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Baronernas lektyr  

Om biblioteket på Krapperup 

Om ej våra ädlingar intressera sig för Litteratur, 
hur går då väl med det andra slägtet, som sällan har medel till  
egna boksamlingar, om de ej få rådfråga Godsherrens. 
Olof Abraham Robsahin till Nils Christoffer Gyllenstierna 
4/1 1824, Krapperup. 
 
 

TILL HJÄLP FÖR sin forskning på Krapperup höll sig baronerna 
Gyllenstierna vid sidan av herbarium, fisk- och fornfyndsamlingar med ett 
välrustat bibliotek. I detta sitt boksamlande var de långtifrån unika bland sina 
ståndsbröder. Snarare kan de ses som typiska, därtill i vissa avseenden som 
direkta bärare av traditioner med hemhörighet i 1600-talet och barockens 
tankeliv. Denna för det fattiga och dittills tämligen isolerade Sverige så 
omvälvande och krigiska epok innebar att på vissa händer samlades väldiga 
rikedomar men också att nya kulturella impulser slank in innanför de 
expanderande gränserna. Inte minst viktigt var det att inom den hittills 
tämligen oborstade adeln introducerades ett nytt levnadsideal; den bildade 
ädlingen, l' honnête homme, gjorde sin entré, och pockade i en tid 
kännetecknad av vad i forskningen ibland kallas »conspicious consumption«, 
eller iögonenfallande konsumtion, på synbara och manifesta prov. Kontant 
mynt byttes i kulturellt kapital och imponerande bibliotek byggdes på kort tid 
upp där antalet folianter, qvarto-band oktaver, duodeser i antingen släta 
bruksband av pergament eller sirlig marokäng närmast kom att avgöra ägarens 
grad av bildning, och i förlängningen sociala position.1 

Det sagda gällde inte bara en fint bildad magnat som Magnus Gabriel De la 
Gardie, vilken till Uppsala universitetsbibliotek skänkte Silverbibeln, och som 
varhelst han uppehöll sig - Läckö, Venngarn, Stockholm och Magnusberg - såg 
till att omge sig med ståtliga bibliotek. Även krigsbussar, bildade i det 
trettioåriga krigets hårda skola, likt riksmarsken och generalguvernören i 
Pommern Carl Gustaf Wrangel, bjöd till. 
                                                           
1 Om 1600-talets adelsideologi och boksamlande se Arne Losman, Carl Gustav 

Wrangel och Europa. Studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat (Göte 
borg, 1979). Ett lättillgängligt bidrag av densamme, ”Adelsbiblioteket som intel-
lektuellt landskap”, återfinns i red. Margareta Björkman, Böcker och bibliotek. 
Bokhistoriska  texter ( Lund, 1998). 
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Helt i enlighet med dåtida arkitektoniska föreskrifter inrättade han i öster ett 

bibliotek på sitt praktfulla nybygge Skokloster om ca 2 400 volymer. 
Sedermera utökat av andra samlare - Braharna förstås, men också Bielke och 
Ulrik Scheffer - till att rymma omkring 20 000 bokvolymer och närmare 1000 
band handskrifter (idag i Riksarkivet), erbjuder detta dagens besökare en 
sällsynt god möjlighet att komma i kontakt med barockens tankeliv.2 

 
Någon ändring innebär inte det mer prosaiska 1700-talet; snarare vinner 

biblioteksbyggandet terräng. Enbart Carlanders Svenska bibliotek och ex-libris 
upptar i runda tal 800 ägare till privata bibliotek födda mellan 1709 och 1775.3 
Samlandet sker också i stigande omfattning utanför de aristokratiska kretsarna. 
Lärda, präster, ämbetsmän, läkare och andra utövare av de fria yrkena samt 
bemedlade borgare visar till fromma för en spirande bokhandel en ständigt 
ökad, för att inte säga glupande, aptit på i första hand böcker, men också 
allehanda småtryck, kartor, graverade porträtt, musikalier, topografica, 
dissertationer och manuskript. Det skulle ännu dröja innan vanligt folk i 
hemmen hade annat än en och annan postilla, psalmbok eller almanack, men 
undantagen fanns. För gustaviansk tid har Arne Jarrick i Mot det moderna 
förnuftet (1992) behandlat hantverkaren Johan Hjerpes omfattande läsning, och 
för samma epok har Anita Ankarcrona utifrån ett digert material kunnat visa 
hur under gustaviansk tid gestalter som kryddkrämare Leibell och 
källarmästarna Wärling och Lebbestadius frotterar sig med de sanna 
habituéerna på bokauktionerna i huvudstaden.4 

                                                           
2 Om Wrangels boksainlande se Arne Losman, Carl Gustav Wrangel och Europa. 
Studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat (Göteborg 1979). 
3 Detta enligt Erik Hamberg, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. Studier 
Kring förmedling och samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden 
(Göteborg, 1985). Som Hamberg poängterar är denna siffra att räkna som en lägsta 
gräns. 
4 Se Anita Ankarcrona, Bud på böcker Bokauktioner i Stockholm 1782-1810 (Stock-
holm, 1989), särskilt 87 ff, 163 ff. Andra studier som behandlar bokspridningens 
sociala gränser är Gösta Lext Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809 (Göteborg, 
1950) och Arne Carlsson, Böcker i bohuslänska bouppteckningar 1752-1808 
(Göteborg, 1972) Som Gunnar Quist i »Om bouppteckningar och deras bok-
bestandsuppgifter som historiskt källmaterial« i Historisk tidskrift 1973 påpekat med 
anledning av den senares verk är bouppteckningar ett i många avseenden 
svårhanterligt material. Ett arbete som diskuterar bokspridningen utifrån ett 
geografiskt och lokalt perspektiv är: Åke Åberg, Västerås mellan Kellgren och Onkel 
Adam. Studier i provinsens litterära villkor och system (Uppsala, 1987). 
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Även nya institutioner gör boken alltmer tillgänglig. Framemot århundradets 

slut kan så den läshungrige för en förhållandevis ringa penning genom de allt 
fler läsesällskapen och de kommersiella lånebiblioteken ta del av ett 
imponerande antal titlar.5 På sina håll upprättas även läsecirklar där ett antal 
medlemmar kommer överens om att gemensamt hålla med huvudsakligen 
periodisk litteratur, och på 1840-talet tillkommer i städerna bildningscirklarnas 
bibliotek. Socken- och arbetarföreningsbiblioteken skulle sedan under 1800-
talets senare hälft föra ut boken till de breda folklagren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krapperups bibliotek i dag. 
 
Men ändå, i många fall förblev ännu under 1800-talet de blåblodigas 

bokliga försprång länge nog så stort framför gemene mans - vilket var 
förklarligt, lika mycket av ideologiska som av pekuniära skäl; aristokraternas 
bildning var aldrig bara en fråga om individens stillande av sin nyfikenhet. 
Biblioteket fungerade som nödvändigt arbetsinstrument för både den 
näringsidkande godsägaren och den ambitiöse officeren. Aristokraterna ute i 
provinsen hade också att, då exemplets makt var stor, axla ståndspersonens 
plikt att fungera som förebilder och förmedlare av kultur. Till 

                                                           
5 Om de framväxande lånebiblioteken se Margareta Björkman, Läsarnas nöje. 
Kommersiella läsbibliotek i Stockholm 1783-1809 (1992). 
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herrgårdsbiblioteket styrde såväl den lokale kyrkoherden som lärda ute på 
forskningsresa inte sällan med behållning sina steg. Som Nils Christoffer 
Gyllenstiernas ungdomsvän, militärläkaren Olof Abraham Robsahm uttryckte 
saken: »Om ej våra ädlingar intressera sig för Litteratur, hur går då väl med det 
andra slägtet, som sällan har medel till egna boksamlingar, om de ej få rådfråga 
Godsherrens.”6 Ett stort herrgårdsbibliotek var slutligen som påpekats närmast 
en hederssak och ytterligare ett sätt att symboliskt föra sin ätts vapen. 

Så ter sig förklarligt nog ibland de enskilda ädlingarnas samlande av böcker 
som veritabla kapplöpningar. Efter att ute på sina lantliga boställen i lugn och 
ro ha skummat litterära journaler och trycklistor, liksom prickat av enskilda 
nummer i tillsända auktionskataloger, dirigerade de likt generaler på avstånd 
sina trupper: bokhandlarna fick långa beställningslistor och önskemål om 
inbindning att effektuera, under det att deras ombud, när biblioteket efter någon 
framstående samlare - en Carl Didrik Ehrenpreus, en Anders Anton Stiernman, 
en Carl Gustaf Tessin - skulle gå under klubban, erhöll stränga 
förhållningsorder att se till att exemplaren var kompletta, i gott skick etc. (I 
fallet Stiernman blev spekulanterna snuvade då blivande Lundabiskopen Olof 
Celsius, om man får sätta tro till malicen, av kärlek till böckerna äktade dennes 
dotter.)7 

Kostnaden kunde nog så ofta visa sig vara av underordnad betydelse. En 
samlare som Jacob von Engeström kunde visserligen till sin kommissionär i 
Uppsala, Olof Knös, i sina inköpsanvisningar önska »godt köpa eller »drägeligt 
pris«, men han drog sig inte för att även använda frasen »betalas skäligen väl«. 
Mera angelägna beställningar åtföljdes med ett carte blanche för Knös att 
betala den önskade boken »livad den går till«.8 Ett annat exempel på largesse 
erbjuder en annan av upplysningstidens storsamlare, den som bibliograf kände 
Carl Gustaf Warmholtz på sörmländska Christineholm: »Prisen lämnar jag til 
Herr Secreterarens egit godtfinnande«, lyder 1760 en typisk kommentar från 
honom till hans ständiga ombud i Stockholm, den av snart sagt alla rikets 
bibliofiler anlitade bokauktionsnotarien Erik Ekholm.9 

                                                           
6 Olof Abraham Robsahm till Nils Christoffer Gyllenstierna 4/1  1824, C:1 37, 
Krapperup. 
7 Se Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris 2:1 (2 uppl., Stockholm, 1902), 333 
Boksamlingen skingrades emellertid 1795 vid Olof Celsius död. 
8 Hamberg, 217. 
9 Cit. ur Samuel E. Bring, C. G.. Warmholtz och Louis De Geers bibliotek på 
Christineholm (Uppsala, 1941), 34. Om ytterligare en adlig storsamlare från 1700-
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En sådan inköpspolitik, bedriven av åtskilliga andra ståndsbröder, bar 
givetvis frukt. I vissa fall kunde därför tidens herrskapsfolk i sin lantliga 
isolering paradoxalt nog tävla med eller rentav överträffa de fåtaliga offentliga 
biblioteken. Om Alströmrarnas Alingsås, före den förödande branden 1779 
rymmande närmare 10 000 band och rika samlingar av ritningar, estamper, 
naturalier, mynt och konststycken, vittnade sålunda Lundastudenten Jonas 
Fagraeus: »Jag, som aldrig förr sett större Bibliothek, än det Academiska i 
Lund, hvilket dock mot detta var litet.« Än mer imponerande tedde sig 
säkerligen excellensen Gustaf Trolle-Bondes bibliotek på Säfstaholm, på 1800-
talet själva idealtypen för ett herresäte med konst och litteratur som ledprincip, 
räknande 20 000 volymer till vilka kom handskrifterna, som krävde 82 tätt 
tryckta sidor när Hans Forssell katalogiserade dem. 

