till tidigare arbeten,

var inte lika formaliserad som idag, men inte desto mindre viktig för de inblandade. Ferrner skriver

vidare att fransmannen missade det faktum att han i texten blivit systematiskt kritiserad.204

Liksom Spole gjorde Ferrner en resa till Frankrikes sydvästra hörn och atlantkustens marina

centrum i Rochefort. Han besökte där också universitetet i Bordeaux, men uttrycker besvikelse över

att professorerna där är teologer. Han hade hellre velat träffa deras philosophi, eller med andra ord

naturvetare.205 Hans ointresse för religion och nedlåtande attityd mot främmande trosinriktningar

kommer ibland upp i hans berättelse och i annan kommunikation. Han uttrycker bl.a. sin bestörtning

över att en italiensk kvinnlig matematiker, Maria Gaetana Agnesi, han förgäves försökt kontakta,

hade blivit skrämd att avbryta sitt matematiska arbete och gå i kloster, på grund av en ”förbannad

munk”.206

Nätverk

Ferrners tryckta dagbok innehåller ett personregister på över 1200 namn. Detta utgör dessutom bara

de  personer  som  anses  vara  viktiga  under  hans  resa.  Ferrner  är  inte  själv  berömd  för  sina

matematiska bidrag,  men skapade ett omfattande kontaktnät i de orter han besökte.  Ferrner gör

många beskrivningar av hur han kom i kontakt med sina likasinnade. Ofta har han planerat att söka

upp en person, som han känner till sen tidigare. Han skriver också om hur han besöker personer i

hemmet eller hur de gör visit hos honom. Umgängen och rutiner gör också att han ibland av en

slump gör nya bekantskaper. Så var fallet i London, när han äter lunch med de sina, och presidenten

i  The Royal Society går förbi. Han blir introducerad och de hittar många gemensamma ämnen att

prata  om.  Han  bjuds  också  att  besöka  denne  hos  hans  gods  utanför  Oxford,  där  han  har  sina

astronomiska instrument.  När han senare passerar där på avstånd grämer han sig över att  deras

planer inte tillåter ett besök.207 Vid ett besök i Holland är det slumpmässiga av en annan karaktär.

Vid ett besök på ett bibliotek pratar han med några studenter och frågar dem efter vilka kunniga

204 Ferrner,  Resa i Europa, s. 415.
205 Ferrner,  Resa i Europa, s. 478.
206 Ferrner,  Resa i Europa,  s. LXXXIV, 359; Agnesi är känd delvis för en matematisk kurva hon upptäckte, men

framförallt för en populär lärobok i differential- och integralkalkyler. Hon var den första kvinnan att bli utsedd till
professor  i  matematik vid ett  universitet;  S.  I.  B.  Gray & Tagui  Malakyan,  "The Witch  of  Agnesi:  A Lasting
Contribution from the First Surviving Mathematical Work Written by a Woman. A Commemorative on the 200th
Anniversary of Her Death", The College Mathematics Journal , Vol. 30, No. 4 ,1999, s. 258,267. 

207 Ferrner,  Resa i Europa, s. 155, 240.
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individer som finns i närheten. På så vis kommer han i kontakt med en professor, som han bara kan

prata med på latin. Professorn efterfrågar då Olof Celsius bok Hierobotanicon, som han tyckte var

svår att få tag på.208 

I Cambridge får Ferrner agera som representant för sin mentor Klingenstierna, som var ett

välkänt namn i de matematiska kretsarna i England. Klingenstierna hade tidigare publicerat en skrift

om  korrigering  av  optiska  linser,  som  också  rättade  vad  Newton  hade  skrivit  i  ämnet.209

Klingenstierna  representerade  en  ny  form  av  vetenskapsman  långt  från  1600-talets  allvetande

polyhistor. När han funnit sin passion i matematiken föredrog han att låsa in sig på sitt rum och lära

sig ämnet själv genom att läsa böcker, snarare än att lyssna på sina lärare. Han beskriver hur han

känner för ämnet när han säger att han ”funnit en vetenskap, som består af idel sanningar och af

ingen kan emotsägas.”210 I Cambridge får vi också en bild av vetenskapsmannen som det aktade

geniet,  när Ferrner besöker Newtons gamla bostad.  Innehavaren till  rummen pekar ut en spik i

golvet, som Newton skulle ha satt dit för sina experiment, och som nu vördades som en helgedom

av den boende.211

Förutom Klingenstierna dyker andra ryktbara svenskar upp i Ferrners diskussioner med dem

han möter. Anders Celsius tycks särskilt ha gjort ett gott intryck hos personer han träffat i England

och Frankrike. Många uttrycker sin högaktning för svensken och en kvinna uttryckte sig mycket

uppskattande över Celsius person och hans latinska poesi. Ferrner skriver: ”Det är besynnerligt huru

