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1 Inledning 

Michael Eneman har svårt att tro sina ögon. Framför honom står de gamla monumenten från               

en civilisation som sedan länge försvunnit. Han gör ett tappert försök att få sitt ansikte fritt                

från svett och sand, men det karga ökenklimatet är omöjligt att besegra. Mållös står han i den                 

heta solen och begrundar de massiva pyramiderna framför honom, och den stora            

Cheopspyramiden håller hans blick fånge. Han tar fram sitt anteckningsblock och beskriver            

det som ligger framför honom: “Ibland dem, som ännu äro behåldne och störste, är den               

närmaste till Nilen, hvilken ock är den märkvärdigaste, står väl till och högt och visar sig                

vackert.”.1 Försiktigt tar han några steg framåt, innan han viker sig för sin nyfikenhet och går                

mot pyramiderna. Resan hit hade varit lång och svår, men den hade varit värd mödan. Hans                

mecenat var ingen annan än självaste kung Karl XII, och han skulle inte svika sin konung och                 

fosterland. Vi kan bara föreställa oss att det var ungefär så här Eneman reagerade första               

gången han beskådade monumenten. Men känslorna höll han mestadels för sig själv, och låter              

sig inte uttrycka dessa i sin reseberättelse. 

 

Hundra år senare skulle sanden än en gång få ge vika åt svenska fotsteg. Johan Hedenborg                

stod ovetande på samma plats som sin företrädare. Även han lät sig fångas av dessa               

magnifika monument, och han lät sina fingrar stryka längs de sandtäckta stenblocken innan             

han föll i trans. När han tillslut återvände till nuet beskrev han det med orden: “då jag                 

ändtligen stod vid foten af Cheops och vidrörde stenarnes jette-massor med mina händer,             

blickade uppåt i den svindlande höjden och sjelf i min litenhet tjente till måttstock för               

jetteverket: då först uppfattade jag storheten af denna märkvärdiga byggnad.”.2 Hedenborg           

har en större tendens att uttrycka sina känslor om hans upplevelser, och som hans egna ord                

vittnar om är det möjligt att föreställa sig att det var ungefär så här hans första möte med                  

pyramiderna utspelade sig.  

 

Egypten är ett land som fascinerat folk genom tiderna. Otaliga reseberättelser har skrivits om              

detta land med en nästan forntida mystik. Genom att studera dessa reseberättelser kommer vi              

1 Resa i Orienten 1711-12 av Michael Eneman. Uppsala: K. U. Nylander 1889, s. 186. 
Tillgänglig via Alvin: https://www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record:153948  
2 Hedenborg, Johan. Resa i Egypten och det inre Afrika åren 1834 och 1835. Stockholm: Tryckt hos I. J Hjerta, 
1843, s. 226. 
Tillgänglig via Google books: 
https://books.google.se/books?id=2rxlAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Resa+i+Egypten+och+det+inre+
Afrika+åren+1834+och+1835&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwivkeTFwMDsAhVXEncKHeWLDusQ6AEwAHo
ECAAQAg#v=onepage&q&f=false  
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idag i kontakt med kulturmöten, upptäckter, länder och människans tankar om världen och             

människorna som befolkade den. Hur tänkte svenska resenärer när de lämnade sitt trygga             

hem i Sverige och begav sig ut på de osäkra Medelhavet för att stiga i land i Egypten? Hur                   

reagerade de på befolkningen? Vad tänkte de när de stod inför pyramiderna och Sfinxen?              

Tolkade en resenär under 1700-talet tolka Egyptens monument och befolkning på likadant            

sätt som en resenär under 1800-talet? För att skapa en förståelse för det ämnar denna               

uppsatsen att undersöka hur två svenska resenärer som levde under helt skilda tider har              

beskrivit dessa.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats har syftet att undersöka vad Egypten, under två perioder, tidigt 1700-tal och              

tidigt 1800-tal, betydde särskilt med avseende på dess befolkning och dess monument för de              

två resenärerna Michael Eneman och Johan Hedenborg. Syftet är också att undersöka hur de              

tolkade folket och dess monument, samt undersöka hur betydelseförskjutningar i synen på            

den egyptiska forntidens monument och befolkning kan kopplas till globalhistoriska          

förändringsprocesser i Medelhavsområdet och övriga Europa. Hur har den förändrats, och hur            

kan detta representera en större förändring i synen mellan de båda tidsperioderna.  

 Den övergripande frågan blir därför: 

- Hur tolkade Eneman och Hedenborg Egypten i hänseende till dess historia, monument            

och befolkning? Hur påverkas deras synerna av deras personliga bakgrund, och hur            

ser den ut i relation till ett större synsätt i Europa eller Sverige? Vad förändras under                

tiden mellan de båda, och vilka likheter finns fortfarande kvar? 

 

Detta gör att uppsatsen har två ambitioner för att uppnå syftet. Den första ambitionen handlar               

om att skapa en förståelse för hur Eneman och Hedenborg tolkade Egypten, monumenten och              

befolkningen. De måste tolkas från den tidsperiod som de lever i, men även från deras               

personliga erfarenheter. För att besvara detta utgår uppsatsen från ett antal underfrågor samt             

två olika blickar. En vetenskaplig blick, samt en religiös- och moralisk blick. Blickarna             

definieras tydligare i metod delen. Frågorna som ställs är: 

- Vad ryms inom deras beskrivning av pyramiderna och Sfinxen? Har de egna tankar             

om deras syfte och betydelse, eller baserar de tankarna på någon annans idéer? Vad är               

det som de fokuserar på i sina skildringar av monumenten och vad symboliserar dem?  
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- Hur värderar de monumenten? Hur påverkar deras egna erfarenheter hur de värderar            

monumenten? Och hur påverkas de av en större svensk och europeisk tanketradition            

när de värderar dessa? 

- Hur tolkar de kopterna? Är de ursprungsbefolkning eller inte? Hur resonerar de kring             

denna frågan? Hur värderar de befolkningen? 

 

Den andra ambitionen uppsatsen har är att ställa de båda individerna mot varandra för att               

undersöka hur synen på Egypten har förändrats då det skiljer över 100 år mellan deras resor.                

För att undersöka förändringen i bilden av Egypten utgår uppsatsen från ett antal underfrågor              

samt de två blickarna som ska jämföras. Frågan som som ställs för att uppnå andra               

ambitionen är: 

- Hur har blickarna förändrats från Eneman till Hedenborg? Vad förenar dem och vad             

skiljer dem åt? Vad kan vara anledningarna till förändringarna eller att det inte             

förändrats? 

 

Komparationer om synen på Egypten hos svenskar mellan 1700 och 1800-talet är inte ett väl               

undersökt och utvecklat ämne. Världen förändras med nya maktbalanser, nya tankar och            

vetenskapliga traditioner som skapar en helt annan kontext under 1800-talet än vad            

resenärerna 100 år tidigare levde med. Det existerar en kunskapslucka inom svensk forskning             

om detta som denna uppsats ämnar att fylla. Därför motiverar detta till att min egna undersökt                

är relevant för att utöka förståelsen för svensk föreställning och tolkning om Egypten och              

dess monument och befolkning.  

 

Med uppsatsen kan vi få en djupare förståelse till vår föränderliga syn på dessa monument               

och befolkningen i Egypten. Uppsatsen hjälper oss att få bättre förståelse för varför Egypten              

fortfarande är ett högst intressant ämne och plats för oss idag, exempelvis inom             

populärkultur. Uppsatsen förenar de stora perspektiven med de små då aktörer tillskrivs lika             

viktig betydelse som de stora strukturerna och hoppas kunna ge liv till en förbisedd del av                

den historiska forskningen om möten mellan svenskar och Egypten.  

 

1.3 Forskningsläge 

Forskningsläget om Egypten och reseskildringar är stort både i Sverige och internationellt. På             

det internationella planet går det inte att undvika Edward Saids och hans bok Orientalism.              

Denna studie tog huvudsakligen avstamp i Frankrikes invasion av Egypten och han            
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argumenterar för att bilden av Orienten skapas likt en diskurs. Inom många fält tar den               

uttryck som på flera sätt speglar den västerländska viljan att kunna dominera orienten, och              

diskursen om Orienten som han fokuserar på är baserad på de största imperialistiska             

makterna. Dessa är Frankrike, Storbritannien och Amerika. Han menar på att Orientalismen            

hade sådan stark auktoritetskraft, att alla som skrev om ett ämne inom fältet var tvungna att                

förhålla sig till de tankarna som redan var accepterade. Det var därför inget fritt fält menar                

han. Orienten är skapad som en motbild till det västerländska menar Said, och har på så sätt                 

även bidragit till att definiera det västerländska. Saids bok fokuserar mestadels på 1800-talet             

fram till modern tid.3 

 

Vad har då skrivits av svenska forskarna om den regionen som innefattar Egypten vid den               

tidsperioden som denna uppsats fokuserar på? Vilka frågor har varit i fokus, och vilka platser               

och individer? Historikern Christian Callmer har i sin bok In Orientem - Svenskars färder och               

forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten under 1700-talet undersökt ett antal            

svenska reseskildringar. Han skriver att hans syfte med boken är att ge mer kunskap om de                

resenärer under 1700-talet som bidrog med att belysa Orienten. De större relationerna och             

politiska förhållandet mellan Sverige, Osmanska riket och övriga stormakter får ta en mindre             

roll i boken. Fokuset är på personerna.4 Han har analyserat bland annat Henric Benzelius,              

Fredric Hasselquist, Jacob Jonas Björnståhl, men även Michael Eneman likt denna uppsats.            

Callmers verk är fokuserat på att presentera vilka resenärerna var, och vart deras resor förde               

dem. Han visar att de tidiga orientexpeditionerna ofta var sammanvävda med Karl XIIs och              

Sveriges intresse för bibliska platser.5 Callmers verk fokuserar på att kartlägga resorna och             

vad de studerade, men i vissa fall kommenterar han resenärernas tankar. Han beskriver             

exempelvis hur Eneman ogillade vidskepelse när det kom till heliga platser, vilket förklaras             

enligt Callmer på grund av att Eneman är en mycket utbildad lutheran. Till detta låter han                

oftast citat från resenärerna själva få stå för sig.6 

 

Historikern Åsa Karlsson har skrivit om svenska resenärer i orienten under 1700-talet i en              

artikel i boken Från Karakorum till Siljan - Resor under 7 sekel. Hon utgår från syftet att                 

försöka se de resande i deras egna historiska kontext, samtidigt som individerna och             

3 Said, Edward W. Orientalism. [Ny utg.].  Stockholm: Ordfront, 2000. s.62-68.  
4 Callmer, Christian. In Orientem - Svenskars färder och forskningar i den europeiska och asiatiska Orienten 
under 1700-talet. Stockholm: Kungliga vitterhets historia och antikvitets akademien, 1985. s. Förord.  
5 Callmer. 1985. s. 12. 
6 Callmer. 1985. s. 28. 
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berättelsen stått i fokus.7 Hennes syfte tar också avsprång i att försöka förstå vad Orienten               

betydde för dessa resenärer, som redan var väl pålästa om Orienten men aldrig själv besökt               

tidigare. Hon menar att detta var en tid då Sverige hade ett intresse att skapa kontakt med det                  

Osmanska riket och att resa till deras tributstater för att kunna undersöka länderna, kulturen,              

historien och folket. De som reste var i regel utbildade vetenskapsmän. Karlsson lyfter fram              

ett antal olika resenärer bland annat Michael Eneman likt min uppsats. Hon menar precis som               

Callmer att de tre första orientexpeditionerna grundade sig i Karl XIIs intresse för Orienten,              

och den svenska lutherska ortodoxin. Därav anledningen att många av resmålen var platser             

som återfinns i bibeln. De senare resorna under 1700-talet, av bland annat Fredric             

Hasselquist, hade en annan karaktär av vetenskap mer efterliknande Carl von Linnés resor.             

Hennes fråga grundar sig på att se ifall det går att se en förändring i svenskarnas syn på                  

Orienten under 1700-talet. Karlsson beskriver Eneman som en mycket påläst person, vilket            

visar sig i de stora antalet referenser och citat han har inkluderat i sin reseberättelse.               

Framförallt till de antika författarna vilket var vanligt för dåtidens lärda att förhålla sig till.               

Dessa använder han sedan för att jämföra med vad han själv ser.8  

 

Eneman spekulerade bland annat om Troja och antika historiska platser utifrån vad han läst              

och själv kunde se. Han var mycket detaljerad i sina beskrivningar av de observationer han               

gjorde, och intresserade sig för historia och samhället. Karlsson menar att för Eneman var              

antiken en höjdpunkt i den mänskliga historien, och sedan dess har det bara gått utför               

framförallt efter att turkarna övertagit makten. Detta för att de enligt Eneman inte             

respekterade den antika historien som fanns. Den synen delade Eneman med flera under hans              

tid skriver Karlsson, då även Hasselquist uttryckte liknande åsikter. Karlsson gör en poäng av              

att Eneman var en utbildad präst enligt den lutherska ortodoxin, och detta förde med sig att                

han var värderande och hade starka åsikter om vilka bibelplatser som var de rätta och               

viktiga.9  

 

Karlsson avslutar sin artikel med att klargöra vilka föreställningar som resenärerna hade.            

Gemensamt för samtliga var att de hade en färdig bild av Orienten redan innan sin resa,                

formad efter att ha läst antika och samtida författare och samtalat med andra européer. Dessa               

7 Karlsson, Åsa. Den kända och okända Orienten - Svenska resenärer i Osmanska riket under 1700-talet i Från 
Karakorum till Siljan: resor under sju sekler. Karlsson, Åsa & Hodacs, Hanna (red.). Lund: Historiska media, 
2000. s.9. 
8 Karlsson. 2000, s. 197-201. 
9 Karlsson. 2000, s. 201-207. 
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använde de sig av för att sedan tolka och navigera sig i den orienten som de själva rese i.                   

Karlsson menar på att det finns en skillnad mellan reseberättelserna från början av             

århundradet och slutet. I början, med framförallt Eneman, var det de antika författarnas verk              

som stod i fokus medans under senare reseberättelser hade samtida reseskildringar en högre             

betydelse. Karlsson jämför även detta med Edvard Saids Orienten, och menar på att             

svenskarna även de tog del av den större europeiska synen på Orienten, vilket tyvärr ledde till                

att deras syn blev att Orienten och dess folk var underlägsna.10 

 

Historikern Joachim Östlund har skrivit om Michael Eneman med utgång från samma            

källmaterial som jag själv använt mig av. Östlund fokuserar i sin artikel Ethos i vetenskapen               

på hur den svenska stormaktstidens vetenskapliga ideal och religiösa kultur (relationen           

mellan luthersk ortodoxi och vetenskaplig rationalism) påverkade hur resenärerna tänkte och           

beskrev fornlämningar och monument i förkristna civilisationer. Detta besvarar han genom           

att först presentera en kontext till Eneman som person, och hur det var att vara en                

vetenskapsman under hans samtid.11 Därifrån tolkar han Enemans möten med dessa           

fornlämningar. Han menar att vetenskapsmän under denna tid var beroende av vad överheten             

tyckte. I Sverige var vetenskapen även starkt sammansvuret med religionen. På universiteten            

utvecklades ett kansli som kunde censurera texter. Dessa var framförallt texter som utmanade             

normerna som var definierade av den lutherska ortodoxin. Forskningen var även under            

1600-talet antikvarisk, som skiftade intresse med tiden.12 Östlund menar att de de antika             

författarna var viktiga för Eneman och han refererar flitigt till dem då de representerar              

auktoritet från en guldålder. Han menar att Eneman ofta förhåller sig till sin tids              

gemensamma vetenskap som gick ut på att bevisa bibeln och kristendomen. Detta gör han              

genom att förklara hur Eneman bland annat värderar pyramiderna som något magnifikt, men             

även representerar hednisk civilisation. Han lyfter framförallt fram Enemans empiriska          

noggrannhet, som med matematisk precision, försöker finna sanningen, och att Enemans           

moral grundad i hans religion influerar hur han ser på frihet och utbildning. Eneman tolkar               

allt med en luthersk ortodoxi (kritik mot avgudadyrkan och heliga föremål) sammanflätat            

med hans empiriska vetenskapssyn som förespråkade att lita på egna observationer.13 

 

10 Karlsson. 2000, s. 220-222.  
11Östlund, Joachim. Ethos i vetenskapen - Vetenskapliga hållningar i Michael Enemans resa i Orienten 1711-12 
i Förmoderna livshållningar - Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen. Lindstedt 
Cronberg, Marie & Stenqvist, Catharina (red.). Lund: Nordic Academic Press, 2008. s. 261-264. 
12 Östlund. 2008, s. 261-262.  
13 Östlund. 2008, s. 270-274.  
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Historikern Fredrik Thomasson har skrivit avhandlingen A dangerous man of the           

Enlightenment. Den handlar om J.D. Åkerblad som, efter att ha varit stationerad i             

Konstantinopel av det kungliga kansliet, reste runt bland annat i Egypten mellan och             

1784-1789. Han spenderade senare ett antal år med att studera Egypten, koptiska och             

Rosettastenen som hade blivit upptäckt nyligen med Napoleons expedition 1798.          

