Sueciabasen innehåller alla bilder relaterade till Erik Dahlberghs Suecia antiqua
et hodierna: handteckningar, provtryck,
gravyrer, textfragment, vinjetter och
anfanger. Bilderna, framställda mellan
1661 och 1715, är hämtade ur Kungliga
bibliotekets och Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Det är den äldsta
serie illustrationer som kan ge oss en
samlad föreställning om ett förgånget
Sverige.
Hela materialet är tillgängligt och fritt
att ladda ned och återanvända utan begränsningar på suecia.kb.se.

Ur den karga nordiska urskogen växte kulturen.
Det kärva stenhuset i Häringe i Södermanland
är representativt för den tidiga stormaktstidens
herremansboningar. I Erik Dahlberghs strävan
att visa kulturens landvinningar i Sverige ingår
ett visst mått av försköning. Den städade omgivningen är en schablon utan förankring i verkligheten.
Jean Le Pautre, Häringe i Södermanland, provtryck 1670 av SAH II:10, 14 x 35 cm. KB, KoB
Dahlb. Provtryck AL B.59.

Bortom bergen bor ock folk
JONAS NORDIN

Erik Dahlbergh och bilden
av 1600-talets Sverige

{*1} Trädgårdsrum av spaljéverk (treillage) vid Rosersberg. Det förnäma paret i förgrunden kalasar
på hasselnötter. Ekorren till vänster är frestad att
smaka men hålls på avstånd av hunden.
Den nya trädgården vid Rosersberg hade anlagts av den mäktige kanslipresidenten Bengt
Oxenstierna och var en av rikets präktigaste. Som
kanslipresident hade Oxenstierna ett betydande
inflytande över kulturpolitiken och det var viktigt
att hålla honom välvilligt inställd till Sueciaprojektet. Det gamla och det nya Rosersberg fick sammanlagt tretton bilder i Suecian, mer än till och
med något av de kungliga slotten
Foto: Jens Östman, Jens Gustafsson, Andrea Davis Kronlund,
Carolina Gustavsson, Heidi Rosen, Marcus Andrae.
Grafisk form: Lars Paulsrud
Tryck: EO Grafiska 2016
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{2} Erik Dahlbergh, Suecia antiqua et hodierna. Från biblioteket på Drottningholm. Rött skinnband med gulddekor, alagreckbårder, tre kronor i hörnen samt på frampärmen riksvapnet (Gustav III). Rikt dekorerad rygg med två gröna titelfält med guldtryck. Inre dentelle med enkel slinga
i guld. Pärmexlibris på bakre pärmen: »Biblioteket på Drottningholm». Marmorerat försätts.
Gustav III:s exemplar från Drottningholm är sammansatt från Daniel Tilas’ nytryck på
1750-talet. De flerdelade planscherna är inte sammanfogade i volymen utan fragmenten har
bundits efter varandra. Volymen uppvisar tydliga bruksspår. Exemplaret har legat till grund för
KB:s digitalisering.

Förord

Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna är ett av de viktigaste verken i svensk bokhistoria. Därför var det också en av de
första böcker som digitaliserades vid det Kungliga biblioteket.
Detta skedde åren 2001–2004, i den digitala bokproduktionens
barndom. Förutom att de tekniska förutsättningarna utvecklats sedan dess har behovet av en fullständig digitalisering,
även inkluderande handteckningarna, gjort sig känt nästan
från början.
Med lanseringen av databasen suecia.kb.se i maj 2016 har
denna vision äntligen förverkligats! Alla kända bilder är nu fritt
tillgängliga och sökbara i en samlad portal. Förutom Kungliga
bibliotekets stora samling av teckningar, gravyrer och tryckta
textfragment innehåll basen även de Suecia-teckningar som
förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. Arbetet har krävt en
inventering av samlingarna vilket lett till upptäckter av tidigare
okänt material. Samtidigt har originalteckningarna setts över
av konservatorer och tagits hand om på bästa sätt för att kunna
bevaras för framtida generationer. Med utställningen »Bortom
bergen bor ock folk. Ett titthål in i 1600-talets Sverige» vill
Kungliga biblioteket ge en kortfattad introduktion till denna
fantastiska bildskatt.
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Arbetetet med att digitalisera och tillgängliggöra Sueciamaterialet har involverat en stor mängd medarbetare på Kungliga biblioteket, Krigsarkivet, Nationalmuseum, Riksarkivet
och Uppsala universitetsbibliotek. Johan Thurfjell har lånat ut
sitt verk »Tassemarken» till utställningen. Projektet har erhållit
generöst ekonomiskt understöd från Ragnar Söderbergs stiftelse och från Konung Gustaf VI Adolfs minnesfond för svensk
kultur. Tack till er alla!

{3} Erik Dahlberghs familjekrönika 1625–1682. Dahlbergh har efterlämnat
flera memoarer av olika längd; den mest omfattande har publicerats i flera
upplagor som »Erik Dahlberghs dagbok».
Kungliga biblioteket har en kort levnadsteckning på fem sidor med punktvis uppräkning av hans familjehistoria. Den inleds: »Anno 1625. Den 10. Octobris ähr iagh Erich Jönßon Dahlbergh födder til denne Wärlden uthi Stockholms Stadh, och Gråmunke Grändh och få dagar dereffter ähr iagh uthi
Gråmunke Holms Kiorka igenom det helige Döpelsens Sacramente Herrens
Christi försambling incorporerat.
Mine Föräldrar hafwa warit, men nu Sahlige hoos Gud Jöns Erichson Dahlberg, deras Kongl: Maij Kongh Caroli den Nijondes och Gustavi fordom wälförordnat Lands Secreterare, och Lands Bookhållare öfwer Waßmanlandh,
Warmelandt och Dalerne, och Dorothea Matsdotter. Huilke doch den Högste
Gudh effter sitt outhransakelige rådh uthi min och mine syskons spada ungdom igenom Döden hedan rykt.»
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Introduktion

Erik Dahlbergh är en av de märkligare gestalterna i Sveriges
1600-talshistoria. Han hade en enkel härstamning och blev
tidigt föräldralös, men gjorde en enastående klassresa i den
expanderande svenska statsapparaten. Hans yrkesbana var i
första hand militär, men hans kulturella intressen spände över
vida fält. För eftervärlden lever hans namn främst i förbindelse
med det stora topografiska planschverk, Suecia antiqua et hodierna, »Det forna och nuvarande Sverige», som han arbetade
med mer än halva sitt liv. I över 350 gravyrer, till största delen
framställda efter Dahlberghs förlagor, avbildades historiska och
samtida sevärdheter i det samtida Sverige. Dahlberghs bilder
har blivit både beundrade och kritiserade, men faktum kvarstår
att det är den första bildsvit som gör det möjligt att skapa sig
en systematisk bild av ett svenskt förflutet. Före Dahlberghs
insatser är Sveriges historia ett visuellt tomrum.

{4} Trapphuset på Drottningholm. Det tog tre decennier att inreda och Dahlbergh har fortlöpande uppdaterat bilderna. Denna bild är ritad av Johan Lithén
efter arkitekten Nicodemus Tessin d.y:s ritning. I den färdiga gravyren har
väggmålningar och skulpturer ändrat form i enlighet med utförda arbeten.
I den syns också parkens Herkulesfontän genom fönstret i första våningen.
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Erik Dahlbergh – krigare och tecknare

Erik Jönsson Dahlbergh (1625–1703) var en mångbegåvad person som gjorde en remarkabel karriär i den svenska stormakten. Han var född i Stockholm och kom från förhållandevis
enkla hemförhållanden. Bägge föräldrarna var av bondesläkt.
Fadern, som var bokhållare i länsförvaltningen, dog då Erik var
fyra, modern sex år senare.
Farbrodern Erik Eriksson, adlad Svanfelt, blev förmyndare
åt Erik Jönsson. Efter grundläggande skolgång i hemlandet
sändes den tolvårige Erik Jönsson till Hamburg för att gå i skrivoch räkneskola. Tre år senare anställdes han vid den svenska
provinsförvaltningen i Pommern. Hans chef, Gert Rehnskiöld,
såg den unge gossens kapacitet och kom att gynna hans vidare
karriär. Trettioåriga kriget pågick ännu och Erik Jönsson kom
naturligt i kontakt med den svenska militären. Tack vare sina

{5} Nyköping med storhusfallet från öster, tecknat av Erik Dahlbergh omkring 1663. I denna tidiga teckning experimenterade Dahlbergh med en
annorlunda vy med ett begränsat panorama och med bebyggelse som inramning i förgrunden. Man har intrycket av att blicka ut från en av stadens
gränder och bilden känns mindre arrangerad än de stora panoramorna. Motivet graverades aldrig.
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färdigheter i teckning och matematik fick han 1647 anställning
i fortifikationen, snart med titeln ingenjör.
Ett par år efter westfaliska fredsslutet sändes Erik Jönsson
till Frankfurt am Main för att kräva in Sveriges krigsskadestånd. Han blev kvar i tre år, fortbildade sig och lärde känna
stadens livaktiga förlagsverksamhet. Efter avslutat uppdrag företog han resor i Syd- och Mellaneuropa innan han återvände
till Stockholm 1654. Sedan han gått miste om en militär kommendering följde han i stället två adelsynglingar som informator på deras kontinentala bildningsresa. På den vägen kom han
bland annat till Italien där han besökte Venedig, Rom, Neapel, Palermo och andra orter. Under resan lärde han känna den
blivande hovmålaren David Klöcker, senare adlad Ehrenstrahl.
De övade sig tillsammans i teckning och grundlade en vänskap
och ett samarbete som varade livet ut.
Efter Karl X Gustavs anfall mot Polen 1655 blev Erik Jönsson kallad till krigsskådeplatsen för att arbeta vid fältfortifikationen som generalkvartermästarlöjtnant. Han följde kungen
under hela fälttåget och tecknade av bataljer och befästningar.
Han deltog i krigståget mot Danmark 1657–1658 och rekognoserade isen inför tåget över Bält.