Celsius kunnat just förtrolla folket att älska sig”.212 Linne nämns också vid några tillfällen. Ferrner

får bl.a. i uppdrag av en fransman att vidarebefordra sin bok om träd till den svenska botanisten och

ombes att fråga denne varför han inte svarat på hans brev.213 Olof Rudbecks namn syns bara en gång

i  hans  dagbok.  Vid  ett  besök hos  en  professor  i  Paris  säger  Ferrner  att  han  nu kan ”förlägga

Rudbecken”, då professorn genom sin ”artiga dissertation”  kan bevisa att Atlantis låg i Palestina

och inte i Sverige, som Rudbeck hävdat.214

Venuspassagen

Under Ferrners vistelse i Paris väntade man på ett sällsynt astronomiskt fenomen: planeten Venus

passage framför solen. Denna företeelse brukar inträffa ett par gånger med några års mellanrum

följt  av  något  sekels  frånvaro.  Under  denna period  skedde detta  åren  1761 och 1769.  Med de

208 Ferrner,  Resa i Europa, s. 93.
209 Ferrner,  Resa i Europa, s. 145,223.
210 Rodhe, Matematikens utveckling, s. 6-7.
211 Ferrner,  Resa i Europa, s. 225.
212 Ferrner,  Resa i Europa, s. 223, 327, 351, 364, 506.
213 Ferrner,  Resa i Europa, s. 350, 363.
214 Ferrner,  Resa i Europa, s. 376.
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noggranna observationstekniker som utvecklats under det tidigare seklet, kunde man nu med stor

säkerhet förutsäga när det skulle ske. Den engelske astronomen Halley hade redan 1716 förutsett

fenomenet och uppmanade världen att vara förberedda på 1761 års tilldragelse. Såväl i London,

Paris och Stockholm var man beredd med sina teleskop och andra mätinstrument. Denna händelse

ger  en  inblick  i  hur  det  vetenskapliga  samhället  nu  tagit  en  konkret  form  av  internationellt

samarbete.  Passagen  hade  förberetts  genom att  noggranna  tabeller  upprättats  för  att  på  så  vis

använda observationerna till att noggrant bestämma andra celesta mått.215

Ferrner lyckades via en fransk bekant att framföra en önskan till Madame Pompadours bror.

Denne bads  att  övertala  kungen,  Ludvig  XV,  att  låna  ut  sina  astronomiska  instrument  för  den

astronomiska händelsen, vilket också beviljades.216 Flera dagar före, under och efter passagen ägnas

åt detta arbete. Några dagar senare får Ferrner också brev från Klingenstierna och Pehr Wargentin i

Stockholm, med redogörelser över deras observationer av passagen. 217

Det kulturella livet

Ferrner levde ett socialt liv i London och Paris som inte alls var exklusivt inriktat på vetenskap. Han

ägnade mycket tid åt teaterbesök och musikframträdanden. Paris kulturella liv innehöll ett spektrum

av underhållning som visar hur den sociala skiktningen i samhället syntes också här. Ofta besöker

han  finare  salonger  och  umgås  med  adel  och  rika  borgare.  Han  hamnar  också  på  mindre

sofistikerade tillställningar och vid en sen bal på operan, där inträdet bara var 6 Livres, avfärdade

han kvalitén på nöjet när han konstaterade att besökarna var ”patrask”. Han verkar också ibland

tröttna på utelivet och skriver om en föreställning på operan: ”Jag hade ledsamt, dels efter jag sedt

den så ofta förut, dels efter nu de sämste Acteurerne voro på Theatern”.218 Lars Berglund noterar i

sin analys av Ferrners resa hur mycket utrymme denne ägnar åt värdebedömningar av de kulturella

upplevelserna. Han menar att dessa bedömningar och diskussioner kring det kulturella livet var en

viktig del av det sociala livet och hur det ingick i god bildning att tillägna sig en god smak för att

kunna leva upp till tidens ideal som galant homme.219

215 Ferrner,  Resa i Europa, s. XXIII-XXIV, 354.
216 Ferrner,  Resa i Europa, s. 378,394.
217 Ferrner,  Resa i Europa, s.  380, 394-396.
218 Ferrner,  Resa i Europa, s. 351, 367.
219 Berglund, “Travelling and the Formation of Taste”  i Rydén, Sweden in the Eighteenth-Century, s. 100,103. 
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Sammanfattande diskussion

Avsikten  med  denna  uppsats  har  varit  att  undersöka  vad  ett  antal  svenska  reseberättelser  från

tidigmodern  tid  kan  säga  oss  om  de  miljöer  och  människor  resenärerna  besökte.  Författarnas

uttalade akademiska intressen och verksamhet har vidare legat till  grund för att de inkluderats i

undersökningen. Den teoretiska ansatsen har varit att dessa resor kan betraktas som en av många

europeiska  institutioner,  som  gemensamt  format  tidens  vetenskapliga  verksamhet  och

kommunikation.

