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Inledning
Introduktion
I Uppsala universitetsbiblioteks samlingar finns åtta volymer handskrivna manuskript tillskrivna Johan Leven Ekelund, som var akademistallmästare vid universitetet från 1744 och
fram till sin död 1775. Manuskripten innehåller allt från föreläsningsanteckningar och recept
på kurer mot olika sjukdomar, till ridläror och veterinärmedicinska traktat. Manuskripten är
mycket knapphändigt katalogiserade samt vad jag kunnat utröna i princip outforskade bortsett
från att en av skrifterna fått bidra med citat till ett par av de få böcker som snuddar vid Levens
liv och gärning.1
De åtta manuskriptvolymerna är en förhållandevis heterogen samling, både vad gäller materialitet och textinnehåll. Här återfinns flera typer av band och papperskvaliteter, och olika format.
De många handstilarna, inte sällan inom samma titel, avslöjar att flera personer har varit inblandade i tillkomsten av dessa manuskript. Därför utgörs en del av denna uppsats av en kartläggning av samlingen där jag med utgångspunkt från manuskriptens materialitet samt med stöd
av olika typer av sekundärkällor försöker avgöra vilka manuskript som har Leven som upphovsman. Detta har jag gjort genom att fokusera på manuskripten i egenskap av föremål och
försöka sätta in dem i en föremålsbiografisk kontext som rör sig från tillkomsten fram till och
med införlivandet i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. På grundval av mina resultat har
jag kunnat välja ut fyra volymer manuskript som jag anser har Leven som upphovsman, och
som tillsammans utgör den enhet som han valt att donera till universitetsbiblioteket. Det är
dessa som utgör uppsatsens korpus.
Leven skaffade sig praktisk erfarenhet av hästmedicin och ridkonst under en eller ett par långa
resor under 1720- och 1730-talen, då han tjänstgjorde i den ryska och den svenska armén samt
arbetade vid stuterier och besökte ridskolor runt om i Europa. Han var också beläst, och refererar i sina texter till såväl tyska och franska som engelska författare. Det internationella kunskapsfält han behärskade hade ett potentiellt högt ekonomiskt värde i en tid när en häst var en

1

En episod i UUB D1378 där Leven tränar kejsarens häst i Wien förekommer exempelvis i Nils Fischerström och
Frank Martin, Ridskolan å Strömsholm: 50 år den 4 juli 1918: Minnesskrift (Uppsala 1918) samt Jan Kuylenstierna, Ryttarkavalkad: Hippologiska anteckningar (Stockholm 1952).
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stor investering. Leven hade goda kunskaper i hur man producerade, förädlade och botade hästar. Han var också en skicklig ryttare. Ridkonsten förmedlade på denna tid värden som makt,
status och rikedom, vilket gjorde den till en viktig del av identitetsskapandet hos delar av eliten.
På akademiridskolan i Uppsala fick eleverna öva sina praktiska färdigheter i den dagliga undervisningen som leddes av Leven och hans mer erfarna elever. Han höll också föreläsningar i
hästkunskap, hästmedicin och anatomi. Hans efterlämnade manuskript täcker in ett brett internationellt hippologiskt kunskapsfält. I uppsatsen undersöker jag hur Leven försöker förmedla
denna kunskap till en svensk publik genom dessa texter. Jag försöker fastslå vilka typer av
läsare dessa vänder sig till genom att analysera hans tilltal och det språk han använder. Jag
undersöker också hur han på olika sätt disponerar och systematiserar sitt material.
Under läsningen av manuskripten har jag noterat hur Leven i nästan alla sina texter använder
sig av olika tekniker för att validera sig själv och de kunskaper han presenterar. I denna uppsats
visar jag hur Leven ställer sig och sina kunskaper i relation till olika personer och företeelser
för att legitimera det han har att säga. Här börjar bilden framträda av att Leven på ett målmedvetet sätt arbetar för att marknadsföra sina kunskaper och höja deras värde, och att hans skrivande inte bara motiveras av viljan att dela med sig av sin kunskap och rätta till missförhållanden. I ett försök att förstå vilka fler drivkrafter som kan ligga bakom hans skrivande undersöker
jag därför till vilken nytta skrivandet skulle kunna ha varit i hans karriär. Detta gör jag genom
att studera de spår av sociala nätverksrelationer som ryms i hans texter, och som kan ha något
att säga om hur Leven förhöll sig till personer som kunde ge honom fördelar, vad dessa fördelar
bestod av, och vad han hade att ge i gengäld. Uppsatsen anknyter här till forskning om författandets sociala funktioner under 1700-talet.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt från handskrifternas materialitet identifiera
de fyra volymer hippologiska handskrifter som akademistallmästaren Johan Leven Ekelund donerade till Uppsala Universitetsbibliotek mot slutet av sitt liv, och att utifrån denna korpus undersöka hur han försöker förmedla ett internationellt kunskapsfält till en svensk publik samt att
belysa hans karriärsträvanden och nätverksrelationer.
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Bakgrund
Johan Leven Ekelund föddes under något av 1700-talets första år, troligen 1701 eller 1702.2 De
tidigaste kända spåren av honom i offentliga register är från den 26 mars 1739, då han dyker
upp i generalmönsterrullan för Livregementet till häst.3 Den enda källa jag har kunnat hitta som
lämnat uppgifter om Levens liv före detta datum är A. F. Skjöldebrand, som ger en kraftigt
idoliserande bild av sin ungdoms ridlärare och som bland annat återger ryktet att Leven skulle
ha varit naturlig son till Peter den Store.4 I övrigt har jag varit hänvisad till de uppgifter som
Leven själv lämnar i sina manuskript. Dessa kan inte betraktas som absoluta sanningar, utan
bör betraktas med ett källkritiskt öga.5 Enligt dessa uppgifter har Leven ända sedan barndomen
vistats i närheten av hästar och rest genom flera olika länder. Han har tillbringat åtminstone ett
par år på 1720-talet i Ryssland, dels i S:t Petersburg där han omnämner att han har tränat hästar
på den kejserliga manegen, och dels i fält där han säger sig ha följt med den ryska armén på det
rysk-persiska fälttåget 1722−23. Därefter har han färdats genom framför allt de italienska och
tyska språkområdena, arbetat som stallmästare och vistats vid ridakademier. Målet med resandet tycks ha varit att skaffa de erfarenheter som behövdes för att få en prestigefylld tjänst som
stallmästare i ett högklassigt stall. Någon gång i slutet av 1730-talet hamnade han i det svenska
kavalleriet som underofficer vid Nylands Dragonregemente, okänt vilket år då vissa rullor saknas, och överfördes därifrån till Livregementet till häst där han så småningom blev kvartermästare.
1744 tillträdde Leven tjänsten som akademistallmästare i Uppsala. Ridskolan hade då varit
igång i fem år efter att ha legat i träda sedan sekelskiftet. Ridning var en av exercitierna, de
ämnen som inte sorterade under akademin men som ansågs nödvändiga för den som ville göra
karriär som exempelvis ämbetsman eller officer. Till exercitierna hörde teckning, moderna
språk såsom franska, tyska och italienska, samt praktiska övningar som exempelvis dans, fäktning och ridning. Leven undervisade utöver ridningen även i hästens anatomi och sjukdomslära.
Det sistnämnda har fått minimal uppmärksamhet i senare litteratur, trots att verksamheten ägde