Till samma klass måste räknas excellensen Lars von Engeströms bibliotek i 
Stockholm, 1806 öppnat för allmänheten, liksom i den skånska provinsen 
sådana skapelser som Jakob Gustaf De la Gardies magnifika Löberödsamling 
och Anders Sigfrid Rålambs ypperliga kollektion på Strö. Den senare 
samlingen, för brandfarans skull inhyst i en särskild åttakantig byggnad i 
trädgården, försätter 1818 med sina 3400 välvalda volymer den besökande 
Ulrik Thersner i extas. Hans redogörelse i planschverket Fordna och 
närvarande Sverzge, vanligen ägnad arkitektoniska särdrag och sceniska vyer, 
formar sig till en entusiastisk katalogaria av rariora: Koranen på originalspråk, 
den Berlenburgska Bibeln, Vita Brynolphi, Vita Catherinae samt 384 
manuskript ... (Ett sparsamt addendum till Thersner innefattar sådana dyrgripar 
som Rudbecks Atlantica Liturgia Svecane Ecclesiae Catholicae & Orthodoxae 
conformis (»röda boken«) liksom Revelationes S:taeBrigittae.) 

Idag är de nämnda biblioteken, på sin tid flitigt nyttjade av besökande lärda, 
till stor del skingrade men fortsätter ändå att ha sitt värde för forskaren. Både 
Engeström och De la Gardie lät redan under sin livstid trycka urkunder 
hämtade i de egna samlingarna. Inte minst det av Peter Wieselgren redigerade 
De la Gardieska Archivet (1831-43), omfattande 20 delar, är ett än idag använt 
referensverk. Dessutom: Av det Engeströmska biblioteket har genom donation 
en stor del av böckerna hamnat i Kungliga bibliotekets ägo, något som också 
gäller Rålambs samlingar. På samma vis har De la Gardies samlingar med bör-

                                                                                                                                                         
talet se Uno Willers, En gustaviansk boksamlare. Knut K:son Posse på Svanå (Stock-
holm, 1971). 
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jan 1848 transporterats till Lunds universitetsbibliotek. Ett nog så drygt arbete; 
enbart första frakten av handskrifter krävde 28 stadiga hästars dragkraft.10 

 
I 

 
Samma imponerande proportioner har nu aldrig Krapperups bibliotek med 

tillhörande arkiv uppnått. Inte heller ska besökaren vänta sig att få se några 
särdeles konstfärdiga praktband; några sådana finns förvisso, men böckerna på 
Krapperup har för sina ägare i första hand haft ett intellektuellt värde, och det 
intressanta med biblioteket står därför att finna i mindre direkt synbara 
kvaliteter. Som mest har hyllorna under Nils Christoffer och Carl 
Gyllenstiernas tid hyst omkring 2 800 olika bokverk. Efter vissa utförsäljningar 
av framförallt antikvariskt begärliga planschverk ligger siffran idag ca 29e 
nummer lägre.11 Antalet volymer däremot, är betydligt högre: bara Zedlers 
mäktiga Grosses vollständiges Universal Lexicon, bokhistoriens kanske mest 
vittfamnande uppslagsverk, upptar trettiotalet bastanta dubbelband i 
folioformat. 

Till böckerna kommer manuskripten. Givetvis de redan under det 
historiesvärmande 1800-talet uppmärksammade medeltida pärmbreven, 77 
vördnadsvärda åldrigheter vilka Wieselgren efter inspektion på plats fann värda 
att förteckna i Handlingar rörande skandinavisk historia (band 17). Men också 
baronernas egna vetenskapliga rön: Nils Christoffer Gyllenstiernas manuskript 
till hans 1851 tryckta Kullenflora; ett interfolierat exemplar av Sven Nilssons 
Prodromus Ichtyologae med baronens kommentarer och tillägg; likaså de 
många traditionsuppteckningar, kartor och skisser som är av sonen Carls hand. 

Det är också genom sin vetenskapliga prägel som Krapperups bibliotek och 
arkiv äger sitt huvudsakliga intresse. Många är de herrgårdsbibliotek som är 
uppkomna efter endast seklernas och slumpens skördar, eller, såsom 
bibliognosten Nils Silfverschiölds bibliotek på Koberg - avsett att rymma allt 
av svenskt tryck - har lämpats efter någon encyklopedisk plan; resultatet är i 
vardera fallet nog så opersonligt. Andra samlingar skvallrar med vackra och 
dyrbara band kanske mest om ägarens fåfänga, i åter andra fall om verklig 
kärlek till boken som sådan, något som gällde brukspatron Carl Ekmans 
                                                           
10 Pehr Wieselgren, »Peter Wieselgren«, Biographiskt Lexicon 20 (1852), 272. 
11 Se Lillemor Nyström, »Komplement till bibliotekets katalog" ms, Krapperup. Där 
redogörs även för särskilt intressanta band liksom provenienser. 
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fortsatta utbyggnad av släkten De Geers bibliotek på Finspång eller Carl 
Jedvard Bondes boksamlande på det Ericsberg om vilket ännu Ulrik Thersner 
vid sitt besök 1824 visste berätta att biblioteket var helt obetydligt. (Vid 
Bondes död 1895 omfattade det 25 000 band.) 

Biblioteket på Krapperup är alltså annorlunda. Om man ska söka paralleller 
i ännu bevarade bibliotek gör man det snarast i Charles De Geers Leufsta, 
oumbärligt när dess ägare författade sitt 5 000 sidor styva magnum opus, 
Memoires pour servir à  l'histoire des insectes, eller i Hans Gabriel Trolle -
Wachtmeisters Trolle-Ljungby med dess likaledes starka naturvetenskapliga 
inriktning; i bibliotek som i första hand äger ett tydligt vetenskapligt raison d´ 
être Ensidigt är nu därför inte Krapperups bibliotek. Som snart sagt alla 
slottsbibliotek har det en lång historia där ägare har följt på varandra. På allvar 
tog uppbyggandet av biblioteket emellertid fart först på 1700-talet då godset 
var i släkten von Kochens händer. I biblioteket kan man än idag ta ner en bok 
från hyllan och på så vis botanisera bland band som medlemmar ur familjen 
von Kochen ägt. Efter Peter Gabriel von Kochen står en utgåva av Ciceros De 
officis (Wittenberg, 1616), Christoffer von Kochen har satt sin namnteckning i 
Les plus belles lettres des meilleurs auteurs Francois (Brüssel, 1696), och 
Johan Henrich von Kochen har skrivit sin signatur i ett verk av den store 
filologen Justus Lipsius. Det är också nu som biblioteket görs till 
fideikommiss. 

När sedan släkten Gyllenstierna af Lundholm genom arv tog vid inträffade 
emellertid bibliotekets verkliga storhetstid. I detalj hur uppbyggnaden skedde 
låter sig inte utredas. Klart är emellertid att Nils Christoffer tagit med sig i 
Uppsala införskaffad litteratur. Så också att han använt sina vetenskapliga 
kontakter för att få råd och information. Både Sven Nilsson i Lund och Elias 
Fries i Uppsala har fungerat som hans ögon för ny litteratur, och på 1820-talet 
agerar den unge Anders Adolph Retzius kommissionär åt honom. 

Ibland låter den bevarade korrespondensen oss exakt ringa in när och till 
vilket pris ett enskilt verk anskaffats. ”Jag sände” heter det i ett brev från 
Retzius daterat den l0 september 1820, ”häromdagen Illigers Prodromus till 
Helsingborgs Postcontoir med anhållan, att den skulle fortskaffas. Den kostar 1 
Rd 2 sk Pom. Cour. Jag wet ej huru coursen står på Strahlsund.«12 Jämnt tre 
månader senare lovar han skicka Nilssons Fauna jämte 

                                                           
12 Anders Retzius till Nils Christoffer Gyllenstierna 10/9 1820, C:l 38, Krapperup. 
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»subscriptionsexemplaret af Adj. Fries's systema mycologicum«.13 En 
annan gång, april 1830, framgår av den bevarade korrespondensen att Nils 
Christoffer Gyllenstierna uppmanad av Sven Nilsson att skriva en 
fortsättning på Qvensels flundremonografi låter köpa Fabers Fische Islands, 
ett verk han håller »nästan nödvändig för hvar och en som i Sverge vill 
studera ichtyologien«, det vill säga året efter dess utgivande.14 Härtill 
kommer att det i sällsynta fall förekommer datumangivelser i böckerna, 
något som gäller exempelvis Ericus Schroderus översättning av den tyske 
renässanshumanisten Carios världskrönika, tryckt i Nyköping 1649, vilken 
under Carl Gyllenstiernas namnteckning tillsammans med ortsangivelsen 
Krapperup bär årtalet 1852. 