Resorna gick genom ett Europa med en komplex politisk struktur av allianser och religiösa

tillhörigheter.  Trots  underliggande  konflikter  mellan  Europas  olika  maktcentra  existerade  en

gemensam diskussion bland lärda män, som ofta korsade politiska gränser med liten hänsyn till

maktens officiella hållning.

Institutionerna

Personliga  möten  är  en  central  del  av  den  vetenskapliga  verksamheten.  Det  återspeglas  i

reseberättelserna, som ofta kretsar kring de personer man umgås och pratar med. Detta drag blir

redan tydligt i Anders Spoles berättelse, som genom sin kortfattade stil ibland reduceras till listor av

namn  på  personer  han  har  träffat.  I  Ole  Borchs  och  Bengt  Ferrners  fall  syns  betydelsen  av

mänskliga  interaktioner  indirekt  genom  de  flera  sidor  långa  personregistren  i  deras  tryckta

dagböcker. I idéhistorska undersökningar finns ett naturligt fokus på de individer som kommer med

avgörande nya idéer, vilket gör det lätt att glömma den stora grupp av personer som hade en mer

undanskymd plats,  vilket var fallet  med de undersökta resenärerna.  Dessa var likväl del av det

akademiska samtalet  och reseberättelserna ger en viss uppfattning om de vidsträckta personliga

nätverk som existerade. 

De  lärda  akademierna  blev  under  den  undersökta  perioden  en  viktig  samlingsplats  för

diskussioner  om  vetenskap,  konst  och  litteratur.  Detta  syns  tydligast  i  Borchs  och  Ferrners

berättelser, men kan även anas hos Spole och Celsius. Dessa akademier var i regel välkomnande

mot utländska gäster, som kunde bidra med ny kunskap, korrespondens och kanske mer personligt

skvaller. De små informella sällskap som samlades kring bland andra Bourdelot och Thévenot på

1660-talet utvecklades till de mer välbesökta och formella sammankomsterna, ibland med publik,
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som Ferrner besökte i London och Paris hundra år senare. Som institution blev det akademiska

sällskapet en maktfaktor i sig och var därför under uppsikt av den högsta makten. Det relativt fria

diskussionsklimatet,  som utvecklades  vid  akademierna  i  England  och  Frankrike,  begränsades  i

Italien  av  deras  mer  kontrollerande  makthavare.  Detta  är  ett  exempel  på  hur  institutioners

effektivitet  kan  variera,  enligt  Douglass  North,  på  grund  av  makthavares  och  andra  aktörers

incitament att forma organisationernas struktur. I bästa fall sammanfaller maktens ambitioner med

det stora flertalets behov och samhällsnyttan, men det sker inte av nödvändighet.220

Andra viktiga mötesplatser formades kring religiösa ordnar, såsom dominikaner och jesuiter,

som också lockade besökare med sina bibliotek. Många av tidens lärde som de tidiga resenärerna

besökte  var  jesuiter.  Spoles  besök av  Kircherus  i  Rom skedde  förmodligen  i  dennes  Collegio

Romano, där han grundat ett museum med få motsvarigheter i Italien. Astronomen Riccioli, som

också var jesuit, föredrog astronomin före teologin, även om han i denna gärning ägnade sitt liv åt

att motbevisa Galileos heliocentrism.221 Eneman förlitade sig också på kunskap från sina vänner

bland jesuiterna i Konstantinopel, när han förberedde sin resa till Mellanöstern. I Celsius fall blev

hans svenska kontakt inom påvens myndighet för missionärsverksamhet, en ingång till den katolska

kyrkans lärda kretsar.

Resandet  gav upphov till  personliga möten,  vars framgång kunde vara mer beroende av

personkemi än religiös eller  nationell  tillhörighet.  Jesuiterna,  som organisation,  hade visserligen

skapats för att motarbeta reformationen med hjälp av utbildning och kunskap. Deras pedagogiska

idéer  blev  dock  mycket  respekterade  och  deras  skolor  med  sin  stora  spridning  fick  ett  stort

inflytande på bildningsnivån. De enskilda jesuiterna drogs också med i diskussionen av nya idéer

och upptäckter  och  blev  själva  en  del  i  utvecklingen.  Descartes  själv,  vars  böcker  förbjöds  av

jesuiterna, hade intellektuellt utbyte med individer från denna organisation, som också hade utbildat

honom.222

Betydelsen  av  bokmarknadernas  expansion  syns  i  reseberättelserna  genom  resenärernas

ständiga  spaning  på  intressant  litteratur  och  avspeglar  sig  även  i  förteckningen  över  Spoles

efterlämnade bibliotek. Celsius å sin sida är noga med att rapportera om böcker som går att köpa

och till  vilket pris. Bredberg skriver hur han skickar en stor låda med böcker hem i en separat

transport, något som kanske även de andra gjorde. Samlandet av böcker var också en del av den

allmänna  samlarvurmen  som  rådde  bland  landets  elit,  vilket  kan  exemplifieras  med  Gustaf