Thomassons verk är biografisk från Åkerblads barndom, till hans död.14 Thomasson menar på             

att det är svårt att klargöra vad som menas med en Orientalist, iallafall när det kommer till att                  

själv identifiera sig som en sådan. Åkerblad ville inte göra det, även om han passar modellen.                

Thomasson diskuterar Said och menar att hans teorier om Orientalism inte går att undvika.              

Han menar att det också är viktigt att diskutera var Orienten är då termen används flitigt utan                 

en klar definition av vilka geografiska regioner som hör till. Han påstår att det delvis är fel att                  

använda Saids bild av orientalism då den generaliserar orientalismen, lika mycket som Saids             

teori själv menar att vetenskapen har generaliserat Orienten. Trots detta finns det flera             

aspekter av Saids teori som är användbara. Thomasson anser att det aldrig varit ett fält av                

studier, och är viktigt att dela upp det för att vidga synen på historien om orientaliska                

studier.15 Han menar att Åkerblads syn på östra medelhavsområdet inte var i linje med hans               

efterföljare under senare 1800-tal.16 Åkerblad ska även har varit väl påläst på reseskildringar             

på svenska men även i andra språk. Men han själv avvek från att göra större generaliseringar i                 

sina texter om bland annat folkgrupper, vilket annars var mycket vanligt under denna tiden.17 

 

Historikern Sofia Häggman har skrivit en bok vid namn Alldeles hemlikt - Georg August              

Wallins Egypten 1843-1845. Häggmans bok behandlar Georg August Wallin på en           

individuell nivå, samtidigt som hon placerar honom i hans tids kontext om Egypten och              

Europa. Hon behandlar hans samtida forskningstraditioner och dess utveckling fram till           

mitten på 1800-talet om Egypten. Boken fokuserar på hur Wallin beskriver Egypten som             

land, dess befolkning, kultur, historia och fornlämningar. Han var under sin tid en av de mest                

kända vetenskapsmännen från Finland, även internationellt.18 Hon menar på att Wallin           

påminner på många sätt om den arketyp av orientalist som Said presenterat i sitt verk. Wallin                

formade sina intryck av Egypten framförallt i relation till vad han hade läst ifrån Edward               

14 Thomasson, Fredrik, “A dangerous man of the Enlightenment": J.D. Åkerblad and Egyptology and 
Orientalism in times of revolutions. European University Institute, Department of History and Civilization, Diss. 
Florens: European University Institute, 2009, Florens, 2009. s. 1-9.  
15 Thomasson. 2009, s. 293-294.  
16 Thomasson. 2009, s. 297. 
17 Thomasson. 2009, s. 45-48. 
18 Häggman, Sofia. Alldeles hemlikt: Georg August Wallins Egypten 1843-1845. Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2011, s. 8-12. 
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William Lane som var en mycket framstående brittisk orientalist. Denna arketyp av            

orientalist lånade och anslöt sig till föregångares tankar om Orienten. Detta ledde ofta till              

mera generella antagelser om Orienten, som även Wallin verkar ha formulerat sina texter             

ifrån, och han liknande då resterande Orientalister under sin samtid. Men Wallin har även              

egna personliga kommentarer och reflektioner vilket nyanserar bilden, framförallt i          

anteckningarna och breven som inte hade omformulerats för publicering. Precis som Saids            

bild av orientalister, som såg de västerländska och europeiska kulturerna som överlägsna,            

hade också Wallin detta synsätt. Men det kom att förändras och Wallin började tillslut att               

känna sig mera hemma i den Egyptiska kulturen och dess befolkning.19 

 

Johan Hedenborg har mestadels inom den historiska forskningen varit ämne för biografier.            

Arne Holmberg har skrivit boken Professor Johan Hedenborg 1786-1865 som behandlar           

Hedenborgs liv. Boken skildrar Hedenborgs liv från att han föds, hans resor och den              

vetenskap han utförde, hans privata liv och äktenskap fram tills hans död. Under hans resa i                

Egypten visar Holmberg med citat ur brev hur Hedenborg beskriver Egypten och            

befolkningen, ofta negativt med en sorts svensk överlägsenhet.20 Holmberg presenterar också           

en Hedenborg som klagade över för lite intresse hos de svenska akademiledamöterna över             

hans samlingar som han förde hem.21 Dessa var för Hedenborg viktiga, och under flertalet av               

hans resor samlade han på sig massvis med fynd till sina samlingar, något som han gärna                

berättade om i brev.22 Holmberg skriver även att Hedenborg var väl påläst om litteraturen om               

Egypten, som han i flera fall kompletterar med egna iakttagelser.23 

 

Historikern Robert Murray har även behandlat Johan Hedenborg i Resor till heliga mål -              

Svenskar i Rom och Jerusalem. Även denna är mer biografisk, och tar upp hans resor i,                

framförallt som titeln antyder, Jerusalem och kristna heliga platser. Den presenterar likt            

Holmberg en Hedenborg som flitigt samlade på sig olika fynd att skicka hem till Sverige men                

som även han beklagade sig över den tid det tog innan han fick svar på förfrågningar av de                  

svenska institutionerna. Han skapade ett namn för sig själv genom flertalet resebrev som             

publicerades i tidningar.24 Murray presenterar även en Hedenborg som uttrycker sig hårt när             

19 Häggman. 2011, s 57-59. 
20Holmberg, Arne, Professor Johan Hedenborg 1786-1865: läkare, forskningsresande, samlare, Stockholm: A & 
W, 1968, s. 33. 
21 Holmberg. 1968, s. 40. 
22 Holmberg. 1968, s. 54. 
23 Holmberg. 1968, s. 137. 
24 Murray, Robert, Resor till heliga mål: svenskar i Rom och Jerusalem, Stockholm: Verbum, 1974. s. 55-57. 
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det gällde religion. Bland annat ska han ha uttryckt att det var skamligt att kristna inte fick                 

besöka Mekka, men att turkar skulle ha tillgång till Kristi grav. Murray skildrar en              

Hedenborg som inte var en utpräglat religiös person, framförallt inte konfessionell. Men han             

hade en sträng etisk princip och syn. Boken undersöker och diskuterar även material som              

Hedenborg har efterlämnat sig, och hur det har arbetats med.25 

 

Min egna uppsats kommer behandla Hedenborg och hans föreställningar om Egyptens           

monument och människor vilket inte har varit ett ämne i fokus för tidigare undersökningar.              

Detta ska sedan jämföras i relation till Enemans beskrivningar, för att se vad som förenar och                

skiljer deras reseskildringar åt och hur. Detta gör att min undersökning kan tillföra kunskap              

om hur bilden av Egypten förändras över tid, men även se ifall mina egna slutsatser finner                

likheter eller skillnader i vad de övriga historikerna har skrivit angående reseskildringar om             

Egypten i olika tider. Eneman och Hedenborg är individer som har flera aspekter som förenar               

dem, och därför passar för en komparation. De är båda vetenskapsmän som under sina              

respektive samtider och har belönats med titlar och heder. Hedenborg utbildad läkare, och             

Eneman utbildad präst och skolad inom vetenskapen vid 1700-talets skifte. De är utbildade på              

olika sätt, men de representerar ändå en akademiskt syn och vetenskap från olika tider.              

Mycket har också hänt i världen och framförallt i Europa och för det europeiska intresset om                

Egypten mellan deras samtider. Därav är komparationen intressant för att kunna se vad som              

förenar och skiljer de båda åt.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av av tre olika kapitel. Det första kapitlet kommer att utgå från Michael               

Eneman. Kapitlet börjar med den historiska kontexten kring Eneman. Denna kontext kommer            

att beröra Michael Eneman och hans bakgrund/historia, kortfattat om Egyptens historia fram            

till Enemans livstid och slutligen Sverige samt Europas dåtida geopolitiska situation och de             

tankeströmmar som fluerade. Efter denna kontext påbörjas analysen av Michael Enemans           

beskrivning och blick på Egyptens monument och befolkning.  

 

Därefter börjar det andra kapitlet som behandlar Johan Hedenborg. Även detta kapitel har en              

historisk kontext. Denna består av Johan Hedenborgs personliga bakgrund och historia,           

kontext över Egypten samt den geopolitiska situationen i Sverige och Europa och de             

25 Murray. 1974, s. 66-70. 
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tankeströmmar som fanns då. Denna kontextens fokus kommer däremot att belysa de            

förändringar som skett i dessa mellan Eneman och Hedenborg. Efter Hedenborgs kontext            

följer en analys av samma tematiker som Enemans. Efter dessa två kapitel följer det tredje               

kapitlet som är komparationen av både Enemans och Hedenborgs blickar.  

 

Den historiska kontexten kommer behöva behandla en del olika ämnen för att diskutera och              

förstå analysen. Först kommer den historiska kontexten att presentera de båda resenärerna,            

Michael Eneman och Johan Hedenborg. Detta för att förstå vilka de var som personer, och för                

att då kunna förstå varför de skriver, tycker och tänker som de gör utifrån deras egna                

personliga erfarenheter. Den historiska kontexten måste också presentera den kontext som de            

båda lever i. Detta inkluderar två länder under två olika tider, nämligen tidigt 1700-tal och               

tidigt 1800-tal. Detta måste presenteras för att förstå den samtid som de båda lever i, och hur                 

det kan spela in i hur de reflekterar och tolkar de saker de ser och upplever under sina resor.  

 

1.5 Källmaterial 

Källmaterialet som denna undersökning kommer hantera är två reseskildringar från svenskar           

som rest i Egypten. Den första är från Michael Eneman som 1711 reste iväg på en orientresa                 

där han bland annat spenderade en del av resan i Egypten. Han skrev ned sina upplevelser                

under resan men dessa hann han aldrig bearbeta för att tryckas till allmänheten. Den trycktes               

istället 1889 upp i Uppsala och är utgiven av K. U. Nylander. Boken tillägnas Kung Oscar II,                 

och i förordet tackas han då det var hans intresse och stöd som gjorde att Enemans bok kunde                  

ges ut.  

 

I förordet till boken beskrivs det hur utgivaren har gått tillväga under processen att ge ut                

boken. Huvudsakliga ändringarna har varit att ändra meningar till att göra de mera             

lättförståeliga för läsarna i den tid då boken gavs ut, genom stavning och struktur av               

meningar i vissa fall. Detta med högsta vördnad för källmaterialet dock tillägger Nylander, av              

respekt för att återge en så korrekt version han kan. Boken är uppdelad i kapitel, som K. U                  

Nylander omplacerat i vissa fall från Enemans originaltext, detta för att han förmodligen             

ansåg det var bättre strukturerat. I originalet beskriver Nylander att delen om flykten till Sinai               

hamnade efter anländandet till Kairo, men han ansåg det var bättre att flytta den delen.               

Källmaterialet om Egypten är i boken ungefär 110 sidor och börjar i del 1 av boken från                 

kapitel 5, till kapitel 12. Boken ingår i genren reseskildringar, men har en mycket              
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vetenskaplig karaktär. Materialet har varit tillgängligt i digital form för mig via databasen             

Alvin.  

 

Under tiden som Eneman gav sig ut på sin resa och skrev ner sina upplevelser fanns det                 

censur hemma i Sverige vid universiteten för att censurera sådant som ansågs farligt. Det              

kunde hända att verk blev indragna på grunda av politiska skäl, men mestadels var det               

pietiska och verk som uttryckte sig fel i anseende till den renliga lutherska ortodoxin som               

eftersträvades i Sverige.26 Under den tid som boken publicerades hade censuren avskaffats i             

och med 1809 års regeringsform, vilket bör betyda att boken inte behövts anpassas efter              

några censurlagar. Eneman var präst och hade nära kontakt med Karl XII, som var den som                

skickade ut Eneman på hans resa, och bör inte haft några större avvikande tankar som skulle                

ha fastnat i censur om den skulle tryckts under hans tid. Men det är värt att tänka på att det                    

var ett uppdrag från kungen som han begav sig ut på sin resa vilket kan ha fört med sig                   

tendenser i vad han valde att undersöka noggrannare då det var av intresse för kungen.               

Exempelvis kulturella och ekonomiska aspekter som kunde vara av nytta för kungen.            

Möjligen hade Eneman, genom att skriva med tanke att publicera sin text, som motivation              

även att avancera sig fram karriärmässigt som vetenskapsman.  

 

Jag finner dock inga större oroligheter med Enemans text i sig, då syftet med Enemans text                

blir att den får tala för honom och hans samtid och hur detta lyser genom hans reseskildring.                 

Möjligen hade Eneman velat ändra saker till det färdiga manuskriptet för tryckning, det kan              

vi inte veta då han aldrig färdigställde det. Det största problemet är om materialet har ändrats                

från hans originalkopior till den tryckta boken. Men som redan sagt har K. U Nylander               

försökt att på ett rättvist sätt, och utan att förändra mer än stavningar och liknande, ge ut                 

Enemans bok, och det bör då inte påverka källmaterialets innehåll för mycket. 

 

Den andra källan är författad av Johan Hedenborg som reste runt i Egypten och spenderade               

en längre tid i landet, och skildrade detta i en bok som han senare tryckte hos I. J Hjerta år                    

1843 i Stockholm. Han dedikerade boken till Gustaf Trolle Bonde, som han även benämner              

som ers excellens, då han uppmuntrat till litteratur framförallt inom naturforskning, forntida            

historia och minnesmärken skriver han. Hedenborg försvarar sig i sin inledning mot            

eventuella anklagelser att hans bok ska vara ytlig genom att skriva att materialet inte är tänkt                

26 Östlund. 2008, s. 261-262. 
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som en sorts avhandling, utan att det är sprida anmärkningar från en resenär. Hans bok är på                 

ungefär 382 sidor och är uppdelad i sju kapitel där de första två behandlar Egyptens historia,                

det tredje beskriver Egypten under hans samtid, och de fyra sista är hans             

minnesanmärkningar. Materialet har varit tillgängligt för mig digitalt via Google books, men            

finns även att hitta i fysisk form på universitetsbiblioteket i Lund. Han har själv gett ut boken                 

efter hans resor som inte alla nödvändigtvis var på uppdrag av andra. Det betyder att han, till                 

skillnad från Eneman, inte hade någon specifik tanke med att presentera fakta på uppmuntran              

av någon annan, utan mer det han valt och personligen ville undersöka. Hans bok var även                

publicerad under hans samtid, vilket för med sig att det som publicerades var hans färdiga               

redigerade verk han ville att folk skulle läsa. Under tiden för publicering hade censuren              

avskaffats, och han har därför inte behövt anpassa sin bok till några censurlagar som kan ha                

påverkat innehållet.  

 

Hans tendenser i hur han skriver och vad han skriver om är en del av analysen, men det är                   

värt att tänka på vad Hedenborgs syfte att publicera boken var. Hans dedikation till G. T                

Bonde i början av boken kan möjligen vittna om hans ambitioner att avancera inom det               

vetenskapliga samfundet i Sverige och stärka bilden av sig själv som en vetenskapsman. Om              

det betyder att hans bok formats utifrån det är svårt att avgöra, men han själv, som redan                 

nämnts, uttrycker att det inte är en avhandling även om den har en tydlig vetenskaplig               

karaktär. Bokens titel Resa i Egypten och det inre Afrika åren 1834 och 1835 kan man                

misstänka är vald för att väcka intresse. De inre delarna av Afrika var under denna tiden till                 

stor del outforskat fortfarande för européer, och Hedenborg hoppades förmodligen att           

använda denna titel skulle väcka intresse hos folk. Boken skildrar hans tid i Egypten, och               

hans resa ner längs Nilen ner till Assuan men han är egentligen kvar i Egypten genom hela                 

boken.  

 

Vad de båda källorna har som största frågetecken när det gäller källkritik till denna uppsatsen               

är huruvida de är den bästa representationen för deras tid. I detta fallet hävdar jag att de är                  

det. De representerar sig själva och sina egna åsikter, tankar och känslor, men de              

representerar också personer från sin samtid. De var båda respekterade vetenskapsmän, och            

tilldelades ärotitlar och professorstitlar. Tydligt är att folk ville ta del av deras arbete och de                

var välkända inom iallafall vetenskapens kretsar. Med det är förståeligt att alla personer under              

deras tid inte skulle dela samma syn och åsikter om allt. Men jag anser att de bör vara bra                   

representanter för att kartlägga en del av den större mosaiken av 1700- och 1800-tals syn               
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inom en lärd krets syn på Egypten, och vad som förenar och skiljer dem åt. Vad gemene                 

mans syn av Egypten var är svårare att kartlägga, möjligen påminner den mer om vad de lärt                 

sig av bibelns berättelser. Eneman och Hedenborg blir då mera representerande för en lärd              

krets i Sverige.  

