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Prosten Andreas resa till möte med Karl XIV Johan 

 

  

Introduktion 

Varför prosten gjorde den långa resan  

Under sensommaren år 1838 gjorde prosten Andreas Bruzelius i Ottarp en lång resa, för att 

lägga fram sin sak för kung Karl XIV Johan och Statsrådet. Andreas var redan kyrkoherde i 

Skåne, med egen mindre prästgård, men hade blivit tvungen att söka en ny tjänst. Den nya 

tjänsten skulle å andra sidan innebära nya möjligheter för prosten och hans familj, om han nu 

fick den. Det var flera som sökte det eftertraktade pastoratet. 

 

       

 

 

 

 

   (Vr) En kringbyggd gård liknande flertalet skånska prästgårdar.  (Hr) Ungdomsporträtt av prosten. 

Hela resan fram och åter tog drygt fem veckor. När prosten väl nått huvudstaden kom han att 

vandra fram och åter mellan Söder malm och Norr malm, förbi kungliga slottet, dag efter dag. 

Varför gjorde han det? Och hur gick det när han äntligen togs emot av kungen? Resan var lång, 

Andreas hade att lösa en rad problem - och det blev till sist ett gott slut. 

Vad prosten och hans samtida upplevde   

Prostens brev är grunden till denna berättelse. Han skrev flitigt hem till sin hustru Jeannette. 

Breven handlade om vardagen, de var inte en reseberättelse utan en del av Andreas och 

Jeanettes dagliga samtal. De båda höll nära kontakt livet ut, de kände varandra väl, några ord 

räckte ofta. Breven kan hoppa från ämne till ämne utan problem för den andre. Ett brev till 

hustrun från Andreas kan berätta, hur han togs emot av excellensen Grefve von Rosen i ett 

gyllene stadspalats, och direkt efter fråga om de kört ut gödseln ännu där hemma. Genom att 

ibland föra ihop avsnitt ur flera brev kan man få ett bättre sammanhang. 

En del brev har kommit bort, däribland några som skildrade intressanta utsikter och händelser 

under prostens resa. Det fanns folk som utnyttjade resande; tog emot deras pengar utan att göra 

vad som utlovats, som att posta deras brev. Prosten skriver i ett senare brev till Jeannette: 

Ännu har jag icke fått upplysning från dig om du bekommit det bref jag skref till dig från Motala. Jag 

lemnade det till en Karl som sade sig vara från Posthuset der; men jag tror det var en skälm.1   

Vi kan dock återskapa hans upplevelser i stort. Flera författare och konstnärer som reste vid 

samma tid beskrev sina egna upplevelser genom böcker och illustrationer, och visade hur 

landskap, folk och klädsel, vagnar och fartyg såg ut och fungerade på den tiden.2 Flera kända 
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utländska författare skildrade också vad de upplevt; till det kommer svenska författare som 

återberättat anförvanters skildringar av äldre tider.3 Att föra in detta material i berättelsen ger 

också en möjlighet att tillämpa vad yrkeshistoriker benämner mikrohistorisk analys. 

Berättelsen utgår således från prosten Andreas brev, kompletterade av ögonvittnen, författare 

och konstnärer från deras motsvarande resor vid samma tid under artonhundratalet. Avsikten 

här är att levandegöra prostens resa för läsarna, snarare än att bara återge breven rakt av. 

Hur man kunde ta sig från Skåne till huvudstaden  

Att ta sig mellan Skåne och Stockholm, en resa på över 70 mil, var i början av 1800-talet ett 

företag i sig. En sådan resa kunde göras över havet längs Östersjöns kust, eller landvägen.  

Det vore möjligt att följa med ett kustfartyg från en hamn i Skåne, exempelvis ”ångfartyget 

Switiod från Ystad” till Stockholm. Prosten skulle då ta vägen ”hemifrån till Lund och sedan 

till Löderup och därifrån till Ystad.” 4  På den tiden var båtarna snarare fraktskutor än vad vi 

menar med passagerarbåtar. Andreas hade skäl att fundera över vad en resa på öppet hav kunde 

innebära. Havet var en främmande värld för den som levt på landsbygden, och man fruktade 

stormar, höga vågor och sjösjuka. 

”Vi är komna till Östersjön /…/ kustlandet utbreder 

sig med mörka skogar /…/ Skriande måsar flyger 

kring båten. Framför oss öppnar sig havets yta /…/ 

Det är en syn när vinden kular från öst och sjön 

bryter in över blind-skären, då förnimmer du 

havets makt.” 5 ”Än ser vi havet, än glider vi mellan 

gråa klippöar, som förkunnar hur de vittrat genom 

årtusendens vind och väder /…/ Bergiga öar och 

fastlandets grå urberg, där kuvad barrskog växer 

under idelig kamp med blåsten /…/ Som en sjö 

beströdd med holmar, understundom blott ett 

stenblock där en liten tall klamrar sig fast.” 6           
         Samtida skildring av resenärer på fartyg i hårt väder. 

Prosten Andreas valde bort en sådan långresa till havs som alltför osäker.  

Det andra alternativet var att färdas landvägen. Att åka hela sträckan över Småland och vidare 

norrut var den genaste vägen, men innebar en långsam och skakig färd, på backiga och krokiga 

skogsvägar, med vadställen, broar och många kreatursgrindar att passera. Det skulle ta längre 

tid än båten och vara ganska påfrestande. Prosten valde bort också detta.  

 

(Vr) Tidigt foto av bondefamilj med vagn.  (Hr) En resenär i bondkärra längs dåtida landsväg (se milstenen) 

Andreas hade funnit en tredje möjlighet, den nya Göta kanal mellan Göteborg och Stockholm, 

som invigts av konungen bara några år före hans avresa. Av målningar kan man förstå hur stor 

denna händelse var i samtidens ögon. Prosten planerade sin resa så, att han först åkte ”med 

diligensen från Helsingborg till Götheborg, och därifrån på Canalen” till Stockholm.7 
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Den officiella bilden av 
Karl XIV Johans 
invigning av Göta kanal 
1832  

 

Kanalen lovade en långt behagligare färd, även om första delen av sträckan måste göras 

landvägen. Som sällskap på sin resa fick han med sig sin bror Nils och vännen Görloff. 

Resan med häst och vagn till Göteborg  

Att vara vägfarande på den tiden 

För att kunna ta kanalbåten måste prosten först ta sig från Helsingborg upp till Göteborg, en 

sträcka på ungefär 25 mil. Denna första sträcka måste sällskapet göra på landsväg, å andra sidan 

erbjöd den flacka Västkusten något jämnare väg än det backiga och ödsliga Småland.   

  

 Vägarna kund ibland vara bara ett hjulspår, och gatorna i städerna ett lager knagglig kullersten (tidigt foto) 

På sin tid besökte Linné Krapperups slott i Skåne, där han lovades nattlogi på Kulla gård i 

närheten. Småvägarna mellan byarna var i sådant skick att Linné fann bäst att lämna sitt fina 

fyrspann på slottet och låna en häst, för att i stället ridande ta sig till sitt nattlogi.8  

Med den senare skiftesreformen fick större vägar i landet en jämnare dragning, medan de 

mindre vägarna fortfarande snirklade sig fram längs ägogränser kantade av gärdesgårdar.9 Vid 

tiden för prostens resa hade de viktigare landsvägarna förbättrats men det gällde knappast för 

mängden av småvägar. Tjäle gav vägarna viss stabilitet vintertid; vår och höst kunde däremot 

vägarna i Sydsverige vara så leriga och skadade av tjällossning att de blev mycket 

svårframkomliga.10 Många smalare vägsträckor liksom broar och vadställen tillät bara en vagn 

i sänder, mötande fick hålla undan och invänta varandra, vilket drog ner färdhastigheten.  

Vid 1800-talets början färdades människor längs vägarna åkande efter häst och vagn, ridande, 

eller gående. Att gå, också miltals, var det vanligaste sättet att färdas för gemene man. En yngre 

man skulle möjligen också kunnat rida en ganska lång sträcka, med hästbyten.  
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Detta var dock sjuttio mils resa, här krävdes resa med vagn. På prästgården fanns hästar och 

vagnar, men hästarna behövdes för lantbruket som var hushållets försörjning. Hästar kunde 

heller inte trava mer än några mil, sedan måste de bytas ut mot nya utvilade. Andreas måste 

resa med någon form av hyrda vagnar. Hur mödosam resan blev berodde på valet av åkdon. 

Skillnaden var stor mellan enkla tvåhjuliga kärror och fyrhjuliga fjädrande täckta vagnar. 

 

 

 

 

 

        

   

             (Vr) Fyrhjulig täckt diligens som drogs av fyrspann.  (Hr) Den vanliga enkla bondkärran. 

Skjutsstationer, gästgiverier och diligenser   

År 1830 hade Kungl. Maj:t introducerat postdiligenser. De hade fasta rutter, med prislista och 

tidtabell mellan olika skjutsstationer, vilka samtidigt var gästgiverier där passagerna kunde 

erbjudas mat och logi. Till diligenserna kom böndernas skyldighet att lokalt erbjuda skjutsar.   
 

 

 

 

Skjutsstation med föreståndare, krögarmor, 
kusk och övernattande resenärer (Dardel).  

Kusken förde i sin diligens utöver bagage, 
postväska, långpiska också ett portabelt ur, 
att stämmas av mot skjutsstationernas ur.  