2

Han uppgavs vara 73 år gammal vid sin död. Uppsala, Uppsala läns landsarkiv, Uppsala domkyrkoförsamlings
kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11632/F/2 (1741−1776).
3
Stockholm, Krigsarkivet, SE/KrA/0023/0/796 (1741) Generalmönsterrulla för Livregementet till häst 1741.
4
Anders Fredrik Skjöldebrand och Henrik Schück, Excellensen Grefve A. F. Skjöldebrands memoarer vol. 1
(Stockholm 1903), s. 27-29.
5
Jag gör ett försök att bedöma sannolikheten i uppgifterna genom att kontextualisera dem i min artikel ”Johan
Leven Ekelund – Equerry, traveller, writer” i Annie Mattson et al (red.) Traces of transnational relations in eighteenth century Europe [preliminär titel, under publicering].

8

rum i en kontext som var mycket dynamisk för såväl medicinens som veterinärmedicinens utveckling i Sverige.6 Tunga namn inom medicinen såsom Carl von Linné och Nils Rosén von
Rosenstein var verksamma som professorer i medicin i Uppsala under dessa år, och 1763 sändes
tre uppsalastudenter till Claude Bourgelats veterinärskola i Lyon för att studera veterinärmedicin. En av dem var Peter Hernqvist som studerade i Uppsala 1750−56 och som senare kom att
grunda vad som allmänt betraktas som den första veterinärskolan i Sverige.
Leven skrev sina texter i en tid då litteraturen om hästar i allmänhet och ridkonst i synnerhet
ändrade karaktär. De tryckta ridläror som fanns i Sverige på 1600-talet hade varit ägnade för
eliten, krävt hög förförståelse samt varit skrivna på franska, italienska eller tyska. På 1700-talet
påverkades utgivningen av hippologisk litteratur av de utilistiska strömningarna, och av ambitionen att kunskap skulle tillgängliggöras på svenska språket.
En stor del av kunskapen om hästar och ridning, framför allt vad gäller vardagspraktikerna,
överfördes muntligen från generation till generation i stall och maneger. Leven hade ett ben på
stallgången och besatt mycket goda kunskaper om hästhållningens vardag, samt ett ben i hovkulturen, där hans behärskande av ridkonstens alla finesser utgjorde ett exklusivt kulturellt kapital. I vissa av skrifterna presenterar han sina ridkunskaper med en sirlig ödmjukhet som bara
lätt maskerar hans stolthet över att kunna presentera sin ridkonst i de mest prestigefyllda sällskap. I andra agiterar han mot en utbredd okunnighet i hästmedicin som skapade lidande och
kostade hästliv. Han skrev i en tid då utgivningen av facklitteratur för olika samhällsklasser
accelererade decennium för decennium, där tryckpressarna girigt gapade efter texter på svenska
och där de lärda sällskapen hade stort inflytande i samhället. Man kan tänka sig många motiv
för hans skrivande – omsorg om djuren och en passion för kunskapsförmedling, lika väl som
en önskan om erkännande eller ett strategiskt drag i hans karriärbygge.
Jag valde Levens manuskript som ämne för min masteruppsats eftersom jag har ett stort intresse för hästar och ridkonst, och för att jag fann tanken på att arbeta med manuskript snarare
än tryckt material attraktiv. Med en bakgrund som museolog såg jag i manuskripten en möjlighet att kombinera mitt intresse för textens innehåll med min ambition att utforska vägar att
använda föremål som källmaterial. Om Levens manuskript hade redigerats och tryckts, och
handskrifterna gått förlorade i processen, hade vi förlorat många dimensioner av en mans tankar
och ambitioner. Vi skulle ha haft ett par handböcker om ridning och hästkunskap, men vi skulle