Emellertid, om hur den stora mängden litteratur kommit till Krapperup 
vet vi inget. I bästa fall kan vi av brevväxlingen utröna vilka intressen som 
för stunden stått i centrum, liksom vad vännerna tycker baronerna ska 
införskaffa: mest beskäftig i detta avseende var utan tvekan Olof Abraham 
Robsahm; »Om Friherr Gx ej har Svensk Literatur Tidning, utgifven i 
Stockholm och Upsala, som den titeln ljuder, råder jag honom att skaffa sig 
densamma, helst der är den oväldigaste och den enda Vetenskapstidning, 
som vi för närvarande äga ... « Vidare: »Har du ett Flora Upsaliensis af 
Wahlenberg? Ett classiskt verk, liksom alla den mannens. Jag tar för gifvet 
att Krapperups Bibliotek redan fått den" och så vidare.15 Ibland kunde 
densamme Robsahm, plågsamt medveten om den »magra litteraturkrets« 
han hade att utstå i det militära, emellertid å sin sida också fika efter 
kunskap från Kullabygdens horisont. »Säg mig! Skall jag skrifva till Nilson 
för att upplysas härom. Jag längtar innerligt efter det klassiska verket«, 
heter det i ett brev från 1820 där Robsahm vill veta hur han bäst får tag på 
Lundaprofessorns Fauna16. 

Om nu accessionen av böcker knappast kan granskas in i minsta detalj 
hjälps forskaren emellertid väsentligt av att Nils Christoffer Gyllenstierna och 
sonen Carl fortlöpande lät inventera bokbeståndet. Genom två handskrivna 

                                                           
13 Anders Retzius till Nils Christoffer Gyllenstierna 10/12 1820, C:l 38, Krapperup. 
14 Nils Christoffer Gyllenstierna till Sven Nilsson 21/4 1830, Sven Nilssons samling, 
LUB. 
15 Olof Abraham Robsahm till Nils Christoffer Gyllentierna 10/12 1820, C:1 38, 
Krapperup 
16 Olof Abraham Robsahm till Nils Christoffer Gyllenstierna 7/7 1820, C:1 38, 
Krapperup. 
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bibliotekskataloger som upprättades 1836 respektive 1860 går det så att få en 
god bild av hur biblioteket utvecklades under deras regim. Särskilt noterar man 
hur bestånden av historiska och naturhistoriska verk växer till. Symptomatiskt 
nog förses dessa två ämnesområden i katalogen för 1836 med ett antal 
underavdelningar i 1860 års katalog: naturvetenskaperna ges då sju fräscha 
fack och historien i vid mening omfattar plötsligt inte mindre än femton 
avdelningar. 

Till dessa baronernas älsklingsområden finns skäl att återkomma. Först dock 
en kortfattad och selektiv redogörelse för bibliotekets övriga bestånd och 
uppställning, till stora delar desamma som på Nils Christoffers och Carls tid. 
Visserligen har böckerna fått nya hyllor, något som skedde på 1920-talet när 
Eric Gyllenstierna huserade på Krapperup, men placerade i ett yttre och ett inre 
rum i nordvästra gaveln av borgen är dessa fortfarande uppställda efter den 
katalog som Nils Christoffer och Carl Gyllenstierna lät upprätta 1860 då 
ramarna för 1836 års katalog hade sprängts.17 På bokstaven A (encyklopedier, 
acta och tidskrifter), följer bokstaven B (språkkunskap), C (skönlitteratur och 
konst), D (historiska vetenskaper), E (matematiska och fysikaliska 
vetenskaper), F (naturhistoriska vetenskaper), G (medicin), H (hushållning, 
industri, krigsvetenskap), I (filosofi och pedagogik), J (teologi, kyrkohistoria), 
L (rätts- och statsvetenskap) och slutligen M (handskrifter). Varje 
ämnesområde är i sin tur indelat i underordningar. B (språkkunskap) delas 
således upp i Ba (grekiska, latin), Bb (italienska, spanska, franska), Be 
(engelska), Bd (tyska), Be (svenska), Bf (orientaliska språk) och så vidare. 

Närapå allt mänskligt vetande har således mer eller mindre fullödigt 
täckts in. Inte minst encyklopedierna är också väl utvalda. Till förfogande i 
detta avseende hade sålunda de två baronerna, förutom Zedlers nyssnämnda 

                                                           
17 Detta bokstavligen; 1836 år katalog är inte bara som i fallet med naturvetenskap 
och historia avsevärt mindre finkalibrerad än den som upprättades 1860. Den 
uppvisar också börjandes med den teologiska litteraturen en mer ålderdomlig 
epistemologi. Så här tedde sig 1836 års katalog när det efter alla addenda befanns 
nödvändigt att upprätta en ny: Teologi (210 nr), Filosofi och moral (74), Historia 
(315), Politik, statistik och statshushållning (79), Genealogi och biografi (44), 
Geografi och topografi (58), Resebeskrivningar (77), Riksdagshandlingar (29), 
Lagfarenhet (85), Filologi (74), Vitt( erhet, poesi, romaner och teaterpjäser (202), 
Matematik (19), Naturkunnighet (205), Mystik, teosofi, alkemi (31), Medicin (36), 
Krigsvetenskap (139), Ekonomi (159), Arkitektur (13), Encyklopedier och litterära 
journaler av blandat innehåll (17), Blandade ämnen (317), Planscher och kartor (26). 
Inte minst den stora posten »Blandade ämnen, gör klart det brinnande behovet av 
en ny katalog. 
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mastodontverk, Moreris Le grand dictionnaire historique (4 bd, 1698-
1716) och Johannes Gezelius den äldres innehållsrika Encyclopaedia 
synoptica (1672), även två sådana idéhistoriska fetischer som dels Pierre 
Bayles Dictionnaire historique et critique, med sina vindlande fotnoter och 
långt drivna skepticism ofta betraktat som den kanske viktigaste arsenalen 
för upplysningsmännens nedrivande av fördomar och dogmer, dels (i Bern- 
och Lausanneupplagan) Diderots och d´Alemberts encyklopedi, denna 
böckernas bok, än idag oförliknelig i sin subversiva spiritualitet. 

Även övriga nummer förtecknade under bokstaven A visar högt ställda 
ambitioner på kunskapens område. Medan uppsättningen tidningar och 
tidskrifter (även om exempelvis kulturtidskrifter såsom den konservativa 
Mimer, romantikernas Svenska Litteratur-Föreningens Tidskrift och Skandia 
återfinns) knappast vittnar om något större nyhetsintresse hos baronerna, är 
vetenskapliga acta desto bättre företrädda. Vetenskapsakademiens Handlingar 
står där från första volymen, så också Kungliga Vetenskapssocietetens i 
Uppsala Acta från 1720 och framåt. Likaså återfinns Vetenskapsakademiens 
alla olika årsberättelser i kemi, fysik, teknologi, astronomi, zoologi och 
botanik. I ett lokalt perspektiv kan noteras att även det Lundabaserade 
Fysiografiska sällskapets kortlivade Tidskrift (1837-38) har funnit vägen till 
Krapperup. Detsamma gäller alltifrån grundningsåret 1839 likaledes i Lund 
utgivna Botaniska notiser, som emellertid likt alla andra specialtidskrifter 
återfinns under ett bestämt ämnessignum, Fc närmare bestämt. 

Den efter encyklopedierna, tidskrifterna och acta följande avdelningen 
språkkunskap - förutom de klassiska språken, tyska, franska, engelska, 
italienska, spanska och svenska även exempelvis uppvisande lexika för 
turkiska - är kanske inte den mest givande för den som vill lära känna 
baronerna Gyllenstierna bättre; dock kan man bland de 95 posterna notera att 
här finns några av allt att döma av den unge Nils Christoffer Gyllenstierna själv 
införskaffade verk, nämligen Haquin Sjögrens Liber memorialis latino-
suecanus (1798) och Kraaks engelska grammatika. Om ett annat verk, Lexicon 
Graeco-latinum manuale (1830) skvallrar namnteckningen, »Nils och Erik 
Gyllenstierna Uppsala d. 10 oct 1841" att det köpts in under Nils Christoffer 
Gyllenstiernas tid uppe i Uppsala för att användas av sönerna i undervisningen. 
I övrigt kan man notera att franska är det favoriserade språket med 22 poster, 
liksom att de svenska ordböckerna bjuder på ett par klassiker i Haqvin Spegels 



 131

Glossarium Sveo-Ghoticorum (1712) och Jesper Svedbergs Schibboleth 
(1716). Som ett uttryck för Carl Gyllenstiernas intresse för folkmål och 
modersmålets historia står även Johan Ernst Rietz viktiga Ordbok öfver 
svenska allmoge-språket på hyllan liksom Johan Erik Rydqvists Svenska 
språkets lagar. 

 
Skönlitteraturen, tillsammans med konst- och planschverken i runda tal 330 

nummer stark, innehåller som är att vänta en uppsättning klassiska auctorer. 
Cicero, Plinius, Petronius, Horatius, Ovidius, Terentius står här i företrädesvis 
utgåvor från 1600-talet; ett i 1860 års katalog omnämnt Kölntryck av Horatius 
Opera är dock borta, liksom en utgåva av Vergilius på franska och latin från 
1804. Bland klassikerna har även placerats verk som Erasmus Colloquia från 
1670, Holbergs Nils Klim i ett tryck på latin från 1737, och Barclays klassiska 
roman Argenis från 1634. Planschverken inbegriper Dahlbergs Suecia Antiqua 
et Hodierna i original och Fredenheims Ex museo Regis (1794); för 1800-
talets del märks Sillmarks Från Stockholm till Götheborg och folioverket 
Danmark fremstillet i billeder, liksom Ljunggrens och tecknaren Richardts 
Skånska herrgårdar - av samma hand (med C. A. Becker som författare) är 
även Prospecter af danske herregaarde i fem band. 