Ett av Andreas brev till Jeannette visar den vikt man lade vid att postbefodran hanterades rätt.   

”Du får skicka (sonen) Hjalmar till Landskrona och lyfta de 200 Rdr som stå i Sparbanken /…/ Skickar 

du mig pengarna, så glöm ej att Recommendera dem. Försegla brefvet som du skrifver till mig, och 

lemna bref och pengar till Hjalmar, och låt honom fara till Posthuset och taga Recommen-dationssedel; 

ty Postmästaren skall se och räkna penningarne, och derefter förseglar han alltsammans med 

PostContoirets sigill.”11 

Skjutsstationerna med sina gästgiverier var en förutsättning för att detta nya postväsende baserat 

på postdiligenser skulle kunna fungera över landet.  

”Gästgiveriet skulle kunna tillhandahålla häst med sadel eller kärra; där så erfordrades släde eller båt 

/.../ Den som kom först fick först byta hästar” (Jämför regeln ’först till kvarn får först mala’). 

Gästgivaren förväntades ”erbjuda hö och halm, byte av hästar /…/ och föra avståndstabeller, prislistor 
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och gästbok” (för myndighetskontroll).12  Fanns inga hästar i skjutsstallarna tillgängliga fick de 

resande vänta in utvilade hästar, eller när så fordrades övernatta. 

”Gästgivaren skulle tillhandahålla mat och logi /…/ erbjuda sängkläder, bordstyg och husgeråd, ljus 

och ved, brännvin och öl” /.../ ”Gästgiverier skulle enligt förordningen innehålla tre stugor för olika 

samhällsskikt.” Mathållningen var enkel. Så beskriver Linné från sina resor att han erbjöds ”bröd, 

brännvin, sill och något skinka”.13 Prosten Andreas erbjöds troligen något liknande. 

Så, med vilken hastighet kunde man ta sig fram med hästskjutsar, vilken tid kunde resande 

räkna med för en långresa på väg? Ett svar kan vi få genom dåtida tidtabeller och skjuts-sträckor 

för postdiligenserna. Normalhastigheten visar sig ha varit ungefär 7,5 km/tim. En resa från 

Helsingborg till Göteborg tog tre till fyra dagar, beroende på vägar och väder. 

Postdiligensens rutiner längs vägen   

När postdiligensen kom fram till nästa skjutsstation kopplades hästarna loss, stallades och 

fodrades. Under stoppen hade diligenskusken också att ta emot post och andra försändelser av 

föreståndaren för skjutsstationen. Försändelserna lades i postväskan och allt noterades. 

 

Vid längre uppehåll steg 

passagerarna vanligen ur 

vagnen, för att sträcka på 

benen, kanske se något av 

platsen eller äta en bit mat. 

 

Skjutsstation på västkusten vid  
mitten av 1800-talet (Dardel). 

 

Vid denna tid skulle alla resande medföra respass, ett slags legitimation som föreståndaren för 

skjutsstationen skulle kontrollera innan han förde in namnen i sin gästbok. När man övernattat 

på en gästgivaregård kunde avfärden på morgonen te sig som här. 

”De kommo ut på gården och tillsade skjutsbonden att gå efter sakerna /…/ vilket allt ordnades i vagnen, 

under det passagerarna gick in till gästgivaren, betalade och skrev i gästboken /…/ ” 

”Pass skulle väl också beses” yttrade värden ”men för herrskap kan det icke behövas.” – ”Jo bevars, 

se här. Passet vecks upp inför värdens ögon. - Ja det är mycket bra. Ordentligt folk som reser anständigt 

och betalar, frågar man aldrig efter pass. Lycklig resa! Jag hoppas att herrskapet skall bli nöjt med 

hästarna. Det är mina egna.” – ”Jaså herr gästgivare. Nå kanske jag då meddetsamma får erlägga 

skjutsen till Fellingsbro, så är det gjort. – Se här, fem fjärdingsväg. Och här litet över till jungfrun, var 

så god och tag detta för hennes räkning.” ”Tackar ödmjukast. Ett glas, för min räkning, om jag får 

bjuda? Så här på morgonkvisten skadar det icke. Jag har fin malaga. Jag vill nu önska att vagnen är 

till lags och ej skakar för mycket.” 14 

Så selades nya utvilade hästar och spändes för vagnen, passagerarna steg upp, och färden 

fortsatte. För prosten tog denna resa från Helsingborg till Göteborg något över tre dagar. 

”Hjulens skramlande och rasslande fortsätter den större delen av de närmaste tre dagarna, med ett 

klatschande med piskor och krumbuktande av stolta kuskar och kraftiga hästar.” 15 
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Hur resandet upplevdes   

De flesta resande satt i öppna kärror eller vagnar och stod själva för körningen. De som hade 

råd till fyrhjuliga vagnar med flera hästar kunde koppla av och överlåta ansvaret åt kusken.  

”Så småningom började vi komma ut ur staden /…/ tills vi omsider kom ut på en riktig landsväg med 

väderkvarnar, höstackar, milstolpar, bondkärror, vattenhoar för hästar, lukt av gammalt hö, fält, träd 

och häckar. Det var vackert att se det gröna landskapet framför och staden som vi lämnade bakom.” 

 

 

 

Resa genom 
soliga landskap 
och mörka 
skogar (äldre 
foton) 

 

Om någon åkande fann resandet långsamt, kunde det hända att denne själv tog över och drev 

hästen i hårt tempo, särskilt om bara en ung bondpojke följde med.16 De flesta färdades dock 

lugnt, så lugnt att det förekom att passagerare valde att gå bredvid vagnen, för att spara hästarna 

i backar, eller att gå i förväg om inga utvilade hästar fanns när de anlände.  

”Vägen var mycket tung för hästarna, men som gångstigen bredvid var ganska bra stego vi ur vagnen 

och gingo uppför alla backarna, och vi tyckte så om detta att vi förlängde vår vandring sedan vi kommit 

upp till krönet av backen /…/ Vid nästa skjutsstation väntade nya hästar på oss, men som de nyss hade 

fått foder måste vi vänta på dem, och valde att fortsätta vår promenad över en allmänning och ett större 

fält innan vagnen hann upp oss.” 17  

Också resande med eget ekipage kunde välja att sträcka på benen: ”Jag skulle ha lust att gå litet, säger 

damen, låt vagnen hålla /…/ Kusken hoppar ned, öppnar dörren och viker ned fotsteget. Hon stiger ur 

och/ hennes man/, de går tillsammans en kvarts timma. Så sätter hon sig åter i vagnen.”18  

”På skjutsstationen spänner stalldrängen utvilade hästar för vagnen. Det doftar av björk och linnea. 

Det går backe opp och backe ned, alltid i svingar och därav kommer omväxling. Dock ständigt den täta, 

djupa skogen där träden byggt sin lövsal. Milsvitt går vår väg, utan att vi ser ett hus och bara 

händelsevis möter andra färdande. Vi kör förbi små sjöar, så stilla under sin mörka spegelyta.”19  

För att inte känna resan alltför enformig fick resenärerna försöka att se sig om, och vara lite 

nyfikna på det lantliga stilla liv som befolkningen på den tiden levde längs vägen.  

 
(vr) Smeder vid 
sin bysmedja.   
 
(hr) En gumma 
kommer 
ledande sin ko.  
(äldre foton)  

 

 

”Något av resan skall återges/ när vi åkte/ landsvägen fram igenom skogen/.../. Inget att berätta och 

likväl så mycket /…/ Utmed vägen var en hög slänt med enbuskar; nedtill myllrade det av svin. Mitt på 
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slänten stod svinaherden, trasig och barfota men med en bok i sin hand. Han var så fördjupad i sin bok 

att han inte ens såg opp när vi körde förbi. Kanske en blivande lärd, för tider som stundar.” 20  

”Skogen doftade, nästan bedövande/…/ nu är vi vid en öppning i skogen där det blott står förkolnade 

stubbar, inte en fågel ses flyga fram däröver /.../ Så hälsas vi åter av friska höga björkar/…/ Vårt öga 

spanar men ännu syns intet hus, ingenstädes stiger den blåa röksky till väders som visar att här finns 

människor/.../ Solen skiner varm, flugorna surrar kring hästarna, tankar uppstiger ur själens djup.” 

Inne på gästgiverierna   

På flertalet gästgiverier hände det mesta i skänkrummet. Där lagades och serverades maten, 

bönder pokulerade under dagen, och där skrevs i gästboken och bäddades på kvällen för resande 

som stannat över natten. 

”Vi är komna in i skogen, där vi stannar vid det lilla 

värdshuset, som till midsommar prydes med gröna 

grenar över dörr och fönster, björklöv och 

rönnbärsblom. Ävenledes skänkrummet, där bönder 

sitter och pokulerar, blir grannt smyckat/.../ 

Tunnbrödet är här uppträtt på långa stänger under 

taket, de svävar över gummans huvud där hon står 

och skurar sina kopparkittlar.” 21 

Ett litet värdshus vid mitten 1800-talet (Dardel)  

 

Diligenserna var bekväma för sin tid, men de saknade helt värme. Så när passagerarna kom till 

nästa gästgiveri fick de hålla sig framme för att få en plats vid stora brasan i skänkrummet.  