Efter frederna och Karl X Gustavs död utnämndes han till
överstelöjtnant för Södermanlands regemente och adlades
under namnet Dahlbergh i november 1660. Åren 1667–1668
reste han på olika uppdrag i Tyskland, Nederländerna, Frankrike och England innan han utsågs till kommendant i Malmö.
I september 1674 befordrades han av Karl XI till överste och
generalkvartermästare med ansvar för alla rikets befästningar.
Dahlbergh deltog i flera slag under skånska kriget och utnämndes till krigsråd.
Efter kriget var han kommendant i Landskrona innan han
1687 gjorde några snabba karriärkliv och upphöjdes till generalmajor, friherre och landshövding i Jönköpings län. Sex år
senare klättrade han ytterligare och blev greve, kungligt råd,
fältmarskalk och generalguvernör över provinserna Bremen
och Verden. År 1696 utnämndes han i stället till generalguver-

{6} »Den berömde och lysande herren Erik Dahlberg, greve till Skenäs, friherre till Stropsta, herre till Werder, kungligt råd, fältmarskalk, general
guvernör över Livland, kansler över Dorpats akademi och generaldirektör
över rikets befästningsverk.» Gravyr av Samuel Blesendorff med vers av
Petrus Lagerlöf.
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nör i Livland, vilket blev hans sista befattning. Han beviljades
avsked i april 1702, nio månader före sin död i Stockholm den
16 januari 1703.
Dahlbergh hade 1666 ingått äktenskap med Maria Eleonora
Drakenhielm (1650–1680). Hon avled trettio år gammal efter
att ha fött åtta barn. Endast två döttrar överlevde Dahlbergh,
och hans greveätt dog ut med honom.

{7} Skiss till minnessten över Erik Dahlbergh med vapensköld, runrad och
vers av Petter Rudebeck. Stenen var avsedd att resas vid Bråvalla hed i närheten av Huseby järnbruk, Småland, som ägdes av Rudebeck. Stenen torde
aldrig ha kommit på plats.
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F i n s ta – r o m e r s k o f f e r p l a t s i U p p l a n d

Suecian skulle förevisa det »forna» och det »nuvarande» Sverige. De många fantastiska bilder som avbildade minnen från
en storvulen svensk forntid har i mångas ögon misskrediterat
verket. Dahlbergh tycks dock länge ha hyst ett ganska svalt
intresse för sådana »göticistiska» föreställningar och faktum är
att mängden bilder från ett historiskt belagt förflutet, främst
medeltiden, är många fler än de förhistoriska skildringarna. De
forntida motiven är till antalet strax över trettio, medan lämningarna från medeltiden eller senare är omkring dubbelt så många
(gränsdragningsproblem försvårar en exakt bestämning).
Smålands fornlämningar eller »antikviteter» utgör ett särfall
och inte mindre än elva planscher med ett tjugotal motiv är
hämtade från Värend. Skälet var den pensionerade officeren
Petter Rudebeck, som ägde det småländska bruket Huseby.
Han sammanställde med stor passion vidunderliga historier om
sin hembygds makalösa forntid, vilka han framgångsrikt planterade hos den inledningsvis skeptiske Dahlbergh.
I jämförelse med Smålands fantastiska antikviteter framstår
de fornminnen övriga landet kunde uppvisa som förhållandevis
alldagliga. En fantasifull framställning från Uppsverige är dock
värd extra uppmärksamhet. Gården Finsta och trakten därom-

kring i centrala delen av Uppland avbildas på tre plåtar och
sammanlagt fem motiv. Skälet till att den i sig föga märkvärdiga gården med sina träbyggnader fått sådant utrymme är att
godset ansågs vara den heliga Birgittas födelseplats. Det är frestande att sätta bildsviten i samband med Sven Leijonmarck,
som ägde gården från 1688 fram till sin död 1728. Leijonmarck
var sedan 1686 sekreterare, det vill säga föreståndare, för Riksarkivet och blev nio år senare Dahlberghs biträde och alltiallo i
arbetet med Suecian. Finstabilderna är graverade 1708 och det
är lätt att föreställa sig att Leijonmarck med sitt inflytande påverkat motivvalet. Men vid denna tid, fem år efter Dahlberghs
död, hade Leijonmarck redan skilts från Suecian och arbetet
leddes i stället av assessorn i Antikvitetsarkivet, miniatyrmålaren Elias Brenner. De båda var dock vänner.
Ett av Finstabladen visar en översiktsvy och en karta över
gårdens omgivningar, och i Kungliga bibliotekets samling av
handlingar kring Suecian finns ett anonymt memorial med titeln »En kårt berättelse om sätesgården Finstad och de der
befintliga antiquiteter». Memorialet är troligen från 1700-talets första år och skrivet med Elias Brenners karakteristiska
lutande handstil.
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{a}

»Det är ofelbart att vid Finstad måtte i forna tider hava varit
en stor sammankomst av folk», slog Brenner fast med hänvisning till de många gravar och ättebackar som fanns i trakten.
Deras form och antal, ansåg han, stämde dessutom fullkomligt
överens med den beskrivning »om gamle götarnas offer», som
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Johannes Magnus lämnat i första boken, tolfte kapitlet, av sin
Svea och Göta krönika från 1554. Med ett fritt förhållande till
denna skildring avbildas ett offertåg i gravyrens nedre högra
hörn. Processionen med facklor, musikinstrument och standar tågar mot ett fält där knäböjande människor utövar någon

{b}
{d}

{c}

{e}

form av rit under överinseende av tre överstepräster vid var sitt
altare {a}.
I förlagan, tecknad av fortifikationsofficeren Johan Lithén,
är samma scen mer städad och mindre fantasifull {b}. De lövruskor som människorna bär i teckningen har förvandlats till
standar och fälttecken i överföringen till gravyr; på en kvinna
till höger i bild har lövruskan i stället förvandlats till en fantastisk diademliknande huvudbonad. En nutida betraktare får
knappast fornnordiska associationer av bilden; klädedräkt och
attiraljer leder snarare tankarna till antikens Rom – det anas
till och med ett spöknippe hos en av deltagarna. Gravören, den
invandrade holländaren Johannes van den Aveelen, har av allt
att döma inspirerats av någon antik offerscen, som de suovetaurilier (djuroffer till Mars’ ära) som avbildats på gamla triumfkolonner och altarreliefer. I en livfull teckning (Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam) utförd av den nederländske
gravören Hendrik Goltzius (1558–1617) tycker man sig känna
igen både oxen som föses fram och altarna med offereldar från
Finstabladet {c}.
Att tankarna leddes till Rom låg helt i linje med de göticistiska anspråken, och att motivet hade stor betydelse i sam-
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{f}

manhanget framgår av att det återkommer i den cul-de-lampe,
slutvinjett, som var tänkt som utgång i Upplandsavsnittet i
den aldrig tryckta textdelen. Aveelen har denna gång lagt sig
närmre Lithéns förlaga, men gravyren har mer liv i linjerna än
teckningen {d–e}. Översteprästen med en mitraliknande huvudbonad har sin motsvarighet i Goltzius’ teckning. Liknande
scener förekommer också i Erik Reitz’ gravyr av hednatemplet
i Uppsala från 1694 {f}.