 
Den moderna litteraturen finns företrädd på ett flertal språk. Italiensk, 

spansk, fransk, engelsk, holländsk, tysk, dansk och svensk litteratur följer i 
nätta uppdelningar på varandra. Tidvis har baronerna haft svårt att sätta ett verk 
i rätt fack, men oftast har den principen tillämpats att ett författarskap hör till 
hela världen, inte ett enskilt land. Ska Fénelons Télémaque stå på hyllan för 
fransk litteratur eller italiensk om trycket är italienskt? Frågan har besvarats till 
italiensk fördel. Ska Dantes Divina Comedia placeras på samma hylla om det 
rör sig om svensk översättning? Frågan har besvarats med ett nej; Nils Lovéns 
Dante-utgåva från 1856-57 står på avdelningen för svensk litteratur. På samma 
vis har Shakespeare i Hagbergs språkdräkt hamnat bland de svenske. Holberg 
återfinns symptomatiskt nog såväl under klassiskt, danskt som tyskt signum. 

 
Det tyska är starkt representerat med - förutom Holberg - idyllikern 

Gessner, moralpredikanten Gellert, och triaden Schiller, Lessing, Goethe; de 
senare har funnits i Emanuel Bruzelius bekanta serie utan slut, Bibliotek der 
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deutschen Classiker, vilken numera emellertid är försvunnen från hyllorna. 
Framförallt är det ändå den franska litteraturen som är väl representerad. Ännu 
på Nils Christoffer och Carl Gyllenstiemas tid behöll franskan något av den 
särställning inom högrestandskulturen som den ägt under gustaviansk tid, och 
ute på herrgårdarna var 1700- tals författare som Voltaire och Rousseau 
fortfarande i högsta grad levande;18 betecknande nog återfinns de två stora 
fransmännen i Krapperups bibliotek i 1800-talsutgåvor även om man också i 
hyllorna hittar tidiga tryck. Œuvres de Voltaire i 7 band (Amsterdam, 1739-43) 
står där, och hans Catilina ou Rome sauvée har hittat till Krapperup i en utgåva 
från 1763. Rousseaus alla viktigare verk är likaså närvarande i 1700-
talseditioner, allt från den tårframkallande La Nouvelle Heloïse till den 
fostrande Emile och de självutlämnande Confessions. (Härtill kommer under 
signum L, Rätts- och statsvetenskaper, i liten lättgömd duodes, Le Contrat 
Social.) Flera andra av de franska 1700-talsböckerna är av det omstörtande 
slaget, så exempelvis La vie privée de Louis XV, Raynals Histoire philosophique 
och skandalskrivaren Théveneau de Morandes Le Gazetier cuirassé. 

 
Slående vad beträffar både den tyska och den franska avdelningen är hur 

pass inriktad litteraturen är på de klassiska författarna. Tysk litteratur stannar i 
princip med Goethe, fransk med populärfilosoferna. Efter moderna realistiska 
romanförfattare som Balzac, Dumas och Eugène Sue letar man förgäves. Inte 
ens om man räknar in de engelska författarna, vilka som så ofta var fallet i 
andra herrgårdsbibliotek återfinns i företrädesvis fransk översättning, blir 
intrycket annorlunda: Swift, Le conte du tonneau (1721); Pope, Essai sur 
l´homme (1738); och Defoe, L´Isle de Robinson Crusoe (1767), var minst sagt 
tämligen ärevördig litteratur redan när den första bibliotekskatalogen 
upprättades 1836. 
 

Då har däremot den lilla danska sektionen (14 nummer) tett sig mer modern 
med Ingemanns Historiska romaner I-IV i svensk översättning från 1857-58 
som spjutspets. Varför detta på sin tid fantasieggande författarskap inte i 
enlighet med hur andra översättningar placerats hamnat under svenskt signum 
(Cg) är oklart. Skälet kan möjligen vara att baronerna varit mer noggranna med 

                                                           
18 Jfr här Magnus Björkenheim, Fransk litteratur på herrgårdar i Finland ( 1 929; 
Helsingfors, 1981). 
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den geografiska hemvisten när det kommit till författare boende nära inpå; mer 
nogräknade i det avseendet har de emellertid inte varit än att de under det 
svenska signumet konsekvent ställt den fornnordiska litteraturen. Eddan, i flera 
versioner, står så genomgående här, även när det i tre fall rör sig om utgåvor av 
den lärde dansken Resenius från 1500-talet. 

 
I övrigt kännetecknas den svenska litteraturen av sin modernitet, både när 

det kommer till översättningar och original. Visst står där även äldre författare, 
så till exempel Samuel Columbus Odae Sveticae från 1674, Haqvin Spegels 
Guds hwerk och hwila från 1705, liksom Stiernhielms Musae Suethizantes i ett 
tryck från 1678. Likaså är 1700-talsförfattarna väl företrädda med exempelvis 
Gyllenborg, Lidner, Lenngren, Oxenstierna. Bellman är representerad med en 
utgåva samlade skrifter från 1860-talet. Huvudintrycket är ändå att baronerna 
väl följt de inhemska litterära trenderna (dit hörde för övrigt under 1800-talet 
Bellman). Tegnérs Samlade skrifter och Frithiofs saga förstås; vad annat att 
vänta när vännen Robsahm uppfordrande avslutat en epistel: »Och Tegnérs 
Frithiof i 24 sånger, nu tillökt och ånyo utgifven glömmer du väl heller ej!"19 
Annan patriotisk uppbyggelse har stått att finna i Lings Agne, Gylfe och Eylif 
den göthiske. Det skaldande hovrättsrådet Carl Gustaf Wadströms Några 
stunder vid lyran (1833) har Nils Christoffer Gyllenstierna fått sig tillsänd och 
dedicerad av författaren, antagligen för att de låg i Uppsala samtidigt. Vidare - 
och viktigare - står Geijers, Atterboms, Franzéns, Wallins och Carl Fredrik 
Dahlgrens samlade verk där i prydligt uppradade led. Detsamma gäller också 
från det nyss förlorade broderlandet i öst, Runebergs Samlade skrifter. 

 
Ett av de sist införskaffade verken är Blanches Bilder ur verkligheten från 

1863. Men dennes realism och samhällskritik har annars lika litet som 
Almqvist vunnit insteg på Krapperup. Eskapism och dagdrömmerier har stått 
högre i kurs hos Carl Gyllenstierna, som förefaller att ha varit den mer litterärt 
intresserade av de två baronerna. Det är svårt att se någon annan (i varje fall 
inte Nils Christoffer Gyllenstierna) bakom att James Fenimore Coopers 
äventyrliga romaner har införskaffats i svensk översättning, och det är Carls 

                                                           
19 Olof Abraham Robsahm till Nils Christoffer Gyllenstierna 26/6 1825, C:I 38, 
Krapperup. 
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namnteckning som står på försättsbladet i samtliga de tjugosex volymer av 
Walter Scott som står uppställda i Krapperups bibliotek. 
 

II. 
 
Vilket starkt grepp Scott hade om publiken på 1800-talet är omvittnat. 
Möjligen var det också genom läsningen av denne författare, enligt Vilhelm 
Moberg ”romanen själv" som Carl Gyllenstiernas passion för historien väcktes 
och underhölls.20 Hur det vara må med den saken (han hade ju dessutom den 
blivande riksantikvarien Bror Emil Hildebrand som informator), så är historia 
med hjälpvetenskaper den utan konkurrens rikast representerade ämnessfären i 
biblioteket. Drygt 700 nummer hänför sig till denna kategori i katalogen för 
1860. 

Bokstaven D har således indelats i inte mindre än 15 undergrupperingar, 
från arkeologi och mytologi (Da) till kartor och kartverk (Dp). På vägen betas 
av, förutom allmän historia (De) och olika nationella historiker (Dg-Dn), 
heraldik, genealogi och biografi (Db), krigshistoria med akter (Df), liksom för 
en sentida betraktare överraskande, geografi, topografi och statistik (Dc) och 
resebeskrivningar (Dd). Den förra punkten, 181 nummer stark, inrymmer till 
stor del sådana av Carl Gyllenstierna omhuldade genrer som lokalhistoria och 
folkloristik, och reseskildringarnas placering motiveras av att dessa ofta var 
späckade med uppteckningar av traditioner och sedvänjor. 

Inte minst gäller detta Linnés beskrivningar, vilkas detaljrikedom i detta 
avseende föranledde Hyltén-Cavallius att kalla honom grundläggare av det 
etnologiska studiet.21 Hans i typografiskt avseende spartanska resor till 
Västergötland, Skåne, Öland och Gotland samsas på hyllorna med påkostade 
flerbandsverk, sådana som den tyske naturalhistorikern Pallas ryska expedition, 
Mac Cartneys Kinabeskrivning, den franske upptäcktsresanden La Pérouses 
världsomsegling liksom Cooks tre resor - inte minst de senare måste med sina 
planscher ha lockat till voyeurism. Ett antal linneaner, däribland Sparrman, 
Kalm och Osbeck, står där också. 

                                                           
20 Moberg, ”Om historiska romaner" Vintergatan 1943, omtryckt i ed. Jakob 
Christensson & Håkan Håkansson, Att gestalta historien (Ugglan. Lund Studies in 
the History of ideas and Science 8). 
21 Se härför Nils-Arvid Bringeusn Gunnar Olof Hytten-Cavallius som etnolog En studie 
kring Warend och wirdarne (Stockholm, 1966), 167. 
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Föremål för voyeurism. Vackra kvinnor ur Cooks Söderhavsäventyr förgyller läsarens 
tankeresa. 
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Sammanlagt upptar resebeskrivningarna 164 nummer där de yngre titlarna i 
påfallande hög grad är inköpta av Carl Gyllenstierna, helt tydligt en man som 
gärna lät tankarna fara till det okända: den liberale litteratören Nils Arfvidssons 
Nord och söder. Strödda anteckningar under resor mellan Avasaxa och Vesuvo 
åren 1835-1839 (1842-43), den otroligt produktive tyske etnografen Adolf 
Bastians Amerikanische Reisen. Ein Besuch in San Salvador (1859), den främst 
som agronom kände Wilhelm Hamms Südöstliche Steppe and Städte (1862), 
den engelska författaren och filantropen Harriet Martineaus uppmärksammade 
Samhällslivet i Amerika (1843) och norske författaren och stortingsmannen 
Hans Schultzes Fra Lofoten og Solør (1862) bär alla den unge baronens 
namnteckning. Detsamma gäller Ida Pfeiffers Reise nach Madagaskar (1861), 
Jegor von Sivers Über Madeira and die Antillen nach Mittel-Amerika (1861), 
Theophil Lapinskis Die Bergvölker des Kaukasus (1863), Johan Holms 
Korvetten Heimdals Togt til de Vestindiske farvande (1863) liksom Paul Kanes 
En kunstners vandringer bland indianerne i Nord-Amerika (1863). 