”Dagen var slut när vi kom till nästa stad och skramlade fram över stenarna på de gamla gatorna. Vi 

hade väl svept om oss för att skydda oss mot nattkölden, men darrade likväl från huvud till fot.” 22 
”Bordet dukades och krögaren uppmanade mig att börja äta /…/ men jag valde att hålla platsen jag 

tagit upp vid den värmande brasan /…/ där stod vi axel vid axel utan att vika en tum.” 23 

Standarden på gästgiverierna man kom till kunde variera, särskilt ute på landsbygden. Om de 

inte var så tilltalande kunde de resande välja att istället gå en kort promenad i byn. 

”Vi kom till nästa skjutsstation, där var det skräpigt ute och inne. I skänkstugan hade flugorna gödslat 

väggarna /…/ Den unga dottern sprang över landsvägen, välskapad, rödhyllt och barfota, hennes 

lingula hår hängde ned över skuldran. Hade hon anat sin fägring hade hon nog gått och tvättat sig!” 

”Vi gick en tur bortåt vägen, där låg ett hus, vitkalkat och inbjudande. Däri såg vi en kvinna som satt 

och grät över sitt döda barn. En liten pojke stod bredvid henne, han såg på modern, så öppnade han 

sina händer och släppte en liten fjäril som han fångat, och den fladdrade bort. Modern såg efter den, vi 

tror hon log något, i ögonblickets poesi.” /.../ ”Vi gick tillbaka till skjutsstationen. Nu var hästarna 

spända för, vi steg upp, vagnen for åstad. Nya bilder rullades upp längs vägen, i tankarna likaså!”24 

Hade de resande råd och det fanns någon kammare att hyra, kunde man få en liten vrå för sig 

själv. Ett talgljus att ha på kvällen för att se att läsa och skriva fick man betala extra för. På 

landet var folket vana vid att stiga upp med solen, och lägga sig när mörkret lade sig. Under sin 

resa skrev Andreas hem så ofta han kunde, och Jeannette eller något av barnen skrev tillbaka. 

Skrivandet fick för hans del ske när de gjorde längre uppehåll på någon skjutsstation.  
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(Vr) Man på resa sittande vid en 
provisoriskt ordnad skrivplats på sin 
kammare. (samtida teckning)    

 

(Hr) … och hustrun eller någon dotter 
                                    skriver tillbaka. 

 

Resenärer och nya bekantskaper   

Diligenserna färdades från skjutsstation till skjutsstation längs vägen. De flesta fanns på stilla 

och sömniga platser, andra i småstäder, ganska livliga åtminstone enligt deras egna invånare. 

”Det är en ståtlig stad/ om än liten/ där finns 

skräddare, finsmeder, grovsmeder, schatull-

makare, snickare och handlande - och en rik 

källarmästare /…/ han är kommissionär för 

Göteborgsdiligensen och håller en stor balsal 

där officerare med mamseller och fröknar hålla 

assemblé. Det är nu så, att många vill dricka, 

spela och dansa.” 25  

Samtida teckning av festlokal med musiker 

En postdiligens hade plats för något halvdussin passagerare inne i kupén, förutom platserna 

baktill på vagnen. Att färdas en längre sträcka tillsammans innebar möjligheter att göra nya 

bekantskaper. Prosten Andreas hade turen att träffa några medresenärer som också var på väg 

till huvudstaden. Detta beskriver han för Jeannette i ett brev senare under resan. 

”Jag har varit i sällskap ända från Helsingborg med en Rysk Capitaine, som berest halfwa Verlden, 

och en Berlinare, som är Juris Doctor, 2:ne mycket instruerade och hyggeliga Karlar. Med den senare 

har jag talat latin och haft mycket roligt.” 26  

När de kom till Göteborg  

Andreas och hans sällskap kom så småningom fram till Göteborg. Där lossade man sitt bagage 

och tog farväl av övriga i vagnen. De tog in på ett hotell i staden, troligen Göta källare, stadens 

första som då var helt nyinvigt. I Göteborg kom de tre sedan att skiljas åt. 

Prosten hade bestämt sig för att 

åka via den nyöppnade Göta 

Kanal och höll sig till detta. 

Brodern och vännen valde att 

åka vidare landvägen som man 

gjort tills nu. Andreas räknade ut 

att båtresan kunde ta någon dag 

längre än landvägen, men kunde 

också bli något billigare. 
Göta källare vid Drottningtorget i Göteborg (äldre foto) 

 
”Jag kunde ej öfvertala Nils och Görloff att följa mig på Canalen utan de skildes från mig uti Göteborg, 

och ville jag skulle föllja dem på Diligencen, hvarest man åker illa och är bunden som en Hund. Men 
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jag fattade mitt beslut och for ensam, hvilket jag alls icke ångrar, ty här får jag se 10 gånger så mycket 

som om jag rest Landwägen. Dessutom är här mycket bequämligare, och denna resan, ehuru längre, 

kostar likväl mindre än med Diligencen.” 27    

För att lösa biljett för Göta kanalbolagets hjulångare fick Andreas ta sig till deras kontor nere 

vid hamnen. På den tiden såg kontor mycket annorlunda ut och luktade lack och pergament. 

”Det lilla rummet, som luktar starkt av pergament, är samtidigt magasin och kontor. Alla slag av 

kontorsartiklar, som pergamentrullar, papper, stämplar, pennor, bläck, radergummin, pennknivar, 
skrivsand, lack, linjaler, almanackor, bläckhorn, saxar och sylar.”28 ”/För att skriva ut papperna/ sätter 

sig kontoristen på en stol vid pulpeten /…/ så drager han av sig sina överdragsärmar och sin grå rock, 

tager på sig sin svarta rock och tager ned hatten från hängaren.”(stadskläder).29  

När de går ner till båten får 

prosten troligtvis hjälp av 

bärare att frakta sitt bagage 

till kajen, och av matroser 

och däckspojkar till att få 

det stuvat ombord.  

Göteborgs hamn som den 
tedde sig förrförra seklet  
(Bild: Stadsmuseet)  

 

Resan med hjulångare på Göta kanal  

Den nya attraktionen – långfärd på kanal 

En kanalbåt på den tiden var vanligen en hjulångare som drevs av en stor ångmaskin, och 

därutöver förde den mast och segel. Prosten hade bokat plats på fartyget ”Amiral von Platen” 

till Stockholm.  Kanalbåtens färd inleddes som idag via Göta älv upp mot sjön Vänern. 

 

 

(Vr) Passagerare söker 
plats på kanalbåtens 
fördäck. 

(Hr) Bagage stuvades 
undan var det fanns 
utrymme. 

 

Tiden för avresan kommer och kaptenen signalerar för avfärd. Passagerarna skyndar ombord 

och installerar sig på däck och i salonger, och deras följeslagare återgår till kajen.  

”Passagerna lupo över landgången med snabbhet, ty tiden för avresan var redan slagen, och 

ångkaptenen kommenderade ”främmande från bord!” De togo därföre kortvulet avsked av sina 

bortresande vänner och återgingo till kajen. Landgången drogs in och ångbåten lade ut.” 30 ”Man 

lämnade land, hjulen började välva sig omkring, rökmoln och ett dovt dån utgjorde fartygets avsked 
från staden.”31 Efter några minuter var den långt borta på vattnet och sköt snabbt upp/längs älven/.” 32   

När resan anträtts söker var och en plats på det däck där man bokat biljett på kanalbåten. Prosten 

installerar sig så gott det går tillsammans med övriga herrskapet. Resan på landsväg hade 
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inneburit övernattningar på värdshus, och det var vad som stod flertalet passagerare till buds 

också under en kanalresa. Hytter för enskilda resande kom till senare. 

”Större delen av ’det bättre folket’, herrarna, fruarna och 

barnen, hade gått ned i båtens salong.”33 Prosten Andreas 

nämner i sitt brev:”Jag kunde icke få någon annan eller bättre 

plats än uti Salongen hwilket är något obequämligt; men det är 

allt bra när man har hälsan.” 34  

 Passagerare som försöker bänka sig i båtens salong  
 över natten (amatörteckning från samma tid) 

 

”På fördäcket hade jungfrurna samlats med ryggarne emot ett till hälften uppvecklat segel. Kaptenen 

var förmodligen i sin hytt, han sågs icke på däck. Maskinisterna gingo på i sitt maskinrum /.../ På 

ångbåtens däck/ fann han/ en grönmålad spjälsoffa, som stod vid relingen i nischen bakom ena 

hjulöverbyggnaden, en ganska angenäm och avskild plats.”35  

Passagerarna får de närmsta dagarna tillfälle att undersöka båten och 

skapa nya kontakter och vänner. Snart har prosten Andreas funnit nya 

bundsförvanter, som kommer visa sig vara av stort värde när han 

lägger fram sin sak för excellenserna i huvudstaden. 

”På Ångfartyget som jag nu är har jag träffat 2:e af General Rosenblads 

Söner, den äldste eller Baronen, och den yngre Eberhard, som är Capitaine 

vid Gardet. Jag blef mycket glad att jag råkade dem och fattade genast det 

beslutet att be dem skaffa mig audience hos Excellensen Rosenblad, samt 

för mig fälla ett godt ord i befordringswägen, vilket de äfwen låfwadt.” 36 

Samtida teckning av manliga passagerare på herrskapsdäck 
 

Upplevelser under kanalfärden 

När de anländer till Trollhättan måste ångfartyget slussas förbi vattenfallen. Slussningen tog 

tid, så passagerarna brukade passa på att se på omgivningarna och uppleva de enorma fallen, 

som då ännu forsade fram fritt. Tillsamman med de övriga passagerarna stiger herrarna iland, 

på kaptenens uppmaning, för bese fallen och den nya industrins sågverk och smedjor. 