Inledning och tidig produktion – den franska perioden 1667–1674

Initiativet till att avbilda alla Sveriges sevärdheter i grafiska
blad var Erik Dahlberghs eget. Det fanns inget officiellt uppdrag när han vände sig till Karl XI:s förmyndarregering med en
begäran om ensamrätt på ett sådant arbete. Detta beviljades
den 28 mars 1661.
Uppslaget hade Dahlbergh fått under tiden i Frankfurt där
han kommit i kontakt med förlagshuset Merian, som specialiserat sig på historiska och topografiska planschverk. Dahlbergh
levererade egna förlagor till några bilder i Merians samtidskrönika Theatrum Europæum. När han fick regeringens privilegium på »Suecian» hade han förmodligen en del redan färdiga
teckningar, men omedelbart därefter inleddes en intensiv
teckningskampanj under resor i främst Mälardalen. Åren därefter vidgades omkretsen något och när Dahlbergh reste till
Paris på hösten 1667 hade han ritat av ett sjuttiotal platser från
Linköping i söder till Örbyhus i norr.
I Sverige fanns inga yrkesmän som kunde framställa koppargrafik av önskad kvalitet. I stället anlitade Dahlbergh några
av tidens främsta franska gravörer: Jean Marot, Jean Le Pautre,
François Campion, Nicolas Cochin samt Adam och Nicolas
Perelle. Deras uppgift var framför allt att gravera plåtar till den

historia om Karl X Gustavs bragder som Dahlbergh arbetade
med parallellt och som prioriterades av regeringen; det verket
utgavs 1696/1697 med text av statsvetaren Samuel von Pufendorf och 114 gravyrer huvudsakligen efter Dahlberghs förlagor.
Suecian var mer av ett sidoprojekt och Dahlbergh hade ännu
inte beviljats ekonomiskt stöd för arbetet.
Dahlbergh stannade i Paris i omkring ett år. När han återvände till Sverige sköttes de lokala kontakterna först av studenten
Samuel Agriconius (Åkerhielm), sedan av Sveriges resident i
staden Johan Ekeblad och sekreteraren Nils Eosander. Mellan
1667 och 1674 etsades ett sjuttiotal plåtar i Paris. I slutet av perioden hade de flesta förlagorna kommit till användning. För att
fortsätta arbetet krävdes nya teckningsresor, men Dahlbergh
var nu upptagen med andra uppgifter och i början av 1675 bröt
skånska kriget ut. Detta och andra omständigheter kom att
medföra ett decennielångt avbrott i arbetet med Suecian.
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{8} Dahlberghs teckning av grottan på Jacobsdal (dagens Ulriksdal) är en av hans finaste förlagor. Perspektivet är som ofta lite
valhänt, men miljö och figurer är
säkert och inspirerat tecknade.
På baksidan av samma blad
framträder motivet med röda
konturer. För att en förlaga skulle
bli spegelvänd på gravyrplåten,
och bilden således rättvänd i
trycket, överfördes motivet genom kalkering från baksidan.
Genom att ritsa konturerna mot
ett rödfärgat underlag skapades
stödlinjer på baksidan.
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Suecians tänkta utformning

Suecian som vi känner den i dag utgör bara en del av det tilltänkta projektet. Från 1661 arbetade Dahlbergh efter en konsekvent plan och eftersom han flitigt noterade vad som åstadkommits och vad som återstod har vi en god bild av verkets
planerade utformning.
Dahlberghs främsta förebild vad förlagshuset Merians Topographiæ Galliæ, utgivet i tretton volymer 1655–1661. Här beskrevs alla Frankrikes provinser i text och gravyr. Planschernas
format och komposition kopierades i Suecian. Topographiæ Galliæ bands i stående format och de liggande planscherna veks
därför på mitten innan de infogades. Så ville Dahlbergh även
se Suecian – den liggande presentationsform som blivit den
vanligaste etablerades senare.

{9} Majoriteten av Suecians bilder visar motiven ur ett lätt fågelperspektiv,
som helt och hållet var skrivbordsprodukter. Perspektivkonstruktionen över
Skokloster illustrerar ett led i processen att överföra en planritning till vy.
Arbetet krävde både geometriska kunskaper och konstnärlig känsla, för en
rent mekanisk överföring ledde ofta till skevheter i det färdiga perspektivet.
Dahlbergh har haft uppenbara svårigheter med Skoklostervyn och slutresultatet blev inte helt lyckat.
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Dahlbergh avsåg att dela in verket i fyra volymer: Stockholm
och Uppland; övriga Svealand och Norrland; Götalandskapen;
Finland samt de utrikes provinserna i Baltikum och Tyskland.
Bilderna till den första volymen färdigställdes i det närmaste
enligt plan. Norrlands städer och någon enstaka fornlämning är
graverade, och mycket mer hade inte Dahlbergh avsett. Bland
Götalandskapen saknas vyer från Skåne och Blekinge, bortsett
från Karlskrona; här skulle kompletteringar göras. Finland representeras enbart med sina landskapsvapen – bland de sista
motiv som graverades – och utsikter över staden Viborg respektive Kastelholm på Åland. De utrikes provinserna saknas helt i
materialet.
Meningen var att verket skulle ha en lång beskrivande text,
just som Merians topografiska arbeten. Av detta var det mycket
lite som verkställdes, men de typografiska dekorationer – vinjetter och anfanger – som skulle pryda texten färdigställdes på
1690-talet. Noterbart är att gravyrernas gruppering och bevarade textutkast inte stämmer överens dispositionsmässigt.

Suecia ns titelbla d

{a}

Dahlbergh lade ned mycket omsorg på Suecians graverade
titelblad, den så kallade frontespisen. Det var det första läsaren
mötte, och den luttrade Dahlbergh visste att många slog igen
boken om det inte gjorde rätt intryck. Detta grannlaga arbete
anförtroddes därför den skickligaste gravör Dahlbergh hade att
tillgå: fransmannen Jean Le Pautre.
Förlagan till frontespisen hade tecknats av Dahlberghs vän,
hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl. Bilden skulle spegelvändas vid graveringen, men Le Pautre företog, med Dahlberghs goda minne, därutöver ganska radikala förändringar i
bilden: den sittande krigsguden Mars blev stående, havsguden
Neptunus mer dynamisk, himlen försågs med en framflygande
ryktesgudinna som utbasunerade Sveriges rykte. Ansiktet på
Moder Svea fick dock inte förändras, betonade Dahlbergh, för
det var ett porträtt av änkedrottningen Hedvig Eleonora. Den
kulturintresserade drottningens moraliska stöd till Suecia-verket fick med andra ord ett erkännande på framträdande plats.
På det första provavdraget har motivet inte bearbetats med
gravstickel. Dahlbergh ville ha djupare skuggor, vilket lämpades sig för blad med stora figurer, ansåg han. Detta har åtgärdats
i nästa version – ett blad som bara är känt i ett unikt exemplar.
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{b}

Här är titeln fortfarande Suecia antiqua et moderna, som var den
arbetstitel verket hade fram till 1690. Textförfattaren Claudius
Örnhielm påpekade då att moderna snarast var italienska och
att det korrekta latinska ordet var hodierna. Detta har ändrats i
det färdiga bladet.
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{c}

I den sista versionen har någon av de holländska gravörerna
också försökta att förbättra lejonets ansikte. Dahlbergh var inte
nöjd med Le Pautres insats i detta stycke. »Gud give han hade
velat följa Klöckers lejon», skrev han suckande till sin medhjälpare Samuel Agriconius.

{d}

{10} »Kapell i Varnhems kyrka med konung Knut Erikssons grav. Konung
Knut Erikssons gravsten i Varnhems kyrka.» Monumenten över de medeltida
kungagravarna i Varnhem höggs i samband med Magnus Gabriel De la Gardies upprustning av kyrkan 1668–1671. Hällarna utformades efter mönster av
medeltida gravstenar i Sverige och Danmark.

{11} Finsta i Uppland kunde kopplas både till den vittberömda heliga Birgitta, som föddes här, och till den götiska forntiden, genom traktens många
fornlämningar. Gravfälten i bildens övre del uppvisar rikligt med stensättningar som i modern tid daterats till vikingatid. Norr är åt höger i bilden.
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Textförfattandet

Erik Dahlbergh planerade Suecian efter modell av förlagshuset Merians stora topografiska verk över Tyskland och Frankrike, vilka kan beskrivas som illustrerade textböcker. Han knöt
därför omedelbart författare till arbetet, men textframställningen kom att kantas av många problem.
Den 28 mars 1661, samma dag som Dahlbergh erhöll privilegium på sin topografi, avgick befallning från förmyndarregeringen till Johannes Loccenius att han skulle bistå med
texter på latin till det planerade verket. Loccenius var professor
i statskunskap i Uppsala samt rikshistoriograf. Han var född i
Holstein och tämligen opåverkad av den nationalromantiska
och självförhärligande historieskrivning som grasserade i Sverige vid denna tid.
Loccenius skrev i en saklig och korthuggen stil och när
Dahlbergh reste till Paris 1667 var texterna i stort sett klara. På
grund av det långa avbrott som uppstod efter 1674 kom de dock
aldrig till användning.
Inte förrän 1690 anlitades en ny skribent: rikshistoriografen
Claudius Örnhielm. Han grep sig an verket med överambitiöst
nit och gjorde en disposition i sex böcker om sammanlagt 65
kapitel, vilket inte var helt anpassat till Dahlberghs upplägg.