 

Avgränsningarna för källmaterialet blir huvudsakligen ett fokus på delarna då de besöker            

Egypten samt deras beskrivningar av pyramiderna, Sfinxen i Giza och befolkningen och            

människorna i landet. Jag håller mig till två personernas skildringar, och utifrån dem ska jag               

försöka förklara en större bild om tidens uppfattning inom en lärd krets, samt hur deras               

beskrivningar har skiftat från 1700 till 1800-talet.  

 

1.6 Teoretiskt perspektiv och analytisk ram 

Globalhistoria har som grundläggande mål att frigöra sig från nationella gränser för att             

undersöka hur olika kulturer och människor från olika delar av världen har mött och              

interagerat med varandra. Människor är en aktiv del av en globalisering. Eneman och             

Hedenborg möter deras egna samtida Egypten, men har också kunskap om det forntida             

Egypten. Min uppsats kommer istället att inkluderas i det nyare globalhistoriska fältet som             

går under namnet globalmikrohistoria.  

 

Globalhistoria har traditionellt fokuserat på stora processer i världen och haft en mer             

makrohistoriskt perspektiv. Men historiker som jobbar med mikrohistoria rör sig ofta mellan            

mikro- och makrohistoria.27 Genom att analysera dessa två individer för att genom dem ge en               

kontext och tolkning går det att relatera de resultat man finner till en större bild av en                 

historisk process och förändring.28 Genom globala mikrohistoriska analyser utifrån en          

persons narrativ, är det möjligt att försöka skapa en förståelse för de många kulturmöten som               

präglar historien men även de aktörer och individer som tagit del av dem.29 Det är en viktig                 

del av den globalhistoriska forskningen att studera individer, då vi med ett mikroperspektiv             

får en bättre förståelse för den aktiva roll som individer har. Det visar också tydligare på                

möten mellan folk och kulturer på långa distanser.30 Utifrån ett narrativt och smalare fokus,              

går det att utläsa hur stora projekt och intressen för riken och stater, likväl som lokala                

27 Berglund, Louise & Ney, Agneta. Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och  metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2015. s.110. 
28 Berglund & Ney, 2015. s.109. 
29 Cossart, Brice. “Global lives”: Writing Global History with a Biographical Approach. Entremons UPF Journal 
of world history. Nr 5. Juni 2013,  s.12. 
30 Cossart. 2013, s. 12. 
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problem som språk och kulturkrockar, har spelat en del i hur folkgrupper ser på, och agerar,                

mot varandra. Linda Colley har genom sitt arbete med global mikrohistoria visat på kvinnors              

roll i globaliseringens process, och kunnat visat på hur den historiska vetenskapen inte             

inräknat dem. Genom applicering av mikroanalys på framförallt individer och mindre           

geografiska platser belyser man möten mellan människor, kulturer och deras interaktioner           

och utbyten med varandra på ett mer jordnära och tillgängligt sätt.31 

 

John-Paul A Ghobrial argumenterar för fältet globalmikrohistoria och exemplifierar det med           

en analys av en biskop i Samoa. Han belyser mobilitet och identitet genom att undersöka den                

enskilda biskopen, medans hans berättelser även kontextualiseras och diskuteras utifrån de           

större dragen/generaliseringarna och utvecklingarna under hans tid som påverkar honom och           

hans mobilitet i världen. Men även hur hans identitet formas av honom själv som individ och                

den lokala värld han befinner sig med befolkningen och kulturen som kommer med yttre              

påtryckningar som formar identiteten. En person som hade rest långt hemifrån hade svårare             

att hävda sin identitet, då den fick stå emot lokala normer för identitetsskapande. Ghobrial              

menar i sin analys över identitet att mikrohistoria och globalhistoria har hanterat detta på              

olika sätt och att båda för med sig unika problem. Mikrohistoria tar i aktning att individen har                 

en aktiv roll i hur den skapar sin identitet i den kontext som de befinner sig i men att det                    

ibland placerats för mycket betoning på detta, som att identitetskifte var en enkel process.              

Globalhistoria har istället antagit att grupper av folk med samma etniska, religiösa eller annan              

bakgrund kan jämställas även om de befunnit sig på helt olika platser i världen. Den tappar                

individernas personliga karaktär och egna aktiva roll.32 Mikrohistoria som fält menar           

Ghobrial mer övergripande är ett sätt att på djupet studera källmaterial, samtidigt som målet              

är att skapa en större förståelse för den globala processen. Global mikrohistoria kombinerar             

kunskap och kontext som vi har, för att kunna tolka och förstå och tyda vad det är som                  

källmaterialet och individerna kan berätta för oss om sig själva och sin samtid.33 

 

Min uppsats kommer därför att röra sig inom det forskningsfält som benämns som             

globalmikrohistoria. Min undersökning behandlar Enemans och Hedenborgs uppfattningar        

31 Cossart. 2013,  s. 13. 
32 Ghobrial, John-Paul A. Moving Stories and What They Tell Us: Early Modern Mobility Between 
Microhistory and Global History. Past & Present. Volume 242. Issue Supplement_14. November 2019. Pages 
243–280. 
https://doi.org/10.1093/pastj/gtz049 (Hämtad 6 januari 2020) s. 243-250.  
33 Ghobrial, John-Paul A. Introduction: Seeing the World like a Microhistorian. Past & Present, Volume 242, 
Issue Supplement_14. November 2019. Pages 1–22. https://doi.org/10.1093/pastj/gtz046 (Hämtad 6 januari 
2020) s. 10-20.  
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och tolkningar av det Egypten som de reser i, samt deras föreställningsvärldar från en större               

samtida kontext som är av intresse för mig. Undersökningen behöver behandla större            

globalhistoriska aspekter, som förändring i världen geopolitiskt, kulturellt, vetenskapligt för          

att kontextualisera det tillsammans med vad det är Eneman och Hedenborg uttrycker och             

tolkar i sina respektive reseskildringar. Likt vad Ghobrial skriver om identiteter och att             

befinna sig på “fel plats”, har Eneman och Hedenborg en tanke på Egypten och monumenten               

från vad de läst i böcker, och deras egna förståelse för världen. Men den bilden formas även                 

av att de själva besöker Egypten. Det är viktigt att i analysen låta de större samtida                

processerna som påverkar deras tolkningar, och deras personliga aktiva roll som författare            

och människor, båda får belysas. För att förstå den del av den globaliseringsprocessen som är               

mötet mellan Sverige och Egypten måste vi utgå från individen som själv är den som tar del i                  

mötet mellan kulturerna under ett längre geografisk möte. 

 

1.7 Metod 

Uppsatsen kommer hantera källmaterialet med en hermeneutisk metod. Uppsatsen har inte för            

avsik att förklara vad som hände under resorna, utan att tolka och förstå varför de skriver som                 

de skriver. Hermeneutik som metod handlar om att försöka förstå språket och personen som              

skrivit. Historikerns uppgift är att försöka på bästa vis identifiera sig med den historiska              

aktören den undersöker, och försöka förstå motivationer och tankar och hur dessa uppstår hos              

personen i fråga.34 Min undersökning ämnar att undersöka hur synen på Egypten och dess              

monument har förändrats från Eneman till Hedenborg. De lever i olika tidsperioder, och en              

del av den hermeneutiska metoden är att sätta sig in i den historiska kontexten för den individ                 

som skrivit källmaterialet.35 Det är viktigt för historiker att inse att de själva innehar              

förförståelser och fördomar vilka kan påverka tolkningen och även resultaten av           

källmaterialet. Genom att historikerna inte låter sig låsas vid en teori eller hypotes, och läser               

på källmaterialet och litteratur, kringgår man dessa problem delvis.36 Det finns dock delade             

åsikter om vilket sätt som hermeneutik bäst tillämpas. William Dilthey ansåg att historikern             

inte bara skulle tolka texten, utan skulle sätta sig in personens livssammanhang för att kunna               

tolka varför en person har gjort och betett sig på ett visst sätt. Genom att tolka den individen                  

som undersöks från dennes egna erfarenheter och hur den ser på världen i sin samtid, så kan                 

historikern från det förstå och bygga upp en värld för att förstå varför personen gör vissa                

34 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning. Lund, 
1996. s.193.  
35 Dahlgren & Florén, 1996. s. 193. 
36 Berglund & Ney, 2015. s.124-125.  
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saker, tar beslut på ett speciellt sätt och vad den känner.37 Hans George Gadamer menar               

istället att vi alltid förstår historiska källor utifrån våra egna horisonter som han kallar det.38               

Gadamers hermeneutik handlar om att historikerna ska försöka förstå den historiska personen            

i dennes horisont, och kunna tolka och översätta det till sin egna horisont.39 I min               

undersökning kommer jag använda mig av en hermeneutik där jag utifrån min egna förståelse              

och horisont kommer att undersöka två olika historiska individers egna horisonter utifrån ett             

antal teman: Pyramiderna, Sfinxen och befolkningen. Deras beskrivningar av dessa tolkar jag            

utifrån två blickar. Efter det kommer jag att använda mig av en komparativ metod för att                

utifrån blickarna, jämföra och undersöka ifall det går att se likheter och skillnader mellan              

deras olika skildringar av Egypten.  

 

De blickar som kommer att jämföras är de jag valt att kalla den vetenskapliga blicken samt                

den religiösa och moraliska blicken. Med den vetenskapliga blicken menar jag deras            

detaljbeskrivningar, matematiska uträkningar, hur stort något är och vad det väger samt hur             

de försöker förklara monumenten och beskriver befolkningen. I denna blicken ingår också            

hur och till vilka de refererar till i sina egna böcker samt hur de belägger sina argument med                  

referenser till auktoriteter. De är båda vetenskapsmän men deras utbildning och hur            

vetenskap utförs har förändrats mellan de båda. Med den religiösa och moraliska blicken             

menar jag hur de skildrar andra religioner, befolkningen och monumenten i Egypten samt             

värderar dessa efter egen religion och moral. De kommer båda från en svensk bakgrund, med               

en kristen majoritetsreligion. Eneman är därtill själv en präst under den dåtida stränga             

lutherska ortodoxin. Hedenborg lever under en mera imperialistisk tid under romantiken och            

efter upplysningen. Vad får det för effekter av hur de tolkar utifrån sin egna religion och                

moral.  

 

Deras blickar påverkades av deras personliga erfarenheter och formades av deras samtid.            

Genom att analysera Eneman och Hedenborg utifrån blickarna, ämnar jag tillämpa Ghobrials            

teori om global mikrohistoriska för att förstå både individerna och den tid de levde i. Genom                

dessa blickar kan jag besvara min frågeställning. Genom att göra en komparation ämnar jag              

undersöka en eventuell förändring hur svenska resenärer har tolkat Egypten och dess            

monument. Dessa undersöks i relation till större globalhistoriska processer. 

37 Dahlgren & Florén, 1996 s. 275. 
38 Dahlgren & Florén, 1996 s. 279. 
39 Dahlgren & Florén, 1996 s. 280. 
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2 Michael Enemans Egypten 
2.1 Historisk kontext till 1700-talet och Michael Eneman 

 

2.1.1 Michael Eneman - En karolinsk präst på resande fot 

Michael Eneman föddes 1676 i Enköping, son till pappan Olof Nicolai Eneman som var              

rådman, och mamman Anna Michaelidotter Vingia. Eneman började redan som ung att            

intressera sig för språk, och studerade framförallt flitigt grekiska. Han började senare att             

studera i Uppsala, där teologi och orientaliska språk var några av hans främsta intressen att               

studera.40 Hans intresse för arkeologi, och hans vilja att resa till Jerusalem kan ha fötts under                

hans tid i Uppsala då hans avhandlingar handlade om Jesu grav. Han spenderade en tid i                

Tyskland med att studera då han prästvigdes, med den slutliga förhoppningen om att kunna              

ingå i Karl XII arme som fältpräst, vilket han också fick möjlighet till 1707.41 Eneman               

spenderade två år i armen under Karl XII ryska fälttåg, och ägnade mycket av sin tid åt att                  

skriva ner och utforska det han såg och upplevde under sin tid.42 Efter slaget i Poltava som                 

blev en avgörande förlust i kriget, flydde Eneman med resterna av högkvarteret till Turkiet,              

för att sedan skickas till Konstantinopel tillsammans med Sven Agrell. De hade som uppgift              

att undersöka och studera politiska, militära och sociala förhållanden i landet.43 Eneman förde             

rikligt med anteckningar om staden, och studerade bland annat religiösa förhållanden,           

fornminnen och de olika folk som fanns där. 1710 avgick den första orientexpeditionen,             

vilken Eneman inte kunde följa med på då han inte hade fått ett godkännande av kungen.                

Men när det var dags året därpå gav kungen sitt godkännande, och Eneman kunde i sällskap                

av Johan Silfvercrantz påbörja sin resa till Egypten och Palestina på kungens bekostnad. 23              

augusti 1711 avreste de från Konstantinopel till Smyrna, och resan fortsatte sedan via bland              

annat Samos, Kos, Rhodos, Alexandria för att avslutas i Kairo. 28 februari satte de fot i Kairo                 

första gången, och Eneman spenderade 2 månader med att studera och anteckna om             

fornminnen runt staden, för att sedan 30 maj lämna och resa vidare mot Jaffa. Under denna                

tiden hann de också med en expedition till Sinai. Hans resa fortsatte sedan till Jerusalem dit                

han anlände den 2 augusti. Han gjorde därifrån studier av Jerusalem och dess minnesmärken.              

Under det nästkommande året gjorde han expeditioner till Betlehem och Döda havet            

40 Östlund. 2008, s. 263. 
41 Callmer, 1985, s. 23. 
42 Gren, E. Michael Eneman, Svenskt biografiskt lexikon  
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16087 (hämtad 6 januari 2021). 
43 Östlund. 2008, s. 263. 
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samtidigt som han under denna tiden hade hälsoproblem då han ådragit sig en form av               

tuberkulos innan han återigen var tillbaka i Sverige den 5 augusti 1714.44 Han hyllades med               

en ceremoni när han utnämndes till professor i Orientaliska språk i Uppsala men kort därefter               

den 26 september avled Michael Eneman efter att ha kämpat mot sin sjukdom under en               

längre tid.45 Då han avled så tätt inpå sin hemkomst hade han aldrig tid att färdigställa sin                 

reseskildring för publicering. Eneman gick därmed miste om att kunna påverka sin tids             

tolkning av Orienten genom ett eget verk i en högre utsträckning.46 Först 1889 färdigställdes              

hans material och gavs ut i en bok. Eneman räknades som en stor vetenskapsman för sin tids                 

Sverige, och han beskrevs väldigt positivt av sina kollegor inom den svenska            

vetenskapsvärlden men också av de utländska akademiker och intellektuella han mötte under            

sin livstid.47 

 

2.1.2 Egypten fram till tidigt 1700-tal - En osmansk tributsstat, eller? 

Egypten har en lång historia som sträcker sig tusentals år tillbaka. Forntida Egypten tillhör en               

av de första stora mänskliga kulturerna som växte fram med eget språk, religion och              

strukturerade samhälle. De byggde också stora monument i form av pyramiderna och den             

stora Sfinxen i Giza. Historiker och arkeologer har spenderat ofantligt med tid att studera              

Egypten och dess fornlämningar. Egypten har efter det genomgått många maktskiften och            

förändringar fram tills 1700-talet. Egypten var under 1700-talet fortfarande en del av det             

osmanska riket sedan 1500-talet, men en resa mot självständighet hade påbörjats redan under             

århundradet innan. Egypten gick brist på mycket varor och handel med övriga Europa, då de               

europeiska makternas handelsfartyg färdades runt Afrikas kust och de passerade därmed inte            

Egypten.48 Osmanska riket i sin helhet var fortfarande ett stort och mäktigt rike. I Egypten               

hade osmanerna sedan 1600-talet inte haft den centrala kraften att styra och kontrollera på              

den lokala nivån. Den egyptiska administrationen bestod av amirer som var den egentliga             

makten i tributstaten. Osmanernas egna administratörer som skickats för att kontrollera           

tributstaten var maktlösa och Egypten prioriterade det som var viktigt lokalt och spenderade             

44 Svenskt biografiskt lexikon , Michael Eneman. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16087 (hämtad 6 januari 
2021). 
45 Östlund 2008. s. 263. 
46 Callmer, 1985. s. 30. 
47 Svenskt biografiskt lexikon , Michael Eneman. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16087 (hämtad 6 januari 
2021). 
48 Nationalencyklopedin, Egypten. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egypten 
(hämtad 2020-12-08). 
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sin inkomst på det istället för det Osmanska rikets bästa.49 Egypten genomgick också många              

perioder av krig, strider och oroligheter under 1700-talet. 1711 startade ett inbördeskrig i             

Egypten mellan rivaliserande familjer i Egypten, och jannisarerna.50 Början av 1700-talet var            

därför en högst farlig tid i landet, och fortsatte vara det under perioder fram på 1700-talet.  