220 North, Institutionerna, tillväxten och välståndet, s. 22,25.
221 Glassie, A Man of Misconceptions ,s. 145-146; Alfredo Dinis, "Giovanni Battista Riccioli and the science of his 

time", i Feingold (red.), Jesuit Science, , s. 197.
222 Feingold i Feingold (red.), Jesuit Science, s. viii-ix.
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Wrangels samlingar i hans slott Skokloster.223

Med förbättrad infrastruktur möjliggjordes med tiden vetenskapliga projekt som sträckte sig

över nationsgränserna. Ferrners aktiviteter och kommunikation kring Venuspassagen är ett exempel

på detta. Resor började planeras utifrån specifika vetenskapliga mål och under 1700-talet skulle

detta prägla nya typer av expeditioner, såsom Linnés lärjungars kartläggning av världens fauna och

flora. Detta systematiska utnyttjande av resan för insamlande av information hade redan tidigare

praktiserats  av  orientalister.  Vi  ser  detta  hos  Eneman,  som  beskriver  de  kulturella,  politiska,

religiösa  och arkeologiska  aspekterna  av  de  samhällen,  som han besöker  i  Mellanöstern.  Även

Celsius har denna inställning till  sin resa, när han besöker Roms många kyrkor eller skriver av

inskriptioner från runstenar eller romerska monument. 

I diskussionen om vetenskapliga institutionernas tillkomst är det lätt att förbise de praktiker

som existerade sen tidigare. I sitt bidrag till boken Science in the age of Baroque, tar John Schuster

naturfilosofen  som  exempel  för  att  visa  hur  den  institutionella  utvecklingen  ska  ses  som  ett

kontinuerligt  skede  snarare  än  ett  nyskapande.  Schultz  kombinerar  vad  han  kallar  ett  post-

kuhnianskt (”post-kuhnian”) synsätt om små kontinuerliga förändringar i vetenskaplig praktik med

Bourdieus hantering av vetenskapens speciella villkor, där dess utövare utnyttjar sitt kombinerade

symboliska och materiella kapital för att som ”spelare” positionera sig på det vetenskapliga fältet.

Med den utgångspunkten argumenterar han för att  den aristoteliska naturfilosofin under barocken

utvecklades  genom  ständiga  utmaningar  från  nya  vetenskapliga  praktiker  och  idéer  till  nya

institutionella strukturer,  där naturfilosofin enligt  honom fortfarande lämnat  spår efter  sig i  den

indelning av discipliner vi ser idag.224

De svenska  resenärerna  var  aktörer  och  entreprenörer  i  institutionernas  utveckling,  där

praktiker för vetenskaplig verksamhet med tiden spreds från ett land till  ett annat. Man började

förmedla kunskap med hjälp av alltmer standardiserade format,  vilket vid tiden för den franska

revolutionen skulle  utmynna i  metersystemets  införande.  De vetenskapliga akademiernas  möten

fick  dagordningar,  där  teser  som presenterats  kunde publiceras  i  sällskapets  namn,  efter  att  de

granskats av sällskapets medlemmar. Detta är vad vi idag kallar peer-review. I reseberättelserna

återfinns också kritiska kommentarer riktade mot lärda med avseende på deras kompetens, såsom

Celsius påpekar Magliabechis bristande latinkunskaper eller Ferrners kommentar om matematikern

som inte kände till Euklides.225

223 "Skokloster", www.ne.se hämtat 2016-05-08.
224 John Schuster "What Was the Relation of Baroque Culture to the Trajectory of Early Modern Natural Philosophy?" 

i Gal & Chen-Morris (red.) Science in the age of Baroque (Heidelberg 2013), s. 30-32.
225 "Metersystemet", www.ne.se hämtat 2016-05-08.
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Resor är avsiktliga handlingar, där man kan skilja på intentioner och konsekvenser. I det

tidigmoderna samhället var resor i regel kostsamma, osäkra och för resenären farliga. För de som

betalade resorna utgjorde de därför en osäker investering. Den potentiella nyttan kunde dock vara

avsevärd,  såsom  var  fallet  i  den  framväxande  internationella  handeln  genom  de  ostindiska

kompanierna.  Likaså  fanns  det  en  växande  insikt  om nyttan  av  att  skicka  unga  adelsmän  på

bildningsresor ut i Europa. Denna nytta kunde formuleras i ideala termer, som Erik Dahlbergh gör

när han skriver: "Och emedan för een ung persohn intedt berömmeligare ähr än att i ungdomen

reesa och besee wärden, satte jag migh före att sedan wijdare derifrån reesa till Jerusalem igenom