Örnhielm producerade många anteckningar och utkast men ett
provark från 1694 om åtta sidor var allt som lämnade tryckpressen. Av det vet vi i vilket fall att man nu planerade parallelltext
på latin, svenska franska och tyska.
Örnhielm avled 1695 och ersattes av den nye rikshistoriografen Petrus Lagerlöf, professor i filologi i Uppsala. Lagerlöf
började om från början och satte upp en rimlig arbetsplan, som
han ganska snart började frångå. Projektet ändrade inriktning
och ambitionen växte, men han levererade ganska regelbundet
vad han skulle. Sommaren 1698 inleddes äntligen tryckningen;
språken var nu enbart latin och svenska. Elva tryckark om 88
sidor hann tryckas på detta sätt i en upplaga om 1 500 exemplar
innan även Lagerlöf gick ur tiden.
Efter Lagerlöfs död trycktes ännu tre ark, delvis kompletterade av efterträdaren Olof Hermelin, men sedan avstannade
arbetet. Stora nordiska kriget bröt ut år 1700, Dahlbergh avled
1703, Hermelin, som övertagit ansvaret, försvann vid Poltava
1709 och det svenska stormaktsväldet gick i graven. Ytterligare
två författare hann utses – Bengt Högvall och Samuel Auséen
– men ingen av dem avsatte något i tryckt text.
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{12} Suecians texter förföljdes av motgångar. Johannes Loccenius’ manusutkast från 1660-talet förkastades sedan arbetet återupptogs efter tio års
avbrott. Till ny författare utsågs rikshistoriografen Claudius Örnhielm. Han
grep sig an arbetet med stort allvar, författade stora mängder text men kom
aldrig förbi inledningen. Ett första provark trycktes, men titelblad och tre sidor text i ett känt exemplar var allt det blev innan Örnhielm avled 1695. Han
hann ge verket dess slutliga titel med hodierna i stället för moderna. I detta
skede planerades ett verk med parallelltext på fyra språk: latin, svenska, franska och tyska.
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{13} År 1698 började äntligen tryckningen av Suecians textdel, men det trycktes endast fjorton duerner (två folioark i ett lägg) med svensk och latinsk text
av Petrus Lagerlöf och Olof Hermelin. De elva kapitlen innehåller en introduktion till Svea rikes namn, geografi och historia. Upplagan var 1 500 exemplar
och framställdes i Stockholm hos Nicolai Wankijfs änka 1698–1701.
Titelsidan, som bara är känd i ett exemplar, lyder: SUECIA ANTIQUA ET
HODIERNA SIVE REGNORUM SUECIÆ ac GOTHIÆ. Et Provinciarum, quæ
fub iis funt comprehenfæ, nova atque accurata descriptio, adjunetis choro atque topographicis in ære sculptis tabulis – Sweriges och Giöthes Konungarijkers
Sampt alle där till lydande Landskapers nya och noga Beskrifwelse / med hoosfogade Choro-och Topographiske Kopparstycken.

{14} Hörningsholm i Södermanland 1661. Denna tidiga gravyrförlaga ger
en god bild av anläggningen, som komponerats av disparata element. Den
medeltida borgen, som brändes av ryska trupper 1719, hade inget ordnat
samband med renässansträdgården nedanför. Spår av fiskdammarna till
vänster syns ännu i dagens terräng. Högarna i förgrunden föreställer en
kuphumlegård.

{15} Nästa uppslag. Johan Lithéns teckning av Enköping är utförd före

1687 i en realistisk stil som ger intryck av ögonvittnesskildring. De grålaverade figurerna och träden i förgrunden är tillförda av annan hand,
troligen Dahlberghs. Avsikten var att ge liv och djup åt motivet.
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va r d a g s l i v

En vanlig föreställning om äldre tider är att adel och bönder,
herrskap och tjänstefolk, levde i separata världar {a}. Inget kunde vara mer felaktigt. Sverige var, liksom alla andra länder, ett
utpräglat jordbruksland. Oavsett vilka andra näringsgrenar som
kunde blomstra i ett rike utgjorde jordbruket alltid basnäringen. Tidens aristokrater kunde uppbära höga statliga tjänster
eller militära ämbeten, men de var i allmänhet också godsägare
och i den egenskapen direkt involverade i handfast produktion
på ett sätt som i dag är mindre vanligt {b}. Om man inte grep
in i det aktiva arbetet så deltog eller övervakade man åtminstone när skörden skulle bärgas, när korna skulle kalva och när
skogen skulle avverkas. Man levde med i årets högtider och
bjöd gårdens folk på julförtäring, skördefest och slåtteröl. Relationerna var inte utan slitningar, men herremannen bevakade
inte bara legoavtal och dagsverksplikter utan kunde även agera
fadder åt gårdsfolkets barn och skydda de vuxna männen från
utskrivningar. I godsherrens frånvaro vid militära eller civila
ämbetsplikter var det inte sällan driftiga husfruar som skötte
gårdsdriften.
Suecians teckningar och gravyrer ger gott om exempel på
1600-talets vardagsliv i helg och söcken, såväl i staden som på

landsbygden. De flesta momenten i jordbrukets årsrytm kan
beskådas: harvning {c}, plöjning, sådd, slåtter, skörd {d–e} med
mera. Man kan iaktta mjölkning {f} och vallning, följa transporterna av olika produkter {g–h}, se hur vatten bärs in, kläder
tvättas {i} och gärdesgårdar anläggs {h}. Som sig bör är festskildringarna färre, men här och var förekommer dans kring
majstången och en stunds avkoppling framför öltappen {j–k}.
Fiske med metspö, håv eller mjärde är vanligt förekommande i
bilderna, både som nytta och som nöje, tycks det. {l–n}

{g}
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{a}

{b}

{c}

{d}

{e}

{f}

{h}

{i}

{k}

{j}

{n}

{l}

{m}

Graveringen fortsätter – den holländska perioden 1688–1715

Under 1670-talets andra hälft hade teckningsarbetet i stort sett
legat nere, men från 1680-talets början och fram till 1703 framställdes omkring 170 nya gravyrförlagor. Det var främst Göta
landskapen som avbildades, vilket gick lättare sedan Dahlbergh blivit landshövding i Jönköping. För somliga motiv, inte
minst Norrlands städer, fick Dahlbergh hjälp av andra tecknare
– antikvarier, fortifikationsofficerare med flera.
I juli 1684 hade Karl XI efter Dahlberghs hemställan beslutat att anslå statsmedel till Suecian. I stället för att förlägga
arbetet till utlandet kunde Dahlbergh nu engagera en gravör i
Sverige. Herman Padtbrugge anställdes 1686 men avled inom
ett år efter att ha producerat nio gravyrer. Johann Jacob von
Sandrart i Nürnberg levererade en gravyr, men samarbetet avbröts därefter.
Genom förläggaren Nicolaes Visscher i Amsterdam rekryterade Dahlbergh i stället holländaren Willem Swidde, som 1688
bosatte sig i Stockholm. Han gjorde först gravyrer till Karl X
Gustavs historia, men från 1690 arbetade han uteslutande med
Suecian. Swidde var en mycket skicklig gravör som dessutom
kunde förbättra många av motiven efter självsyn på plats. Fram
till sin död 1697 hann Swidde färdigställa 84 plåtar till Suecian.

En period hade han hjälp av svensken Erik Reitz, som producerade ytterligare ett trettiotal gravyrer. Ett tjugotal motiv lät
Swidde utföra i Nederländerna.
Genom Visschers förmedling lyckades Dahlbergh enrollera
en annan holländare: Johannes van den Aveelen, som kom att
bli den mest produktive gravören. Han kom till Sverige i oktober 1698 och arbetade med Suecian fram till 1715, alltså ett
drygt decennium efter Dahlberghs död. När han lade ned etsnål och gravstickel hade han färdigställt inte mindre än 143
plåtar.
På våren 1702 övertog Kanslikollegium till Dahlberghs stora
förbittring inseendet över Suecian. Det formella ansvaret lades i rikshistoriografen Olof Hermelins händer. Även om det
smärtade Dahlbergh att förlora tillsynen över sitt skötebarn
hade det den goda följden att arbetet drevs vidare även efter
hans död. Från 1708 leddes arbetet av Elias Brenner, assessor
i Antikvitetskollegiet och själv en skicklig miniatyrmålare och
gravör. Han framställde själv de sista förlagorna, som föreställde Finlands landskapsvapen och graverades av Aveelen.
Efter 1715 graverades inga fler motiv. Förlagorna var slut och
krig och ockupation medgav inga flera teckningsresor. Karl
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XII hade dessutom strukit posten för en gravör ur Kanslikollegiets budget, så det fanns inte längre något löneutrymme för
Aveelen. Det fattades, så vitt känt, inget formellt beslut om att
lägga ned arbetet, utan Sueciaprojektet kan sägas ha självdött.