6

Henry Waxberg uppmärksammar detta i ”Betraktelser vid en gränssten” i Bot för boskapssot: Svensk veterinärmedicin 200 år (Skara 1975), s. 17-18.
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troligen veta ganska lite om Leven som person. Nu har vi en samling manuskript som har
mycket att berätta. Leven delar med sig av sina starka åsikter i marginalia och post scripta, och
handstilarna bär på information om skrivprocessen.
Manuskriptens form och utförande indikerar hur deras ägare har värdesatt dem. De bär på
egenskaper som inte alltid går att mäta och förvandla till objektiva fakta, svårgripbara intryck
som är svåra att beskriva utan att bli subjektiv. Detta innebär inte att de saknar värde. Att försöka närma sig dessa intryck och använda dem har varit en stimulerande utmaning i detta arbete.

Metodiska och teoretiska utgångspunkter
Föremålet som källmaterial
I arbetet med att välja ut en korpus har jag valt att försöka närma mig Levens manuskript i
egenskap av föremål. Genom att använda metoder från föremålsforskningen har jag flyttat en
del av fokus från textinnehållet till manuskriptens materialitet. Just textinnehållet medför dock
att manuskript skiljer sig från de flesta andra föremålstyper. Därför har det också varit av värde
att infoga element från den textkritiska metodologin i min föremålsundersökning.
Ett exempel på hur man metodologiskt kan närma sig föremålet som källa står att finna i
Robert Elliots forskningsrapport ”Towards a Material History Methodology” från 1985.7 Elliot
har tillsammans med en grupp studenter arbetat fram en modell för föremålsundersökningar.
Utgångspunkten för deras arbete har varit två andra forskares modeller, E. McClung Flemings
från 1974 och Jules David Prowns från 1982.8 Dessa två modeller både överlappar och kompletterar varandra, vilket speglas i Elliots modell. En brist i Elliots artikel är att han inte redovisar
något tydligt syfte med modellen, men hans ambition tycks vara att hjälpa forskaren att minska
inflytandet av sin subjektivitet och sina förutfattade meningar om föremålet i föremåls-analysen. Artikeln visar också på ett systematiskt sätt att extrahera data från och om föremålet.
Modellen går i korthet ut på att i tre steg ställa frågor från fem kategorier (material, konstruktion, funktion, proveniens, värde) för att i ett fjärde och sista steg analysera den sammanlagda
informationen. I första steget undersöker man föremålet, i nästa jämför man det med liknande
föremål, och i det tredje tillför man information från andra källor.
I mitt arbete har jag inte följt modellen till punkt och pricka, utan snarat använt den som en
checklista. Jag har dock försökt att börja med att undersöka manuskripten och sedan arbeta mig

7

Robert Elliot,”Towards a material history methodology” i Material History Bulletin, 1985.
E. McClung Fleming, “Artifact study: A proposed model” i Winterthur Portfolio, vol. 9, 1974; Jules David
Prown, “Mind in matter: An introduction to material culture theory and method” i Winterthur Portfolio, vol.
17:1, 1982.
8
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utåt. Fleming, vars modell förefaller utgå från museernas praktik, erbjuder ett exempel på hur
första stegets insamling av data från föremålet kan gå till. Jag har i stället valt att använda den
modell för manuskriptbeskrivning som Paula Henrikson presenterar i Textkritisk utgivning.9
Utifrån det har jag gjort en mall omfattande poster som exempelvis ägare/signum, omfång, genetisk status, storlek, papper och hand. Alla dessa uppgifter redovisas inte i denna uppsats, men
har varit värdefulla för att få en överblick över det stora materialet. Jag har jämfört manuskripten med andra manuskript och brev, dels för att studera skillnader och likheter i form och dels
för att försöka identifiera handstilarna. Slutligen har jag sökt efter uppgifter till min analys i
annat källmaterial och i litteraturen.

Språk
Anna Helga Hannesdóttir skriver att det språkliga klimatet i 1700-talets Sverige präglades av
en uppbyggnad av det svenska språket där två moment dominerade, nämligen svenskans ställning gentemot latinet samt svenskans kodifiering och standardisering.10 Levens sätt att använda
språket skulle kunna ses mot en bakgrund som utgörs av den språkplaneringsprocess som Hannesdóttir beskriver, där språket studerades, beskrevs och standardiserades.11 Här är framför allt
avgränsningen och etableringen av ordförrådet av intresse, då Levens texter innehåller en högt
specialiserad terminologi. Hannesdóttir gör en distinktion mellan osvenskt och främmande.12
Hon konstaterar exempelvis att det är diskutabelt huruvida latinet var att betrakta som främmande på 1700-talet, men att det helt klart var osvenskt. Däremot skriver hon att franskan förenade det osvenska och det främmande, och att det i de flesta sammanhang fanns en negativ
syn på dess inblandning i svenskan. De lexikografer som Hannesdóttir undersökt hade olika
syner på hur ordförrådet skulle förnyas och utbyggas. Hon skriver att Haqvin Spegel och Jesper
Swedberg främjade ”integreringen av ord av främmande ursprung genom att förteckna dem och
förse dem med förklaringar” medan Levin Möller och Abraham Sahlstedt representerade ”en
avdramatiserad nyttoinriktning, där det viktigaste [var] att kommunikationen fungera[de]”. 13