 

2.1.2 Sverige i Europa och tankeströmmar under 1700-talet 

I början av 1700-talet är Sverige en stormakt i Europa, med stora nyligen erövrade              

landområden från 1600-talens krig. Som kung förde Karl XII konstanta krig med goda             

resultat till en början. 1709 drabbades dock Sverige av en av sina största förluster någonsin i                

slaget vid Poltava, vilket blev början på slutet för Sveriges tid som europeisk stormakt. Karl               

XII flydde efter förlusten ner till Osmanska riket, och spenderade ett antal år där.51 Från sitt                

tillfälliga hem i Bender i nuvarande Moldavien, skickade han ut flera expeditioner till det              

Osmanska riket och Orienten. Enemans resa var en av dessa, men för Karl XII låg inte                

intresset på de forntida monumenten. Hans intresse var i högre grad att få information om               

sådant som han kunde använda för att förbättra relationen med osmanerna och värna för              

handeln mellan rikena.52 Medelhavet kontrollerades under denna tiden av det Osmanska riket            

och dess tributstater, och de europeiska makterna var tvungen att i många fall böja sig inför                

deras makt. Det kunde vara en farlig resa genom Medelhavet för europeiska skepp,             

framförallt vid den nord-väst afrikanska kusten där risken att bli kapad och förslavad var              

stor.53 

 

Det tidiga 1700-talet kan beskrivas som slutet på den naturvetenskapliga revolutionen men            

även som en tid vid mynningen av upplysningen, som antingen hade börjat ta grepp eller               

precis innan beroende på när man daterat upplysningstiden. Det hade framträtt en            

vetenskaplig tradition med mål att försöka förklara hur världen fungerade, med exempelvis            

Copernicus och Newton med flera som levde under denna tiden. Upplysningen uttryckte sig             

mestadels i Frankrike men delar av det spreds ut från landet. Upplysningen i Sverige betydde               

49 Crecelius, Daniel. Egypt in the eighteenth century i The Cambridge history of Egypt. Vol. 2, Modern Egypt 
from 1517 to the present day. Daly, Martin W. (red.).  Cambridge: Cambridge University Press, 1998. s. 62. 
50 Crecelius. 1998, s. 70-86. 
51 Nationalencyklopedin, Karl XII. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karl-xii 
(hämtad 2020-12-09). 
52 Östlund. 2008, s. 262.  
53 Östlund, Joachim. Dygdens prövning - Europeiska slavberättelser om livet i marockansk ofrihet i Dygder och 
laster: förmoderna perspektiv på tillvaron. Stenqvist, Catharina & Lindstedt Cronberg, Marie (red.).  Lund: 
Nordic Academic Press, 2010. 
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inte samma kamp som i Frankrike, men vissa ideér fick utrymme även här. Exempelvis              

diskuterades i Sverige rättigheter och yttrandefrihet mera vilket ledde till den första            

tryckfrihetsförordningen. Upplysningen förespråkade ofta vetenskap och rationalism för att         

förklara världen.54 Dessa ideer utvecklades under en längre tid, och fastnade mer inom vissa              

länder/kulturer än andra. Aspekter av mysticism och liknande tankar i samhället finns det gott              

om under denna tiden med, vilket användandet av mumier kan vittna på. Det finns flertalet               

exempel på en tro att genom att mala ner mumier gick det att bota flertalet sjukdomar och                 

liknande som exempelvis epilepsi då mumierna innehöll liv.55 Det fanns en sorts mystiskt             

naturlig kraft i mumierna, även om självklart inte alla delade denna tro.56 Det tidiga              

1700-talet var en även en period där den lutherska ortodoxin under Karl XII var stark och                

religionen var stark förankrad till universiteten. Det tidiga 1700-talet i Sverige var en tid med               

flera tankeströmmar, med rationalism, tanketvång och mysticism som alla tog plats under            

samma tidevarv.  

 

2.2 Analys av Michael Enemans skildring av Egyptens monument och befolkning. 
En tidig men varm morgon den 23 augusti steg Michael Eneman tillsammans med sin              

följeslagare Johan Silfvercrantz på ett turkiskt skepp. Planen var att lämna världsmetropolen            

Konstantinopel, det osmanska rikets huvudstad, och utforska delar av östra          

medelhavsvärlden. Resan gjorde flera kortare stopp där Eneman fick möjligheten att           

anteckna allt som låg framför hans ögon och reflektera över de antika och bibliska              

sevärdheterna som han äntligen fick möjligheten att bese med sina egna ögon. Färden mot              

Egypten inleddes den 9 februari och den 15 februari anlände han äntligen till Alexandria, en               

av Europas största och äldsta hamnstäder. Resan mot Alexandria gjorde ett stort intryck på              

Eneman. Dagen vid ankomsten skrev han följande i sin skildring: : “Skepparen hölt sig dock               

det mästa han kunde upp i vädret, omskönt det var starkt hårdt, till dess vi änteligen den 15                  

just om middagen genom Guds nåd och hjelp fingo höjderna af Alexandria[...]”.57 Skildringen             

är ett exempel på hur utförligt Eneman beskriver sina upplevelser. Han var här för att hitta                

sanningen. Resultatet av hans jakt blev en skildring av det historiska riket Egypten, dess              

urgamla massiva monument och dess gamla befolkning vilket fokuset kommer vara på. 

54 Nationalencyklopedin, upplysningen. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/upplysningen (hämtad 2020-12-09). 
55 Joachim Östlund. The Egyptian mummy: curious collectors and contested commodities in the eighteenth 
century i Collecting curiosities: eighteenth-century Museum Stobæanum and the development of ethnographic 
collections in the nineteenth century. Naum, Magdalena, Naum, Magdalena & Tarnov Ingvardson, Gitte. (red.) , 
Lunds universitet, Sociologiska institutionen, Lund, 2020. s. 72. 
56 Östlund. 2020, s. 75.  
57 Eneman s. 136. 
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2.2.1 Om kopterna - en ursprungsbefolkning i behov av bildning 
Eneman anser att den egyptiska ursprungsbefolkningen lever kvar under hans samtid, och de             

kallar han för “Copter”. Han beskriver dem på följande sätt: 
 

Copterna äro de gamla undersåtatarena och invånarne af Aegypten från de ur-äldsta tiderna, väl              

från Chams och Pharaonernes tider [...], hvilket bland annat kan stadsfästas däraf, att Coptiska              

Språket och det gamla Aegyptiska är allt ett, och hos dessa ännu (ehuruväl obeskrifvelig litet)               

bibehållet.58 

 

Eneman är tydlig med att kopterna är samma folk som levde i Egypten under de forntida                

dagarna, faraonernas tid, som den folkgrupp han möter under hans egna samtid. Han skriver              

att det går att klargöra därför att det koptiska språket är detsamma, eller en dialekt, av det                 

gamla egyptiska språket. Eneman gör här en stark koppling mellan hans tids Egypten, och det               

forntida Egypten. Det finns en linje i befolkningen som lever kvar. Språket är bevis nog för                

honom.59 Jag tolkar det som att det är självklart för Eneman att det är samma befolkning som                 

forntiden av denna anledningen. Även om de under hans tid mestadels pratade på arabiska.              

Vad han baserar det på är inte riktigt klart i hans text. Han hänvisar inte till någon annan som                   

hävdar detta, och han förklarar heller inte om det är han själv som kan förstå språket. Men                 

Eneman hade stort intresse för språk, och var utbildad i grekiska och orientaliska språk. Att               

han argumenterar för ursprungsbefolkningen med hjälp av språket som bevis kan förklaras av             

denna anledningen. Det är inte en värderande skildring, utan han ser de med sin vetenskapliga               

blick för att försöka tolka vilka de är. Hans bakgrund och hans personliga intresse för               

lingvistik lyser genom hans argument.  

 

När Eneman sedan klargjort för vilka kopterna är övergår han till att beskriva deras              

karaktärsdrag och vad som utmärker dem. För Eneman är deras religionsutövning och            

utbildning viktigt att diskutera för att kunna bedöma dem, vilket visar sig i följande stycket.  
 

Deras Präster äro af ringa ärfarenhet och lärdom, så väl däraf, att de hafva inga Scholar och hus,                  

att lära något godt uti, som ock däraf, att ingen gerna vill i det ståndet inskränkas, därest arbetet är                   

träget, och föga förtjenst att föda hustru och barn med, och han i detta ståndet varder bunden vid                  

att sköta kyrkan, och intet får vända sig till någon annan näring. [...] utan af hopen, dem                 

Patriacrhcen och Biskoparne kunna få fatt på, som kunna skrifva och läsa något, samt synas stilla                

58 Eneman s. 235. 
59 Eneman s. 235-236. 
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och frommare ibland andra, dem ligga de öfver och hålla an, till dess de kunna få viga honom till                   

Präst, och af sådane sedan utväljes Biskoparne.60  

 

Eneman diskuterar koptiska präster och deras religion. Han menar att de inte har några              

skolor eller andra institutioner som lär ut prästämbetet, likt hur Eneman själv utbildat             

sig. Detta leder till att prästerna endast är de som kan läsa och skriva, som senare blir                 

biskopar. Eneman drar slutsatsen lite senare att deras tro är vad de gissar sig till, och                

eftersom utbildningen saknas vet de inte det rätta sättet att utöva sin tro. Han skriver               

även senare: “[...]äro mycket vårdslösa och kallsinniga och bullersamma vid deras           

Gudstjenst, en sak, som de göra liksom mer af vana, än af plikt emot Gud och för en                  

själens rykt.”61. Eneman uttrycker aldrig att de inte skulle vara kristna, eller ha fel tro.               

Det saknas institutioner som kan utbilda präster och inget som motiverar folk att söka              

prästämbetet. Folket söker sig till kyrkan, men för Eneman verkar det inte för att de är                

någon plikt till Gud utan av vana. Väl i kyrkan tycks Eneman visa på hur de utför                 

ceremonier på ett felaktigt sätt. Han berättar om när han fick se dem utföra nattvarden,               

och de skulle ha låtit gossarna dricka av vinet från en sked, och hur prästen senare                

tvättade händerna över kärlet för att sedan dricka upp resten. Jag skulle anse att Eneman               

ser dem som något vilsna själar, men ändå med en kristen grund. Han själv kommer från                

en bakgrund med sträng luthersk utbildning. Hans idealbild av ett kristet samfund är             

därför format av den svenska modellen, att prästerna ska vara skolade efter den             

lutherska ortodoxin för att lära ut det till folket. Därför tolkar han den koptiska              

befolkningen som obildad eftersom de inte fått lära sig hur en bra kristen person och               

grupp borde uppföra sig. För Eneman är det hans religiösa blick som syns tydligast i               

denna delen. Han värderar kopterna utifrån sin egna tro och vad han anser är rätt utifrån                

sin egna lutherska ortodoxi och dömer dem från en idealbild av hans egna föreställning              

från Sverige.  

 

2.2.2 Om pyramiderna - Magnifika hedniska monument 

Eneman befann sig under en tid i Kairo, vilket var hans utgångspunkt för att ta sig till de stora                   

monumenten som representerar Egypten. Han var väl påläst om dessa sedan innan, och             

äntligen var dagen här när han själv skulle få stå inför dessa märkvärdiga stycken som han                

kallar dem. För Eneman visar följande del att detta var en upplevelse där han ställdes mellan                

60 Eneman s. 239.  
61 Eneman s. 241.  

23 



sina egna värderingar: ett välutbildat samhälle på sin höjd av utveckling men även hans egna               

religion och lutherska ortodoxi. 
 

Uti Ægypten har fordom dags varit många märkvärdiga stycken; efter Ægypten har varit som en               

liten värd, därest man i ett kort begrepp har funnit de första stycken, som det människelige                

förståndet och ärfarenheten kunde bringa sig till utom Guds ord och opplysning, dit fördenskull de               

hafva sökt sig från andra orter, som hafva velat lära något godt, och efter inhämtad lärdom och                 

ärfarenhet hafva i deras land blifvit vid återkomsten hälsade, ärkände och namnkunnige för goda              

och gagneliga män.62 

 

Eneman påbörjar sitt kapitel om Kairo, och därtill också om pyramiderna och resterande             

monument runt om, med dessa ord. Det talar en hel del om han syn på Egyptens forntida                 

historia och betydelse för eftervärlden. I Egypten har folk kunnat inhämta kunskap och             

lärdom och åstadkomma storhet som visas i de monument de byggt. Eneman antecknar att de               

lyckades göra detta, trots att de inte hade tagit del av Guds ord och upplysning, och syftar på                  

hans kristna Gud. Men han är väl medveten att de forntida egyptierna ändå kunde skapa en                

stor civilisation utan vetskapen om den Gud som Eneman tror på. Han uttrycker här alltså en                

sorts uppskattning för det gamla Egypten och vad de lyckades åstadkomma.  

 

Men Eneman fortsätter att uttrycka att även om dessa monument är ståtliga och visar på denna                

tid av storhet för Egypten, representerar de även folkets underkastelse och träliknande            

levande. Han menar på att de gamla egyptiernas liv bara gick ut på att följa order för att inte                   

bli piskade.63 Det går tillbaka till det Eneman redan talade om, att denna tid för Egyptens                

storhet var utanför Gud då folket inte hade fått ta till sig av hans upplysning. Forskningen av                 

den typ som Eneman arbetade med, i detta fallet fornminnen som pyramiderna, försökte ofta              

bevisa kristendomen genom att finna bevis för hur dessa kan inluderas i den kristna              

berättelsen. Eneman är medveten om det forntida Egyptens storhet, men argumenterar för att             

deras hedniska tro gjorde att de betalade för sina storskaliga verk i utbyte mot sin frihet. Det                 

överensstämmer med hur Östlund tidigare tolkat Eneman.64 Som forskare visar Eneman här            

tydligt på sin tendens, att inte bara studera det forntida Egypten för vad det var, utan att han                  

med sin egen världsuppfattning och religiösa tro argumenterar varför det i slutändan inte var              

ett fungerade samhälle för framtiden. Hans religiösa blick förenas med hans vetenskapliga            

blick.  

62 Eneman s. 186.  
63 Eneman s. 186.  
64 Östlund. 2008, s. 271-272. 
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Eneman var en utbildad vetenskapsman inom orientaliska språk och studier, samt som präst.             

Hans skildringar har därav ofta en vetenskaplig karaktär, iallafall för den tidens vetenskap             

som ofta var kopplad till religionen. När det kommer till att referera till tidigare skildringar               

från personer och verk om pyramiderna väljer Eneman, som han själv uttrycker det, att utgå               

från Strabo. Strabo var en grekisk geograf och historiker som levde strax innan vår              

tideräkning. För Eneman är de gamla antika vetenskapsmännen viktiga förstår vi av detta när              

han själv ska besöka dessa monument, och han kommer fortsätta att göra hänvisningar och              

referenser till antika personer och verk i sin reseskildring då de representerar, som Östlund              

redan visat, en sanning.65 Eneman visar sin lärdom genom att använda sig av dessa i sin egna                 

text. Det är också Enemans vetenskapliga blick som visar sig, och som han använder sig av                

för att tolka pyramiderna i detta fallet.66 De första ord han själv beskriver pyramiderna med,               

när han ser den största av dem vilket bör vara Cheopspyramiden, är: “Ibland dem, som ännu                

äro behåldne och störste, är den närmaste till Nilen, hvilken ock är den märkvärdigaste, står               

väl till och högt och visar sig vackert.”.67 Detta är en av hans få personliga anmärkningar om                 

Cheopspyramiden, och han lägger ingen övrig tid till att beskriva sina känslor eller andra              

uttryck som han upplever eller känner när han själv står inför detta underverk. Det tycks               

möjligtvis som att det inte var det viktiga för Eneman vad han själv tycker om det mer än en                   

liten anmärkning att monumentet var vackert. Eneman fortsätter på ett mycket vetenskapligt            

och matematiskt sätt att beskriva form, höjd, bredd på pyramiden. Det var viktigt att klargöra               

hur stora pyramiderna var.  

 

Genom sitt utforskande av pyramidens inre finner sig Eneman tillslut i Kungasalen. Det som              

var mest intressant i detta rummet för Eneman var den marmorkista som stod mitt i salen, helt                 

uthuggen ur sten. Han börjar med att beskriva dimensionerna på kistan, likt det han gör med                

alla de arkitektoniska strukturer och liknande som han skildrar. Sedan följer några intressanta             

rader där Eneman själv lägger värderingar med egna ord och citat.  
 