{16} Höjentorp 1694. Magnus Gabriel De la Gardies präktiga träslott drogs
in till kronan 1680. På gravyren genomför Karl XI en trupprevy på förplatsen.
Kungens drabanter är på ingång. Slottet förstördes i eldsvåda 1722. På detta
provtryck har justeringar ritats till med rödpenna. Detaljerna är korrigerade
i den färdiga gravyren.
{17} »Det lysande och härligt utsmyckade slottet Sjö från den sida, som vetter åt den ljuvliga trädgården.» I Willem Swiddes egenhändiga förlaga till Sjöö
i Uppland kunde han ekonomisera ritningen och bara färdigställa ena halvan
av den symmetriska teckningen. På parteren syns tunna stödlinjer i blyerts,
spår från när Swidde skapat vyn utifrån en planritning över trädgården.
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Teknik och framställning

Att framställa koppargravyrer var en omständlig process i
många led. Inte sällan kunde det gå flera decennier från första
skiss till färdigt tryck.
Teckningsmaterialet kan delas in i flera kategorier: skiss,
renritning, förlaga. Sedan motivet överförts till kopparplåten
gjordes provtryck som kontrollerades och justerades, ibland i
flera omgångar, innan den färdiga gravyren framställdes.
Processen kunde se olika ut beroende på upphovsman, men
den överväldigande delen av gravyrförlagorna framställdes av
Dahlbergh själv. Han utgick från blyertsskisser som han ofta
själv utfört på plats inför motivet. Dessa visar vad han hade för
ögonen, utan tillägg. Vid skrivbordet utförde han sedan en renritning, som ibland innebar att han kombinerade flera skisser
till en bild. Renritningen låg till grund för en förlaga, som liknade den färdiga gravyren så mycket som möjligt, med grålave{18} Kalmar på 1680-talet. Den gamla befästa gränsstaden hade flyttats
till sin nuvarande plats med början på 1640-talet. Stadens befästningar
förstärktes efter Dahlberghs ritningar på 1680-talet. Erik Dahlberghs gravyrförlaga har kompletteringar och korrigeringar i rödpenna av Willem
Swidde.
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{19} Gravören Herman Padtbrugge framställde sina egna
förlagor, som var spegelvända
redan från början. På det sättet
kunde förlagan läggas direkt på
gravyrplåten och motivet punkteras eller ritsas med en vass
nål. Detta fördärvade emellertid
i många fall förlagan och i bilden
av Svartsjö kan man se hur stora
sjok fallit bort där Padtbrugge
ristat igenom papperet. Till och
med konstnärens signatur är
spegelvänd på teckningen.
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rad skuggning. Denna sorts ambitiösa förlagor blev ovanligare
över tid – gravören klarade sig ofta med enklare renritningar
och kompletterade själv med staffagefigurer och skuggeffekter.
Den gravyrteknik som användes var etsning på kopparplåt.
Kopparplåten täcktes med en etsgrund bestående av tunn
hartslack. Motivet ristades i etsgrunden med en nål. Sedan lades plåten i ett syrabad, som frätte spår i plåten där den inte
skyddades av etsgrunden. Sedan etsgrunden tvättats bort kunde motivet bearbetas vidare med ett vasst verktyg, en gravstickel.
Det fanns olika tekniker att överföra motivet från förlaga till
kopparplåt. Om man framställde en spegelvänd förlaga kunde
den läggas på plåten och konturerna punkteras eller kalkeras
direkt i etsgrunden för att sedan fyllas i. Motivet blev då rättvänt i trycket. Denna teknik användes enbart av Herman Padtbrugge, som framställde sina egna förlagor.
Dahlberghs förlagor var alltid rättvända, vilket innebar att
de måste spegelvändas i överföringen. En vanlig metod var att
lägga bilden på ett rödfärgat underlag och fylla i konturerna. Motivet framträdde då som en linjeskiss på baksidan. Ett infärgat
blad lades på plåten och teckningen placerades med framsidan
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neråt över detta. Motivet kalkerades än en gång med ett trubbigt verktyg varpå teckningen framträdde som en skuggning i
etsgrunden som sedan fylldes i med etsnål. Normalt var det bara
byggnader och raka linjer som överfördes på detta sätt, medan
figurer och växtlighet kopierades på fri hand från motivet.
I detta första, etsade skick gjordes provtryck av plåten för
att se var det krävdes ytterligare bearbetning med gravstickel.
Felaktigheter i motivet kunde rättas genom att plåten hamrades ut.
Sista momentet var att tillföra texten. Det gjordes alltid med
gravstickel och ofta av specialiserade gravörer. Provtryck kallas
ibland avant-les-lettres, »före bokstäverna», eftersom de saknar
den färdiga texten.
Koppartryck är en djuptrycksteknik. Trycksvärtan arbetades in i de graverade fördjupningarna och överflödig färg torkades bort. Papperet fuktades för att sluta tätare mot plåten och
plåten valsades under högt tryck. Mellan varje tryck behövde
plåten infärgas på nytt.
Tryckningen slet på plåtarna och efter en tids användning
var det ofta nödvändigt att retuschera motivet. Detta gör att
små variationer kan uppträda i bladen.

{20} Förlaga, och två provtryck till Svealands vapen. Förlagan är tecknad av David Klöcker Ehrenstrahl. Det första provtrycket med enbart etsning
och utan landskapsvapnen. I det senare provtrycket
har skuggeffekterna förstärkts med gravstickel och
landskapsvapnen tillfogats. Inskriptionen har ännu
inte påförts.

{21} Provtryck av Drottningholm från söder av Willem Swidde. Hela motivet är graverat
på en plåt, men Swidde har sparat ut ca 5 millimeter där plåten skall kapas. På grund av
den normala storleken på tryckarken behövde de större plåtarna delas. Motiven sammanfogades sedan efter tryckning. Den mindre vänstra tryckplåten förkom någon gång under
1700-talet och en kopia gjordes av Samuel Andersson på 1810-talet. Den felande biten
återfanns senare och bägge plåtarna finns i dag på Nationalmuseum. I alla faksimiltryck av
Suecian är det emellertid Anderssons kopia och inte originalgravyren som återges.
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fa r t y g

Alla större städer var sjöfartsstäder i äldre tid och segelfartygen
skänkte en föränderlig kuliss åt stadsbilden. De stora örlogsfartygen har kallats flytande palats, men även handelsskeppen
kunde vara rikt utsmyckade. Deras skulpterade och bemålade
akterspeglar bar med sig konstnärliga impulser från främmande
länder.
Dahlbergh avbildade fartyg han såg med stor noggrannhet.
När han 1664 gick på Skeppsholmen – som hyste Sveriges
största skeppsvarv och vid denna tid var huvudstation för flottan – för att avbilda Stockholm tecknade han flera av flottans
stora örlogsfartyg. På en flyktig skiss kan man med stor säkerhet identifiera skeppen »Draken», »Svärdet» och »Wrangel».
På en annan, mer utarbetad teckning ser man två riggade fartyg som utan tvekan återgår på verkliga förebilder, dock oklart
vilka {a}. De bägge skeppen känns ännu igen i Willem Swiddes
vy över Stockholm från öster, men detaljerna har förändrats
och eftersom gravyren är trettio år yngre kan det inte längre
karakteriseras som en ögonblicksbild och källvärdet är mer begränsat {b}.
Ett annat vanligt staffagemotiv är de jakter som adeln använde för frakter mellan lustslotten. De användes både för per-

sontransporter och för att frakta bohag och husgeråd. Herre
mansboningarna var sällan fullutrustade på sådana dyrbara
utensilier, utan man flyttade runt dem allt efter lägenhet. I
åtminstone ett fall kan vi på goda grunder anta att den avbildade farkosten är tecknad efter verklig förebild. Det är ett endäckat och fullriggat skepp med omkring tjugo kanoner, varav
sju skymtar fram genom de öppna kanonportarna. Skeppet bär
riksamiralen Carl Gustaf Wrangels vapensköld och motsvarar
ett av de mindre örlogsfartygen i flottan {c}. Vanligare än denna
sorts pinasser är emellertid en form av smäcker, skonerttacklad
slup av holländsk typ, ofta med ett ovalt läbord mitt på som
sänktes i vattnet för att hindra avdrift. Bland bilderna före
kommer både salsslupar, med täckt överbyggnad, och öppna
farkoster {d}.
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{a}

{c}

{b}

{d}
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{23} Äreporten på dagens Gustav Adolfs torg
uppfördes efter modell av Konstatinbågen i
Rom till drottning Kristinas kröning 1650. Fastän den var utförd i trä och duk stod den åtminstone fram till 1663/1664. Dahlbergh torde ha
utfört skissen ett par år dessförinnan. Bakom
kolonnen till höger om mittvalvet finns ett införingstecken med vilket Dahlbergh skrivit en
påminnelse till sig själv på tyska: »Pilastern inte
att förglömma.»

{24} Renritningen med tillfogad utsmyckning
har Dahlbergh utfört hemma vid skrivbordet.
Han har kämpat för att få perspektivet korrekt,
men inte riktigt lyckats.
{22} »Karta över Bråvalla hed i Småland, Kronobergs län, Allbo härad i Värend, där svear
och götar utkämpade sina över hela Norden
beprisade strider med hunner, cimbrer, danskar, jutar, frieser och andra mäktiga folkslag,
med många ännu synliga gravar och minnesmärken över de fallna.». Motivet är graverat
på en plåt avsedd att delas horisontalt på mitten och sammanfogas till ett avlångt blad.
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{25} I gravyrförlagan har Dahlbergh berikat miljöskildringen med salubodar till vänster. Kvarnhjulet som skymtar genom det vänstra valvet
har följt med från den ursprungliga skissen.
Bladet har också fått en påskrift på tyska och
latin, de bägge språk som verket inledningsvis
var tänkt att tryckas på. Nedtill har Dahlbergh
skrivit en dedikation till drottning Kristina.