Intertextualitet och argumentation
I min läsning av Levens texter har målet varit att hitta indikationer på var han har hämtat sina
kunskaper och vad han själv har att säga om sin kunskapsförmedling. Jag har också letat efter

9

Paula Henrikson, Textkritisk utgivning: Råd och riktlinjer (Stockholm 2007).
Anna Helga Hannesdóttir, ”Svenskt och osvenskt i 1700-talets svenska ordböcker” i Åsa Karlsson och Bo Lindberg (red.) Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige (Uppsala 2002), s. 87.
11
Hannesdóttir, s. 88.
12
Hannesdóttir, s. 89.
13
Hannesdóttir, s. 98.
10
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information som har kunnat belysa hans karriärsträvanden och nätverksrelationer. Detta har jag
bland annat gjort genom att läsa texterna extensivt och registrera förekomsten av identifierbara
personer, platser, institutioner, referenser till andra författare, referenser till Leven samt referenser till nationer och nationalitet. Jag har också sökt efter avsnitt där Leven skriver om sitt
skrivande och hur han förhåller sig till andra personer och institutioner.
I flera av texterna i donationen finns det argumenterande drag, vilket gör det naturligt att
knyta an till den klassiska retoriken. Det är tydligt att Leven vill framhäva en nyttoaspekt hos
sin kunskap, vilket gör att det kan vara användbart att tala om retorikens genus deliberativum.
Den deliberativa retoriken omfattar alla tal som råder eller avråder. Syftet är att det som uttrycks
i talet ska leda till lycka för åhörarna genom att avhandla sådant som kan vara till nytta eller
skada för dessa. Inom den deliberativa retoriken kan man se två huvudinriktningar – det nyttiga
och det onyttiga samt det goda och det onda.14 Dessa går i sin tur att knyta till vissa typiska
topiker. Det nyttiga och onyttiga kan till exempel rymma topiker som ekonomi, anseende, hälsa,
folkets säkerhet, skönhet och vänskap. De kan också handla om motsatta begrepp, till exempel
hur man undviker fattigdom, sjukdom och krig. Topikerna som rör det goda och onda handlar
ofta om att ställa olika förslag mot varandra och diskutera vilket som är det moraliskt mest
högtstående.
Även genus demonstrativum kan vara ett användbart begrepp för analysen, då det används
för tal som handlar om att hylla eller smäda.15 Den demonstrativa retoriken används exempelvis
när man vill tala om det berömvärda och det förkastliga och det dygdiga och det lastbara. Här
återfinner man topiker som hör till person, t ex nationalitet, yrke och uppfostran, som kan användas för att förstärka argumenten.

Teorier kring nätverk
I ”Åter till historiens nätverk” presenterar Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås ett
alternativ till de nätverksteorier som fokuserar på att kartlägga nätverkens aktörer 16 De vill i
stället lägga tyngdpunkten på innehållet i relationerna mellan dessa. De definierar nätverksrelationer som varaktiga, icke-formaliserade och icke-hierarkiska. Jag har dock svårt att se att det
existerar icke-hierarkiska relationer, och var gränsen går mellan en formaliserad och en icke-

14

Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid (Lund 2008), s 161-64.
Lindqvist Grinde, s. 164-168.
16
Ylva Hasselberg, Leos Müller och Niklas Stenlås, ”Åter till historiens nätverk” i Håkan Gunneriusson
(red.), Sociala nätverk och fält (Uppsala 2002).
15

12

formaliserad relation – det är nog snarare så att alla relationer befinner sig någonstans på en
skala vad beträffar hierarki eller grad av formalitet. Hierarkier kan dessutom också ställas upp
inom olika områden – till exempel rang, kunskap eller status.
Jag vill inkludera alla typer av aktörer som kan spela en instrumentell roll i Levens karriärbygge i min nätverksanalys, precis som Marie-Christine Skuncke gör i sin kartläggning av Carl
Peter Thunbergs nätverk.17 Genom att använda en mer öppen definition av vilka som kan vara
aktörer i ett nätverk och acceptera att relationerna kan ha olika grader av formalitet är det möjligt att även inkludera relationer mellan patroner och klienter i analysen, trots att denna typ av
förhållanden är hierarkiska och ofta vilar på någon form av uttalad överenskommelse. Som
Skuncke påpekar tycks det ha funnits en glidande skala mellan patronage och informellt stöd.
Nätverksrelationerna var dessutom dynamiska och kunde ändras med tiden.18 Göran Rystad
påpekar också att klient-patronus-begreppet syftar till informella maktrelationer och maktstrukturer.19
Nätverksrelationer styrs inte av formella regler, utan av gemensamma koder som styr hur
nätverksaktörerna ska förhålla sig till varandra. Inom nätverk sker ett utbyte av tillgångar. Utbytet kan röra såväl materiella ting som till exempel information, titlar och rekommendationer
och röra sig över dessa kategorier. Nätverken har en inkluderande/exkluderande aspekt, och
hålls samman av ömsesidig tillit mellan aktörerna. I relationer baserade på patronage grundar
sig utbytet i högre grad på den plikt som följer med de åtaganden man kommit överens om,
medan utbytet mellan mer jämlika kollegor mer har karaktär av att man gör varandra tjänster.20
I analysen vill jag belysa nätverksrelationernas art, och vad dessa relationer har kunnat tänkas
ge Leven för fördelar.