”Om tre timmar är vi igenom slussarna, sade kaptenen, under tiden kan ni bese fallen. Vid värdshuset 

däruppe träffas vi igen /…/ Vi steg iland vid första slussen och befann oss som i en trädgårds-

anläggning, breda grusgångar stiger terassformigt mellan solbelyst grönska /…/ här är leende och täckt 

/…/ men vill man erfara något imponerande måste man högre upp, till de äldre slussarna som djupa 

och trånga sprängts genom den hårda klippan. Vattnet brusar till skum långt nere i den mörka 

flodbädden /…/ Här uppe ser man hän över dal och älv; motsatta stranden höjer sig i böljande kullar 

med grupper av lövträd och rödmålade stugor, som omramas av klippor och granskog. Genom slussarna 

stiger ångbåtar och segelfartyg, ifrån skogen susar och brusar det.”  

 
(Vr) Parken vid de gamla slussarna.  (Hr) De vilda Trollhättefallen innan kraftstationerna byggdes.   



13 
 

 

”Trollhättefallens dön blandar sig med larmet från sågverk och smedjor /…/ Snart stannade vi uppe på 

en ljungklädd klippa, en svindlande terrass, framför oss, djupt nere det brusande Helvetesfallet, och 

därutöver fall vid fall, den väldiga bräddfulla älven, utloppet för Sveriges största insjö /…/ Vilken syn, 

vilket brusande, upptill, nedantill, som ett hav av skummande champagne; överst omspolas två klippor 

så att vattenskummet lyfter som en ängsdimma, nedanför trängs vattenmassorna samman, störtas åter 

ut, skjuts fram, går i cirkel tillbaka som smult vatten och välter sedan ned i Helvetesfallet. Vilket 

orkandån i djupet, vilken syn!” 37 

I några av de mindre fallen hade man byggt vattenkvarnar och anlagt flera smedjor och 

verkstäder. Trollhättan var en av de första orterna i landet som industrialiserades.  

”Vi togo in på stigen genom skogen, och en hel flock barhuvade pojkar omringade oss, alla ville de vara 

våra vägvisare, den ene skrek i mun på den andre.” Turister kunde betyda en tjänad slant. 

”Klinten där ovanför/…/’ ja Skräddarklinten’ ropade alla pojkarna, ’den störtade 1755! /…/ ’Det där 

nedanför heter Tjuvfallet, under vattnet är en håla, älven störtar där in’/…/ ’Där ovanför i en håla 

tillfångatog rövare en flicka en gång, men hon tände en eld och förrådde dem! /…/” 

När passagerarna lämnat fallen, slussarna och verkstäderna och nått upp till värdshuset vid 

översta etaget, ser de att deras båt blivit klar med slussningen och glider in till kaj.  

”Vi var just komna till bron utanför värdshuset, när ångbåten gled genom den öppnade leden, alla 

skyndade sig att komma ombord, och snart sattes full fart uppåt älven ovanför fallet som om detta 

alldeles icke fanns till.” 38  

Av prosten Andreas nästa brev hem förstår man, att han tidigare vältaligt beskrivit alla de 

sällsamheter han upplevt vid Trollhättan, men det är tyvärr ett av breven som kommit bort. 

”Jag vill dock ej denna gången fylla brefvet med några romantiska beskrifningar öfwer Trollhättan, och 

andra rariteter som jag sett.”  39  

Passagerarna och umgänget på båten 

Från Göta älv gick båtfärden ut på Vänern, och passagerarna kunde utnyttja möjligheten att inta 

måltider på båten under resan. Ett samtal kan vara på plats att återge, hur en ung man sitter och 

väljer från ångbåtens matsedel. Man noterar att ångbåtsbiffen var populär redan då.  

”Låt se – tag hit en biffstek! När mannen slutat sin biffstek fortfar han… Låt mig se – tag hit en porter! 

Efter portern druckits steg han upp, och gick bort till skänkmamsellen vid disken. Han ville visa sitt 

ressällskap en artighet, /och/ begärde ett skålpund konfekt. - Finns aldrig till salu på ångbåtar, svarades 

det. - Se så, finns här då apelsiner, där framme i korgen? Gott, giv mig fyra.” 40 

”Så betalade han sin måltid /…/ Med två skutt uppför trappstegen var den unge mannen tillbaka på 

däck.”41 ”Förlåt bästa kapten, träd litet närmare så jag får tända. Strax, svarade kaptenen; de bägge 

karlarna sätter cigarrändarna mot varann och arbetar ivrigt på att det skulle ta eld. Det lyckades.” 42  

På övre däck tycks samvaron ha varit sällskaplig, med en vänlig och umgängesglad kapten. Han 

förde ju också befälet på den nya farled som kung Karl XIV Johan själv valt att inviga. 

”Den fryntlige kaptenen gick därifrån bort över däcket, och kom så trappan utföre till de undre 

regionerna (matsalen), där toddy som bäst stod och rykte. Även punsch ägde rum.” 43 

Under den bekväma och behagliga resan med ångfartyget ”Amiral von Platen”, bekantar sig 

prosten Andreas vidare med båten och dess passagerare, och umgås med sina nya vänner.  

”General Rosenblads Söner äro bägge emot mig i hög grad artiga och förekommande. Den yngste har 

druckit Brorskål med mig vid Trollhättan, hvilken vi passerade i förrgår.”  44   
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De färdas tvärsöver den stora Vänern i den ljusa sommarnatten, och på morgonen kommer de 

fram till inloppet av västgötadelen av kanalen. Där väntade igen nya slussar som fascinerade 

många av passagerarna, som här en odalman på båten. 

”Gubben förundrades, han visste alls ingenting om ångbåtar, hade aldrig förr sett en sådan. Han var 

ömsevis uppe, ömsevis nere, än stod han i maskinrummet och stirrade på sammanfogningen, som han 

skulle räkna var skruv, än var han högt uppe på hjullådorna eller halvvägs ut över relingen.” 

”Kanalvägen var något alldeles nytt för honom, karta och resehandböcker var okända föremål, läsa 

tror jag inte han kunde. Hela natten på Vänern sov han inte, han studerade ångbåtsfärden, och när vi i 

gryningen från Vänern steg uppför slussterrasserna, högre och högre, var han som besatt av iver.” 45 

Efter en lång färd genom Västergötland via kanaler och sjöar, passerade de Karlsborg och båten 

går ut över den stora Vättern. Prosten berättar i brevet om resan och att vädret tyvärr är dåligt 

med regn och blåst. 

”Jag vill här blott berätta att jag nu passerat Carlsborgs fästning och seglar på sjön Vettern, som är 

ganska orolig, så flere passagerare spy, hälst af Fruntimren, men jag mår som en prins” /…/ ”Gud låte 

väderleken wara mera gynnande för Hösten (dvs skörden) hemma än den varit här; ty hwarenda dag 

har det någon stund på dygnet rägnat.”  46  

Sömniga småstäder och bullrande industriorter 

Båten stävar vidare mot Vadstena, och passagerarna ges tillfälle att se den gamla staden, där 

klostret och innerstaden då ännu inte var restaurerade så som idag.  

”Hur stilla här är i den lilla staden Vadstena, hur ensamt och gräsgrott i dessa gator! Där stod klostret, 

nu står blott en gavel kvar.” 47 

Vid denna tid hade kanalbåtarna att ligga vid kaj över natten, eftersom de ledfyrar ännu inte 

satts upp som fordras för navigering i mörker. Passagerarna fick då inrätta sig på båten som 

man kunde, eller finna logi på något värdshus i land. Kanalbåtarna passerade flera småstäder 

på den långa resan mellan Göteborg och Stockholm. Några intryck här, som kunde vara från 

dåtidens Lidköping, Söderköping, eller Nyköping.  

”I värdshuset jag kom till rådde stillhet, som på gatan; porten var stängd, men inne stod alla dörrar på 

vid gavel, gårdstuppen gick mitt i skänkstugan och gol för att visa att det var någon hemma. För övrigt 

var huset riktigt pittoreskt. Mot gatan hängde den gamla skylten och knakade i blåsten. Det var stilla 

som på en söndag, och det var tisdag /…/ Jag gick ut i de små gränderna. Här var mera liv än jag vågat 

hoppas; jag mötte en flock kor. Om de kom hem, eller gick ut vet jag icke, de kom utan vallare. 

Bodbetjänten stod kvar i sin butik, han hälsade och jag lyfte på hatten, det var den dagens händelse i 

staden. Jag kände ingen här, intet blad rörde sig på träden; så jag följde korna och kom till kyrkogården; 

jag stod bland gravarna där gräset växte högt. Texten var utplånad på stenarna, såsom den som nu själv 

var jord vorden. Vilket livsdrama hade denne spelat i den lilla staden?” 48 

Så fortsatte kanalbåtarna sin rutt längs den stora sjöns stränder. På fartyget umgås man och 

berättar för varandra om ett eller annat av intresse längs båtens färdväg. 
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”Ett gammalt hus med grästorvstak ligger vid Vetterns strand. 

Det har blott ett enstaka lågt fönster. Ett litet lamm är tjudrat på 

torvtaket. Det är stugans enda lamm; gumman leder själv opp 

det om morgonen, och lyfter ned det om kvällen och tar in det i 

stugan /…/ En botanikprofessor lär ha fått syn på en sällsynt 

blomma på taket och försökt klättra opp - men halva professorn 

gick direkt igenom så benen svävade ovanför gummans huvud! 