Natolien,  Syrien  och  Arabien".  I  sin  text  om  Ferrner  skriver  Lars  Berglund  mer  i  konkreta

nyttotermer: "From the perspective of nation building, it was of importance for the Swedish realm

to have officials and entrepreneurs with poise to move in better circles and handle international

contacts with ease and elegance".226  

Det är  ibland inom ramen för dessa bildningsresor,  som vi  ser vetenskapliga ambitioner

fullbordas.  Spole  och Ferrner  fick  båda  betalt  för  att  ledsaga  unga män genom Europa.  Deras

motivation  var  dock  delvis  annorlunda än  dem de  följde.  För  adelsmannen var  resan  en  del  i

utbildningen,  men där  han vid hemkomsten ändå förväntades inta  de åtaganden som det  adliga

ståndet krävde. Denna situation väntade i regel inte våra resenärer vid hemkomsten. Ibland kan

resorna ses som en ren kunskapsinvestering,  såsom i  fallet  med Celsius,  som reste på kungligt

stipendium eller Eneman som skickades ut på Karl XII:s uppdrag, där även politiska avsikter kunde

synas. Också Bredberg reste på stipendium, med Skara stift som "investerare".

Konsekvenserna av resorna är mer komplexa och spekulativa. För de enskilda resenärerna

innebar resorna ett inhämtande av kunskap, där de också knöt kontakter med likasinnade som de

kunde ha  nytta av efter hemkomsten. För att tala om resorna som en institution bör man också titta

på resorna i funktionella termer. Det som visat sig genom berättelserna var hur resenärerna fick en

roll som länkar i de akademiska nätverken. De var ofta förmedlare av nyheter och fungerade även

som postiljoner när de levererade brev eller böcker.

Idéerna

Den tidigmoderna idévärlden är svår att fånga även med ett utförligt källmaterial. De undersökta

reseberättelserna är heller inte väl lämpade för den uppgiften, då författarna sällan använder dem för

226 Dahlberg, Dagbok, s. 54; Berglund, "Travelling and the Formation of Taste" i Rydén (red.), Sweden in the 
Eighteenth-Century World, s. 117.
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att diskutera idéer. Det är bara genom indirekta referenser som vi kan hoppas se glimtar av de

resandes förhållningssätt till tidens idéer. Detta kan visa sig genom de personer de träffar, vem de

kritiserar  eller  berömmer  och  vilka  böcker  och  upplevelser  de  väljer  att  nämna.  Således  blir

Erasmus synlig genom Spoles och Bredbergs besök av hans staty i Rotterdam. Spole nämner också

en staty av Columbus, "som först fant på Americam ", när han är i Genua.227 En given auktoritet för

en svensk var  också Martin  Luther  och flera  av resenärerna passerar  vid något  tillfälle  dennes

hemstad Wittenberg. Bredberg studerar där och tillägnar sig hans skrifter på plats. Någon teologisk

diskussion syns dock få spår av i berättelserna. Om det dyker upp är det ofta i form av kortfattad

kritik av religiösa praktiker hos främmande trosinriktningar.

Matematiken  var  sedan  länge  viktig  för  att  påvisa  naturens  inneboende  ordning.

Utvecklingen under  tidigmodern  tid  utvidgade dess  tillämpningar  och blev  särskilt  viktig  inom

astronomin:  ett  ämne som engagerade de flesta  av resenärerna antingen professionellt,  som för

Spole och Ferrner, eller som amatörer. Spole besöker många matematiker, men lämnar få spår av

vad  han  diskuterade  med  dem.  För  detta  måste  man  söka  sig  till  andra  källor,  som brev  och

disputationer. Ferrner är lite mer utförlig, men diskuterar framförallt vem som är oense med vem i

någon fråga. 

Descartes kan sägas vara närvarande genom sin frånvaro i berättelserna. I personregistren till

Celsius,  Bredbergs och Ferrners texter  syns  han inte  alls  och inte  heller  Spole nämner honom.

Samtidigt vet vi att han var en kontroversiell och omtalad person under den undersökta perioden.

Hans  texter  förbjöds  av  den  katolska  kyrkan  och  även  Ludvig  XIV  valde  att  begränsa  hans

inflytande genom att förbjuda att hans texter användes i universitetens undervisning. Han tillät dock

att dessa trycktes. Ole Borch nämner Descartes vid några tillfällen, men det sker framför allt som

referens  till  något  av  hans  mer  tekniskt  vetenskapliga  arbeten.  Borch skrev  dessutom på  latin.