[...] hvilken lärer varit till att hysa eller hålla den kroppen och det, för hvilket hela värket var                  

gjordt, som hela denna mödan och kåstnaden var tillbrakt; pro tantulo cadavere tanta strues! Och               

som de ofelbart löpa tillbaka icke ett litet stycke i gamla Testamentet: mer än tusende år tillbaka                 

65 Östlund. 2008, s. 170-172.  
66 Eneman s. 187. 
67 Eneman s. 188. 
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från Christi födelse, kan man sluta af kistan, att folket vid den tiden, förr eller senare, intet varit                  

större än nu, och med Juvenali Sat. 15: 69 säja: »Nec genus hoc viro jam decrescebat Homero».68 

 

Eneman beskriver att hela pyramiden var byggd endast för att en kropp skulle kunna begravas               

inom dess salar. Eneman skriver dock aldrig vem graven har tillhört, som ska ha varit farao                

Cheops. Han uttrycker att det krävdes mycket, både genom kostnad men även i arbetskraft för               

att bygga detta monument och uttrycker sig plötsligen på latin, men om det är ett citat eller                 

hans egna ord kan jag inte uttala mig om. Möjligen är det en anspelning på en fras som för                   

honom och de som skulle läsa var igenkännbar. Men det första av de latinska citaten lyder:                

“för en så liten hög med lik!”. Enligt Enemans ord, och valet att inkludera den latinska delen,                 

tycks det som att han tycker det varit helt onödigt med byggandet av pyramiden. Om han själv                 

visste att graven var för en farao framgår inte. Att bygga allt det för en persons begravning,                 

under vad Eneman menar var en hednisk tid, verkar orimligt enligt honom. Som vi vet idag                

var faraonerna näst intill gudar, och därav skulle de begravas i dessa mäktiga pyramider. Men               

för Eneman var det inte gudar. De var vanliga människor, och orimligt att de skulle vara                

förtjänta av den mödan som krävdes för att konstruera pyramiderna som deras gravplatser.  

 

I den andra delen anspelar Eneman på gamla testamentet. Åter igen visar Eneman här på hur                

hans forskning är stark kopplat till hans tro och kristendomen och att hans försök att realisera                

eller bevisa den.69 Eneman skriver att detta leder tillbaka till en “inte litet stycke i gamla                

testamentet”, men refererar dock inte till vilket del av gamla testamentet det skulle vara, för               

att sedan göra sitt argument. Eneman menar att han kan utesluta av kistan att folket som levde                 

mer än tusen år före kristus inte varit större än nu. Han fortsätter senare med att citera en                  

mening från Juvenalis femtonde satirdikt, som översätts till till engelska: “For even in             

Homer's[1097] lifetime men were beginning to degenerate.”70. Med mera kontext av den            

delen av dikten, går det att läsa att den handlar om ett slag där de kastar stenar som vapen.                   

Men de är inte alls lika stora stenar som de gamla grekiska karaktärerna i Iliaden som Ajax,                 

Tydeus och liknande kastade. Sen följer citatet i dikten som Eneman använder sig av.71 Med               

den kontexten av dikten tycks det som att Eneman med hjälp av sina mätningar, menar att han                 

på ett vetenskapligt sätt kan argumentera för att människor fysiskt inte var starkare och större               

innan denna tid eller senare, utan att människor bör ha haft liknande fysik som under hans                

68 Eneman s. 189. 
69 Östlund s. 271.  
70 Project Gutenberg https://www.gutenberg.org/files/50657/50657-h/50657-h.htm 
71 Project Gutenberg https://www.gutenberg.org/files/50657/50657-h/50657-h.htm 
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samtid. Möjligen menar han även att mänskligheten har försämrats genom århundradena           

sedan antiken. Antiken var en guldålder för Eneman, som det sedan dess har blivit sämre. För                

honom betyder kistan i pyramiden, och är vetenskapligt intressant, mer för en mänsklig             

historia och verklighet sett i kristna ögon, än vad den betyder för en egyptisk historia och                

nutid. Eneman låter sina religiösa och moraliska värderingar och blick smälta ihop med hans              

vetenskapliga blick. Han tolkar marmorkistan för vad den är, och hur stor den är för att                

komma fram till sina slutsatser men tolkar och värderar vad den representerar med sin              

religiösa blick.  

 

2.2.3 Om Sfinxen - Avgudande till Nilens översvämningar 

Eneman beskådar Sfinxen som ligger halvt begravd intill pyramiderna. Detta monument av            

mystik och förundran. Enemans första ord om den är att den är ett ofattbart stort odjur som är                  

starkt kopplat till egyptierna. Enemans beskrivning av Sfinxens storlek är mycket           

matematiskt, på liknande sätt han beskrev pyramiderna. Han skriver hur lång halsen är, samt              

huvudet och kroppen. Allt han kan se. Men Sfinxen var delvis nedgrävd när Eneman var där,                

men han gör antagande att den bör vila på sina ben genom att dra den slutsatsen från andra                  

sfinxar. Detta betydde att han inte heller hade möjlighet att själv mäta, och han hänvisar då                

till Plinius uträkningar hur hög den är från huvud till fot. Plinius får stå för denna sanningen i                  

uträkningen.72 Eneman visar återigen på att de antika vetenskapsmän som företräder honom            

är viktiga för hans egna undersökningar och studier. Antagande att Sfinxen vilade på sina ben               

visade sig senare vara korrekt. När det kommer till den större beskrivningen av karaktärsdrag              

och liknande uttrycker Eneman att Sfinxen har en kropp av ett lejon men huvudet är               

kvinnligt.73 Han undersöker Sfinxen för dess fysiska egenskaper först, med sin vetenskapliga            

blick som får tolka detta med hjälp av sin pålästa kunskap.  

 

Efter att Eneman har beskrivit Sfinxens storlek och utseende börjar han istället på att fundera               

på Sfinxens syfte. Det är den mest intressanta delen, då Eneman lyfter sin blick från Sfinxens                

sandtäckta kropp upp mot himlen och stjärnorna för att lyfta fram astronomiska aspekter.             

Eneman menar på att de gamla egyptierna har haft gudsdyrkan vid Sfinxen, och att de har                

låtit Sfinxen få gestalta och representera den kraften som driver Nilens vatten framåt, och får               

Nilen att svämma över varje år vilket var källan till deras goda skördar.74  

72 Eneman s. 190. 
73 Eneman s. 190. 
74 Eneman s. 191. 
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Och alldenstund samma öfverflödande skedde ordenteligen, då solen går i Läjons och Jungfrus             

teckn, så tyckte de sig intet bättre kunna uttrycka eller förära den kraften, än under en figur och                  

bild af ett Läjons och Jungfrus skepelse, hvarvid de sedermera gjort hafva deras afgudiska              

väsende, och hållit sig till på allehanda sätt och vis, som deras förmörkade sinne sig yttra och visa                  

kunde.75 

 

Eneman argumenterar i detta citatet för att anledningen till att de gamla egyptierna valde              

Sfinxen för att avguda Nilens kraft, var för att Nilen översvämmade varje år samtidigt som               

solen skulle färdas genom lejonets och jungfruns stjärntecken över himmelen. Eneman           

uttrycker att de var det bästa sättet de gamla egyptierna kunde komma på att avbilda denna                

kraft, då deras sinne var förmörkat. Om han läst sig till denna teori, eller om det är något han                   

tolkar från något annat framgår ej. Detta går åter igen tillbaka till den synen att Eneman tycks                 

påstå att det var en tid för fantastiska monument och en stor civilisation, men som skapades                

och existerade utanför Guds ord. Eneman förklarar deras anledningar till avgudandet på vad             

som kan beskrivas som en väldigt logiskt och vetenskapligt vis. Men hans ordval att skriva att                

deras sinne var förmörkat är ett uttryck för Enemans egna personliga erfarenheter och             

världsbild som utbildad vetenskapsman enligt en luthersk ortodox modell. 

 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta Eneman som en person som var mycket noggrann med att              

bevisa vad som var sant och falsk. Hans vetenskap byggde mycket på hans religiösa              

föreställningsvärld med en luthersk ortodox utbildning. Denna var också grunden i hur han             

ofta värderade de monument och befolkningen han beskrev. Vad händer då om vi flyttar oss               

fram mer än 100 år och besöker samma platser fast via Hedenborgs ögon. Hur ser han på                 

Egyptens befolkning och hur beskriver han de monument Eneman beskådade? 

 

 

 

 

 
 

75 Eneman s. 189-190.  
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3 Johan Hedenborgs Egypten 

3.1 Historisk kontext till 1800-talet och Johan Hedenborg 

 

3.1.1 Johan Hedenborg - En läkare över gränser 

Johan Hedenborg föddes den 21 oktober 1786 son till bonden Sven Carlsson och Elin              

Jönsdotter. Hedenborg började sitt akademiska liv i Linköping, och fortsatte det sedan med             

att studera i Uppsala och på Karolinska i Stockholm. Där fick hans personliga intresse för               

naturvetenskap honom att inrikta sig till läkare. 1823 var Hedeborg delaktig i att anlägga en               

institution för konstgjort sodavatten, även kallat karlsbadervatten. Men han sålde detta kort            

därefter då lusten att resa och se nya platser var stark hos honom. Detta ledde till att han tog                   

en tjänst som läkare hos den svenska ministern, Carl Gustaf Löwenhielm, i Konstantinopel.             

Hans väg till Konstantinopel förde honom genom Finland, och Ryssland. Under sin resa             

genom Ryssland använde han en del av sin tid till att studera de ryska sjukhusen och                

utbildningsinstitut som fanns i Moskva och S:t Petersburg innan han på hösten 1825 anlände              

till Konstantinopel. Under sin tid i Konstantinopel utnyttjade han tiden till att studera             

turkiska, naturvetenskap och medicinsk forskning och gjorde flertalet fältstudier.76 1826          

kände sig Löwenhielm påfrestad av arbetet, och Hedenborg gjorde honom då sällskap på ett              

antal resor och utflykter under året. Dessa ledde till Dardanellerna, Troas, Cyzikus, Libyssa,             

Nicea och Brussa.77 1829 lämnade han Konstantinopel och anlände till Egypten för första             

gången, i staden Alexandria, varifrån han gjorde utflykter längs med Nilen som tog honom              

till änden av Nubien.78 Hedenborg gjorde en kort resa tillbaka till Sverige 1832, innan han               

1833 återigen var på Egyptiskt mark.  

 

Under denna tiden hade den realpolitiska situationen förändrats i Egypten. Muhammed Ali,            

som var vicekung i Egypten under denna tiden, hade förklarat krig mot Sultanen av det               

Osmanska riket som var hans överherre.79 1833 blev Hedenborg vald till ledamot av Kungliga              

Vetenskapsakademien. Han mottog också titeln professor året därpå.80 Under sin tid i            

Egypten hade Hedenborg tid för flertalet expeditioner och utflykter, bland annat till Röda             

havet, Sinai och Arabien. Under denna resa införskaffade han sig en stor samling av              

zoologiska föremål. Hans resa till Kartum och Roseires längs med Nilen resulterade i en              
76 Callmer, Christian. Johannes (Johan) Hedenborg, Svenskt biografiskt lexikon, 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12708 (hämtad 6 januari 2021). 
77 Holmberg. 1986, s. 22. 
78 Svenskt biografiskt lexikon, Hedenborg. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12708 (hämtad 6 januari 2021). 
79 Holmberg. 1968, s. 47. 
80 Holmberg. 1968, s. 55. 
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samling som tog plats i 140 kistor.81 Hedenborg spenderade en längre tid i Egypten, från 1833                

tills han flyttade till Rhodos 1842. Hedenborg spenderade 16 år där innan en jordbävning              

ledde till förstörandet av hans hus och han tog med sin familj till Kairo där han hoppades                 

kunna hitta fossiler och liknande i anslutning med konstruktionen av Suezkanalen. Men            

Hedenborg med familj återvände till Rhodos, innan en till jordbävning tillslut fick dem att              

flytta till Florens där Hedenborg levde ut sina sista dagar.82 

 

3.1.2 Egypten mellan Eneman och Hedenborg - ett land i dragkamp mellan Europa och              

Osmanska riket 

1798 drogs Egypten in mycket mera i den europeiska intressesfären, då Frankrike under             

ledning av Napoleon Bonaparte invaderade Egypten och ockuperade landet under tre år.            

Under denna tiden upptäcktes också Rosettastenen, vilket var nyckeln till att för första             

gången 1822 lyckas översätta hieroglyferna. Detta genom att jämföra sidornas text som var             

på grekiska samt egyptiska hieroglyfer.83 Detta öppnade upp för nya förståelser och för den              

moderna egyptologin. Fransmännen tvingades däremot lämna landet, vilket gav möjligheten          

för Muhammed Ali att gripa tag i makten enväldigt.84 Under Muhammed Ali moderniserades             

Egypten efter en europeisk modell. Han finansierade byggandet av fabriker och försökte            

konkurrera med den europeiska marknaden. Han utökade sin arme och Egypten expanderade            

under hans tid. Han strävade mot att göra Egypten friare från den osmanska sultanen och               

Europa, men hans expansiva och aggressiva politik ledde till europeisk involvering i landet.             

Muhammed Ali dog 1848, men lämnade efter sig ett modernare land än det han föddes i.                

Värdet av närvaron i Egypten växte hos Storbritannien och England. Detta blev ännu             

tydligare efter att Suezkanalen byggdes.85 

 

3.1.3 Sverige i Europa och tankeströmmar under 1800-talet 

Under 1800-talets första halva skakades Europa om en hel del. Denna tid var den samtid som                

Hedenborg levde i. Det var under denna tid som han vill sätta sina spår på vetenskapen och                 

det är denna samtid som formar och präglar honom. Den Franska revolutionen hade satt sina               

81 Svenskt biografiskt lexikon, Johan Hedenborg. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12708 (hämtad 6 januari 
2021). 
82 Svenskt biografiskt lexikon, Johan Hedenborg. https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12708 (hämtad 6 januari 
2021). 
83 Nationalencyklopedin, Rosettestenen. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rosettestenen (hämtad 2020-12-10). 
84 Nationalencyklopedin, Egypten. http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egypten 
(hämtad 2020-12-08). 
85 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egypten (hämtad 2020-12-08). 
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spår i Europa och i tankegångarna hos befolkningen. Liberala ideer och samhällsgrupper som             

började kräva mer plats fick det gamla samhället att brytas ner och de gamla stånden att                

gradvis försvinna.86 Romantiken hade sin storhetstiden mellan 1810-1840. Det var en tid när             

känslor spelade en större roll. Intresset vände sig mot det som man tyckte var främmande och                

historien. Nationalismen växte fram, med nationer som ville finna sin historia och sitt folk.              

Naturen blev viktigare, och religionen fick ta en ny plats som en kulturfaktor.87 Linné hade               

under denna tiden utgivit sitt verk Systema Naturae, där han delade in människosläktet i fyra               

olika grupper och gav dem olika egenskaper. Under 1800-talet utvecklades antropologin till            

ett fält där de biologin hade mycket större betydelse än innan. Det var fortfarande innan               

Darwin publicerade sitt verk, och innan den rena rasbiologin. Men tankar om kraniets             

utseende och dess betydelse började teoretiseras utifrån Linnés verk. Under 1800-talet           

fortsatte ideér om storlek och form på kranier, och mänskliga biologiska faktorer att få en               

större betydelse inom den etnografiska och antropologiska vetenskapen.88 

 

Europa härjades av Napoleonkrigen fram tills att Frankrike och Napoleon tillslut fick se sig              

besegrade, vilket resulterade i Wienkongressen. Industrialiseringen började även utvecklas         

från England till resterande av Europa och Norden vilket förändrade samhällets befolkning            

som i större utsträckning än tidigare inte behövde leva agrara liv.89 Tillsammans med sitt              

försprång till industrialismen, och segern i krigen mot Napoleon, etablerades även           

Storbritannien som de absoluta ledande makten i världen. Sverige hade förlorat mycket            

landområden från sin tid som stormakt, med förluster av bland annat Finland till Ryssland,              

men inkorporerat Norge i en union. Sverige började under 1800-talet att ändra fokus i sin               

utrikespolitik genom att vända sitt intresse mera åt söder och väster. Sverige ville behålla sina               

redan etablerade goda relation till det Osmanska riket och deras tributstater i Medelhavet för              

att ha en fot kvar i den hårda konkurrensen som utspelade sig mellan de europeiska staterna.                

Osmanska riket var beroende av europeiska skepp för att transportera varor i framförallt den              

östra delen av medelhavet. Sverige hade en viktig plats i detta system med den femte största                

86 Gustafsson, Harald. Nordens historia: en europeisk region under 1200 år. Lund: Studentlitteratur, 2007  s. 
177. 
87 Nationalencyklopedin, romantik.http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/romantik 
(hämtad 2021-01-03). 
88 Nationalencyklopedin, 
antropologi.http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropologi (hämtad 2020-12-28). 
89 Gustafsson. 2007, s. 182.  

31 



handelsflotta som vistades på Medelhavet vid slutet av 1700-talet.90 Stormakterna såg på            

världen med imperialistiska ambitioner. 1830 invaderade Frankrike Alger, vilket resulterade i           

slutet på 300 år av Osmansk styre i området och även slutet på en lång period av konflikter                  

mellan pirater och europeiska handelsflottor i Medelhavet. Medelhavet blev mer och mer            

Europeiskt. Europa utvecklades mer och mer till den absoluta maktfaktorn i världen, och             

Medelhavet och länderna runt om väckte ett helt nytt intresse för de imperialistiska makterna. 