Gåvans reciprocitet
Om man utgår ifrån gåvoteorier kan man betrakta dessa nätverksrelationer som en serie transaktioner och mottransaktioner. Man kan också undersöka hur olika typer av hierarkier kan mötas i de transaktioner som skapar relationerna, just eftersom utbytet kan röra sig över olika kategorier av ”bytesvaror”. En aktörs position i en hierarki kan i sig utgöra ett värde i ett gåvout-

17

Marie-Christine Skuncke, Carl Peter Thunberg, botanist and physician: Career-Building across the oceans
(Uppsala 2014), s. 25-27.
18
Skuncke, s. 27.
19
Göran Rystad, ”Clientage och statsbyggande” i Magnus von Platen (red.) Klient och patron. Befordringsvägar
och ståndscirkulation i det gamla Sverige (Stockholm 1988), s. 129.
20
Skuncke, s. 26-27.
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byte, både vad gäller materiella och immateriella transaktioner. En rekommendation kan tillskrivas högre värde om den kommer från en person med hög status och auktoritet. I mitt
material finns flera exempel på att Leven är medveten om denna typ av värde.
I och med att de uppgifter jag har om Levens nätverk är fragmentariska är teoribildningarna
kring gåvors reciprocitet potentiellt användbara för att ställa upp hypoteser kring de luckor som
finns i informationen. Om man förutsätter att en gåvotransaktion innebär att det finns en givare,
en transaktion, en gåva, en mottagare och en förväntad motprestation innebär det att man kan
ställa sig frågor om samtliga dessa kategorier även om man bara har kännedom om vissa av
dem. Marcel Mauss formulerade sin teori om gåvans reciprocitet i ”Essai sur le don” med utgångspunkt i primitiva samhällen där monetära transaktioner spelade en underordnad roll jämfört med gåvotransaktioner.21 Flera forskare har senare arbetat vidare med teorin för att kunna
applicera den på andra typer av samhällen, ekonomier och sociala band. Teorins grundhypotes
är att det finns vissa grundläggande normer för gåvoutbyte. De kan sammanfattas som: ”plikten
att ge, plikten att ta emot och plikten att återgälda.”22 Kanske är det framför allt det sistnämnda
som gör att givandet tillskrivs en förmåga att skapa sociala band. Gåvan sätter givaren och
mottagaren i ett särskilt förhållande till varandra, och är en manifestation av förhållandet mellan
givare och mottagare.
Georg Simmel skriver att alla kontakter mellan människor bygger på att ge och mottaga.23
Han understryker tacksamhetens roll i gåvoutbytet, och menar att den har förmågan att bidra
till att upprätthålla och stärka mellanmänskliga relationer. Gåvorna kan vara såväl materiella
som känslomässiga, och gemensamt för dem är att de rymmer en del av givarens personlighet.
Detta innebär att det är särskilt viktigt att gåvorna upplevs som likvärdiga. En för liten gåva kan
ses som en förolämpning, och en för stor gåva skapar en för stor tacksamhetsskuld.
Gåvor påverkar både givarens och mottagarens identitet. Barry Schwartz konstaterar att givaren manifesterar sin egen identitet i valet av sin gåva, till exempel genom att ge en donation
till välgörenhet på en musikgala.24 En gåva i form av en belöning kan vara mycket statushöjande
för mottagaren, inte minst om den är utformad så att alla kan se att det är just en belöning, som
exempelvis en medalj. Gåvor kan bidra till att kontrollera människor och befästa hierarkier.
21

Marcel Mauss, “Essai sur le don forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques” i L’Année Sociologique (1896/1897-1924/1925), Nouvelle série 1, 1923.
22
Marcel Mauss och Marianne Ahrne (övers.), Gåvan (Uppsala 1972), s. 57-61.
23
Georg Simmel, ”Faithfulness and gratitude” i Aafke E Komter (red.) The Gift. An interdisciplinary perspective
(Amsterdam 1996).
24
Barry Schwartz, ”The Social psychology of the gift” i Aafke E Komter (red.) The Gift. An interdisciplinary perspective (Amsterdam 1996).
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Genom att hålla dem i en tacksamhetsskuld som de inte har möjlighet att återgälda behåller
givaren sitt överläge. Såväl Schwartz som Simmel ser gåvor som mer effektiva än pengar för
att upprätthålla sociala relationer, just på grund av att gåvor innehåller element av givarens
personlighet som de menar att pengar saknar.