 
Som de uppräknade titlarna antyder har baronernas horisont sträckt sig 

utanför den gamla världens gränser, och utomeuropeisk historia har också ett 
särskilt signum (Do). Åndå är perspektivet självklart eurocentriskt, därtill 
nordiskt och svenskt i synnerhet. Av danska forskare märks Engelhardt, Klee, 
Rafn och Worsaae. Också Thiels Danmarks Folkesagn (2 band, 1843) och 
Fischers Slesvigske Folkesagn (1861) har anförskaffats av baronerna. Av 
periodica återfinns för åren 1843-63 den i Köpenhamn utgivna Antiquarisk 
Tidskrift. Likaså innehåller biblioteket Det Kongelige Nordiske Oldskrift 
Selskabs årsmötesrapporter och Annaler for nordisk Oldkyndighed med början 
1855. Som ett konkret belägg för amatörens höga status på 1800-talet står även 
att finna Fredrik VII:s Bygningsmaader af Oldtidens Jaettestuer(1857). Några 
av Krapperupbibliotekets allra äldsta tryck är placerade under signumet för 
dansk-norsk historia, med bland andra två arbeten av den tyske historikern 
Albert Krantz från 1543 respektive 1573. Åldrigast av alla är dock Saxo Gram-
maticus krönika i trycket från 1514. 
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Historiens vingslag. Brevhuvud till Kgl. Nordiske Oldskriftsselskabets  
kallelse av Carl Gyllenstierna som ledamot. 

 
 
 
När det gäller svensk historia återfinns förstås rikshistorikerna av 

Loccenius, Pufendorf, Dalin, Lagerbring, Geijer, Fryxell, 
Strinnholm,Malmström och F. F. Carlsson. Här finns också alla tidens 
viktigare urkundssamlingar som De la Gardieska archivet sina 20 band (som på 
det sätt den första gången är placerad som ett tillägg i 1836 års biblio-
tekskatalog på goda grunder kan antas ha införskaffats vid 1840-talets slut).22 
Vidare står på plats de 1816 påbörjade Handlingar rörande Skandinaviens 
historia (som dock på Krapperup stannar av redan 1835), Handlingar ur Grefve 
Engeströms bibliotek och Geijers utgåva av Gustav III:s efterlämnade papper; 
Styffes i bibliotekskatalogen noterade Bidrag till Skandinaviens historia är 
emellertid numera förkommen. Även memoarlitteraturen är väl företrädd med 
verk av gustavianerna Schröderheim och Adlerbeth och senare män av staten. 
Intressantare med tanke på Carl Gyllenstiernas egna forskningar är emellertid 
att göra reda för beståndet av lokalhistorisk, etnologisk och arkeologisk 
litteratur. 

 
Givetvis återfinns en uppsättning arbeten med direkt inriktning på Skånes 

historia, allt från kyrkoherde Sundius dissertation om Kullen från 1754 till Nils 
Bruzelius redogörelse för de av honom och Carl Gyllenstierna undersökta 
kökkenmöddingarna på Kullaberg. På plats finns exempelvis Nils Henric 
Sjöborgs Skånes historia och beskrifning (1812)  liksom densammes 
Samlingar til Skånes historia (1801-14), vidare flera av Brunius arbeten, 
Beskrfining öfver Lunds domkyrka (1836), Beskrifning öfver Helsingborgs 

                                                           
22 Närmast föregående post i 1836 års bibliotekskatalog är Barfods Märkvärdigheter 
rörande skånska adeln från 1847. 
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Kärna (1845) samt ingående i den stort tänkta serien Skånes historia och 
beskrifning Brunius monografi över Skånes konsthistoria (1850). Cronholms 
behandling av Skånes politiska historia (1847-51) och Rietz studie av det 
skånska skolväsendets historia i samma serie återfinns likaså. 

 
Men det är inte bara de professionella akademikernas verk som platsar. Som 

tre exempel på arbeten av prästerliga fritidsforskares penna kan anföras biskop 
Vilhelm Faxes Fornlemningar af Tycho Brahes Stiernborg (1824), Elias 
Follins klassiska Helsingborgs historia (1851) och Ravlundasonen Jonas 
Floraeus höglärda Flores antiquitatis Scanicae (1743), ett verk som i sin 
ohöljda lokalpatriotism och etymologiska skarpsinnighet vunnit honom epitetet 
Skånes Olaus Rudbeck. I denna pärla av ännu på det skeptiska 1700-talet 
kvardröjande götiskt fantasteri identifieras Skåne med såväl det skandiska 
Glysisvall som de antika skaldernas Elysium och dess namn deriveras ur dess 
skönhet: Skåne, skönslätt, vilket gör cirkelbeviset komplett: "Ty Glys och Gles 
betyder glantz och skien, och wellur en slätt och jämn marck. Så at Glysiswall 
är et klart och lustigt öppet felt och slättmark.«23 Luggude härads invånare (till 
vilka Kullaborna hör) görs mindre smickrande till lydier eller göternas lydfolk. 

 
Åven den övriga litteraturen av lokalhistorisk karaktär är väl representerad. 

Ett axplock: Första delen av Hyltén-Cavallius Wärend och wir-darne en av 
Carl Gyllenstierna flitigt använd källa, står på hyllan. Så för Smålands del 
också Allvins beskrivningar över Våstbo, Östbo, Vista, Mo, Norra och södra 
Wedbo härader, liksom Wieselgrens Ny Smålands beskrfnining (1844). 
Västgötsk lokalkänsla manifesteras i Pehr Thams Göthiska monumenter 
(1795) Halland täcks av Jakob Richardsons typografiskt tilltalande Hallandi 
Antiqua et Hodierna (1752-53). Lika vackra volymer erbjuder Peringskiöld 
och Magnus Abraham Sahlstedt för Upplands respektive Dalarnas del; detta 
med Monumenta Uplandica (med Nils Christoffer Gyllenstiernas 
namnteckning) och Stora Tuna 

 
 
 
 

                                                           
23 Bok 4, § 3 
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Äldsta boken i biblioteket. Saxo Grammaticus krönika i 1514 års tryck. 
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beskrifning (1752). Även det exotiska Lappland finns företrätt i biblioteket 
med bland annat Johannes Schefferus lärda Lapponia (Frankfurttrycket från 
1673) och La Mottrayes resa samt den utilistiskt sinnade lappmarksprästen 
Pehr Högströms Beskrifning öfver de til Sveriges krona hörande Lappmarker 
(1745), ett aktstycke vilket försätter läsaren i samma känsla att i Norrland 
kunna finna paradiset, »Canaan« som Högström skriver, som Floraeus 
nyssnämnda opus vad gäller Skåne. 
 

Större delen av litteraturen är emellertid fräschare, mindre fantasifull och 
mer entydigt seriös än vad några av de nu uppräknade titlarna antyder. Nämnas 
kan Djurklous Nerikes folkspråk och folklif (1860), Rääfs Ydre härads 
beskrifning (1856, med Carl Gyllentiernas namnteckning), Dybecks Svenska 
Fornsaker (1853), Svenska minnesmärken (1851), Svenska run-urkunder 
(1855), liksom tidskriften Runa för åren 1842-49. En annan på Krapperup 
välrepresenterad forskare är Sven Nilsson-lärjungen Axel Emanuel Holmberg, 
mest känd för sin Bohusläns historia och beskrifning (1842-49), länge betraktad 
som ett mönster på landskapsbeskrivningens område. Även hans Skandinaviens 
hällristningar (1848) och Nordbon under hednatiden (1852) har införskaffats av 
baronerna Gyllenstierna. 

 
Sist och slutligen står som sig bör också några av Sven Nilssons egna försök 

att tillämpa naturvetenskaplig metod på historiska problem: både 
Skandinaviska Nordens urinvånare (1838-43) och Bidrag till kunskapen om 
Menniskans tillvaro och verksamhet i Skandinavien under den förhistoriska tiden 
(1848). Det är lätt att le åt professorns bemödanden i det förra verket att tolka 
folktrons dvärgar, jättar, troll och alver som folk av samma stam som lapparna, 
något som sker med sådana argument som »Lapparna äro fega; de duga ej till 
soldater. Fornsagans dvärgar framställas som ytterst fega ...« eller »Lapparna 
anses var sluga och bedrägliga [. .. ] Detta karaktärsdrag träffa vi även på 
dvärgarna i fornsagan”24 Men själva den komparativa ansatsen liksom det 
ibland väl djärva användandet av folktraditioner skulle som Nils-Arvid 
Bringéus understrukit visa sig ha betydelse för den framväxande etnologin. 

 

                                                           
24 Skandinaviska Nordens ur-invånare (1838-43), kap 4, 15. 
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III 
 
Med Sven Nilssons namn är steget inte långt till naturalhistorien. Om han som 
fornforskare var omstridd, var hans storhet som naturforskare obestridd. Det 
var också på detta fält kontakterna mellan Lundaprofessorn och baronerna 
Gyllenstierna ursprungligen tagit vid. Utifrån förhärskande encyklopediska 
biblioteksideal finns på Krapperup arbeten inom naturvetenskapens alla fält, 
från matematik, fysik, astronomi och kemi (som delar signum med alkemi) 
över till den mjukare naturalhistorien. De förra kunskapsfälten uppvisar en och 
annan bok som att döma av tryckår och den vitala handstilen är inhandlad 
under Nils Christoffer Gyllenstiernas studieår i Uppsala; så exempelvis 
Öhrlings Föreläsningar i fysik (1805) och Eulers Bref (2-3, 1787). Emellertid 
låg redan tidigt den unge baronens huvudintressen inom naturalhistoriens 
domäner. Botaniken och zoologin kom därför att bli de kunskapsomraden som 
Nils Christoffer Gyllenstierna särskilt energiskt sökte rikta sitt bibliotek med. 