 

3.2 Analys av Johan Hedenborgs skildring av Egyptens monument och befolkning  

 

3.2.1 Om koptern - Vilka är egyptier? 

Johan Hedenborg hade under en längre tid lidit av sjukdom och försvagad hälsa. Men det               

skulle inte stoppa honom. Med den lilla summa pengar om han hade lyckats spara ihop,               

bestämde han sig för att ge sig av och hoppas på förbättrad hälsa. Den 21 augusti påbörjade                 

Johan Hedenborg sin resa. Han steg ombord på ett skepp för att lämna Konstantinopel, hjärtat               

av Osmanska riket där han spenderat 4 år, för att färdas mot norra Afrika. Sex dagar senare                 

hade deras resa snart nått sitt mål, och Hedenborg skrev: “På sjette dagen efter vår afresa, just                 

som morgonrodnaden färgade himmeln och hafsspegeln, fingo matroserne, från mastkorgen,          

land i sigte. Det var Afrikas flacka kust. Vi skyndade alla glade till fördäcket.“.91 Äntligen var                

han snart framme i detta Egypten som han läst så mycket om, redo att samla på sig stora                  

samlingar och beskriva allt han kunde om detta land, och dess forntida monument och              

befolkning. Allt för vetenskapen. Hedenborg delade in befolkningen av Egypten enligt           

följande stycke: 
 

Egyptens befolkning kan indelas i Kopter, Araber, Turkar, Greker, Judar och Syrier. De första äro               

de äldste, och förhålla sig, efter Malte Bruns anmärkning, till Araberne, alldeles så som Gallierne               

förhöllo sig till Frankerne, under Franska konungarnes första dynasti.92 

 

Hedenborg ser en tydlig uppdelning i vilka de största folkgrupperna i landet är. Det              

intressanta i de första beskrivningarna av situationen mellan folkgrupperna i landet är att             

Hedenborg först och främst baserar det på vad Malte Brun har skrivit, men att det även är en                  

liknelse med två andra historiska folkgrupper. Malte Brun var en dansk geograf som var              

90 Östlund, Joachim. Kolonialism och slavhandel i Nordafrika - De svenska konsulernas verksamhet i Alger och 
Tripoli 1800-1850 i I främmande hamn: den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700-1985. Makko, 
Aryo & Müller, Leos (red.) Malmö: Universus Academic Press, 2015, s. 114-116.  
91 Hedenborg s. 122. 
92 Hedenborg s. 112. 
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delaktig i skapandet av världens första geografiska sällskap, i Paris 1821.93 Hedenborg visar             

här på hur han refererar vetenskapligt genom en jämförelse med andra historiska folkgrupper             

för att förklara situationen i landet. Han fortsätter senare med att förklara det tydligare, att               

araberna lät kopterna få kvarvara i Egypten då de hade användning för deras kunskaper av att                

skriva och räkna. Hedenborg beskriver alla folkgrupper ofta med ansiktsdragen,          

kroppsbyggnad, hår, hudfärg och liknande på ett väldigt detaljerat sätt. Det gör han såväl med               

kopterna också, som han skriver ofta ansetts vara avkomlingar till de gamla egyptierna, men              

som med tidens gång har blivit beblandade med perser och greker.94 Hedenborg lever i en tid                

efter att Linné publicerat sitt verk där han kategoriserade folkslag. Han är även själv läkare               

och dessa bidrog till att det antropologiska fältet utvecklades mot rastänkandet tillslut, och             

med denna kontext är det möjligt att förstå varför Hedenborg fokuserar på detta. Hans              

vetenskapliga blick formas av hans tids vetenskapliga tankesätt. Kopterna är vad som närmast             

kan ses som en ursprungsbefolkning i hans ögon. Men på grund av att Egypten har erövrats                

och koloniserat flertalet gånger, har det lett till att det saknas en ursprungsbefolkning.95  
 

Kopternes religion är den form af christendomen, som hade sin upprinnelse ifrån Evtychianernes             

ketterska sekt, hvilken uppstod i den grekiska eller österländska kyrkan. Deras öfverhufvud är             

Patriarken i Alexandria, som, efter hvad de försvara, är den helige evangelisten Markus's vikarie,              

hvilken de tillskrifva sin omvändelse och hvars reliker de pläga visa.96 

 

Hedenborg beskriver kopterna och att deras religion har sitt ursprung i en kätterskt sekt, och               

vars överhuvud, Patriarken, har sitt ursprung till Markus. Hans val att kalla ursprunget för              

kätterskt, och att han antyder att det är kopterna själva som försvarar sig med att göra anspråk                 

på Markus, talar för Hedenborgs syn på religionen. Kätterskt är något avvikande och fel. Han               

fortsätter med att beskriva lite av deras traditioner och hur en ny patriark väljs. Han avslutar                

den delen med “I Kairo hafva likväl omkring fem tusen bekännt sig till Romerska-Katolska              

kyrkan, och erhålla en för dem passande bildning, under ögonen på några medlemmar af              

föreningen till trons utbredande i de otrognas land.”. Han kallar Egypten för de otrognas land,               

som katolikerna kommer till, och det antyder starkt på Hedenborgs egna tro om rätt och fel                

religioner. Om han hänvisar till Kopterna eller till majoriteten av muslimer i landet är inte               

93 Nationalencyklopedin, Malthe Conrad 
Bruun.http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malthe-conrad-bruun (hämtad 
2021-01-03). 
94 Hedenborg s. 115.  
95 Hedenborg s. 113. 
96 Hedenborg s. 113-114.  
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helt tydligt. Men det finns hårda ord mot de som inte följer den rätta kristna religionen                

iallafall. Han beskriver även karaktärsdragen för kopterna, i jämförelse med andra grupper.  
 

Som alla människoklasser, hvilka länge varit förtryckte, äro de ytterst listige och falske, lika              

mycket skiljde från Turkarnes stolthet som från Arabernes dumbet, ett rått, krypande folk, för              

hvilket sedlighet och sällskapslifvets mildare vanor äro mera främmande än för någon af deras              

medborgare.97 
 

Det är större generella beskrivningar av hela folkgrupper, och inte i en positiv syn. Kopterna               

är listiga och falska. Han väljer att skriva att det påminner om många andra folkgrupper som                

varit förtryckta. Möjligen att han ser deras karaktär formas av deras behov att hävda sig och                

överleva i förtryck. Men det tycks som att Hedenborg är formad av tanken att han är bättre än                  

de andra. De europeiska länderna hade utvecklats till världens maktfaktor, och befolkningen i             

Europa verkar Hedenborg, som var en man av sin tid, tycka var bättre och högre ställda i                 

hierarkin.  

 

3.2.2 Om pyramiderna - Ett känslosamt intryck 

Den 22 mars beslutade sig Hedenborg i sällskap av fyra andra européer för att ge sig av mot                  

nya mål. De skaffade sig fyra åsnor var och påbörjade den resa till pyramiderna som väntade                

på dem, fem timmar från Kairo. Hedenborg längtade med varje fiber i sin kropp efter att få                 

beskåda de stora och magnifika monument han läst om. Men när han kommer närmare börjar               

han att beskriva sin resa på följande sätt: 
 

Det väckte hos mig en oangenäm känsla: ty den sköna synvillan tycktes vilja försvinna som en                

skuggbild, då den så länge och så ifrigt efterlängtade åskådningen af pyramiderne allt mer och mer                

syntes förlora sig i intresse ju närmare jag kom dem: men då jag ändtligen stod vid foten af Cheops                   

och vidrörde stenarnes jette-massor med mina händer, blickade uppåt i den svindlande höjden och              

sjelf i min litenhet tjente till måttstock för jetteverket: då först uppfattade jag storheten af denna                

märkvärdiga byggnad.98 

 

När Johan Hedenborg reser närmare och närmare pyramiderna så resonerar han kring sina             

tankar. Det verkar på hans ord som att han tappar intresset för dem mer och mer desto                 

närmare han kommer, även om han som han själv uttrycker hade längtat efter att få se dem.                 

Hans känsla vänder dock till en känsla av förundran för pyramiderna, men även en känsla av                

97 Hedenborg s. 115. 
98 Johan Hedenborg s. 226.  
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hur liten han själv uppfattar sig när han står vid Cheopspyramidens fot. Detta är hans första                

tankar när han får i person beskåda pyramiderna som han läst om. Hedenborg känner sig               

förundrad över de pyramider som han nämner som är Cheops, Chefren, Mykerinos och en              

fjärde utan namn. Med hans ord menar han att de ser ut som att de är placerade mitt i öknen                    

av trolldom. Hans första intryck av pyramiderna är väldigt personliga och behandlar mera vad              

han tänkte och kände för intryck, snarare än att det är vetenskapliga beskrivningar.             

Hedenborg fortsätter på detta spåret. 
 

Om vi öfverväga huru många tusende händer arbetat för att uppföra dessa byggnader och huru               

mycken kunskap de gamle måste hafva innehaft, ej allenast att transportera dessa utomordentligt             

stora stenblock, utan äfven att uppbringa dem till en sådan höjd, blifva vi betagne af förvåning vid                 

åsynen af ett sådant företag, och göra oroande betraktelser öfver onyttigheten af människoverk.99 

 

Han reflekterar över storleken på pyramiderna och allt som måste krävts för att konstruera              

dessa stora verk. Han känner en förståelse för att folket i forntida Egypten måste varit väldigt                

kunniga inom detta område för att ens kunna transportera de stora stenarna men även också               

föra upp dem högt upp längs pyramiden. Det tycks som att han har en uppskattning för att de                  

redan så långt tillbaka hade möjligheter till detta, vilket är förvånande som han själv säger.               

Men hans ton ändrar snabbt när han uttrycker sig i sista meningen i citatet. Han utvecklar inte                 

den delen mer, men det kan tolkas som att han insåg allt som krävdes för att bygga                 

pyramiderna, men i slutändan är det bara ett monument i sig. Onyttigheten av människoverk,              

att det i slutändan bara ändå kommer bli en del av historien. Hedenborg uttrycker under               

flertalet delar av sin skildring på känslointryck och beskriver hur han känner, exempelvis när              

han har klättrat upp på toppen av Cheopspyramiden och gör jämförelser med att se naturen               

från ett berg. Han är mycket beskrivande av landskapet som han ser runtomkring sig, från               

bergen, öken och floder och ruiner för att sedan ge sina egna tankar.  
 

Vår sinnesstämning på toppen af Cheops var en sådan angenäm och glad känsla, som intager               

hjertat på spetsen af höga berg och som blott har sin grund uti åskådningen af en storartad natur,                  

hvars inverkan på känslan genom ingenting, som är menniskoverk, kan blifva så varaktigt ersatt.              

Vi tömde den, med renskt vin, fyllda bägaren för vårt kära fäderneslands väl, för våra långt                

aflägsne älskades välgång.100 

 

99 Johan Hedenborg s. 227.  
100 Hedenborg s. 231-232.  
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Det är inte vetenskapligt relevant, eller någon tolkning, utan bara råa känslointryck. På             

toppen väljer de att skåla med vin till sitt hemland och sina kära på avlägset avstånd. Vilka                 

nationaliteter de som skålar är skriver han ej. Med det är intressant tycker jag att Hedenborg                

befinner sig i ett land, långt hemifrån, på toppen av vad som främst till våra dagar                

symboliserar Egypten, pyramiderna, och han väljer att först skåla till sitt fädernesland. Det             

visar på att nationalismens tankar var starka hos Hedenborg. Det viktiga när han har denna               

upplevelsen och får bestiga pyramiden är inte landet han befinner sig i utan hans egna               

hemland. Känslorna och hans hyllning till Sverige är ett uttryck för hur Hedenborg har              

formats av hans samtida tankar med romantiken. Hans tolkning visar på hur hans             

reseskildring är en produkt av honom och hans samtid. 

 

Efter de inledande reflektionerna över pyramiderna och hans tankar påbörjar Hedenborg den            

mera vetenskapliga delen av sin skildring och sitt arbete genom att beskriva storleken på              

Cheopspyramiden. Han jämför här hur stora de fyra pyramiderna är, men säger att den fjärde               

är obetydlig, antagligen då den är mycket mindre. Han förklarar också hur stor             

Cheopspyramiden är, och att den är mindre under hans egna samtid då den har förlorat sin                

beklädnad. Han gör referens till Diodorus Siculus när han beskriver toppen, för att kunna              

jämföra det han ser mot vad Diodorus ska ha skrivit när han levde under antiken. Hedenborg                

beskriver också hur “[...]pyramiden har förlorat tjugotre och en half fot, hvilket är en följd af                

de barbariska förstörelser, som detta monument lidit på särskilta tider och af särskilta             

personer.”.101 Han tycks tycka det är tragiskt att monumenten har förstörts och det verkar som               

att han tolkar det från sin egna moraliska blick. Det är barbariskt, som är negativt laddat, att                 

förstöra gamla monument som dessa. Det är en mycket grundläggande beskrivning av            

pyramidernas dimensioner, och viktigt för Hedenborg att hänvisa till att historiens gång har             

lett till påfrestningar på pyramiderna vilket har skadat dem.  

 

Hedenborg fortsätter sedan med att diskutera själva konstruktionen av pyramiderna och att de             

alla tycks varit byggda av kalksten i kärnan. Hedenborg nämner Herodotus, ännu ett exempel              

på en antik källa, för att argumentera mot hans påstående att kalkstenen hade blivit              

transporterat från de arabiska bergen till platsen för pyramiderna. Hedenborg menar istället            

att den sten som kärnan av pyramiderna består av, är densamma som den sten som platån                

pyramiderna befinner sig på är konstruerad av. Han menar att de forntida egyptierna istället              

101 Hedenborg s. 227.  
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brutit kalkstenen på plats eller i närheten för att inte behöva transportera de stora stenarna en                

onödigt lång sträcka.102  
 

Genom sådane stenbrott blifva naturliga berg jemnade för att frambringa konstiga. Så förmodar jag              

att den beryktade jättestora sfinxen, som står vid pyramiderne, icke är annat än resten af ett sådant                 

kalkberg, hvilket man rundtomkring, till byggnadsmaterial för pyramiderne, har bortfört och hvars            

sista öfverblifna del man förvandlat till form af en sfinx, och sedan låtit stå.103 

 

Hedenborg argumenterar för vad han tror är bakgrunden till att pyramiderna byggdes av             

kalkstensberg precis i närheten, men att även Sfinxen fick bli som ett sidomonument till dessa               

då delar av ett av bergen stod kvar. Men vad vi kan se är hur Hedenborg själv försöker på ett                    

mer logiskt sett diskutera för, och bevisa, delar av den process som de gamla egyptierna gick                

tillväga genom sin konstruktion.  

 

Han skriver att Mykerinospyramiden har varit beklädd av ett lager granit, då han själv kan se                

att delar av det finns kvar. Även Cheopspyramiden har varit beklädd antyder han, men han               

påstår att genom att se på formen på trappstegen går det tänka sig att pyramiden aldrig blev                 

färdigbyggd. Men Chefrenpyramiden vågar han själv inte anta något av, då han inte själv              

bestigit toppen. Istället låter han benämna två samtida personer som själva har sina egna              

påståenden om vad för material som beklätt Chefrenpyramiden. “[...]men om den varit af             

marmor, som Herr von Prokesh säger, eller af granit, som Dr Parthey anför, vågar jag ej                

afgöra; emedan jag icke sjelf uppstigit på denna pyramid.”.104 Dessa är dock inte överens som               

citatet visar, och därför Hedenborg förmodligen ställer dem mot varandra. Hedenborg visar            

här hur han placerar sig själv i sin samtids egna vetenskapliga kontext och att han förlitar sig                 

på ny modern vetenskap utöver de tidigare antika skildringarna. Men han har samtidigt             

flertalet hänvisningar till de antika lärda. Det verkar som att dessa tidigare vetenskapsmän             

och författare har en betydelse även för Hedenborg under första halvan av 1800-talet, men de               

representerar inte en självklar sanning. De får ställas till svars och försöka hävda sig precis               

som de samtida vetenskapsmännens texter, och i vissa fall används båda. När han diskuterar              

konstruktionen hänvisas det till Herodotus, men även till modernare författare som Dr.            

Parthey och Herr von Prokesh när han skriver om pyramidernas beklädnad.  

 

102 Hedenborg s. 227. 
103 Hedenborg s. 228.  
104 Hedenborg s. 227. 
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Syftet med pyramiderna är Hedenborg väldigt säker på. Det var för att begrava de döda i sina                 

heliga rum. Men han väljer att lyfta fram hypoteser som har existerat om pyramiderna förr,               

som att de skulle varit brunnar till naturliga kalkstenskristaller. Sedan hänvisar han till             

Caviglia och hur han kunde motbevisa detta, med en fotnot till att Caviglia är en av de                 

främsta inom vetenskap om Egypten. Han är rakt på sak om att det handlar om en helig                 

gravplats utan att döma eller hylla de forntida egyptisk religion i dessa delarna.  