Källmaterial och textåtergivning
På Uppsala universitetsbibliotek finns åtta volymer manuskript som tillskrivs Johan Leven
Ekelund. Fyra av volymerna består av föreläsningsanteckningar, avskrifter av Levens handböcker, samt ett par ark med recept på huskurer mot olika häståkommor. Två av dessa fyra
volymer (UUB D1361, UUB D1377) är signerade Germund Ludvig Cederhielm, en volym
(UUB D1362) är signerad Adolph Ludvig Stierneld. Bägge dessa var elever till Leven. Den
fjärde volymen är skriven av en okänd hand (UUB D1375). De övriga fyra volymerna är inbundna i likadana band med titeln “Ekelunds Mscr. N.[1−4]” på ryggarna (UUB D1630, UUB
D1362, UUB D1376, UUB D1378). De innehåller elva handskrivna skrifter, en dedikation i
separat häfte, samt en tryckt ridlära med handskriven marginalia. För att underlätta mitt arbete
har jag lagt till subkategorier till volymernas signa genom att lägga till ett suffix i form av en
gemen bokstav till varje separat häfte eller lösblad i volymerna.
För att spåra manuskriptens historia har jag använt mig av ytterligare ett par typer av källmaterial, exempelvis de register, förteckningar och excerpter som finns i Uppsala universitetsbibliotek. Jag har också använt Levens och sonen Johan Adolph Levens testamenten i mitt arbete, liksom den senares äktenskapsförord. Dessutom finns ett par brev från Leven i Uppsala
universitetsarkiv samt i Riksarkivet.
De undersökta manuskripten är skrivna av flera händer, i en tid då den språkliga variationen
var stor. De som är skrivna av Leven är dessutom skrivna över ett långt tidsspann, och mitt
intryck är att hans språk utvecklas och ändras under denna tid. Jag har valt att normalisera texten
i mycket liten grad. Min ambition har varit att följa grundtexten i så stor utsträckning som möjligt, och att följa de rekommendationer som ges i Textkritisk utgivning. Jag har valt att inleda
ny mening med versal. Ibland skriver framför allt Leven versaler och gemener av samma bokstav förvillande lika, och i de avsnitt där han skriver slarvigt är det särskilt svårt att ens gissa
vad som är vad. Vid abbreviatur av konsonanter har jag skrivit ut dubbelkonsonant.
Vissa av manuskripten har stora mängder marginalia. Vanligast förekommande är kortare
eller längre kommentarer, som ibland är uppdelade över flera marginaler. Här är Leven oftast
så noggrann att det tydligt syns var kommentaren fortsätter. I dessa fall har jag skrivit ihop
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kommentaren när jag citerat. När det förekommer text mellan raderna som Leven tydligt markerat att den ska infogas i löptexten har jag gjort detta.
Det huvudsakliga syftet med min användning av citat från manuskripten i denna uppsats är
att ge exempel på företeelser som exempelvis hur Leven presenterar olika personer, hur han på
ett ganska generellt plan förhåller sig till språket, och hur han organiserar sitt material. Jag
använder den information jag kan hitta i manuskripten, och ser det i viss mån som underordnat
hur Leven kan ha tänkt sig att presentera sin text för sin tänkta publik. Därför har jag även
inkluderat överstruken text i min undersökning i den mån den varit läslig. I de fall sådan text
citeras anges detta i anslutning till citatet. Det samma gäller i de fall jag tvingats utelämna text
på grund av lakuner eller på grund av att volymerna varit för hårt bundna.
När manuskripten har en användbar sidnumrering använder jag denna som referens för citering. I de fall där sidnumrering saknas eller där den är rudimentär (exempelvis då delar av manuskriptet är numrerade, eller då det är numrerat bladvis) anger jag i stället sidhänvisningarna
utifrån bladens ordningsföljd och huruvida hänvisningen avser recto eller verso. I dessa fall
börjar jag räkna på det allra första bladet i manuskriptet, oavsett om det är blankt eller har text.
Levens namn förekommer i flera varianter, och även han själv skriver sitt namn på olika sätt
under årens lopp. Jag har valt att normalisera stavningen till Johan Leven Ekelund. Det är den
stavning som förekommer i bland annat universitetets Programmata.25 Jag har valt att använda
namnet Leven som kortform i uppsatsen eftersom han mot slutet av slutet av sitt liv förefaller
ha lagt bort namnet Ekelund. Det används varken i testamentet med tillhörande handlingar eller
i donationshandlingen.

Avgränsningar
Den kännedom jag har om beståndet av manuskript som tillskrivs Johan Leven Ekelund baserar
sig dels på de sökträffar som kommer upp i Nationell Arkivdatabas, Ediffah, samt Google när
man söker på olika kombinationer av kända varianter av Levens namn (Johan/Jean Leven/Lewen/Levin/Lewin Ekelund/Eklund) samt på tidigare kännedom om manuskripten i Emil
Ficks samling i Livrustkammarens bibliotek. Jag fick tidigt i uppsatsarbetet tillgång till Levens
testamente, där manuskriptdonationen till Uppsala universitetsbibliotek nämns. Därefter bestämde jag mig för att avgränsa urvalet av manuskript till att i ett första skede omfatta samtliga
som attribuerats till Leven i bibliotekets samling under processen att identifiera vilka som kunde
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Programmata upsaliensia (Uppsala, Uppsala universitet 1765-1776).
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tänkas ingå i donationen. När detta var fastslaget begränsade jag mig ytterligare till de skrifter
som nämns i donationshandlingen.
De skrifter som ingår i donationen omfattar drygt 1540 sidor text, varav 1400 är handskrivna
och 140 tryckta med handskrivna noter i marginalen. Det rör sig alltså om ett omfattande
material, och därför funderade jag i början av arbetet på att välja ut någon enstaka skrift som
föremål för min uppsats. Under detta stadium var ett par av volymerna i stort sett otillgängliga,
då de ingick i en utställning på Museum Gustavianum. När jag väl fick tillgång till dessa fängslades jag snart av den helhet de fyra volymerna tycktes utgöra, och vad de antydde om Levens
sociala och vetenskapliga kontexter. Därför valde jag att studera hela det material som ingick i
donationen, och i stället avgränsa min undersökning till att först försöka fastslå vilka skrifter
som kunde räknas dit, och därefter undersöka vad de kunde säga om Levens kunskapsförmedling, karriärsträvanden och nätverk.