 
Som är att vänta av en tidigare ledamot av Linnéska Institutet intar Linnés 

skrifter en framträdande plats. Systema naturae, Genera plantarum (i 2 ex), 
Species plantarum, Hortur Upsaliensis, Philosophia botanka (2 ex), Indelning i 
ört-riket Fauna Svecica har alla funnit vägen till Krapperup. Så också den 
biografiska Linné-litteraturen. På samma vis som de forna institutledamöterna 
gång efter annan våndades när nya generationers forskare valde andra 
benämningar på naturens fenomen än den ofelbare store mannen, underbyggde 
de varandra med anekdoter om honom och samlade villigt linneansk arcana. 
Sven A. Hedins Minne af von Linné, fader och son (1808) liksom de 
typografiskt glassiga Egenhändiga Anteckningar af Linné om sig sjelf utgifne af 
Adam Afzelius (som Robsahm uppmärksammar Nils Christoffer Gyllenstierna 
på, i tidningarna annonserade som ”Egenh. Anteckningar om sig sjelf af Adam 
Afzelius”) står så med självklarhet på hyllan.25 Även Nemesis divina fann 
genom Elias Fries förmedling vägen till Krapperup. 

 
Men renlärigheten har på Krapperup dock inte varit större än att den store 

svenskens ärkerival, Buffon, ståtar på hyllorna med sin voluminösa 

                                                           
25 Robsahm till Nils Christoffer Gyllenstierna 26/6 182,5, Krapperup. 
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Hstoire naturelle, ett verk som älskats högt av dess ägare - detta så att bland 
ungdomsvännerna i Uppsala gällde Nils Christoffer ibland skämtsamt för att 
vara en Buffons lärjunge. 

 
Den botaniska litteraturen är vad gäller Sverige genomgående up-todate och 

i det närmaste komplett. Ett flertal av Agardhs och Fries arbeten är 
representerade. Liljeblads Svensk flora finns i flera utgåvor, detsamma gäller 
Hartmans Handbok i Skandinaviens flora. Likaledes återfinns Palmstruchs 
Svensk botanik (11 band, 1802-43) med sina vackra planscher, liksom 
Billbergs oavslutade pendang, Ekonomisk Botanik (1815). På plats är vidare 
Wahlenberg, Nils Johan Andersson och Olof Swartz, var och en med flera 
verk, liksom med sina Flora Capensis och Flora Japonica Linnés store 
efterföljare Carl Peter Thunberg. 

 
Ett starkt inslag utgör de lokala flororna. Elias Fries Flora Hallandica ( 

1817- 18) och Flora Scanica (1835), Aspegrens Blekingsk flora (1832), 
Gellerstedts Nerikes flora (1831), Carl Gustaf Kröningswärds Flora 
Dalecarlica (1842), Wikströms klassiska Stockholms flora (1840) samt den 
unge John Erhard Areschougs Plantae cotyledonea florae Gothoburgensis 
(1836) är exempel på denna under i 1800-talets förra hälft blomstrande genre. 
Särskilt intresse väcker evige överliggaren Nils Liljas Skånes flora (1838). Nils 
Christoffer Gyllenstierna var för Kullatraktens del uppgiftslämnare i detta verk, 
som med sina dryga 1000 arter - namngivna inte blott på svenska och latin utan 
i flera fall också på skånska - erhöll ampla lovord i Vetenskapsakademien av 
Wikström; värre gick det med den likaledes i Krapperups bibliotek befintliga 
Flora över Sveriges odlade vexter (1839-40), där samme författare gjorde av 
sakkunskapen strängt kritiserade försök att förläna riket släktena Oscaria och 
Tegneria. De lokalt begränsade flororna uppvägs av ett antal nydanande 
utländska arbeten, sådana som den danske växtgeografen Schouws Grundzüge 
einer allgemeine Pflanzen-Geographie den schweizisk-franske systematikern 
de Candolles stort upplagda Prodromus systematis naturalis regni vegetabile 
(14 delar, 1824-56) och tysken Schleidens Grundzüge der wissenschaftlichen 
Botanik (1842-43), en väckarklocka i tidens botanik som med Gunnar 
Erikssons ord »gjorde rent hus både med 
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Rosa villosa, plommonrosen, som Nils Christoffer Gyllenstierna begåvade 
Kullabygden med i Botaniska notiser 1851; detta med tillägget »inq.«, en förkortning 
ingen vet vad den betyder. Enligt John Kraft har den endast funnits odlad. Ur 
Palmstruchs Svensk botanik som givetvis finns på plats i biblioteket på Krapperup. 
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naturfilosofisk spekulation och linneansk skolastik« i dess krav på att även 
växtkunskapen i likhet med kemin och fysiken skulle bli en induktiv 
erfarenhetsvetenskap.26 Härtill kan läggas ett antal olika nationella floror, 
varibland Kochs Synopsis florae Germanicae etHelveticae (1837) förtjänar ett 
hedersrum, liksom Reichenbachs naturfilosofiskt präglade Floragermanica 
exeursioria (1830-32). 

 
Zoologin, en vetenskap som i det botaniskt sinnade Sverige i stort blir på 

modet först på 1800-talet, inskränker sig i baronerna Gyllenstiernas 
bibliotekskatalog till ett fyrtiotal verk (signum Fd), vilket ger en delvis 
missvisande låg siffra enär exempelvis Linnés Systema Naturae och Buffons 
Histoire naturelle, båda länge verk av verklig vikt inom zoologin, har förts till 
Naturalhistoria i allmänhet (F). 

Som är att förvänta utifrån Nils Christoffer Gyllenstiernas kontakter och 
intressen gör sig två ledmotiv gällande bland de arbeten som rubricerats under 
zoologi: ichtyologien och Sven Nilsson. Till fiskforskningens fromma står på 
hyllorna Artedis pionjärarbete Ichtyologia (1738), vidare Fabers 
Naturgeschichte der Fische Islands (1829), Bengt Fredrik Fries Ichtyologiska 
bidrag (1838), Kroyers Danmarks Fiske (1838-49) liksom Lacépèdes 
fortsättning av fiskdelen av Buffons Histoire naturelle i en vacker tysk utgåva, 
Naturgeschichte der Fische (4 band, 1799). Härtill kommer Sven Nilssons 
bidrag till området, fjärde bandet, ”Fiskarne" av Skandinavisk Fauna (1853) och 
förövningen Prodromus Ichtyologiae Scandinaviae (1832) som interfolierad har 
försetts med baronens egna kommentarer och tillägg. Den förvaras numera i 
arkivet. Tyvärr borta är Wilhelm von Wrights vackra planschverk 
Skandinaviens fiskar med text av Fries, Ekström och Sundevall, ett öde som 
också gäller Svenska foglarna och Illuminerade figurer till Skandinavisk fauna. 

 
Däremot återfinns ett annat verk med tilltalande illustrationer, Palmstruchs 

Svensk Zoologi med texter av Quensel och Swartz. Bland viktigare verk noteras 
Cuviers Le règne animal (4 band, 1829), Illigers Prodromus systematis 
mamalium et avis (1811) liksom för Skandinaviens del särskilt Sven Nilssons 
arbeten, flertalet skänkta till Nils Christoffer Gyllenstierna som ett 
tacksamhetsbevis för hans hjälpsamhet. Till Lunda- 

                                                           
26 Gunnar Eriksson, Elias Fries och den romantiska biologien (1962), 407. 
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Äventyrlig läsning. Hajfiske ur den tyska utgåvan från 1799 av Lacépèdes fortsättning 
av Buffons Histoire naturelle.  
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professorns nyssnämnda fiskmonografier kommer så Historia molluscorum 
Sveciae (1832) liksom däggdjurs-, amfibie- och fågeldelen av Skandinavisk 
Fauna. »Däggdjuren« och »Amfibierne« finns i två upplagor, »Foglarne« i tre, 
den sista från 1858. 

 
Annars är det ett faktum att biblioteket vid det laget inte längre med samma 

uppmärksamhet underhålls av den nu närmare sjuttioårige Nils Christoffer 
Gyllenstierna. Redan tidigt på 1850-talet klagar han över sin hälsa och en 
tilltagande styvhet i fingrarna som gör korrespondens och lärda mödor till en 
plåga. Något år in på 60-talet drabbas han av dålig syn. Förhållandet avspeglar sig 
i bokbeståndet. Vetenskapsakademiens Handlingar stannar upp med året 1863, 
Vetenskapssocietetens Acta likaså; i båda fallen ligger de sista årgångarna än idag 
obundna i häften. Bara nio av de drygt 1 20 botaniska verken är påbörjade 1850 
eller senare. Aktualitetsprägeln är annars påfallande: 92 av verken är från 1790 
eller senare; 16 nummer faller inom perioden 1820-29; 20 nummer mellan åren 
1830 och 1839; en särställning intar perioden 1840-49 då inte färre än 33 av de 
botaniska verken har börjat tryckas. Likartat ter sig läget vad beträffar zoologin. 
Endast sju nummer är att hänföra till 1850 eller senare. De två yngsta är Thorells 
Zoologiens grunder efter Milne-Edwards och andra upplagan av Sven Nilssons 
Amfibiedel av Skandinavisk Fauna, båda från 1860. 

 
Sonen Carl fortsätter visserligen att anskaffa litteratur inom sina spe-

cialområden. Det 1859 påbörjade storverket Historiskt, geografiskt och statistiskt 
lexicon öfver Sverige, Horace Marryats bildrika reseskildring Ett år i Sverige, en 
tysk upplaga av Livingstones resa i Sydafrika och Geijers Föreläsningar öfver 
menniskans historia är några av de många nya titlarna som når Krapperup. 
Arkeologiska verk av Rafn, Worsaac, Engelhardt, Hildebrand och Bruzelius 
anländer likaså. 1864 dyker Hildebrands och Vitterhetsakademiens nystartade 
Antiquarisk Tidskrift påpassligt upp på hyllorna. Men snart, efter de två 
baronernas frånfälle vid mitten av 1860-talet, stannar bokfloden upp. Det tidigare 
så sorgfälligt uppdaterade biblioteket åldras därefter för att bli vad det nu är: ett 
museum över en svunnen tid och ett kulturklimat där vetenskapen var 
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Fornlämningar uppe vid Björkeröd. 