 

Hedenborg avslutar sin del om pyramiderna med, som han själv säger han inte kan låta bli att                 

diskutera pyramidernas koppling till astronomi. Alla pyramiderna som hade öppnats under           

Hedenborg tid hade ingången i mitten av den norra sidan med samma lutning in vid ingången,                

vilket han förklarar utifrån andra vetenskapsmäns uträkningen. Det är inte av en slump är              

slutsatsen, utan de forntida egyptiska prästerna var väl lärda om astronomi menar han.             

Hedenborg förklarar här att om man utgår från bara det faktum att pyramiderna är byggda               

efter de riktningarna som de är, och jämför de med kunskap som Thales, som han hänvisar,                

till fick av Egyptier och de antika vetenskapsmäns arbete att beräkna himlakroppars rörelse,             

går det anta att pyramiderna har ett astronomiskt syfte också.105  

 
Det är i det hela ganska sannolikt att presterne, vid uppförandet af dessa ofantliga byggnader,               

hafva begagnat de medel hvilka erbjödos dem, att förbinda sina heliga pligter, med sitt              

älsklings-studium och förknippa gudaktighets-känslorne med stjernkunnighetens upphöjda       

idéer.106  

 

Hedenborg menar att de forntida egyptiska prästerna utförde sitt religiösa arbete med            

astronomiska studier, och inkorporerade de i varandra. Men han för också fram argument för              

att syftet med pyramiderna kan ha varit tidsberäkning i en tid när bättre verktyg inte               

existerade. Detta stöttar han genom att ge belägg för Caviglia, återigen, som beskrev hur han               

kunde se och inte se polstjärnan på vissa ställen vid pyramiderna. Utifrån detta menar              

Hedenborg att de från mynningen till pyramidernas ingång kunde se vissa specifika stjärnor,             

och från de avgöra tiden. Hedenborg låter dock inte argumentet stå för sig själv, utan               

presenterar även motargument från en annan vetenskapsman, Richardson. Denna menar att           

pyramiderna är för stora och otympliga att använda som verktyg på det sättet, och därför inte                

var menade för tidsberäkning. Hedenborg upplevs villig att förstå det, men menar själv att              

105 Hedenborg. s. 252.  
106 Hedenborg s. 253. 
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ingen säger att de var byggda endast från astronomiska anledningar. Men likheten mellan alla              

pyramiderna är inte en tillfällighet och därav vittnar det för att det fanns någon anledning till                

att ingångarna var konstruerade i de vinklar som de var. Hedenborgs vetenskapliga blick lutar              

sig på nutida forskning för att förklara mer än vad han möjligen själv kan veta, och förklarar                 

olika ideer och vinklar, där han kan själv välja att luta mer åt ena hållet än andra. 

 

3.2.3 Om Sfinxen - En gåta bland hieroglyferna  

“Vår beskrifning på gamla Egyptens mekaniska alster skulle vara ofullständig om vi ej             

berättade hvad vi funno märkvärdigt vid det närmare beseendet af den stora sfinxen,             

hvilken alltid blifvit ansedd som ett slags sidostycke till stora pyramiden, ibland äfven             

som dess medtäflare.”.107 Hedenborg beskriver Sfinxen i Giza, och av hans första ord är              

det möjligt att uttyda hur synen på Sfinxen har varit, och vad han förmodligen har hört                

och läst om den. Sfinxen har aldrig fått stå i framkant för att representera Egypten och                

dess forntida monument utan ha fått stå vid sidan av de större pyramiderna. Han börjar               

sin del om Sfinxen med att beskriva ansiktets storlek, och utseende och att det uttryck,               

som inte är synligt längre då Sfinxen har fått lida under tidens gång, blivit stympat. Men                

han skriver att han kan se tecken på röd färg fortfarande, som bör ha skyddat Sfinxen en                 

hel del då den kalksten som är dess grund är skör.108  

 

Hedenborg väljer senare att lyfta fram tidigare forskning om Sfinxen, framförallt från den             

första moderna utgrävningen av Sfinxen ledd av Giovanni Battista Caviglia och berättar om             

hur krävandet arbetet var. Han fortsätter sedan med att presentera de fynd de gjorde under               

utgrävningen. Dessa inkluderade enligt Hedenborg skägget som under en tid ska tillhört            

Sfinxen samt rester från ett tempel. Detta templet ska också varit täckt i en röd färg, som var                  

vanligt på religiösa föremål menar Hedenborg. På Sfinxen och runt om ska det även finnas               

grekiska inskrifter till grekiska gudar och romerska kejsare.109 Dessa saker Hedenborg väljer            

att lyfta fram är inte egna iakttagelser tycks det, utan det är kunskap som han presenterar                

utifrån vad andra personer har skrivit om Sfinxen. Hedenborg visar här på betydelsen att              

använda andra personers insamlade kunskap, för att presentera det tillsammans med vad han             

själv ser och tolkar. Hedenborg själv ser inte dessa fynd, utan när han fortsätter beskriver han                

“Sfinxens staty är föröfrigt nu nästan lika så, som för hundra år sedan, under öknens               

107 Hedenborg s. 255. 
108 Hedenborg s. 255-256. 
109 Hedenborg s. 257-258.  
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beherrskning.”.110 Hedenborg får förlita sig på kunskapen från andra samtida vetenskapsmän           

för att förklara vad som gömmer sig under sanden och gör flitigt med referenser till personer i                 

dessa fall då han själv inte har den möjligheten att undersöka. Det är också en stor och viktig                  

del av hans vetenskapliga blick, hur han tolkar och beskriver den utifrån den kunskap som               

han har läst sig till.  

 

Hedenborg beskriver inga egna mått av figuren här efter, utan utgår från andra personers              

uppskattningar eller uträkningar. Han gör detta genom att föra fram ett stort antal olika              

personer. Intressant här är att Hedenborg väljer att jämföra vad Pococke som reste under              

1700-talet beräknade, mot vad Plinius under antiken hade uppskattat om Sfinxens storlek.111            

Möjligen är det ett sätt för honom att vilja försäkra sig huruvida de antika beräkningarna är                

någorlunda korrekta, eller för att se ifall den har minskat något, eller för att Plinius möjligen                

såg mer av Sfinxen om den inte var lika begraven som under Pocockes tid. Vad hans                

anledning än är visar det på en kontinuitet av hans vetenskapliga arbetssätt att arbeta med               

både modernare och relativt samtida auktoriteter men även de antika författarnas           

beskrivningar. Båda har sin plats och betydelse för honom som vetenskapsman. Hedenborg            

diskuterar senare betydelsen av sfinxer som figur och dess mening.  
 

De lärde hafva förlorat sig i vidlyftiga gissningar om ändamålet med sfinx-figurerne. Då man              

finner dem alla i grannskapet af tempel och heliga byggnader, så förmodar man med rätta, att deras                 

figur, som föreställer en sinnebild, måste stå i något visst förhållande till theologiska meningar och               

religiösa bruk.[...]Andra åter hafva hållit sfinxen för en astronomisk symbol, hvilken betecknar            

perioderne, då solen träder utur lejonets tecken i jungfruns, hvarigenom den lyckliga tiden             

utvisades, när den öfversvämmande Nilen utbredde sina välsignelser till helsa och öfverflöd i hela              

landet 112 

 

Hedenborg menar på att de lärda, alltså vetenskapsmän och liknande förmodligen under alla             

tider, då antiken och även hans samtid är viktig för honom som vi noterat, har gissat sig vilt                  

rörande syftet med sfinxerna men att det ofta har kopplats till religion. Många har även tolkat                

Sfinxen vid Giza som astronomiskt symbol för att representera Nilens årliga översvämmande.            

Detta för att det inträffar under tiden som solen färdas genom Lejonets och Jungfruns              

stjärntecken. Dessa teorier är inte nya, inte hans egna heller, men vad han har läst om                

tidigare. Hedenborg är flitig med att beskriva flertalet tolkningar, men att döma av att              

110 Hedenborg s. 259. 
111 Hedenborg s. 259-260.  
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referenser till specifika personer saknas betyder det att dessa teorier bör vara ganska allmänt              

välkända och diskuterade inom litteratur om Sfinxen.  
 

Det synes dock oss ligga uti denna hieroglyf en mera omfattande, djupare och hemlighetsfullare              

mening. De Orientaliske filosoferne plägade anse den skapade verldsbyggnaden såsom verkan af            

en mystisk alstring, hvaruti de båda könens krafter, på ett för mänskliga tankeförmågan obegripligt              

sätt, sammanverkade, och på det viset blef ursprunget till alla för handen varande ting. Man torde                

således finna att egenskaper blifvit gifne sfinxen, hvilka icke tillhöra mannen och qvinnan             

ensamme, och blott kunna blifva förenade, för att frambringa denna fantastiska tväköning,            

hvarmed österlänningarnes förfinade grubblanden hafva riktat deras mystiska theologie. Då likväl           

dessa undersökningar om de nyares forskningar ligga för aflägset och hvarken torde vara lärorike,              

eller roande, så må det vara nog att hafva gifvit en vink för dem, som äro hågade att djupare                   

intränga i dessa abstrakta ämnen. 113 

 

Hedenborg visar här på ny kunskap som tycks ha uppstått efter att man har kunnat börja tyda                 

hieroglyferna. Rosettastenen hade under denna tiden blivit översatt, vilket betyder att           

Hedenborg mycket troligt har kunnat ta del av den kunskapen som uppstått efter det.              

Hedenborg verkar tro att den verkliga anledningen till Sfinxen är mycket djupare och             

hemlighetsfull, än vad tidigare teorier har ansett. Han förklarar att de gamla orientaliska             

filosoferna trodde den var kopplad till en sorts skapelseberättelse. Världen skapades genom            

en alstring, som förenade det manliga och det kvinnliga och var grunden för allt i världen.                

Sfinxen har därför egenskaper som inte skulle anses vara bara manliga eller kvinnliga, utan              

Sfinxen blir tvåkönad och att österlänningarna, som Hedenborg skriver, vände sin mystiska            

teologi dit. Var han har läst detta framgår inte i hans beskrivning. Men han inser själv att                 

tolkningarna och undersökningarna över det forntida Egypten och kunskapen om det inte är             

fullt undersökt utan det krävs mycket mer vetenskapligt arbete för att komma underfund med              

det. Han slänger en morot till andra som kanske läser hans text att här finns det fortfarande                 

mycket att finna för den som är intresserad att på djupet undersöka framförallt från              

hieroglyferna. Detta är hur han ser på Sfinxen utifrån en vetenskaplig blick och på framtida               

vetenskap.  

 

Hedenborg belyser också sina egna tankar och värderingar om de gamla egyptens teologiska             

aspekter. Han använder ordet mystisk vid flera olika tillfällen, varav en av dem är att han                

kallar deras teologi för just mystisk. Detta är ett uttryck där han värderar Egyptens monument               

113 Hedenborg s. 261. 
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och religion utifrån sin religiösa och moraliska blick. Han är inte dömande i sin ton här om                 

deras religion men den är mystisk. Men Hedenborg har uttryckt sig i negativa ordalag om               

forntida egypten och dess religion tidigare.  
 

Ingenting är märkvärdigare i Egyptens historia än att detsamma folk, som utmärkte sig genom så               

tidiga framsteg i bildning, förnedrade sitt utbildade förstånd genom dyrkan af fyrfotade djur och              

äfven af vämjeliga reptilier. Verlden visar ingen mer förödmjukande kontrast emellan förståndets            

naturliga krafter och vantrons förnedrande verkan. 114 

 

Hedenborg är tydligt negativ i sin syn på forntida egyptens religion. Utbildning och förstånd              

förespråkar han, medans dyrkandet av djur och annat avfärdar han rakt av som             

förödmjukande vantro. Hedenborg själv gör inte många tolkningar eller referenser till sin            

egna tro, men han fortsätter med en jämförelse mellan egyptierna och judarna. Där menar              

Hedenborg att judarna var rena och ädla i sin tro men inte mycket kunskap har de bidragit                 

med, medans egyptierna ska ha varit kunniga men deras tro förmörkad.115 Han värderar deras              

religion som fel, vantro, utifrån sin egna föreställningsvärld av ett kristet Sverige, även om              

religionen hade minskad inflytande under hans samtid i hemlandet. Han själv var inte en              

jättereligiös person, vilket Murray presenterat, men han hade en sträng etik och moral.116 Men              

dessa värderingar visar sig inte när han försöker förklara tolkningen av meningen med             

Sfinxen. Jag antar det är för att religionen för Hedenborg inte är det viktiga med               

undersökningen. Som han själv uttrycker det åstadkom de forntida egyptierna mycket även            

med deras tro. Men samtidigt har han sin egna världsbild och moraliska tänkande om vad               

som är rätt och fel, och vad som är förnuftigt från sin egna blick. 

 

4 Komparation 

Här följer det jämförande kapitlet i uppsatsen där individerna ställs sida vid sida.             

Komparationen är uppdelade i tre delar. Första delen handlar om jämförelsen i hur de såg på                

befolkningen utifrån den vetenskapliga blicken och den religiösa och moraliska blicken. Den            

andra delen fokuserar på jämförelsen mellan deras vetenskapliga blick på monumentet. Den            

tredje och sista delen fokuserar på jämförelsen av deras religiösa och vetenskapliga blick på              

monumenten. 

 

114 Hedenborg Inledning s. XII.  
115 Hedenborg s. XIII. 
116 Murray. 1974, s. 66-70. 
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4.1 Vetenskapliga blicken samt den religiösa och moraliska blicken på kopterna 

I deras beskrivningar om kopterna fokuserar Eneman på språket och religionen, medan            

Hedenborg fokuserar på religionen, historien och folkets utseende. För Eneman råder det inga             

tvivel om att kopterna är samma befolkningen från en linje som sträcker sig tillbaka till               

faraonernas tid och deras språk är bevis för detta. Eneman låter sitt personliga intresse för               

lingvistik lysa genom hans tolkning av kopterna. Men Hedenborgs syn på detta är inte lika               

övertygande. För honom får kopterna representera det närmsta man kan hitta en egyptiskt             

ursprungsbefolkning. Men på grund av att de under tusentals år har erövrats flertalet gånger,              

har de beblandats med framförallt greker och perser enligt honom och de är inte längre rena                

ättlingar till ursprungsbefolkningen. Det har alltså under denna tid skett ett skifte i synen på               

huruvida kopterna är ättlingar till det gamla forntida egyptiska folket. Hedenborg beskriver            

varje folkgrupp med generella ansiktsdrag och hur de ser ut och han ger de karaktärsdrag som                

får representera hela folkgrupper. Karaktärsdrag vilket ofta var negativa stereotyper. Under           

Hedenborgs tid har mycket förändrats vilket förmodligen ligger till grund för detta. Linné har              

utgivit sitt verk Systema Naturae, där han har delat in människosläktet i fyra olika grupper               

och givit dem olika egenskaper. Under 1800-talet utvecklades antropologin till ett fält där de              

biologiska egenskaperna blev ett större fokus för vetenskapliga undersökningar.117 Att          

Hedenborg som läkare och som 1800-tals-vetenskapsman diskuterar folkslagen utifrån denna          

aspekt är helt i linje med utvecklingen. Hedenborg ser helt enkelt inte kopterna som rena               

ättlingar till ursprungsbefolkningen då de beblandats med andra folkslag, främst perser och            

greker. Det är en del av den större utvecklingen hur man såg på människor och nya kunskaper                 

om biologi. Han verkar se sig själv som överlägsen och gör generaliseringar och förhåller sig               

till tidigare resenärer. Det florerar åsikter om flera grupper, ofta negativa. Bland annat att              

judar är ädla i sin tro med lite kunskap, att araber är dumma och att kopterna är listiga och                   

falska. Det är en bild som stämmer överens med den Hedenborg som Holmberg             

presenterar.118 Han påminner även om den Wallin som Häggman presenterar, som till en             

början också förhöll sig till hur andra Orientalister och resenärer beskrev folk, innan det              

skedde ett skifte i hur han såg på befolkning.119 Hedenborg skiljer sig även mot den bilden                

som Thomasson presenterar av Åkerblad som inte gjorde större generaliseringar.120 Detta är            

intressant, då Åkerblad befinner sig i en tid mellan Eneman och Hedenborg. En             

117 Nationalencyklopedin, antropologi. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropologi (hämtad 2020-12-28). 
118 Holmberg. 1968, s. 33. 
119 Häggman. 2011, s 57-59. 
120 Thomasson. 2009, s. 45-48; s. 297.  

43 



underliggande europeisk överlägsenheten tycks alltså finnas hos Hedenborg, då han själv ser            

sig som bättre. Skillnaden mellan Eneman och Hedenborg är tydlig. Språk är inte bevis nog               

för att kunna hävda en ursprungsbefolkning när Hedenborg reser under sin samtid 120 år efter               

Eneman.  

 

De skriver båda också om kopterna och deras religion. Här är Eneman mycket intressant, då               

han verkar se kopterna som kristna men fellärda och vilse. Han uttrycker aldrig något om att                

de skulle vara kättare, eller sekt eller något liknande och är relativt mild i tonen i jämförelse                 

med hur han exempelvis beskriver de forntida egyptierna med deras förmörkade sinne.            