/…/ Nu är taket helt igen, och där står hon som förr i sin 

stugdörr/ med sitt lilla lamm/”. 49  

De kommer fram till Göta kanals inlopp mot Östergötland vid Motala ström. Där erbjuder 

kaptenen passagerarna en möjlighet att gå iland, och bese de nya tekniska märkvärdigheterna i 

de stora bullrande verkstäderna, medan ångbåten slussas och förnödenheter fylls på.  

”Vi nådde Motala/ steg iland/, och vandrade omkring i Motala stora verkstad /…/ Här slår med starka 

hammarslag oupphörligt /…/ armar av metall, av sten och trä, krafter dem människan själv icke fysiskt 

äger /…/ Genom de stora hallarna och maskinsalarna sträcker/ jätten/ sina hårda lemmar, vars leder 

och delar är hjul vid hjul, kedjor, stänger och grova linor. Glödande järnstycken pressas till järnstänger, 

saxen klipper i den tunga metallplåten som var det i papper, det hamrar, gnistorna yr från städet! De 

tjocka järnstängerna bryts som vore det en lackstång! Framför fötterna rasslar långa järnstycken, 

järnplåt hyvlas till spånor /…/ där svänger de stora hjulen och över ditt huvud löper tunga järnrep, det 

hamrar, det surrar, och du går ut i den öppna gården mellan omkullvältrade ångpannor /…/ Allt är liv, 

människan står bara och ställer in och stoppar!”  50 

Det nya, 
bullrande 
och 
fascinerande 
Motala 
verkstad 
enligt äldre 
avbildningar 
 

Allt detta är nytt och fascinerande för många av passagerarna, kanske också lite skrämmande 

för den som aldrig sett något liknande förut. 

”/En passagerare/ gick helt upp i idel beskådande, snurrade, kröp på knäna, han stack huvudet mellan 

maskinerna, ville lära känna allting så grundligt, studera skruven på propellerfartyget, förstå dess 

verkan under vattnet. Han gick/ i bullret/ utan att han själv visste baklänges rätt i mina armar, annars 

hade han hamnat i maskinen och brutit nacken av sig; han såg på mig, han tryckte min hand /…/ Och 

allt detta går naturligt till, sade mannen, skeppen går mot vind och ström, seglar upp över berg och 

skogar, ångan tvingas att driva, vattnet att lyfta? – ’Ja’, sade jag, och’ Ja’ sade han med en suck /…/ 

Det rastlösa människolivet tränger in mer och mer, och smått om förvandlar allt som varit måleriskt 

och vackert till något fabriksnyttigt. Den ena byggnaden växer upp bredvid den andra, om femtio år är 

här en stad!”/…/  

”I värdshuset bläddrade jag igenom gästböcker vari de resande nedskrivit sina namn och tankar; nästan 

alltid en förundran, vanligtvis på latin: veni, vidi, obstupui!.” 51 

Färden går vidare över Östersjön och Mälaren 

Resan på östgötadelen av Göta kanal fortsatte, till Mem och förbi Söderköping och ut via 

Slätbaken till Östersjön. Här gick resan genom skärgårdar och bitvis på öppet vatten. 

”Kanalresan genom Sverige går först ständigt uppåt, genom älvar och sjöar, skog och bergsterräng; 

från höjden ser man ut över skogsvidder och vattendrag. Blott smått omsänder sjunker fartyget ånyo 
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ned från bergsterrassen; vid Mem är man åter nere i den salta fjorden. Ett ensamt torn reser sig mellan 

låga, tjocka murrester, det är Stegeborgs ruiner.”  52  

Väl ute på Östersjön stävar ångbåten vidare, passerar Trosa, och går småningom genom 

Södertälje kanal in i Mälaren, och fortsätter där färden mot Stockholm. Andreas verkar inte ha 

besvärats av sjösjuka, men några andra passagerare på båten lider när det blir sjögång.  

”Man var nu kommen ut på ett av de större vattnen, Granfjärden, där vid övergången till Blacken nästan 

alltid drar friskt /…/ I fjärden finnes flere farliga punkter, dolda skär och blindklippor, varför många 

förlisningar här timat, på den tiden man seglade utan eld och ofta måste lovera /…/ Men dessa fartyg, 

som gå med kraft av en inre eld, fråga ej stort efter vind och våg, utan löpa sin säkra bana fram, antingen 

det blåser mot eller med”/…/ ”I detsamma hördes ett knakande framme i ångbåtens förstäv, och 

kaptenen jämte en maskinist kommo uppspringande. Det var dock intet värre än en lina som brast, 

varigenom det lilla spända seglet kom att fladdra, slängande en stund hit och dit.” 53  

Hjulångaren ”Amiral von Platen” som Andreas färdats med från Göteborg närmar sig nu sin 

slutdestination, och prosten skriver till sin Jeannette: 

”Måndag föremiddag är jag om Gud will i Stockholm, dit får du adressera dina bref till mig.” 54 

Kanalbåten ankommer småningom Stockholm och lägger till vid Mälarstrand. Landgången 

lägges ut och passagerarna går iland, tas emot av väntade på kajen och går uppför backen mellan 

Kammarrätten och Statskontoret, och skyndar vidare till sina olika ärenden i staden. 

I kungliga huvudstaden 

Prosten och hans sällskap etablerar sig  

När han väl anlänt tar prosten Andreas kontakt med sin bror Nils och vännen Görloff, som tagit 

landvägen med postdiligensen från Göteborg. Väl tillsammans igen tar de tre in på ett logi i 

Stora kyrkobrinken, och Andreas kan skicka ett lugnande besked till sin Jeannette. 

”Nu är jag Gudi ware ära och lof, frisk och sund i Stockholm. Hit kom jag igår Klock: 12 f.m. Jag 

skyndar nu att underrätta dig derom, och hela min resa gått lyckeligt och varit rätt angenäm.” 55  
”Jag bor nu i Stora Kyrkobrinken vid Riddarhustorget tillhopa med Nils och Görloff.” 56   ”Jag hoppas 

när du får detta, så har du redan bekommit det bref jag skref dig till från Motala.”  57 

Från sin bostad i centrala staden kan de se ut över mängden av hus och kända landmärken. 

”Det är skymning och högt mot stjärnvalvet lyfter sig Riddarholmskyrkans torn, stjärnorna lyser 

igenom, det är som vore det ett spetsbroderi men var tråd är av gjutjärn och tjock som en bjälke.” 58   

Andreas resa inleddes mot slutet av augusti, när man kommer in i september månad är det inte 

alltid så säkert att varje dag är lika sommarvarm. 

”Dagen grydde då jag såg ut genom fönstret /…/ Jag lyckades få fart i elden som ännu icke helt och 

hållet slocknat. Medan jag stod och såg ut över takmassorna kom solen fram borta vid horisonten. Jag 

förnam det med innerlig glädje /…/ Det var en av dessa dagar, då solen ännu skiner varmt men vinden 

blåser kall, då det är sommar i solskenet och höst i skuggan.”  59 

Storstadens skönhet och bekymmer 

När resenärerna väl har etablerat sig, inleder Andreas direkt sin uppvaktning av olika 

excellenser, rådsherrar och andra personer av betydelse för den sökta tjänsten. Han redogör för 

detta i breven till Jeannette. Sällskapet försöker också få tillfälle att se på staden. 
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Vy över den kungliga 
huvudstaden, det ståtliga 
Stockholm, på avstånd 
(samtida målning) 

 

”I dag ja! just nu skall Nils och jag gå på middag till Askelöf, derföre hinner jag icke att skrifwa mera 

utan beder hälsa alla wåra Käre Barn… låt mig veta huru I mår alle samman samt hur hösten (skörden) 

går för sig.” 60   

”Det är vackert att från fönstret här uppe se hän över vattnet till Strömparterren, till Slottet, till 

Ladugårdsgärdet med de stora kasernerna, till Skeppsholmen, och klipporna som stiger brant upp ur 

vattnet med Södermalms trädgårdar, lantställen, gator och kyrkokupoler mellan gröna träd! Och där 

borta alla skeppen, tätt intill varandra, med vajande flaggor.” 61 

Prosten Andreas finner dock ganska snart att det går sjukdom bland Stockholms invånare, och 

dödsfall hade rapporterats. Hans resesällskap Nils insjuknar inte långt efter ankomsten, och 

sedan visar vännen Görloff också tecken att ha blivit smittad.  

 

        

 

 

 

 

 

   (Vr) Dåtida bild av Stockholms låga och något sumpiga stränder. (Hr) En läkare på sjukbesök.  

Andreas beslutar att flytta till vad som då uppfattades som en sundare del av staden.  Han tar 

emot ett erbjudande att flytta in hos en vänfamilj som bodde på Södermalms höjder. Där, 

förmodar prosten, är det mindre risk att bli sjuk. Man hade vid den tiden inte kommit underfund 

med hur smitta spreds, och hade vaga idéer att det kunde bero på himlens färg, olika lukter eller 

järtecken. Också läkarna stod rådvilla vid denna tid, runt 1830-talet.   