Descartes rationalism och dess utmaning mot kyrkans auktoritet tolererades till viss del, så länge

den begränsades till  en akademisk diskussion bland lärda.  Den fick inte spridas till  samhället  i

stort.228

Sten Lindroth skriver att det svenska intresset för orientalistiska studier växte sig stark under

1600-talet. Det fanns en vilja att genom studier av hebreiska och andra orientaliska språk förankra

den  lutherska  religionen  i  Bibelns  originalspråk  och  inte  luta  sig  på  katolska  tolkningar.  Olof

Celsius  blev  efter  sin  hemkomst  den  som  skulle  "inkarnera  stormaktstidens  filologiska

forskartradition".229 De  spår  vi  ser  av  göticismen  i  berättelserna  kanske  kan  ses  som att  dess

storhetstid hade passerat, men ändå inte helt förpassats till  historien.  Spoles köp av en bok om

227 Spole, Självbiografiska anteckningar, s. 16.
228 Israel, Radical Enlightenment, s. 40-41.
229 Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stormaktstiden, s. 220, 226.
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goternas konungar  och Celsius  kommentar  om våra goter  antyder  att  tanken om ett  dramatiskt

svenskt förflutet fortfarande var levande i lärda människors medvetande.

Nationell rivalitet

En annan aspekt som skymtar i reseberättelserna är den ständigt pågående konkurrensen mellan de

europeiska  nationerna.  Förutom uppblossande  krig,  så  finns  en  långsiktig  strävan  att  dominera

världen genom kolonisering och handel. Kunskap och vetenskap blir ur det perspektivet ett vapen,

vars  värde  maktens  män  sakta  blev  varse.  Konkreta  exempel  syns  i  t.ex.  navigationstekniska

uppfinningar,  men  också  i  byggnadskonst,  skeppsbygge  och  vapenteknologi.  Resenärernas

kommentarer om olika länders tillstånd blir talande för de större maktförskjutningar som pågår. De

självklara resmålen till renässansens Italien, med sina kulturstäder som Florens, Venedig och Rom

förblir populära under lång tid, men deras roll som centrum för lärande förskjuts till fördel för Paris

och London. Celsius klagar på de korrupta italienska ledarna och Ferrner anser att religionen förstör

Italien.  Ferrner  gör  också  en  kommentar  om Holland,  1600-talets  europeiska  stormakt,  att  där

önskar ungdomen inget annat än att "i en förnäm lättja lefva på sina räntor", till skillnad från deras

hårt arbetande förfäder.230 Rivaliteten mellan Frankrike och England syns ibland i de vetenskapliga

mötena. Två politiska system, den franska envåldsmonarkin mot Englands spirande parlamentarism,

som stärkts efter revolutionen 1688, ställs mot varandra. Behovet av att ha goda relationer med den

franske kungen och ännu mer med hans närmaste krets blir tydlig för resenärerna, från Spole till

Ferrner. Den symboliska betydelsen av hovet i Versailles som maktens centrum gör den också till ett

naturligt resmål för alla Paris-resenärer.

Politiska förhållanden och internationella  allianser  var  kända av resenärerna eftersom de

kunde ha påverkan på deras säkerhet och förmåga att röra sig fritt. Bredberg undvek Frankrike och

den katolska världen, men det kan ha berott på den pågående militära konflikten, vilken gjorde alla

resor  extra  farliga.  Celsius  resa  på  Medelhavet  begränsades  av  faran  för  engelska  skepp  och

Eneman fruktade en hemresa via Österrike och Tyskland. Goda nationella relationer kunde också

vara till direkt hjälp om det gav fördelar hos utländska legationer. Spole skulle till exempel ha rest

med Hollands ambassadör till Konstantinopel om inte en jordbävning hade inträffat.

230 Ferrner, Resa i Europa, s. 95.
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Resenärerna

De  skeenden  som  brukar  sammanfattas  under  termerna  den  vetenskapliga  revolutionen och

upplysningen skedde  inom ramen  för  ett  ståndssamhälle,  där  adeln  fortfarande  dominerade  de

intellektuella miljöerna. Våra resenärer var därför beroende av denna klass välvilja och umgicks

ofta  i  dess  närhet.  De  var  dock  inte  själva  adelsmän,  utan  tillhörde  i  regel  en  växande

tjänstemannaklass. Ståndssamhället var också under förändring, där umgänge över ståndsgränserna

blev  allt  vanligare  och  där  den  enskildes  beteende  fick  större  betydelse.  Utifrån  Bourdieus

begreppssystem kan man säga att de har utnyttjat sitt kulturella kapital i form av bildning för att

kunna delta i det sociala rum, som av hävd varit exklusivt för adeln. Adeln blev i det avseendet

fortfarande normerande för andra grupper. De förenande krafter, i form av släktskap, sociala nätverk

och gemensamma ideal, som fanns hos den europeiska adeln gjorde också att resandet underlättades

för denna grupp och i förlängningen för resenärer i deras närhet.