{26} Provtryck av Jean Marots gravyr. Överskriften och texten i triumfbågens inskriptionstavla
är tillförd med penna. Den beskrivande texten
var vanligen det sista som tillfördes gravyren och
det arbetet utfördes ofta av särskilda specialister. Marot har i möjligaste mån försökt att korrigera det skeva perspektivet i Dahlberghs förlaga.

{27} Den färdiga gravyren har försetts med en
ny vapensköld och utsikten genom mittvalvet är
helt förändrad fastän provtryckets vy helt stämmer överens med förlagans. Somliga av skulpturerna har tillförts nya attribut och en del andra
detaljer har justerats, såsom slottets tornspira.

{23}

{25}

{24}

{26} ›

{27}
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mode

Suecians bilder ger en utmärkt provkarta på klädedräktens
förändringar över tid och i olika samhällslager. Bäst representerade är naturligtvis de högre stånden. Vid Åkerö slott i Södermanland har Erik Dahlbergh avbildat en förnäm dam med
uppvaktning och livréklädd betjäning {a}. Det skulle rentav
kunna vara drottning Kristina som väntar på att få sin kaross
skeppad över vattnet. Bilden är tecknad 1661, då drottningen
besökte sitt gamla hemland.

I de tidiga motiven bär herrarna vida så kallade rhengrevebyxor, närmast byxkjolar, och damerna har breda hurluberlufrisyrer – denna typ av korkskruvslockar har gett upphov till
uttrycket huller-om-buller {b}. I senare teckningar och gravyrer
ser man i stället män i allonge-peruker och smala franska livrockar medan kvinnorna bär håret uppsatt i höga så kallade
fontanger och har klänningar med många applikationer {c–f}.
{a}
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{b}

{c}

{f}

{d}

{e}

Suecian under 1700-talet

Sedan arbetet avstannat 1715 producerades inga flera bilder till
Suecian. Stora nordiska kriget avslutades genom en serie freder 1719–1721. För att lösa rikets skuldkris inrättades Riksens
ständers kontor, föregångare till Riksgälden. Suecia-materialet
medräknades i de tillgångar man ansåg sig kunna slå mynt av.
Kring mitten av 1720-talet inventerades samlingarna – somliga
blad fanns i upplagor upp till 1 500 exemplar eller mer, medan
somliga andra helt saknades. Försöken att återuppliva textförfattandet blev resultatlösa, men de blad som felade trycktes
upp och ett register upprättades. På så sätt sammanställdes en
upplaga om 600 exemplar, som började säljas 1729 eller 1730.
Denna upplaga var slutsåld mot slutet av 1740-talet, men en
stor mängd udda blad såldes ännu styckevis.
Här kunde historien om Suecian ha tagit slut om inte den
stora branden i Klara i Stockholm 1751 oväntat väckt nytt liv i
den. Bergsdirektören Daniel Tilas, som bodde i de drabbade
kvarteren, fick se sin gård och alla ägodelar gå upp i lågor. I försöken att rekonstruera sitt bibliotek vände han sig till Riksens
ständers kontor för att skaffa fram en ny Suecia-volym, men där
fanns inget komplett exemplar att få. Han tog då på sig att själv
verkställa ett nytryck efter att Vetenskapsakademiens gravör

Carl Bergquist fått retuschera plåtarna. Fram till 1766 framställdes 450 exemplar på detta sätt. Sedan Riksens ständers kontor
lagts ned fördelades upplagan mellan Kanslikollegium, att användas som statsgåva, och Kungliga biblioteket, att förstärka
förvärvsbudgeten och användas i bytesverksamhet. Biblioteket
hanterade detta lager fram till 1855, då återstoden såldes på
auktion.
Erik Dahlberghs egna papper, inklusive handteckningarna
till Suecian, överlämnades strax före eller omedelbart efter hans
död till Kanslikollegium och Riksarkivet. Efter Gustav III:s
död överfördes teckningarna till det nyinrättade Kongl. museum, ursprunget till Nationalmuseum. Plåtarna hanterades från
1720-talet av Riksens ständers kontor innan de överlämnades
till Kungliga biblioteket 1770.
På 1880-talet omorganiserades de statliga lärda verken.
Dahlberghs handteckningar överfördes därvid tillsammans
med lejonparten av den skriftliga dokumentationen till Kungliga biblioteket medan kopparplåtarna flyttades till Nationalmuseum. Sådan är uppdelningen än i denna dag även om
fragment av samlingarna också återfinns på Riksarkivet och
Uppsala universitetsbibliotek.
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{28} Uddevalla skans i början av 1700-talet. Befästningsbilder är ovanliga i
Suecian. Denna teckning utfördes av Dahlberghs gamle medarbetare Johan
Lithén (Litheim), som ansvarade för fortifikationen i Göteborg från 1708. Han
reste samtidigt runt och inspekterade de västsvenska försvarsverken. Denna
gränsort mot det danska riket hade hög beredskap under dessa år, vilket fram-

går av teckningen där trupper kommer marscherande från både höger och
vänster. På våren 1710 fick Lithén själv i uppdrag att iståndsätta skansen. Den
gravyr som framställdes av Aveelen 1713 utgick dock från en annan förlaga,
där den ganska oansenliga staden breder ut sig över bilden medan skansen
enligt vanligt mönster förpassats till bakgrunden.

ekonomibyggna der

I Sverige finns en hel del slott och herrgårdar bevarade från
stormaktstiden, men dagens besökare får ofta en falsk bild av
hur dessa miljöer tedde sig i äldre tid. Ett herresäte var inte bara
en representativ stormannaboning utan också en till stora delar
självförsörjande jordbruksenhet med allt vad det innebar. Inte
minst fanns där en lång rad nytto- och ekonomibyggnader som
senare tider raserat i takt med att jordbruksverksamheten först
rationaliserats sedan avskaffats. Mängden och arten varierade
med gårdens storlek och funktion, men till dessa byggnadstyper hörde ladugårdar, stallar, fähus och hönshus, vagnshus,
visthus, bagarstugor, brygghus och iskällare, kvarnar, smedjor
och vedbodar, tvättstugor och drängstugor, inte sällan båthus
och badstugor vid sidan av en hel del annat.
Vid större herremanshus kunde ekonomibyggnaderna inordnas i en arkitektonisk helhetsverkan, men vanligare var att de
utgjorde ett myller av större eller mindre byggningar utspridda
över ägorna. I Dahlberghs bilder framträder denna typ av bebyggelse framför allt i teckningsmaterialet medan de många
gånger redigerats bort i de färdiga gravyrerna eftersom de ansågs skämma de representativa miljöerna. {a–e}
{b}
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{a}

{c}

{e}

{d}

Faksimil- och reproduktionstryck

Sedan de sista resterna av den ursprungliga upplagan och Tilas’
tilltryck försvann från marknaden 1855 har flera faksimil- och
reproduktionstryck sett dagens ljus. Den första gavs ut av Per
Adolf Huldberg 1856 och ånyo 1857–1858. Huldberg hade förvärvat Kungliga bibliotekets restupplaga och hans avsikt var att
komplettera dessa gravyrer med litografiska reproduktioner.
Det är tveksamt om detta någonsin gjordes; i vilket fall torde
de inte ha förslagit långt givet verkets stora efterfrågan. Kända
exemplar av Huldbergupplagan består uteslutande av litografier.
Denna upplaga försågs också med en beskrivande text av Carl
Ferdinand Lindström, amanuens vid Kungliga biblioteket.
Redan 1864–1865 utgavs en ny upplaga genom Ph. H. Mandel. Reproduktionerna var i denna utgåva sämre än i Huldbergs
och motiven hade krympts omkring 20 procent. Även denna
utgåva hade en beskrivande text, delvis kopierad efter Lindströms.
Vid sekelskiftet 1900 utgavs en upplaga med vetenskapliga
anspråk av Wahlström & Widstrand genom riksantikvarien
Hans Hildebrand. Reproduktionerna var bättre än i de tidigare
upplagorna, men verkets stora förtjänst låg i de historiska kommentarerna.

Än mer pedagogisk var den så kallade folkupplaga, som utgavs av gymnasielektorn Aron Rydfors på Fröléen och comp:s
förlag. Varje objekt blev ingående beskrivet i text. Formatet var
stor stående kvarto och bilderna var rejält krympta. Gravyrernas detaljer gick därmed förlorade, men i gengäld åstadkoms
en utgåva som man enkelt kunde bläddra och läsa i. Den första
upplagan 1910 följdes av nya 1911, 1924, 1928 och 1935.
Inför trehundraårsminnet av Dahlberghs födelse utgav
Wahlström & Wistrand 1920–1924 en ny utgåva med en omfattande text författad av amatörhistorikern Erik Vennberg.
Han utredde Suecians komplicerade utgivningshistoria och
gav gravyrerna en säker datering. Värdet av utgåvan ökades av
reproduktionerna, som är de bästa som åstadkommits bland nytrycken. Denna utgåva publicerades på nytt 1983, men då med
väsentligt sämre reproduktionsteknik.
I mitten av 1960-talet publicerade religionshistorikern Åke
Ohlmarks en volym med förminskade reproduktioner av Suecians gravyrer, vilka kompletterades med bilder ur andra äldre
bildverk och beskrivningar ur samtida källor. Sammanlagt fem
utgåvor publicerades mellan 1965 och 1978.
Det är att märka att några av Suecians originalplåtar hade
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förkommit före 1800-talets början och dessa motiv nygraverades därför av Samuel Andersson. Dit hör Hudiksvall, Rommelborg och en bit av Drottningholm från söder. I samtliga nytryck
är det Anderssons kopior som reproducerats.
Åren 1963–1970 utgav folklivsforskaren Sigurd Wallin och
Norstedts en värdefull utgåva i fyra volymer med fotografier av
alla kända Suecia-teckningar.