Ur Carl Gyllenstiernas anteckningar, Krapperup. 
 

 
 
för amatören (och då inte minst den aristokratiske gentlemannen) i lika hög grad 
som akademikern. 
 

Inte så att biblioteket med ens (eller någonsin) upphörde att fylla en funktion i 
och med att Nils Christoffer och Carl Gyllenstierna inte längre hade överinseende 
över dess utveckling. De var givetvis aldrig bibliotekets enda nyttjare; ett sådant 
resursslöseri vore otänkbart när böcker var så svåråtkomliga och ofta dyrbara. Två 
bevarade lånekataloger, varav den ena börjar 1866 efter Carl Gyllenstiernas död, 
berättar också en annan historia, om hur böckerna redan under de två forskande 
baronernas tid fann sina läsare och fortsatte att göra så.27 Bland låntagarna fanns 
förstås släktingar och ståndsbröder till Gyllenstiernorna, däribland Johan Toll och 
Liljecrona på Höghult liksom maken till Carl Gyllenstiernas syster Christina, 
Philip von Platen, borta på Hjälmshults majorsboställe. Den som framstående 
naturforskare kände Magnus Wilhelm von Düben lånade vid ett tillfälle 
Cuviers Règne animal och överjägmästare Johan Sjöcrona, granne på 
                                                           
27 L III:2-3, Krapperup. 
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Vegeholm och Höganäsbrukets styresman, har ur samlingen tagit några band 
upptäcktsresor. Till lantagarna har också hört Sjöcronas söner. 
 

Men även mer vanligt folk i bygden har nyttjat godsbiblioteket. Den folklige 
poeten Per Thomasson har sålunda under sin Väsby-tid hört till låntagarna. 
Även trädgårdsmästare Nordlund (Thunbergs Kapresa), ladufogden Nilsson 
(Aragos resa runt jorden) och kustvakten Lundquist i Lerhamn (Fryxells 
svenska historia) har gett djup åt lantagarprofilen. Utövare av bildningsyrken 
och den framspringande medelklassen såsom läkare, jurister och präster hör 
dock till de flitigare låntagarna. Särskilt noterar man doktor Kullbergs räder i 
hyllorna. Den 2 december 1864 lånar han på ett bräde fem titlar. Drygt två 
månader senare, den 23 februari 1865, lånar han ytterligare sju titlar, i oktober 
samma år noteras han för åtta lån och så vidare. Hans sista lån daterar sig till 
den 25 februari 1867 då han lånar bland annat sju band Walter Scott, 
tillsammans med resegenren hans främsta låneobjekt. I denna förtjusning i 
reseskildringar och historiska romaner framstår Kullberg som typisk. Samma 
beteende uppvisar exempelvis direktör Tengwall i Brunnby, som bland sina lån 
även registreras för Fryxells omåttligt populära svenska historia. Det lokala 
prästerskapet har då varit mer genomgående allvarsamt; kyrkoherde Dahlberg i 
Brunnby lånar lantbrukslitteratur och Lunds stifts herdaminne, Olin vid 
Höganäs bruksförsamling tyr sig till den historiska litteraturen, och hans 
efterträdare pastor Harring hittar till och med fram till hyllan för teologi: 
Schartaus brev och Michaelis uttolkning av den mosaiska lagen blir där rovet. 

 
De största låntagarna har förstås Gyllenstiernorna själva varit. När de av en 

eller annan anledning rört sig från Krapperup har de inte sällan tagit en god bok 
eller flera med sig. Den 4 november 1866 tecknar sig exempelvis den då på 
Torp boende Nils, som vanligen lånade naturvetenskap, för den tredje och 
enligt katalogen alldeles nyinkomna delen av Fries Botaniska utflykter. Med på 
köpet kommer även skildringar av resor till Nordpolen, i Brasilien, Australien 
och runt jorden. Tio dagar senare noteras Erik på Bjersgard för Geijers 
Samlade skrifter, vilka måste ha lästs grundligt då de återlämnas först i juni 
1868. Strax därpå, i augusti, lånar även han den reseskildring av Australien 
som brodern då hunnit lämna tillbaka. 
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Ett markant inslag i utlåningsjournalen är de kvinnliga Gyllenstiernornas 
aktivitet, och då främst Carls hustru Beata, som första gången hon finns 
noterad i lånekatalogen har satsat på religiös uppbyggelse i form av Keiths 
Kristna religionens sanning, dottern Vivika läser (säkerligen som ett led i en 
ståndsmässig undervisning) Rollins klassiker om romarnas historia liksom 
Fryxell; och Erik Gyllenstiernas hustru Amalia, som lånen av Scott och 
Palmblad gör klart, är tydligen främst litterärt intresserad. Parentetiskt ska 
sägas att de på intet vis var de enda kvinnorna som gjorde bruk av biblioteket; 
friherrinnan Sjöcrona, en mademoiselle Holmquist (Dantes Divina Commedia), 
Mamsell Hallberg i Ängelholm (Fryxells svenska historia) och fröken 
Friedrichs i Mölle hör också till låntagarna. (Särskilt den sistnämnda utnyttjade 
biblioteket; vid ett tillfålle, den 27 december 1866, tecknar hon sig för såväl 
Georg Hartwigs Tropikverlden i fem delar; Tusen och en natt i sex delar (då ny) 
liksom James Femmore Coopers Den siste mohikanen, vars dramatik tycks ha 
tilltalat henne, då den långt efter att de övriga kommit tillbaka till Krapperup 
noteras som återlämnad först i oktober 1867.) Även änkan Beata Gyllenstierna 
verkar med tiden ha dragits till det äventyrliga i sin lektyr. Resehandledningar 
förs upp i lånekatalogen och hennes sista noterade lån, vilket (omedelbart 
föregånget av ett uttag av Nils Gyllenstierna av Linnés skånska resa även 
avslutar katalogen) omfattar inte mindre än åtta romaner av herren till 
Abbotsford, sir Walter Scott - samt ett krucifix.28 

 
Avsåg hon att därmed minnas sin make och att genom hans käraste läsning 

uppväcka hans ande? (Den store skotten hade ju, om än med viss road 
överlägsenhet, i mr Oldbuck tecknat en adlig amatörs porträtt.) Det ligger 
utanför ramarna att utreda här, och vi får nöja oss med att kort sammanfatta 
vad som sedan hände med biblioteket på Krapperup. Vilket som antytts inte är 

                                                           
28  Kvinnors läsning är ett inom svensk historisk forskning ännu mindre 
behandlat område. Se dock till exempel Margareta Björkman, Läsarnas nöje. 
Kommersiella läsbibliotek i Stockholm 1783-1809 (Uppsala, 1994),4 12-26, samt 
Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 
1790-1870 (Lund, 1996), kap 6. Särskilt för de sedesfördärvliga romanerna 
ansågs kvinnorna mottagliga. Jag har i »Upplysningen och kvinnan. Den 
gustavianska tiden«, Rig 1997:1, tangerat problematiken. Där analyseras 
dessutom två sedelärande romaner, Elise eller Qvinnan i sin fullkomlighet (sv. 
övers. 1800) av Wilhelmine Karoline von Wobeser Bom vänder sig till en 
borgerlig publik, och Emanuel Ballings Den Wärdiga Bondhustrun (sv. övers. 
1801) som är ämnad att nå kvinnorna av folket. 
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mycket. De närmast efterlevande Gyllenstiernorna flyttade väl en och annan 
bok, och somligt hamnade med tiden i källaren nere vid arkivet och for där 
under många år illa. Emellertid hölls gränserna mellan nyanskaffad och 
befintlig litteratur så väl uppe att det för Gustaf Gyllenstierna på 1960-talet 
gick att inventera och i allt väsentligt återställa biblioteket i dess forna skick. 
Lillemor Nyström har sedan på iggo-talet åter inventerat beståndet och sett till 
att böckerna på hyllorna numera följer den ordning som gällde på Nils 
Christoffer och Carl Gyllenstiernas tid. 

 
Två små men ändå notabla undantag från Gyllenstiernornas oskrivna regel 

att nyförvärv inte inkorporerades med det tidigare beståndet i biblioteket 
finns dock anledning att avslutningsvis uppmärksamma. På något vis har 
sjätte upplagan av Nils Johan Anderssons Inledning till botaniken från 1871 
nästlat sig in bland övriga floror, och på liknande vis har andra bandet av 
Hyltén-Cavallius Wärend och Wirdarne från 1869 smugit sig in på hyllorna. 
Någon har tydligen tyckt att de fyllt en lucka. Jag tror inte de två forskande 
baronerna skulle tycka illa vara beträffande denna lilla nätt och jämnt 
skönjbart anakronistiska bättring av deras boksamling. Det gör knappast 
heller den samvetsgranne historikern. Helt visst rör det sig ju om en 
kärleksgärning. 
 

Jag vill avsluta denna redogörelse för biblioteket i Krapperup med två 
dokument i arkivet (vilket har varit - och är - intimt förknippat med 
biblioteket), som båda på var sitt sätt speglar de två baronernas per-
sonligheter. Det ena återfinns i Nils Christoffer Gyllenstiemas exemplar av 
Sven Nilssons Prodromus ichtyologiae (1832), vilket han lät interfoliera och 
under årens lopp förse med ofta vidlyftiga kommentarer om olika fiskars 
eventuella förekomst i Kullabygden eller hänvisningar till andra verk som 
behandlar de fiskar som tas upp av Sven Nilsson. Här har jag valt att återge 
en passage som ger en glimt av Nils Christoffer Gyllenstiernas utveckling 
som ichtyolog samtidigt som den berör samarbetet med Sven Nilsson; kanske 
var den store zoologen som det finkänsligt antyds här någon gång alltför rask 
med pennan. Det sista dokumentet är passande nog för en bok om 
vetenskapen i provinsen en beskrivning av Kullen av Carl Gyllenstiernas 
hand. Kontrasten till den nyktre, empiriske fadern är tydlig. Sonen som 



 151

forskare var litterär och drömmande. Vilda vågors raseri, inte tvivel på 
paddfiskars existens i Kullavattnen, var hans melodi. 