I sin kategorisering av reseberättelser placerar Carina Lidberg de tidigaste resenärerna som

äventyrare.  Denna aspekt  ska  inte  underskattas  även hos  våra  mer  akademiska resenärer  under

samma tid. Som drivkraft för de unga männen måste ha funnits denna nyfikenhet på en omvärld,

som för de flesta fortfarande var okänd. Både Spole och Celsius hade ambitionen att göra en resa till

Orienten, vilket också Eneman gjorde. Denna nyfikenhet sträckte sig till den högsta makteliten, som

Karl XII:s utförliga utfrågning av Eneman visar. Resorna kan ses som en institution i sig, vilka

utvecklades utifrån en kombination av behov och möjligheter i en självförstärkande cirkel. Ju fler

som reste, desto mer institutionaliserad blev också resandet, med värdshus, transporter och vägar

som anpassades därefter. Till de senare hade också 1600-talets många krig bidragit. Resenärerna var

entreprenörerna som inom institutionens gränser kunde ställa sina intellektuella och kommunikativa

tjänster till förfogande, samtidigt som resan gynnade deras egna intressen. Spoles och Celsius långa

lärargärning efter hemkomsten exemplifierar också hur erfarenheten från deras resor kom till nytta

för kommande generationer av svenska akademiker.
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Slutord

De berättelser som har undersökts är alla rika källor, där bara en liten utvald del har fått plats i

denna uppsats. Särskilt finns där mycket information som kan användas med andra källor för att i

mer  detalj  utreda  hur  de  tidigmoderna  vetenskapliga  nätverken  såg  ut.  Detta  skulle  kunna  bli

föremål  för  framtida  forskning.  Det  varit  spännande  och  mycket  lärorikt  att  följa  de  svenska

resenärerna  i  deras  spår  och  det  är  lätt  att  känna  igen  sig  i  deras  erfarenheter  av  möten  och

engagemang med människor från andra delar av världen. 

Jag  vill  slutligen  rikta  ett  stort  tack  till  min  handledare  Andreas  Hellerstedt  vid  den

historiska  institutionen  på  Stockholms  universitet,  för  hans  stöd  och  konstruktiva  hjälp  med

uppsatsens alla delar. Alla felaktigheter och tillkortakommanden är dock mina egna. Jag vill också

tacka Ingrid Uppenberg för hjälpsamma diskussioner över tolkningen av Olof Celsius manuskript.
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English summary

Introduction

In this essay the journeys of early modern Swedish travelers with scholarly ambitions, are examined

through their diaries and autobiographical notes. The purpose is to explore how their narratives

reflect scientific institutions and practices, as well as other expressions of societal structure. This

analysis will be carried out against a background of institutional theory, as proposed by Douglass

North, and the sociological concepts of capital, habitus and social space, according to the theories

of Pierre Bourdieu. The five studied journeys took place between 1664 and 1762, with an offset

towards the earlier date. With one exception they all took place in Europe with special focus on

England, France and Italy. The study also examines the roles of the journeys as an institution and

the possible effects they may have had on the scientific communities in Sweden and abroad, and

the consequences for the travelers themselves.

The examined period was chosen for the important developments that took place during this

era,  in  terms  of  scientific  practices  and methodology,  and the  epistemological  shift  away from

Aristotelian metaphysics. The essay is concerned with the social underpinnings of academic life

and does not attempt to detail the history of ideas. It will however use the latter for context, to help

explain the travelers incentives and decisions.

The Travelers 

A unifying characteristic of the travelers would be their academic aptitude, which they all showed

from an early age. They did not come from wealthy or noble families, but grew up in environments

where an education could be obtained for young men with talent. Very few girls got that chance.

The travels took place at a relatively early age, when they were in their twenties or thirties.

Anders Spole,  who spent  more  than two years  in  Paris  in  the  1660's,  was educated  in

mathematics  and astronomy.  In his  travels he met  many famous scientists,  mathematicians and

learned  men  of  his  age,  including  John  Wallis  in  Oxford,  whose  mathematics  preceded  and

influenced Isaac Newton. During his extended stay in Paris he came into contact with people like

Melchisédech Thévenot and Pierre Michon Bourdelot, both of which housed academic societies in

the  years  prior  to  the  founding  of  the  French  Royal  Academy  of  Sciences.  As  a  teacher  in

mathematics and fortification, he also participated in the educational life of Paris and elsewhere in

France. In Italy he met among others with the renowned polymath Athanasius Kircher at his home
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in the Jesuit center of learning, Collegio Romano. On his return to Sweden, Spole spent 30 years of

teaching students in mathematics, physics and astronomy, drawing from the experiences he obtained

during his time abroad.

Olof Celsius the elder  took a similar route through Europe in the final years of the 17th

century. His specialty was languages, including those of the Middle east: Arabic and Hebrew. His

diary gives insights into the mores of the scientific communities of his time and how scientific

knowledge was shared through publications, libraries, letter writing, and personal interactions. It is

also a rich source on other topics, such as political and religious conflicts, interactions across social

groups,  culinary  taste,  and  private  economic  practices.  Among  the  people  he  met  could  be

mentioned the librarian Magliabechi at the Medici court in Florence. This contact was one of many

Celsius made, which gave him access to a wealth of knowledge. His interest in botany would later

put him in contact with the young Carl Linnaeus, to whom he opened his home and library. He

would spend his remaining life teaching and doing language research until he died at age 83.