I Svenska Akademiens ursprungliga uppgifter ingår att »årligen låta prägla en
Skådepenning öfver någon Stor Svensk Man». Den avbildade skall samtidigt
bestås en levnadsteckning författad av någon av akademiledamöterna.
Den förste som redan under Svenska Akademiens grundningsår hedrades
på detta sätt var Erik Dahlbergh. Den biografiska skissen författades av prosten och historikern Carl Gustaf Nordin och publicerades i första årgången av
Svenska Akademiens handlingar. Medaljen, som slagits av Carl Gustaf Fehrman, kopierades till titelsidan av Johan Fredrik Martin.
Akademien hade inte kunnat enas om vilken av Dahlberghs många bedrifter som skulle uppmärksammas i medaljen och kombinerade därför två
i en bild: Karl X Gustavs tåg över Bält och Karl XII:s övergång av Düna, två
legendomsusade bedrifter som Dahlbergh medverkat till.
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den sv ensk a skogen

{a}

{b}

Sueciamaterialet lämnar en bred provkarta med skildringar
av det svenska skogslandskapet. Precis som med bilderna av
slott och fornlämningar ger somliga framställningar ett trovärdigt intryck medan andra är fria fantasier med liten bäring på
det svenska landskapet. Av förklarliga skäl var det de franska
gravörerna som hade svårast att förhålla sig till en naturtyp de
aldrig skådat med egna ögon.
Dahlbergh kunde i sina naturskildringar visa sig som en styv
tecknare som med böljande, nästan impressionistiska streck
snabbt skissade upp ett levande landskap. I en teckning från
Räfsnäs kungsgård i Södermanland har han med ritstift och
penna fångat den frodiga sommargrönskan på udden som skjuter ut i Mälaren. {a} Naturtypen är dock av en ganska obestämd
art. Gravören Adam Perelles återgivning av samma vy är lika
romantisk i sin art, men har föga med svenskt landskap att göra.
{b}
Ett annat prov på deras samarbete är vyn över Stockholm
från Kungsholmen. Här har Dahlbergh tydligare förankrat
skogstypen genom att placera in några granar. {c} Perelle har så
gott han kunnat försökt att följa förlagan, men några igenkännbara svenska trädsorter har han inte förmått återge. {d} Bättre
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{c}

{d}

{e}

{f}

har han i så fall lyckats i bilden av Almarestäket där vad som ser
ut som en gran täckt med hänglav fyller förgrunden. Rötterna
som slingrar sig över klippan ter sig också igenkännbara för var
och en som vandrat över de höga berghällar som stupar ner i
Mälaren. {e} Granen i Dahlberghs förlaga är kuriöst nog mycket
stelare och mer livlös. Den är ritad vid skrivbordet och saknas i
skissen utförd på plats, som annars ger en övertygande bild av
mellansvensk blandskog. {f}
På ett annat sätt har denna skogstyp fångats av Herman Padtbrugge när han avbildat Ekebyholms slott i centrala Uppland.
I gravyren har han noga följt sin egen förlaga, men det samlade
intrycket skiljer sig kraftigt mellan bilderna. {g–h}
En som visade mästerskap – här som på så många andra områden – i att avbilda det svenska skoglandskapet var holländaren Willem Swidde. Hans skicklighet kom till synes såväl med
ritstift och penna som med etsnål. Ett fint exempel på hans
uppfattning är den halvfärdiga förlaga som han egenhändigt
utförde till Ekolsunds slott i Uppland. Dahlbergh hade redan
framställt en förlaga och Swiddes avsikt med att rita om motivet var väl att justera Dahlberghs stela perspektivkonstruktion,
men förekomsten av två förlagor ger oss möjligheten att jämföra

deras förmågor även som tecknare. Trädgårdsparterren inramades på bägge sidor av trädalléer och utanför dem utbredde sig
naturskogen av blandtyp. Dahlberghs behandling av lövträden
är stel och repetitiv; barrträden sticker upp som jämnhöga och
livlösa spetsar. {i} I Swiddes händer har redan de likformiga
alléträden fått en mer naturlig volym men kontrasten är ändå
tydlig mot de friväxande lövträden i bakgrunden. Barrträden
har fått en täthet i grenverket och en böljande variation som ger
ett mycket mer livfullt intryck än hos Dahlbergh. {j} Även med
etsnålen kunde Swidde övertygande skildra den okultiverade
urskogens dramatiska och spretiga trädvariation, som i bilden
av Ericsbergs slott i Södermanland. {k}
En annan kompetent naturskildrare var Erik Reitz, som troligen var svensk och säkerligen förtrogen med den inhemska
naturen. I bilden av Nynäs slott ser man en drivet återgiven
skogsbacke som sluttar ner mot Rundbosjön med buskvegetation, låga granar och enar. Mellan partierna av växtlighet sticker
karga klippor upp och man kan föreställa sig hur det knastrar av
barr och kvistar under fötterna när man rör sig över hällarna. {l}

56

{g}

{h}

{i}

{k}

{j}

{l}
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{29} I Dahlberghs bilder står kulturen – städer, slott, trädgårdar, kyrkor –
helt i centrum. Den vilda naturen tjänar endast som bakgrund eller för att inrama motiven. I filmen »Tassemarken» har konstnären Johan Thurfjell klippt
ut naturmotiven från ett sjuttiotal av Dahlberghs bilder och satt samman
dem till en långsam resa genom vildmarken.

jakt

{b}

Jakt är ett urgammalt näringsfång som under 1600-talet också
hade blivit en idrott och ett nöje bland särskilt de högre stånden. Jakträtten inskränktes redan i de medeltida landskapslagarna och genom särskilda stadgor 1647 och 1664 blev den ett
adligt privilegium – rovdjur som varg, räv och björn var dock
fria att jaga. I de flesta delar av landet förbjöds allmogen även
att jaga småvilt annat än med snaror {a}.
I Suecian förekommer rikligt med jaktmotiv. Vanligast var
så kallad drevjakt där drevkarlar med lurar och spjut skrämde fram bytesdjuren ur deras gömslen och hetsade dem mot
särskilda punkter där de kunde nedläggas. Ofta avskärmades
området med så kallat jakttyg, nät som spändes upp för be-

gränsa djurens flyktmöjligheter {b}. På Willem Swiddes gravyr
av Drottningholms trädgårdsparterr ser man ett par karlar som
förbereder sådan utrustning och matar sina jakthundar. Männen bär knähöga kragstövlar och hirschfängare, ett kort kraftigt svärd som användes för att avliva bytet {c}. (Den högra,
morrande hunden är bortretuscherad i den färdiga versionen
av bladet.)
På holländaren Johannes van den Aveelens gravyr över Karelens vapen är en grupp bönder i färd med skyddsjakt på ett rovdjur. Aveelen torde inte ha tillbringat mycket tid i de svenska
skogarna och det är svårt att avgöra om bytet skall vara en varg
eller en björn {d}.
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{c}

{d}

{a}

{30} »Mina Erich Dahlbergs giorda Reesor uti min wandrings tid genom
werlden.» I slutet av sitt liv, 1696, sammanfattade Dahlbergh de resor han
gjort, de länder han besökt och de kungligheter han mött. Den sammanlagda
sträckan blev 13 989 3/4 mil. En dåtida svensk enhetsmil motsvarade 10 689
meter.
»Hafwer altså min resa till d. 1 Augusti 1696 igenom denna werlden warit
öfwer 14000 Mihl, och altså efter Mathematicorum mening Tre gånger kring
om Jordenes krets, och utom mitt fädernesland besedt åtta Konunga Riken
och hela Romenersk Keijsardömet så i Tyskland som i Italien, och i warande
min resa sedt 23 Kongl. Pärsoner el: Krönte hufwuden neml:

1. Dråttning Christina.
2. Dråttning Maria Eleonora.
3. Konung Carl Gustaf.
4. Dråttning Hedvig Eleonora.
5. Konung Carl den XI.
6. Ferdinandus Imperator.
7. Keijsarinnan Maria Gonzaga.
8. Ferdinandus 4 Rom: Rex.
9. Leopoldus Imperator.
10. Innocentius 10 Papa.
11. Alexander 7 Papa.
12. Molino Venetiarum Dux.
13. Ludvic 14 Rex Galliae.
14. Theresia Regina Galliae.
15. Carolus 2 Rex Angliae.
16. Regina Angliae.
17. Jacobus Rex Angliae.
18. Wilhelmus Rex Angliae.
19. Christian 4 Rex Daniae.
20. Friedericus 3 Rex. Daniae.
21. Sophia Amalia Regina Daniae.
22. Uldrica Eleonora Rex [!] Sueciae
23. Christianus 5. Rex Daniae.»
I uppräkningen av länder han besökt räknade Dahlbergh enbart kungariken,
inte republiker och furstendömen. Utöver Tyskromerska riket var det: Danmark, Norge, Polen, Ungern, Böhmen, Neapel, Frankrike och England.