Eneman kommer från ett Sverige med sträng luthersk ortodoxi och var själv utbildad som              

präst. Han ser de som kristna, men outbildade. De saknade präster som kunna vägleda folket               

rätt, och de behövde styra upp sina ceremonier då Eneman beskriver hur de i vissa fall                

utfördes av lekmän och felaktigt. Hedenborg väljer istället att benämna deras ursprung som             

en utveckling av en kättersk sekt. Detta är intressant eftersom Hedenborg genom användandet             

av uttrycket “kättersk sekt” placerar en tyngre betoning på en fel tro snarare än att de bara var                  

fellärda som Eneman uttryckt det. 1800-talets Sverige var även en period då religionens             

inflytande minskat, och det var en högre betoning på utbildning och vetenskap efter             

upplysningen. Möjligen är det med den kontexten som Hedenborg dömer kopterna utifrån            

deras religion, likt hur Murray visat på andra tillfällen när Hedenborg uttryckt sig negativt om               

andra religioner.121 

 

4.2 Vetenskapliga blicken på monumenten 

Både Eneman och Hedenborg arbetar flitigt med referenser till andra verk när de själva ska               

tolka något de ser eller som de själva inte vet svaret på. För Eneman är det framförallt de                  

gamla antika författarna som är viktiga att hänvisa till. Det går i linje med vad Karlsson                

beskriver för tiden, att resenärerna ofta var pålästa på antikens lärda, och vad Östlund även               

konstaterat om hur mycket Eneman förlitar sig på antika auktoriteterna.122 Eneman           

representerar sin samtid med att visa stora kunskaper från de antika verken, då de              

representerade en auktoritet och sanning. Hedenborg levde istället i en senare tid när det              

europeiska ekonomiska och det vetenskapliga intresset för Egypten var mycket större. Detta            

har lett till att han förlitar sig mera på samtida, eller personer ett antal decennier innan                

honom, om hur de har skildrat Egyptens befokning och dess monument. För Hedenborg finns              

121 Murray. 1974, s. 66-70. 
122 Karlsson. 2000, s. 197-201; Östlund. 2008, s. 170-172.  
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de antika författarna fortfarande kvar i texten men de tycks ha förlorat sin tidigare självklara               

auktoritet som Eneman tillskriver dem. Hedenborg förlitar sig mera på samtida verk, vilket är              

en utveckling under dessa 100 år och något som Karlsson noterat också påbörjades redan              

under 1700-talet.123 Denna utvecklingen fortsatte in på 1800-talet, i och med att            

tillgängligheten för den läsande offentligheten att ta del av litteratur om Egypten växte, vilket              

resulterade i att folk kunde förhålla sig till nutida skildringar. Hedenborg låter även hans              

referenser argumentera mot varandra. Att flitigt arbeta med hänvisningar till auktoriteter är en             

del av både Eneman och Hedenborgs vetenskapliga metod. Eneman söker sanningen, och i             

den mån han själv inte kan förklara så låter han en tidigare lärd förklara detta. Hedenborg är                 

mera öppen för tanken att de inte går att veta exakt allt. I vissa fall har han en diskussion                   

mellan olika ställningstaganden i den vetenskapliga debatten, och han själv skriver vilket håll             

han tycks förhålla sig till mer. Det är tydligt en förändring i den vetenskapliga texten och hur                 

personer refererar och till vilka som har hänt under 120 år.  

 

Både Hedenborg och Eneman försöker att finna förklaringar till monumenten, om det så är              

baserat på egna antagelser eller andras. Exempelvis fastslår Eneman att Sfinxen förmodligen            

byggdes för att representera Nilens årliga översvämmande samtidigt som solen färdades           

genom Lejonets och Jungfruns tecken, och att man därför avgudade vid statyn. Det verkar              

som att han försöker göra en logisk tolkning, och det är den enda förklaringen Eneman               

skriver. För Hedenborg är denna teori återkommande, men är bara en av flera förklaringar.              

Den presenteras som en teori som har vida spritt stöd, men Hedenborg själv anser att det                

finns något mer att döma av Sfinxen. Han hänvisar till hieroglyferna och att för framtida               

forskning finns det mycket att finna för den som vill gräva sig ner på djupet. Detta är en                  

intressant då man ser en likhet och linje från Enemans teori till Hedenborg, men återigen               

visar Hedenborg på en vilja att visa på att allt inte är enkelt att förklara. Han verkar också                  

anse att hieroglyferna gömmer på mer kunskap. Detta är intressant eftersom det inte var mer               

än 20 år sedan hieroglyfgåtan hade kläckts när Hedenborg publicerade sin bok. Den tydliga              

förändringen var stor för forskningen om forntida Egypten, och Hedenborg är väl medveten             

om detta. Orientalism och egyptologi var mycket stora vetenskapliga ämnen, och intresset i             

Europa hade växt som tidigare sagt. Eneman hade inte denna viktiga nyckel till hands under               

sin tid, men hans tolkning är fortfarande relevant 120 år senare även om folk förmodligen inte                

läst hans text då den inte färdigställdes förens 1889.  

123 Karlsson. 2000, s. 220-222. 
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Både Eneman och Hedenborg är på liknande sätt detaljerade i sin syn att de beskriver storlek                

på monumenten och det föremål de ser, samt material och form. Hedenborg har dock en               

större tendens att ställa mått från olika litterära källor mot varandra för att se vad de hävdat,                 

men han använder dessa även för att föra en diskussion om hur monumenten har förstörts.               

Tidens gång har alltså en större betydelse för honom, än Eneman som inte reflekterar över               

detta. Men de är mycket matematiskt viktigt för dem att kartlägga storlek. De antika              

auktoriteterna var viktiga, men han arbetade med att jämföra detta mot vad han själv kunde se                

om monumentens storlek och placering. Östlund reflekterar ännu mer om Enemans metod.            

Han menar att Eneman arbetade utifrån en metod att förlita sig på det egna omdömet, och vad                 

han själv kunde se och observera.124 

 

4.3 Religiösa och moraliska blicken på monumenten 

Att separera Enemans vetenskapliga blick från den religiösa är ett val som mycket klart går               

att argumentera mot då Enemans vetenskap grundar sig i hans religiösa tro och den svenska               

lutherska ortodoxin. Men jag har gjort valet för att skilja mer på det värderande och det mera                 

vetenskapliga. Eneman måste ge vika för de prestationer som de gamla egyptierna            

åstadkommit. Det är oundvikligt att se de som något annat än magnifika. Men de är för                

honom hedniska. Eneman är nästintill hermeneutiker i vissa fall när han försöker tolka de              

gamla egyptierna och hur de tänkte, men han är även dömande och arbetade efter att finna                

svar. Det överensstämmer med Östlund som har lyft fram att Eneman arbetar efter noggrann              

empiri och söker efter sanningen om bibliska och religiösa platser.125 De gamla egyptierna             

hade ett förmörkat och förslavat sinne. De åstadkom mycket, men levde utan Guds             

vägledning och upplysande. Eneman är i en svår position när han ska balansera detta. Han               

vill bevisa kristendomens betydelse, men måste samtidigt även visa på de magnifika med             

faraonernas Egypten. Vikten läggs då vid att de saknade frihet då de var trälaktiga när de                

byggde dessa magnifika verk, vilket betyder att jag instämmer med Östlunds antagande om             

Enemans moraliska värderande.126  

 

Att Eneman tolkar monumenten som magnifika men hedniska är förståeligt utifrån hans            

bakgrund som utbildad präst, men framförallt utbildad inom den större kontexten av en sträng              

124 Östlund. 2008, s. 270-274. 
125 Östlund. 2008, s. 270-274. 
126 Östlund. 2008, s. 270-273.  
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svensk luthersk ortodoxi. Hedenborg till skillnad från Eneman gör inte mycket till religiösa             

antagande eller dömande när han tolkar pyramiderna eller Sfinxen. Men han har uttryckt sig              

med negativ ord om deras tro vid ett tidigare skede. Då delade han Enemans åsikter, att de                 

gamla egyptierna åstadkom mycket med sin kunskap men förnedrade sitt sinne med sin tro.              

Det förenar dem, men det intressanta är att Eneman bedömer monumenten utifrån sin             

religiösa syn mycket tydligare. För Hedenborg verkar det mycket viktigare att diskutera            

monumenten för vad de är, och försöka förstå och ge teorier för varför och hur monumenten                

har uppstått än att i det tillfället han står och beskådar dem döma dem.  

 

En ytterligare intressant skillnad som visar sig i Enemans text men som inte finns spår av i                 

Hedenborgs är tanken om att det var bättre förr. För Eneman representerar antiken en bra tid                

för människor, och sedan dess har allt gått nedför. Detta är ett antagande som Karlsson också                

gjort om Eneman, och hon har noterat det även hos Hasselquist bland fler och tycks vara den                 

generella föreställningen under deras samtid.127 Även Östlund förklarar att Eneman håller           

antiken som en sorts guldålder.128 Det är tydligt i Enemans referenser vilken tyngd han lägger               

vid dess verk. Ett av Enemans personligt mest intressanta kopplingar till detta gör han genom               

sarkofagen. Genom den tycks han kunna påvisa att människor inte hade varit större tidigare              

än vad de var under hans egna tid. Detta tycks menas mer fysiskt. Sen följer han upp detta                  

med dikten som säger att människor hade varit på nedgång sedan Homeros dagar. Som              

tidigare sagt var sarkofagen intressant ur en kristen och mänsklig historia, mer än specifikt              

egyptisk för Eneman. Denna åsikten tycks inte Hedenborg dela. Även han har referenser till              

antika verk och författare. Men det uttrycks ingenstans att detta skulle vara någon höjdpunkt.              

Detta skulle kunna tillskrivas att framstegstanken har slagit rot hos Hedenborg även om han              

inte direkt skriver om någon framstegstanke. Tanken hade under 1700-talet växt fram mer             

och mer att mänskligheten utvecklas framåt och att det skulle bli bättre.129 Det skulle förklara               

skiftet i deras åsikter, och varför Hedenborg inte håller antiken lika upphöjt som Eneman gör.               

Han har de antika författarna med i sin text, det är gemensamt för både Eneman och                

Hedenborg. Men de har fått ge vika för modernare vetenskapsmän i Hedenborgs skildring.             

Hedenborg uttrycker heller inte några tankar om mänskligt förfall eller liknande som Eneman             

gör.  

 

127 Karlsson. 2000, s. 203-204. 
128 Östlund. 2008, s. 270-274. 
129 Nationalencyklopedin, framstegstanken. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/framstegstanken (hämtad 2020-12-28) 
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Medan Enemans endast har en kort kommentar om Cheopspyramiden som vacker, ger            

Hedenborg mera plats i sin skildring om sina egna känslor när han står inför pyramiden för                

första gången, och hur han känner sig på toppen. För honom tycks det mycket viktigare än för                 

Eneman att öppet beskriva hur han själv känner och upplever saker, och i sin reseskildring               

placera sig själv på platsen. Hedenborg gör även en skål till sitt hemland, vilket ytterligare               

talar för att han formas av sin tids romantik och nationsbyggande. De häpnadsväckande             

känslorna som han upplever när han står vid pyramidens fot är vad som samtidens              

reseskildringar ville presentera. Det kan också vara ett sätt för Hedenborg att lyfta fram sig               

själv som person, och den häftiga upplevelsen hans läsare får när de tänker på att han har stått                  

där på plats. Men det går också i linje för tidens reseberättelser, att använda sig av och                 

beskriva med sina känslor.130 

 

5 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna uppsatsen var att undersöka vad Egypten betydde för Michael Eneman och              

Johan Hedenborg och hur de tolkade folket och dess monument, samt att även undersöka hur               

betydelseförskjutningarna i synen på den egyptiska forntidens monument och befolkning kan           

kopplas till globalhistoriska förändringsprocesser i medelhavsområdet och övriga Europa.         

Hur deras blick förändrades, och hur detta representerar en större förändring i synen mellan              

de båda tidsperioderna. Detta syftet skulle uppnås genom ett antal underfrågor.  

 

Eneman tolkar kopterna som ursprungsbefolkningen med argumentet att deras språk är en            

gren av det gamla egyptiska språket. Enemans lingvistiska intresse lyser genom texten. Han             

värderar de dock med sin blick, där religion och utbildning har störst betydelse. Han ser på                

kopterna som ett kristet folk, men ett outbildat sådant. Enemans blick formas av hans              

utbildning inom den svenska lutherska ortodoxa modellen. Eneman arbetar med ett noggrant            

och empiriskt arbetssätt för att undersöka monumenten, där det är viktigt att förklara storlek.              

Han förstärker sina argument genom att flitigt referera till antika författare som stod för              

auktoritet då antiken var sedd som en guldålder under hans samtid. Pyramidernas och             

Sfinxens syften tolkar han utifrån forntida egyptiernas religion, samt ger förklaring till            

Sfinxen med astronomi. Han kan se hur magnifika monumenten är, men värderar de även              

som hedniska med hans blick som grundas i hans lutherska ortodoxa bakgrund.  

 

130 Karlsson 2000, s. 10. 
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Hedenborg anser till skillnad från Eneman att kopterna inte är rena ättlingar till den forntida               

befolkningen. Hans fokus är på det biologiska arvet, att de beblandats med andra folkgrupper.              

Han beskriver dem även utifrån fysiska och biologiska aspekter. Han gör stora generella, i de               

flesta fall negativa, beskrivningar om folkslag och deras karaktärsdrag och tycks ha en syn på               

dem som sämre än honom. Han ser de även som ättlingar av en kättersk sekt. Hans                

vetenskapliga syn, och hans värderande syn är i flera fall en produkt romantiken under hans               

samtids, samt de antropologiska tankar som utvecklats då. Han formas även av andra             

resenärers beskrivningar, vilket han visar genom att flitigt referera till dem mer än de antika               

som Eneman lutade sig mot. Han tolkar monumenten från vad han själv kan observera likt               

Eneman, men mycket mer från vad hans samtida vetenskapsmän har skrivit om monumenten             

och hur de tolkat dem. Hans reseskildring innehåller en vetenskaplig dialog. Han har även en               

stor tro på hieroglyferna som nyckel till ny kunskap. Hans värderingar av monumenten visas              

mer i hans uttryck för känslor, och hyllande till hemlandet under hans beskrivningar vilket är               

förståeligt utifrån kontexten av romantiken som förespråkade dessa under hans tid. Men han             

använder även ord som “mystisk” i sina beskrivningar. Dock har han har även yttrat hårda               

ord tidigt om den forntida egyptiska vantron men inte direkt i relation till när han skriver om                 

monumenten.  

 

Tydligt kan vi med komparationen utläsa en förändring som skett mellan de båda. Det är ett                

skifte från antiken som guldålder och auktoritet, till en tro på framtiden och större fokus på                

samtida vetenskap. Enemans värderingar av både monument och befolkning grundar sig i            

hans egna luthersk ortodoxa utbildning, som värderade kristen tro och utbildning.           

Hedenborgs värderingar mot befolkningen lutar mer mot hans samtida antropologiska tänk,           

och hans värderingar som västerlänning som överlägsen de andra folken. Han värderar            

monumenten mer från hans tankar från upplysningen och romantiken under hans samtid.            

Denna uppsats bidrar till att skapa en förståelse över den svenska synen på egyptens              

befolkning och monument under tidigt 1700-tal i jämförelse med tidigt 1800-tal. Det är ett              

land som till denna dag är ytterst intressant ur ett arkeologiskt, historiskt och vetenskapligt              

perspektiv men även inom populärkulturen. Genom appliceringen av Ghobrials globala          

mikrohistoriska teorin på materialet kan vi tolka deras beskrivningar utifrån hur deras            

personliga bakgrunder, som präst och läkare, lyser genom deras beskrivningar men även hur             

deras samtid lyser genom dem i relation till den globala maktförskjutningen. Uppsatsen            

belyser dem som individer och förenar dem med de stora globala processerna. Genom             

appliceringen av den globala mikrohistoriska teorin tillsammans med att göra en komparation            
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mellan två århundraden, bidrar min uppsats till skapa en förståelse till hur och varför en               

förändring i synen på Egypten, dess monument och befolkning sker mellan dessa            

århundraden.  

 

Med uppsatsen hoppas jag att väcka inspiration till fler globala mikrohistoriska analyser, om             

Egypten men även resten av världen. Det finns mycket kvar mellan dessa två resenärer som               

är värt att undersöka. Exempelvis deras syn på den resterande befolkningen och relationen             

mellan dessa, samt flertalet fornlämningar som obelisker och gravplatser. Det hade även varit             

intressant att undersöka deras skildringar av städerna, exempelvis Alexandra. Detta för att få             

en förståelse för deras upplevelser och tolkningar av denna gamla och viktiga hamnstad.             

Komparationen har visat på att mycket har förändrats i synen på Egypten, och det finns               

utrymme för vidare undersökningar om hur dessa betydelseförskjutningar uttrycker sig i           

reseberättelser. 
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