”Jag tror att jag i morgon flyttar till Högfeldt, som idag förnyat sin begäran derom; ty som jag nu bor 

får jag ingen nattro för buller (det var oroligt i staden). Här har 3:ne veckor grasserat rödsot, många 

har deraf dödt; men ännu är vi friska. Nils mår likwisst icke bra idag, utan har ondt i magen.” 62 

Görloff har ock varit sjuk /…/ Hade jag ej i tide flyttat ifrån dem, så hade äfven jag dukat under; ty jag 

började få utsot /…/ derför for jag bums ifrån dem; hit ut på Söder Malm hos vår goda Beata, och nu 

finner jag mig så bra som jag kan.” 63  

Uppfattningen vid den tiden om en friskare atmosfär på Söders höjder, än på öarna och de mer 

låglänta stadsdelarna på Norr och Östermalm, kunde ta sig nästan romantiska uttryck.  

”Härlig är anblicken däruppe. Terrassformigt reser sig husen i de stenlagda branta gatorna, genom 

smala prång, uppför bjälktrappor kan fotgängaren förkorta sig vägen, städse har han ändå utsyn över 



18 
 

vatten, klippor och grönt. Här är vackert att bo, här är hälsosamt att bo, men det är inte förnämt, som 

vid Brunkebergs sandås, men det blir det nog.”64 ”Nu är vi här uppe/ med en/ grann utsikt över den 

salta fjärden, den friska sjön, över sammangyttrade hus, torn, kupoler och ett ståtligt slott, och runt 

omkring de mörka skogarna med ekar, gran och tall.” 65 

Prosten återkommer i flera brev till sin oro för smitta och att bli sängliggande som brodern, 

vilket skulle kullkasta hela syftet med den långa resan. Han uttrycker dock förtröstan och visar 

tacksamhet mot familjen som bjudit in honom att bo på ’det hälsosamma Södermalm’. 

”Ännu har jag tack vare Gud! hälsan, som väl är, ty här kan vara tråket och besvärligt nog ändå. /Skulle 

jag/ blifva sjuk här, blefve det alldeles odrägligt. Bror Nils har i morgon varit sjuk i 14 dagar. Det har 

ännu icke blifvit rödsot, men en sträng diarrhe. Olof Liljewalch är hans läkare.”  66 

”Jag bor nu hos fru Högfeldt, och äter der samt finner mig bra. De är mycket artiga mot mig och jag 

är som om jag vore hemma till hälften.”  67 

Sjukdomsbekymmer fortsätter att förfölja prosten under större delen av vistelsen i Stockholm, 

men han tröstar de där hemma med att bekräfta, i brev efter brev, att själv bor han utmärkt och 

mår kroppsligen väl. 

”Jag kan glädja dig med den fägnande underrättelsen, att jag tack vare Gud! har hälsan; men bror Nils 

är sjuk af magplågor; Gud vet om han får någon slags feber ifall jag icke kan förmå honom att resa 

hem. Görloff börjar afven att blifva sängsjuk af magplågor.”  

Dock var det så väl att ”Sedan jag flyttade till den goda Beata har jag mått som en Biskop.” 68 

Riksråd, sjukbesök och lite spectakel 

Andreas fortsätter oförtrutet att söka upp personer i kungens råd, och uppvakta alla viktiga 

herrar som kunde påverka utnämningen. Han gör flera besök hos de mest inflytelserika, och har 

med rekommendationsbrev från några skånska adelsfamiljer. Andreas brev hem visar den 

blandning mellan högt och lågt som tydligtvis var vanlig man och hustru emellan. 

”I söndags träffade jag på Drottninggatan Konungens Kammarherre Grefve von Rosen, som hälsade 

mig från Grefven på Fjerestad, och sade att han haft bref från honom i hvilket han recommenderat 

mig till Wramb.” 69 ”Tack för underrättelserna/ hemifrån /. När det är godt väder och folket arbetar 

vid hösten (skörden) med kläm, så får du vara god bestå dem 1 eller 2 extra supar /…/ Säg också till 

Hjalmar och Jöns Gårdsdräng, att de för all del icke inköra någon säd som är våt; ty det är illa att få 

säden skämd i hus.”70  

Andreas var fullt sysselsatt med att 

förbereda sitt ärende, men kunde ändå 

uppleva något av stadens liv när han 

varje dag på väg till de sjuka vandrade 

igenom Gamla sta’n och förbi slottet.  

Folkliv vid stränderna, Strömmen och slottet 
(samtida målning) 

”Framför slottet går en bred stentrappa ned till vattnet, där dalkullorna står och ringer i klockan; 

ombord! Här finns båtar att välja emellan, med åror och med hjul, det är dalkullan som vevar runt; 

gröna grenar smyckar hennes båt. I grovt vitt linne, röda strumpor med gröna hälar, och tjocksulade 

skor med ovanlädret helt opp till smalbenet, så är dalkullans klädsel.” 
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”När man kastar loss stiger hus och gårdar fram, 

kyrkor och trädgårdar, Södermalm bär dem högt 

över skeppsmasterna /…/ Vinden bär vemodiga 

skalmejatoner, några fattiga dalmasar spelar i 

hamnen.” /… /”Vid Djurgården, vilket vimmel av 

ekipager genom den breda allén, så många 

finklädda lustvandrare! Vilka makalöst sköna 

ekar, vida gröna gräsmarker och tätt intill 

fjärdens grönskimrande djupa vatten. Stora skepp 

med bukiga segel, det ena högt över det andra, 

ångfartyg och båtar kommer och går.” 71  

   Dalkullor i sina båtar (samtida teckning) 

”Den lilla ångbåten Näcken styr från Djurgården mot Strömparterren. Det är en bro med butiker 

ovantill och parterren nedanför /…/ en trädgård fylld av blommor och träd, man ser från brons 

bröstvärn ner över den. Damer och herrar spatserar omkring, musik spelar, familjer sitter och intar 

förfriskningar, och har utsikt genom grönskan över vatten, över hus och gårdar men också bort mot 

skog och klippor. Man glömmer att man är mitt inne i staden.” 72 

Utan att Andreas ännu kan känna något riktigt lugn att själv gå ut och roa sig, gör han ändå 

enstaka försök, som här ett besök på vad som idag benämns Gustav III:s opera. 

 

”Jag har blott varit på ett enda spectakel 73 på 

stora Operan, och går säkert icke på flere, ty 

dels är det dyrt, och dels tykte jag att de svenske 

spelade dåligt. Men musiken var bra, och de 

Fransyske Acteurerna spelade väl.”  74 

Det dåvarande Operahuset i Stockholm som 
prosten Andreas besökte.  

 
 

Kungens statsråd skjuts upp 

Av de olika excellenserna och ambassadörerna som prosten uppvaktat tycks flertalet nu stå på 

hans sida. Två män som han benämner ”de hårda” arbetar däremot för en motkandidat. 

”Hos alla jag har varit, hafva de visat mig mycken artighet, utom Statssekreterare Hartmannsdorff, som 

var emot mig liksom emot alla andra temmeligen butter och tvär; men jag tror och hoppas att han icke 

kommer att föredraga, utan att detta ärende blifver uppdraget åt Heurlin, som icke är emot mig, efter 

allt hvad jag förmodar.” 75 

”Nu kommer jag från Heurlin, som sade att han än ej visste med säkerhet, om han blefve föredragande, 

och det kan hända, att Hartmannsdorff som ännu icke lemnat Portfeuljen från sig, föredrager Wramb 

och Sörby om Fredag, och då vet Gud huru saken utfaller.” 76   

När Andreas gjort sina dagliga uppvaktningar hos alla viktiga grevar och excellenser, vandrar 

han hela vägen genom staden till de sjuka, brodern och vännen. Andreas var ju präst, och kände 

som sin plikt att vaka hos dem, även om det betydde att han löpte stor risk att själv bli sjuk. 

Väntan på utnämningen, och att sitta bredvid de sjuka varje dag frestade på.  

”Sedan i fredags då jag inlemnade min böneskrift till Excellencen Brahe har jag inget annat uträttat än 

suttit hos den stackars Nils och varit sjukvaktare.” 77 
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Andreas enträgna arbete för sin utnämning bar frukt. Dock kunde sjukdomen i staden drabba 

såväl rik som fattig. Också kungens närmaste män, rådet och kammarherrarna hade nu blivit 

smittade, bland andra excellensen som ansvarade för Andreas ansökan inför kungens Råd.  

”I Fredags hade Kungen utsatt Statsråd eller Conselj, men det blef uppskjutit, emedan Excellence 

Rosenblad var sjuk. Detta kommer att fördröja Pastoratets bortgifvande minst 14 dagar, och kan jag 

ännu icke säga när det afgöres, och således icke heller när jag kan komma att resa /…/  Ty att dagligen 

gå från Södermalm till Norre Malm, der Nils och Görloff nu bo, och sedan sitta hos en sjuk ända till 

aftonen, kan icke bidra till att muntra sinnet.78 

Förutom sjukdomen som grasserade, kom ärendet att fördröjas av allt manipulerande från de 

höga herrarna Andreas benämner ’de hårda’, greven Hård och Hartmannsdorff. Dessa båda 

arbetade vidare för sin motkandidat till tjänsten i N Wramb, istället för Andreas.  

”Wrambs Förslag har varit i Statsrådsberedningen, och har der blifvit föredraget av Hartmannsdorff, 

som var mig emot enligt min förmodan, och lade sig på allt sätt ut för (motkandidaten H.); men 

Excellensen Rosenblad (som nu tillfrisknat) stod som en Karl på min sida, och alla de andre Statsrådene, 

utom en Grefve Hård, som var liksom Hartmannsdorff hårder. Detta fick jag veta i går af Capitaine 

Eberhard Rosenblad i förtroende.” (den prosten druckit brorskål med på kanalbåten.) 79 

Andreas hade mycket att tänka på inför sin kommande audience hos Kungen, men släppte ändå 

aldrig tankarna på familjen där hemma i Ottarp, och hur det gick med lantbruket på prästgården. 