Tidigare forskning
Litteratur om Leven
Trots att Leven tjänstgjorde vid universitetet i över trettio år och blev adlad för sina förtjänster
har påfallande lite skrivits om honom. Mest utförlig är Olof Ribbing i sin artikel i Svenskt biografiskt lexikon.26 Artikeln har en nyttig källförteckning, men hämtar en stor del av sitt stoff
från A. F. Skjöldebrands memoarer och G J Ehrensvärds dagboksanteckningar.27 Dessa författare bör dock läsas med en medvetenhet om Skjöldebrands starka subjektivitet. Ehrensvärds
beskrivning av Leven tycks delvis syfta till att ställa dennes ambition att förbättra hästaveln
mot Gustav III:s dåliga omdöme i frågan, i syfte att ställa kungen i dålig dager. Ribbing väljer
i sin artikel att citera de delar av skildringarna som är mest spektakulära, exempelvis ryktet att
Leven skulle vara son till Peter den store. I stort sett samma uppgifter återfinns i Gurli Taubes
bok om universitets exercitier från 300-årsjubileet av deras instiftande 1963 och Kari Lawes
kapitel i den bok om ridinstitutionen som gavs ut i samband med 350-årsfirandet 2013. Bägge
citerar dessutom liksom Ribbing en uppsats av Daniel Melanderhjelm om Uppsala universitet

26

Olof Ribbing, ”Johan Lewin Eklund” i Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:16852, hämtad 2013-11-20.
Gustaf Johan Ehrensvärd och Erik Vilhelm Montan, Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof (Stockholm
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i Annerstedts universitetshistoria.28 Även Nils Fischerström lutar sig mot Skjöldebrand och Ehrensvärd i sitt avsnitt om den svenska ridutbildningens historia i Ridskolan å Strömsholm 50
år.29

Litteratur om svenska och utländska utbildningsinstitutioner till och med 1775
Den tidigaste ridundervisningen i Sverige tycks före 1600-talets mitt ha varit ganska löst organiserad, och baserad på någon form av lärlingssystem. Vad beträffar kavalleriet verkar man
framför allt ha löst utbildningsfrågan inom regementet. Adelns pojkar kunde antingen ha egna
stallmästare, vistas hos släktingar och vänner där det fanns möjlighet till undervisning, bli antagna som ridpager vid hovet eller åka utomlands. Från 1620-talet och framåt gjordes flera försök att få till stånd riddarakademier där bland annat ridundervisning skulle erbjudas. Om denna
period och tiden fram till dess att krigsskolan på Karlberg grundades 1792 skriver Wilhelm
Sjöstrand i sin doktorsavhandling från 1941.30 Avhandlingen bygger på grundliga arkivstudier,
där Sjöstrand bland annat lyckats finna spår i källmaterialet av den första riddarakademin som
upprättades i anslutning till Riddarhusets byggande, samt av drottning Kristinas kortlivade akademi på Rörstrand.
Även Taube, Lawe och Fischerström har skrivit om ridundervisningens historia i Sverige.
Taube och Lawe fokuserar på akademiridskolan i Uppsala, medan Fischerström tar ett bredare
grepp och även täcker in akademiridskolan i Lund. Ingvar Fredricson skriver om den tidiga
ridundervisningen på Flyinge i Flyinge – Hippologi från medeltid till nutid.31 Samtliga dessa
framställningar är av populärhistorisk karaktär och ganska kortfattade.
Under det senaste decenniet har ett par ambitiösa studier utgivits rörande europeiska ridakademier. Ett värdefullt tillskott är historikern Corinne Doucets avhandling om franska ridakademier före revolutionen.32 Doucet avhandlar ridakademiernas historiska kontext och de villkor
under vilka de franska akademierna uppkom, med fokus på relationen mellan makthavarna och
akademierna. Hon undersöker också hur akademierna var uppbyggda och hur de finansierades.
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Slutligen beskriver hon ridakademiernas huvudaktörer – stallmästarna, eleverna och hästarna.
Doucet lyckas i sin framställning komma flera steg närmare ridakademiernas vardag än vad
tidigare forskare gjort. De franska akademierna behandlas också i en grundlig litteraturstudie i
den andra delen av Daniel Roches planerade trilogi om hästens kulturhistoria i framför allt
Frankrike under tidigmodern tid.33 Roche beskriver hur de franska ryttarna tar till sig den italienska manegeridningen och adopterar den som ett viktigt sätt för eliten att uttrycka makt och
förfining. Han blickar också över gränsen, bland annat mot det tyska språkområdet där han
hämtar en del av sitt stoff från Norbert Conrads kartläggning av ridakademier. Denne fokuserar
främst på 1600-talets akademier, men sträcker sig i vissa fall även längre fram i tiden.34 Ytterligare en avhandling tar upp de tidiga italienska och franska akademierna, nämligen Treva J
Tuckers From destrier to danseur, där författaren framför allt fokuserar på vilken typ av utbildning dessa akademier erbjöd.35