62

{31} Erik Dahlberghs sista befattning var som generalguvernör i Riga 1696–
1702. Som sådan försvarade han staden mot de sachsiska truppernas anfall
i stora nordiska krigets inledning tills dess Karl XII anlände med en undsätt-

ningsstyrka. Under Dahlberghs överinseende avbildade Johan Lithén bataljen
för ett planerat historieverk över Karl XII.

Katalog

{1} Johan Lithén. förarbete till SAH I:130, 1695, blyerts och lavering, 14 × 34 cm. KB, KoB, Nescher
N130.
{2} Erik Dahlbergh, SAH, paginerad i blyerts: s.
I:1–150, s. II:1–76, s. III:1–127; Index: s. [1] 2–13,
Efter index finns en handskriven text: »acc. 127.
Templan Ulrica Elionora. Londini angl. 1728.»,
37 × 49 cm. KB, KoB, Dahlb. (Ex I.).
{3} Dahlberghs egenhändiga avskrift av släktanteckningar i en Bibel, som numera förvaras på
Riksarkivet i Helsingfors. Bläck på papper,
33 × 22 cm. KB, HS, I.d.2.
{4} Förarbete till SAH I:82, blyerts, penna, akvarell
och lavering, 28 × 20 cm. KB, KoB, Nescher
N82.
{5} Erik Dahlbergh, renritning i blyerts, lavering
och penna, 24 × 37 cm. KB, Dahlb. Handt. 6:7.
{6} Gravyr av Samuel Blesendorff efter Elias Brenner, 1698. Plåt 26 × 18 cm. SAH I:4.
{7} Blyerts och penna, 1701, 31 × 19,5 cm. KB, HS,
I.d.2.
{8} Erik Dahlbergh, förlaga till SAH I:88, efter
1664, blyerts och rödkrita, 14 × 41 cm. KB, KoB,
Dahlb. Handt. 4:14.
{9} Erik Dahlbergh, renritning före 1674, förarbete
till SAH I:140, penna och blyerts, 85 × 107 cm.
KB, KoB, Dahlb. Handt. 11:18.
{10} Handritad förlaga till SAH III:67, blyerts, penna
och lavering, monterad bild sammanfogad av
flera segment, 27 × 17 cm, 5 × 21 cm. KB, KoB,
Dahlb. Handt. 9:55b.
{11} Johan Lithén, förlaga till SAH I:102, penna och

lavering, 26 x 39 cm. KB, Nescher N102.
{12} Titelblad ur Claudius Örnhielm, Svecia antiqua
et hodierna, KB, F1700/Fol.
{13} [Erik Dahlbergh], SAH, arken A–O paginerade
[1] 2–104, 125–132, avbrottet i pagineringen
motsvarar inget avbrott i texten, 33/38 × 21/25
cm. KB, KoB, Dahlb. PT, Text.
{14} Förlaga till SAH II:19, blyerts och lavering,
28 × 35 cm. KB, KoB, Dahlb. Handt. 7:11.
{15} Johan Lithén och Erik Dahlbergh (?), förlaga till
SAH I:65, blyerts, lavering och penna, 12 × 37
cm. KB, KoB, Dahlb. Handt. 3:26.
{16} Provtryck av Willem Swidde med justeringar
med rödpenna, plåten 21 × 34 cm. KB, KoB,
Dahlb. AL B.76.
{17} Willem Swidde före 1694, handritad förlaga till
I:138, blyerts, lavering och penna, 21 × 43 cm.
KB, KoB, Dahlb. Handt. 5:25.
{18} Handritad förlaga till SAH III:75, blyerts, lavering, penna och rödpenna, före 1687, 21 × 43 cm.
KB, Nescher N303.
{19} Herman Padtbrugge 1686, förlaga till SAH I:84,
penna och lavering, 21 × 32 cm. KB, KoB, Dahlb.
Handt. 3:56.
{20} David Klöcker Ehrenstrahl, Insigne principale
Regni Sueciæ, förarbete till SAH I:7, blyerts,
penna och lavering, 31 × 19 cm. KB, KoB, Dahlb.
Handt. 1:8.
		 Jean Le Pautre, Insigne principale Regni Sue
ciæ, förarbete till SAH I:7, etsning, 32 × 18 cm.
KB, KoB, Provtryck Dahlb. AL B.4.
		 Jean Le Pautre, Insigne principale Regni Sue

ciæ, förarbete till SAH I:7, etsning överarbetad
med gravstickel, 32 × 18 cm. KB, KoB, Provtryck
Dahlb. AL B.5.
{21} Willem Swidde, förarbete till SAH I:79, gravyr
före 1694, plåt 22 x 42 cm 1686. KB, KoB, Dahlb.
AL B.38.
{22} Gravyr av Willem Swidde; provavdrag med rättelser med rödpenna, omkring 1693. Plåt 30 × 38
cm. KB, Handskrift geografi HS M 11:8:1.
{23} Förarbete till SAH I:29, blyertsteckning, 32 × 42
cm. KB, KoB, Dahlb. Handt. 1:46.
{24} Förarbete till SAH I:29, blyerts och penna,
30 × 41 cm. KB, KoB, Dahlb. Handt. 1:43.
{25} Förarbete till SAH I:29, blyerts, lavering och
penna, 31 × 41 cm. KB, KoB, Dahlb. Handt. 1:42.
{26} Förarbete till SAH I:29, gravyr med påskrift i
penna, plåt 27 x 38 cm. KB, KoB, Dahlb. AL
B.13.
{27} SAH I:29, gravyr, 27 × 38 cm.
{28} Penna och lavering, 10 × 27 cm. KB, KoB, Tilas
3:739.
{29} Johan Thurfjell, stillbild ur »Tassemarken»,
2015, HD-video, 13:37 minuter.
		www.johanthurfjell.com.
{30} Erik Dahlberghs itinerarium, bläck på papper,
31 × 19 cm, löst blad i KB, HS, I.d.2.
{31} Johan Lithén, »Egentlige och accurate Delineation Af hans Kongl: Maijs:tt Konung CARL den
XII Gloriöse och Victoriose Action den 9 July
A:o 1701», tusch och lavering med anmärkningar
i rödkrita, 33 × 53 cm. KB, KoB, Dahlb. Handt.
12:52.

{*1} Trädgårdsrum av spaljéverk (treillage) vid Rosersberg. Det förnäma paret i förgrunden kalasar
på hasselnötter. Ekorren till vänster är frestad att
smaka men hålls på avstånd av hunden.
Den nya trädgården vid Rosersberg hade anlagts av den mäktige kanslipresidenten Bengt
Oxenstierna och var en av rikets präktigaste. Som
kanslipresident hade Oxenstierna ett betydande
inflytande över kulturpolitiken och det var viktigt
att hålla honom välvilligt inställd till Sueciaprojektet. Det gamla och det nya Rosersberg fick sammanlagt tretton bilder i Suecian, mer än till och
med något av de kungliga slotten
Foto: Jens Östman, Jens Gustafsson, Andrea Davis Kronlund,
Carolina Gustavsson, Heidi Rosen, Marcus Andrae.
Grafisk form: Lars Paulsrud
Tryck: EO Grafiska 2016

Sueciabasen innehåller alla bilder relaterade till Erik Dahlberghs Suecia antiqua
et hodierna: handteckningar, provtryck,
gravyrer, textfragment, vinjetter och
anfanger. Bilderna, framställda mellan
1661 och 1715, är hämtade ur Kungliga
bibliotekets och Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Det är den äldsta
serie illustrationer som kan ge oss en
samlad föreställning om ett förgånget
Sverige.
Hela materialet är tillgängligt och fritt
att ladda ned och återanvända utan begränsningar på suecia.kb.se.

Ur den karga nordiska urskogen växte kulturen.
Det kärva stenhuset i Häringe i Södermanland
är representativt för den tidiga stormaktstidens
herremansboningar. I Erik Dahlberghs strävan
att visa kulturens landvinningar i Sverige ingår
ett visst mått av försköning. Den städade omgivningen är en schablon utan förankring i verkligheten.
Jean Le Pautre, Häringe i Södermanland, provtryck 1670 av SAH II:10, 14 x 35 cm. KB, KoB
Dahlb. Provtryck AL B.59.

Bortom bergen bor ock folk
JONAS NORDIN

Erik Dahlbergh och bilden
av 1600-talets Sverige