Sven Bredberg came from a family of priests in the city of Skara. He received a stipend to

study and travel through the predominantly protestant parts of Europe and visited during two years

many university towns in Germany, Holland and England. His interest in church practices took him

to  many  religious  services  of  different  faiths.  Among  others  he  visited  a  pietistic  meeting,  a

synagogue, and catholic convents in Germany and an anabaptist wedding in London. He spent a

year in Wittenberg, the home town of Martin Luther, where he had the opportunity to visit and take

notes from the books in Luther's own library. In Oxford he spoke with professors about the state of

government and the church, although he found their spoken Latin hard to understand.

Michael Eneman was like Celsius trained in oriental languages. With the support of the

Swedish king Charles  XII,  with  whom he had previously served as  a  chaplain  during the  war

against  Russia,  he undertook his  journey in  the  years  1710-1712.  He traveled through Greece,

Palestine, Egypt and nearby countries, studying architecture, ancient archaeological remains and

inscriptions as well as the people he came in contact with. With less academic contacts during his

journey than the other travelers, Eneman relied much on his own knowledge in interpreting his

observations. He did however meet with other learned men along his journey and he also spent

more than a year in Constantinople preparing for the trip. There he befriended the Jesuit community,

whose knowledge and personal networks were presumably of great help. The journey took its toll

on Eneman and he died shortly after returning to Sweden in 1714.

Bengt Ferrner, the last of the travelers, belonged to a different generation, traveling in the

Europe of High Enlightenment in the 1760's. The scientific institutions which were still in their

early stages  at  the  time of  the  previous  travelers,  had now been shaped into  more  established
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practices.  Ferrners  experiences  in  England  and  France  expose  widespread  personal  networks

between the scientists of Europe. The rivalry between nations is also apparent in his conversations

with fellow scientists, but does not necessarily stop the flow of ideas between competitors. The

scientist as persona is now also more defined and a higher degree of specialization has resulted as

the demands for scientific accuracy have sharpened. Ferrner traveled as companion to a son of a

wealthy industrialist. With ample material and cultural capital, he had wide access to the cultural

and scientific life of both Paris and London, where he regularly visited scientific academies, operas

and  theatres.  In  Paris  he  also  managed  through  contacts  to  borrow  the  French  kings  optical

instruments to observe the much anticipated astronomical event, when the planet Venus passed in

front of the sun in 1761.

Conclusions

The development of new means of communication and other forms of infrastructure was to the

advantage of scholarly travelers during the early modern era. The shared ideals, including studies

abroad,  among European nobility,  furthermore allowed scholars of lesser means to take part  in

travels as tutors.  The rise of academic associations such as  The Royal  Academy and  Académie

Royale  des  Sciences offered  natural  meeting  points  for  international  guests,  whose  news  from

abroad and scientific knowledge were often welcomed. The strength of scientific networks across

national borders is reflected by the large number of people with whom the travelers interact. The

increase in scientific correspondence and printed publications in the form of books and journals also

disseminated new discoveries quickly across the continent and created a shared community of ideas,

allowing travelers to discuss the same problems in London, Leiden, Paris and Florence.

Seen through the framework of institutional theory, the travelers were all entrepreneurs, as

was the many people with whom they interacted. Supported financially by patrons like the kings of

Sweden or France, the scientists of this age used their favorable treatment by people in power to

shape  and  develop  scientific  institutions,  form  social  contacts  and  advance  their  own  career

agendas.

The scientific communities functioned within the political and religious divisions of Europe,

which the travelers must take into consideration. The continued conflicts between Protestant and

Catholic  faiths  is  visible  in  the  travelers  accounts,  although  they  were  often  circumvented  in

personal interactions, where the mutual yearning for knowledge usually was a stronger force than

religiously based distrust. Thus the protestant Swedish travelers often find many friendly erudite

colleagues within religious communities such as the Jesuits and the Dominicans.

As travelers in culturally diverse countries,  they made use of their  cultural  and material
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capital,  as defined by Bourdieu, to navigate the various social environments and situations they

encountered. Although they were often helped by common social codes of honor and virtue within

the world of nobility,  they were also reliant on their  own ability to find solutions when facing

adversary conditions. Early modern travel was often tedious, difficult and dangerous and required a

lot of ingenuity from its practitioners.

The investigated travelers are not in themselves well known for their scientific contributions,

but can still be seen as representative of early modern academic society. Through their travels they

attained new knowledge, formed friendships and collaborations with their foreign counterparts, and

brought home much needed know-how to Swedish communities of learning. In the case of Spole

and Celsius especially, their experience was transformed into a life long service as teachers, where

they taught many of the younger generation of Swedish scientists, including well known individuals

such as Carolus Linneaus, Anders Celsius and Christopher Polhem. 
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