 
 

1. Ur Nils Christoffer Gyllenstiernas interfolierade exemplar av  
Prodromus ichtyologiae: 
 
Batrachus borealis Nilss. 99 
Anmärkn. vid Lector Kröyers Danmarks Fiske 1 B s 474. Denna 

märkvärdiga fisk har, så vidt mig är bekant, sedan icke blifvit fångad vid 
Kullen. Jag kan icke påminna mig, att hafva meddelat Hr Prof. Nilsson det 
beskrifna exemplaret, men erinrar mig deremot väl, att herr Prof. på Lunds 
muséum visade mig detsamma ett par år före utgifvandet af Prodr. samt då 
yttrade, att han bekommit det från mig. - När jag 1815 blef bosatt på 
Krapperup hade jag förut aldrig befattat mig med ichtyologiska studier, men 
den mångfald af fiskformer jag här på lägena såg, väckte snart lust att lära 
känna dem. De hjelpredor hvartill jag i början egde tillgång, inskränkte sig 
till Linnés och Retzii Faun. Svec. jemte de i Vet. Acad. Handl. 
förekommande fiskbeskrifningar, hvarföre det också mer än en gång hände 
mig, att icke få rätt på hvad jag sökte. År 1816 gjorde jag Hr Prof. Nilssons 
bekantskap och ifrån den tiden har jag flera gånger, dels på hans 
requisitioner, dels sjelfmant skickat honom fiskar och deribland i början 
sådana, som voro mig fullkoml. okända. Det måste vara under den första 
perioden af vår bekantskap, som denna Batrachus blifvit honom tillsänd, så 
vida det icke vore ett misstag af Professorn att den kommit från mig; ty med 
et efterhand ökadt bokförråd och i synnerhet genom de upplysningar för 
hvilka jag hos Prof. Nilsson står i förbindelse, förvärfvade jag snart så 
mycken kännedom om våra fiskarter, att ett så särdeles rart fynd sedermera 
omöjl. kunnat falla mig ur minnet, ehuruväl jag ej förrän 1829 började anlägga 
egen samling. - Krapperup 1843. 
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Passagen i Prodromus ichtyologiae som Nils Christoffer Gyllenstierna åsyftar 
lyder: 
 

Batrachus borealis [... ] Habitat ad oras nostra rarior piscis. Specimen 
descriptum captum est in sinu Codanu ad Kullen Scamae* 
 

*A Generosiss. Libero Barone N Gyllenstierna mecum benignissimae 
communicatum. 

 
[Nordisk paddfisk ... en vid våra kuster sällsynt fisk. Det beskrivna 

exemplaret är fångat i Kattegatt vid Kullen i Skåne. Detta har med generositet 
skänkts mig av friherre baron N Gyllensterna.] 

 
Det kan noteras att Sven Nilsson, som aldrig ville ha fel, framhärdade i 

»Fiskarna« (1853) att han verkligen fått en paddfisk av baronen. 
 

2. Från nordwestra delen af Skåne, norr om Helsingborg, utskjuter en udde, 
benämnd Kullen efter Kullaberget, en bergssträcka som följer landets norra del 
från öster till wester ock sluteligen tvärt sänker sig i hafvet, sedan det, nära 
halfannan mil mer o mindre, höjt sig öfver det söder om liggande landet. Detta 
Berg, samt belägenheten, vid inloppet till Öresund i söder och Skelderwiken i 
norr, ger åt Kullen en egendomligt härrlig, från det öfriga Skåne skild natur. 
 

Åt söder ser man den, ända till vattenbrynet, grönskande, med lummiga 
Bokskogar och välbyggda gårdar prydda Seländska kusten: man ser huru de 
båda grannrikena så småningom närma sig hvarandra, liksom längtande efter 
en innerlig förening, men det fiendtliga hafvet tränger sig dock fram, på sin 
rygg bärande skepp från alla werldens haf, hvilka sluteligen förswinna bakom 
Kronoborgs Slott och det genom Thyko Brahe werldsbekanta Hwen. På 
Skånska landet synes en mängd kyrkor, stenkols-grufvor, kärnan vid 
Helsingborg (och ytterst i horizonten, vid klart väder, (provinsens högsta 
punct?) - Romele-klint?) I wester synes Hassle eller Hesselön, i norr, mellan 
Wäder ön och Torekow i Bjärahärad (Berga härad?) upptäckes Halländska 
kusten och Halmstad. Denna i alla väderstreck, nästan obegränsade utsigt, 
vinner en ständig omwexling genom den mängd fartyg, som passera Sundet. 
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Ofta kan på en gång räknas från ett till två hundrade segel förutom äfven 

flera ångbåtar som ila f   förbi, lemnande efter sig långa strimmor af svart rök. 
Stundom ligger hafvet stilla och lugnt, de högre, branta klipporna afspegla sig 
dallrande deri. Genom det klar blåaktiga vattnet skådar man djupt ned i hafvets 
fördoldaste gömmor, troende sig se Hafsgudens skimrande boningar och 
pragtfulla lustgårdar. Wid stormväder deremot, får hafvet en mörkgrön, hotan-
de färg; våg på våg, med sina hvita hjässor, störta under ett wildt dån, rytande 
emot de skarpa, hvassa klipporna, troende sig kunna rycka dem med sig i 
djupet, då de, fradgande under wildt raseri, blindt förstörande sig sjelfva, 
förswinna i en högt mot berget hvirflande sky af skum. Wid stormar händer 
här, oftare än annorstädes, att fartyg sjunka, eller slungas mot stranden, der de 
krossas af vågorna och förgås med manskap och allt. 

 
Näst utsigten öfver Sundet, utgör Kullaberget ortens förnämsta prydnad. Det 

är af detta skäl, jag nu söker lämna en så noggrann beskrifning, som möjligt 
samt derföre at berget, som ofvan nämndt är, gifvit trakten sitt namn. Berget 
går från öster till wester och består i en början låg men sedermera ansenlig 
Bergssträcka samt komma ursprungligen från Södra åsen. Berget börjar höja 
sig öfver jordytan nära Jonstorp, samt följer derefter norra stranden, ofta 
blottande sina låga, skrofliga klippor, merändels bevuxet med ljung, på dålig 
sand och grusjord. Här och der finnas likväl undantag, på åtskilliga ställen 
träffar man hus uppförda, hwilkas inbyggare lefva, dels af sina små odlade 
jordlappar och dels af fiske. Berget fortskrider sålunda utan betydlig höjd mot 
wester, antagande en mera rik natur, vid Haga 3/4 mil från Jonstorp, en högre 
bergskedja reser sig, jemte och norr om densamma. Från detta ställe antager 
berget ett mera fjelllikt utseende. Norra sidan fortgår, i en kedja af temligen 
ofvantill afrundade höga kullar, hvaremot den ursprungliga åsen endast 
obetydligt ökar sin förra höjd, samt sluteligen wid Mölle sänker sig och 
småningom förswinner. 

 
 
 
 
 



 154

Wid Mölle upphör också sjelfva låglandet och utgöres udden sedermera 3/4 
mil endast af berget, hvars kullar numera wexelvis uppstiga, delande sig i ene 
linier, hvilka å ömse sidor synnerligen brant stupa i hafvet. Emellan dessa 
kullar ligger en särdeles intagande och fruktbar dal, fordom bewuxen af en hög, 
enslig bokskog, hwilken nu tywärr mästadels är förstörd. Ytterst på Berget står 
en Fyrbåk, som med sitt wänliga sken nattetid leder den wilsefarande 
sjömannen på sin farliga stråt. Norra sidan af Berget är framför den förra 
särdeles imponerande genom sitt wilda utseende, sina branta, spetsiga klippor, 
sina fantastiskt bildade grottor och genom de ständigt omwexlande wüerna 
Berget har fordom warit helt och hållet bevuxet med ek och bokskog, hvaraf 
numera endast bedröfliga lämningar återstå. Uppe ibland klipporna ligga flera 
torfmossar hvilka ännu innehålla många och grofva ekestammar, helt igenom 
nästan swarta som ebenholtz. Häraf kan synas att äfven eken fordom högt uppe 
på bergena uppnått sin fulla storlek, samt att trädslaget warit mycket allmänt. 

 
Alla dokument i boken har återgetts ordagrant. Stavningen har konsekvent 

bibehållits och endast någon enstaka gång då det för sammanhangets skull har 
framstått som nödvändigt har interpunktionen ändrats. I den avslutande 
Kullenbeskrivningen som Carl Gyllenstierna har skrivit i ett enda långt stycke 
har jag tagit mig friheten att göra styckeindelning. 
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Ett stormigt och med Carl Gyllenstiernas inre väl överensstämmande Kullen, hämtat 
ur Nils Lilja, Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse. Ur 
naturhistorisk synpunkt betraktad vilken i ett tryck från 1861 återfinns i Krapperups 
bibliotek. Lilja, klockare i Billinge, tillhörde 18oo-talets mer färgstarka amatörer. 
Han gjorde sig känd som författare till poetiska pekoral, utgav en skånsk flora och 
sökte i strid med botanikens auktoriteter införa såväl Tegneria som Oscaria i det 
svenska växtriket. När Darwins bok om arternas uppkomst översatts till svenska 
vanns Lilja för dennes läror som han sedan sökte popularisera. Lilja var på många 
vis obekväm för sin omgivning och kom att skiljas från klockartjänsten. De sista 
åren försörjde han sig som tidningsskribent. Den populärvetenskapliga Menniskan, 
hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse var i varje fall en framgång för 
honom och kom att tryckas i flera upplagor. 

 