Så småningom anas en stark hemlängtan i hans brev. 

”Jag har det nu så väl stäldt för mig här, som jag kan få, ty min längtan efter hemmet är stor.80  

”Ännu kan jag icke med visshet säga när jag kommer att resa från ’detta olyckliga Jerusalem’ (han 

avser det sjukdomsdrabbade Stockholm), men så snart jag kan bestämma tiden skall du nog få veta när 

jag kommer.” 81  

”Tack för ditt kära bref av den 1 dennes! Gud ske lof! jag finner af det att så väl du, som alla våra kära 

Barn hafva hälsan.”  Han påpekar för sin Jeannette att ”jag har skrifvit hvarenda Postdag.” Andreas 

längtar efter brev hemifrån, och uppmanar henne, trots sin uttryckligen sparsamma läggning: ”PS. 

Spara intet Pappret när du skrifver. DS.”  82 

Triumfen  

Prosten Andreas var oförtröttlig att uppvakta alla av betydelse, utverka rekommendationsbrev, 

och med hjälp av bundsförvanter och nya vänner få klarhet i vilka som stod på hans sida. 

Samtidigt höll han fast vid sitt slutliga mål, att beviljas audience hos kungen själv för att 

framlägga sitt ärende.   

”Jag har nu äfwen warit hos Grefwe von Rosen och fått löfte att få weta dagen för audiencen. Jag har 

äfwen skrifvit till Grefwen på Fjerrestadstorp och bedt honom skrifwa för mig till sin Bror, Kungens 

Kammarherre, hwilket jag tänker han gjör, emedan han war så artig emot mig på Tornérhjelms 

begrafning, som jag wäl för dig berättat.” 83 

Prosten går på helspänn inför den viktiga audiensen hos kungen, men har ändå de där hemma i 

tankarna hela tiden, vilket skymtar fram i breven. 

”Idag har jag inlemnat till Grefve Brahe min petitionsskrift, och i morgon skall jag hafva audience igen 

hos samme nådige Herre.  PS. Låt skräddare Bodin sy af det bruna klädet mössor till Hjalmar, Carl och 

Andreas, ty de behöfva dem rätt väl. DS.” 84 

De sjuka i kretsen runt kungen har tillfrisknat, och nu kommer dagen för audiensen. Andreas 

står äntligen på slottet, öga mot öga med Sveriges fransktalande regent Karl XIV Johan. Kungen 

tog emot prosten Andreas mycket vänligt. Karl Johan kom från södra Frankrike, och fann landet 
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Sverige kallt, också sommartid. Därför brann oftast en brasa i hans audiensrum, vilket syns på 

flera samtida bilder.  

”Slutligen i Söndags gjorde jag min uppvaktning hos hans Majestät Konungen, som i Grefve Brahes 

närvaro var mot mig ytterst nådig. ” 

 

”Kungen talade länge med mig om mina månge Barn, och frågade huru många Söner och Döttrar jag 

hade, och slutligen hölt ett långt rörande tal till mig om mina Barns uppfostran, och förmanade mig att 

uppfostra dem alla till dygdige, laglydige och gode Medborgare, som en dag kunna visa samma 

patriotiska och godkända tänkesätt, hvarföre hans Majestät visste, att jag och min slägt hade utmärkt 

oss.” 85  

Efter det långa samtalet med Andreas ber kungen greve Brahe att lämna över prostens 

handlingar till honom själv. Kungen ville nämligen personligen överlämna skriften till Heurlin, 

som var ansvarig för ärendet vid konseljen. 

”Kungen uppmanade mig att lemna en särskild ansökan till Grefve Brahe, som fick befallning att lemna 

den till Konungen, som sjelf ville giva min skrift till Monsieur Heurlin.” 86 

Andreas var nu ganska säker på utgången. Han tog dock inget för givet, utan höll sig beredd 

ända fram tills ärendet hade lagts fram och utnämningen var officiell. Tidsfördröjningen 

kostade pengar och han ber i brev sin Jeannette sända förstärkning.  

”Sker utnämningen idag, så kommer jag snart hem; men får då nödvändigt hafva flere penningar. Så 

du får skicka Hjalmar att lyfta de 200 Rdr som stå i Sparbanken, och taga /…/ af tvenne utaf de andra 

böckerna.” 87 

Prosten får reda på genom sina vänner vid hovet, att ’de hårde’ fortfarande försöker utnyttja 

sina ämbeten till att manipulera in sin kandidat istället. Han finner att han måste agera 

skyndsamt. 

”Strax var jag som en ljungeld hos Embassadeuren; som sade att det nog ändå skulle lyckas för mig 

/…/ I dag kl 11 var jag åter hos den älskvärde och innerligt beskedlige Grefve Brahe, och berättade för 

honom, att Hartmannsdorff tagit Documenterna från Tit Heurlin och ämnade genom en surpris göra 

alla mina förhoppningar om intet; hvarpå han svarade: Prosten Bruzelius kan vara tranquil, och hoppas 

en god utgång; i dag blifver Statsråd och jag skall nog vara öfver saken. Kom till mig i morgon klok: ¼ 

på 11 så hoppas jag kunna lemna säker och glädjande underrättelse. Här af ser du således att när du 

läser detta, så är jag kyrkoherde i Wramb, eller ock är allt hopp försvunnet. Jag tror säkert det förra, 

ty Excellensen var mycket mild och nådig, och Embassadeuren från hvilken jag nyligen hemkommit, det 

vill säga sedan jag varit hos grefve Brahe; försäkrade att sådana ord af Excellensen voro detsamma 

som ja och amen.”88  

Andreas vågade nu slappna av så, att han och brodern Nils, som tillfrisknat från sin sjukdom, 

tog en lusttur med båt för att bese det kungliga slottet på Drottningholm. ”Nu är Nils 

tämmeligen återställd till hälsan, Gud ske lof!” 89  
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”I går voro vi på en utfärd till Kongeliga Lustslottet 

Drottningholm, som är öfver måttan skönt, och vackert 

beläget /…/ Der fant jag uti Parken en liten silkevante 

som säkert tillhörde ett af de Kongeliga Barnen, 

hvilken jag lemnade till Postkarlen med tillsägelse att 

lemna den till Betjeningen med hälsning att en Skånsk 

Präst funnit den.” 90  

Drottningholms slott och park på ett tidigt fotografi 
 

Intrigerna runt tjänstetillsättningen fortsatte och Andreas, trots stor optimism efter mötet med 

kungen, ville inte ta något för givet. Flertalet av rådsherrarna och kungen själv föredrog dock 

prosten Bruzelius, vilket han blir informerad om genom sina nya vänner som han druckit 

brorsskål med på kanalbåtsresan. Hans glädjebud gick nu ut till familj, släkt och vänner. 

”Min kära goda Jeannette! Nu kan jag glädja dig med den fägnesamma underrättelsen, att jag är 

utnämd Kyrkoherde uti Wrambs pastorat.  

Sistlidne fredag den 14 dennes var Conselj, och tänkte Hartmannsdorff att han skulle vunnit seger för 

(konkurrenten H.); men han blef bet.” /…/ ”So besluta de ogudakiga ett ondt Råd /…/ men Herran 

vänder det till godo för de sina.” Man kan ana prostens känsla av triumf bakom orden.  

”I Fredags föremiddag var jag hos den älskvärde och ädle Grefve Brahe och berättade Hartmanns-

dorffs avsigt att par surpris få mig undan, och sin (kk H.) utnämd; men den Noble Grefven bad mig vara 

tranquil, och komma till honom om lördagen, och i Lördags morgon var jag hos honom, då han sade: 

Med Hans Majestets Konungsliga tillstånd får jag nu underrätta att Högvälborne pastorn (Tit.) nämdes 

igår till kyrkoherde i Wramb.”  

”Protokollet är väl ännu icke justerat; men det sker nog i dag, och då är all ting klart. Capitaine 

Everhard Rosenblad kom äfven innan jag hant till Grefve Brahe och hade hälsning från Excellensen 

Rosenblad, att jag var utnämd; således hade jag alla på min sida utom Hartmannsdorff och statsrådet 

Grefve Hård, som gjorde skäl för namnet, fastän det icke skadade. Hartmannsdorff tog Documenterna 

från Heurlin, som redan fått dem från Wramb och tänkte göra mig skada; men han gjorde mig stor 

nytta; ty annars hade jag fått ligga här minst en månad till. ” 91 

När nu utnämningen var helt säkrad, sänder Andreas flera brev med den glada underrättelsen 

till familj och släkt. Han understryker för de äldre barnen betydelsen av språkkunskaper, att de 

inte som han skulle behöva stå inför kungen utan att kunna tala för sig (franska var då det 

internationella språket, som engelskan idag). Till en av sönerna som var på besök hemma på 

prästgården, hos sin moder och sina mera språkkunniga systrar, skriver han:  

”Min kära Nils Hjalmar, Tack för ditt Bref. Nu är jag Gud vere lof! Kyrkoherde i Wramb, hvarom du 

kan underrätta dina syskon /…/  ”Låt mig nu se att du icke glömmer dina studier. Tala Fransyska med 

dina systrar hvar dag, ty ett sådant tillfälle får du kanske aldrig mer. Jag har ofta haft skada deraf att 

jag ej kan tala Franska, till och med nu då jag blef presenterad för Kongen. Gud välsigne dig önskar 

din Hulde Fader.” 92 

Längtan till familjen och hemresa   

Prosten ville nu inget hellre än att resa hem till familjen. Han omtalar för sin Jeannette vilka 

funderingar han har och de olika alternativen att ta sig tillbaka hem till Skåne. 

”Antingen reser jag med ångfartyget Switiod om Torsdag till Ystad, eller ock reser jag om Måndag på 

Canalen till Götheborg /…/ Reser jag till Ystad, så är jag der på lördags f:m: klok: 10 à 11. Tager jag 

andra vägen så blifver det i sällskap med Nils och Görloff, och då åtgår en hel vecka till resan.”93  
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”Till (svärsonen) Carlström skrifver jag och säger, att jag är nämd och att jag ej reser den besvärliga 

landvägen /…/ Jag skall låta dig veta med nästa Post antingen jag far till Ystad eller med Nils på 

Canalen /…/ Hvarföre jag ej nu kan bestämma hvilket /.../ är, att jag måste afbida Protocollets justering, 

fast jag ingalunda tviflar sedan jag fått så säkra hälsningar från Hans Majestät Konungen, och genom 

rikets högste Dignitärer.” 94     

   
 (Vr) Dåtidens storstadstrafik av folk, hästar och vagnar.      (Hr) Ett lantligt lugn prosten tycks ha föredragit. 

Prosten har på flera ställen i breven talat om hur svårt han haft att vänja sig vid alla ljud i staden. 

Han beskriver i breven hur han sov dåligt på nätterna. Andreas längtar hem till familjen och 

livet på en prästgård i Skåne, så annorlunda den stora stadens liv och larm.  

”Var är bäcken med kabblekan och källan med gullpudran, var är brygghuset där barnen bada i 

bykekaret om lördagskvällarna och sen rengjorda och upphettade ränna hem i vårens kyla och höstens 

regn /…/ Var lunkar oxarnas par, var är den haspade grinden på backens krön, och fjädervagnens 

leriga spår av järnskodda hjul /…/ och klappträns dunder på tvättbryggans isiga rand.” ”Doften av 

törnrosor i oxhagen, kornknarrens knirpande i rågen om sommarkvällarna och ugglornas hoande under 

vårnätterna /.../ Att känna lukten i ett vagnsskjul /…/ att komma från bitande kyla och snö in i en varm 

lagård, känna en kalvtunga mot handen, och höra hur mjölken strilar ner i hinken.” 95  

Andreas utropar i ett avslutande brev ”Snart om Gud vill! Skall jag omfamna dig och mina Käre 

Barn, då vi med glädje få återse hvarandra.” 96 

Nu kunde prosten Andreas, hans bror Nils och vännen Görloff slutligen påbörja sin hemresa. 

Resan tog lång tid och var ganska mödosam, men nu visste Andreas att belöningen väntade.  

 

 

(Vr) Prästgården i N 

Wram 

 

(Hr) Prosten Andreas 

på äldre da’r 

 

 

Visst bodde prostfamiljen sedan flera år på en prästgård, en som de flesta i Skåne liknade andra 

bondgårdar i socknen. Den prästgård prosten Andreas och Jeannette nu kunde flytta in i, var 

däremot vid denna tid med alla sina stallar, lador, ladugård och stora marker mera att likna vid 

en mindre herrgård! 
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Noter till texten 
 
AB brev = prosten Andreas Bruzelius brev (avsända under resan och från olika bostäder i Stockholm). 
HC/RS = HC Andersen, ”Resa i Sverige”. Resan gjordes 1837 (översatt, Aurell 1944). 
LA/DgA = Carl Jonas Love Almqvist, ”Det går an” (skriven 1838).   
CD/BH = Charles Dickens, ”Bleak House” ; CD/LF = “Lysande förhoppningar”. Dickens produktion inleddes 1836. 
AL/SH = Astrid Lindgren, ”Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult”; AH = Alf Henriksson (citerad däri). 
Sidhänvisningar, ex: ”s 29” står för text sida 29. 
Texterna är hanterade med viss frihet avseende ordföljd och ordningsföljd, för att ge läsaren bättre sammanhang. 
I bildmaterialet ingår von Dardels reseskildringar av dåtida folkliv, och amatörteckningar utförda av resenärer vid 
samma tid. Samtliga original är beskurna, återges i S/V, och enbart avsedda som illustration till artikeln. Materialet 
är inhämtat från Historiska museet, Nordiska museet, Gbg stadsmuseum, äldre originalbilder ur böcker, äldre 
foton, historiska filmer och en rad andra källor.  

 
 

1 AB brev, Stockholm, 14 Sep 1838 
2 HC Andersen och Love Almquist gjorde 
liknande resor samtida med prosten, 
liksom Dardel, m fl. 
3 Häribland de samtida C Dickens och E 
Brontë, och A Lindgren, A Henriksson m 
fl, om livet i äldre tid. 
4 AB brev av 18 sep 1838 
5 HC/RS s 63 
6 HC/RS s 63 
7 AB brev av 18 sep 1838 
8 Källor: J H Gustafsson, ”Linnés vägar”, 
och O Torgny ”Linnés skånska resa” 
1999 
9 Kongl Styrelsen f senare Vägverket 
grundades först 1841. 
10 K Söderpalm, ”Skånskt gästgiveri- och 
skjutsväsen”, 1967, Krstd, Skånes 
hembygds-förbunds årsbok, s 39-54, 
och J Garnert, ”Ur skjuts-väsendets 
historia”, Fataburen, 1978, s 91-124. 
11 AB brev, Stockholm, 14 Sep 1838 
12 Söderpalm, ”Skånskt gästgiveri”, 
1967, s 39-54, o Garnert, ”Skjuts-
väsendets historia”, 1978, s 91-124 
13 Gustafsson, ”Linnés vägar”, och O 
Torgny ”Linnés skånska resa”, 1999 
14 LA/DgA s 57 
15 CD/BH s 167 
16 LA/DgA s 58 
17 CD/BH s 70 
18 CD/BH s 167 
19 HC/RS s 121 
20 HC/RS s 143 
21 HC/RS s 121 
22 CD/BH s 70 
23 CD/LF s 146 

24 HC/RS s 143 
25 LA/DgA s 29 
26 AB brev, på fartyget, 26 Aug 1838 
27 AB brev av 26 Aug 1838 
28 CD/BH s 140 
29 CD/BH s 145-147 
30 LA/DgA s 5 
31 LA/DgA s 20 
32 LA/DgA s 5 
33 LA/DgA s 22 
34 AB brev, på fartyget, 26 Aug 1838  
35 LA/DgA s 22 
36 AB brev, 26 Aug 1838  
37 HC/RS s 14 
38 HC/RS s 14 
39 AB brev, 26 Aug 1838 
40 LA/DgA s 22 
41 LA/DgA s 8 
42 LA/DgA s 40 
43 LA/DgA s 42 
44 AB brev, 26 Aug 1838 
45 HC/RS s 19 
46 AB brev 26 Aug 1838 
47 HC/RS s 36 
48 HC/RS s 90 
49 HC/RS s 36 
50 HC/RS s 19 
51 HC/RS s 21 
52 HC/RS s 58 
53 LA/DgA s 34 
54 AB brev, på fartyget, 26 Aug 1838 
55 AB brev, Stockholm 28 Aug 1838 
56 AB brev, Stockholm 31 Aug 1838 
57 AB brev av 28 Aug 1838 
58 HC/RS s 67 
59 CD/LF s 203 
60 AB brev, Stockholm, 28 Aug 1838 

61 HC/RS s 63 
62 AB brev, Sthlm, 31 Aug 1838 
63 AB brev, Sthlm, 10 Sep 1838 
64 HC/RS s 63 
65 HC/RS s 67 
66 AB brev, Sthlm, 10 Sep 1838 
67 AB brev, Sthlm, 4 Sept 1838 
68 AB brev, Sthlm, 7 Sep 1838 
69 AB brev, Sthlm, 10 Sep 1838 
70 AB brev, 10 Sep 1838 
71 HC/RS s 69 
72 HC/RS s 63 
73 ”Spectakel” : underhållning 
74 AB brev, Sthlm 10 Sep 1838 
75 AB brev, Sthlm, 7 Sep 1838 
76 AB brev, Sthlm, 4 Sep 1838 
77 AB brev, 10 Sep 1838 
78 AB brev, 10 Sep 1838  
79 ”Hart” (på tyska) : ”hård”  
80 AB brev, Sthlm, 7 Sep 1838 
81 AB brev av 7 Sep 1838 
82 AB brev, Sthlm, 14 Sep 1838 
83 AB brev, Sthlm, 28 Aug 1838 
84 AB brev, 7 Sep 1838  
85 AB brev, 7 Sep 1838  
86 AB brev, 7 Sep 1838 
87 AB brev, Sthlm, 14 Sep 1838 
88 AB brev, 14 Sep 1838 
89 AB brev, Sthlm, 18 Sep 1838 
90 AB brev, 18 Sep 1838 
91 AB brev, 18 Sep 1838 
92 AB brev, Sthlm, 17 Sep 1838 
93 AB brev, 18 Sep 1838 
94 AB brev, 18 Sep 1838 
95 AL/SH s 54, med AH s 55 
96 AB brev av 18 Sep 1838 

                                                           