Forskning om stallmästarens yrkesroll
Den aspekt på ridkonsten som främst verkar ha lockat forskarna är dess funktion för att manifestera kulturellt kapital och makt. Mycket fokus har legat på ridutbildningen som medel för att
utveckla olika dygder hos eleven, och på de arenor där ridskickligheten har visats upp. Vad
gäller stallmästarna har framför allt författarna till de ridläror som kan sägas utgöra en hippologisk kanon fått uppmärksamhet, och då främst för sitt skrivande. Det är mer sällsynt med
forskning som berör stallmästarnas vardag, utbildning och karriärvägar. Även här är det Doucet
och Roche som står för tunga bidrag till förståelsen för denna grupps yrkesvillkor. Doucet har
till exempel lyckats identifiera en mängd stallmästare vid olika ridakademier i Frankrike under
1600- och 1700-talen, samt i flera fall lyckats spåra deras sociala bakgrund. Hon tar också upp
deras utbildningsbakgrund och karriärvägar i ett avsnitt. Roche skriver bland annat om hierarkier i elitens stallanläggningar och de kungliga stallmästarnas maktställning. Han beskriver
dessutom arbetsförhållandena i de stora kungliga stallen, där en stallmästare kunde ha ansvar
för flera hundra anställda. Även Patricia Franz avhandlar stallmästarnas karriärsträvanden i The
horseman as a work of art.36 Hon beskriver bland annat stallmästarnas position i förhållande
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till sina arbetsgivare och i relation till behärskandet av den statusfyllda ridkonsten. Dessutom
diskuterar hon författandet av ridläror som karriärstrategi.

Tidig veterinärmedicinhistoria i Sverige.
Linnélärjungen Peter Hernqvist (1726−1808) räknas av många som veterinärmedicinens fader
i Sverige, och därför tar många framställningar av veterinärmedicinens historia i landet sitt avstamp antingen i dennes resa till Claude Bourgelats veterinärskola i Lyon 1763, eller i grundandet av veterinärinrättningen i Skara 1775. Några verk sträcker sig dock längre bak än så i tiden.
Det kanske mest detaljerade är Otto Hjelts Svenska och finska medicinalverkets historia
1663−1812, som ger en ganska utförlig redogörelse för decennierna som föregick Hernqvists
resa och de omständigheter som ledde till dess genomförande.37 Hjelt är en av få författare som
nämner Leven, en annan är Henry Waxberg som uppmärksammar hans insatser inom veterinärmedicinen i inledningskapitlet till Bot för boskaps sot.38 Det finns även två kortare texter om
Carl von Linné och veterinärmedicinen, Ernst Schougs uppsats från 1925 och J G H Kinbergs
högtidstal från 1872.39 Linné har dock efterlämnat påfallande lite skriftligt material rörande
hästmedicin och få indikationer på naturen av sin relation till Levens verksamhet.

37 Otto E. A. Hjelt Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812. D. 2 (Helsingfors 1892).
38 Nils Olof Lindgren (red.) Bot för boskaps sot: Svensk veterinärmedicin 200 år (Skara 1975).
39 Ernst Schoug, Linné och veterinärväsendet (Uppsala, 1925); Johan Gustaf Hjalmar Kinberg, Linné och veterinär-vetenskapen: Föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-institutets i Stockholm femtioåriga jubileum (Stockholm
1872).
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Kapitel 1. Attribuering av manuskripten
Utgångspunkter för undersökningen av manuskripten
Vid undersökningens början begränsades min kunskap om manuskripten till den information
som står i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftskatalog.40 Kataloginformationen är kortfattad och tycks inte ha föregåtts av någon grundligare undersökning av manuskripten. Exempelvis
saknas några av titlarna från de band som rymmer flera skrifter, och ett par lösa blad med recept
som finns i en av volymerna nämns inte alls.41 Däremot står i vissa fall information från manuskriptens paratexter med i katalogen, till exempel uppgifter om dedikationer.42
Utöver kataloginformationen hade jag också läst Levens testamente och bouppteckning, och
där funnit ett stycke som nämnde hans manuskript: ”Alla Manuscripter, så wäl rörande Manegen, som mina dit hörande wettenskaper, så complette, som incomplette hwilcka icke förut
specifice till Kongl: Academie Bibliotheque blifwit disponerade, gifwas härmed till min son
Johan Adolph att med dem fritt och efter eget behag, så som sin wälfångna egendom disponera.”43 Utifrån formuleringen i testamentet antog jag att Leven under sin livtid valt ut ett antal
av sina manuskript och donerat dem till det som i våra dagar är Uppsala universitetsbibliotek.
Syftet med undersökningen av manuskripten var att försöka fastställa om så verkligen skett,
och i så fall vilka manuskript som ingick i donationen.

Steg 1: Den föremålsnära undersökningen
Form och material, signum
Halvfranska band
Det första man slås av när man undersöker de åtta banden samlat är att fyra av dem (UUB
D1360, 1363, 1376, 1378) är bundna i enhetliga band, om än i olika format. Det rör sig om
halvfranska band med rygg och hörn i ett skinn som ursprungligen tycks ha varit ljust nötbrunt.
Skarvarna till hörnens skinn är så släta att man nästan tror att hörnen är målade, men i de hörn
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Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftskatalog ”D”. Denna katalogtext finns återgiven i appendix

2.
41

UUB D1362.
Med paratexter avses i detta fall den text som inte hör till den centrala berättande textmassan, exempelvis
titlar, författarnamn, dedikationer och post scripta.
43
Stockholm, Riksarkivet, Svea hovrätt, Adliga bouppteckningar, SE/RA/420422/01/E IXb/102 (1775
28/10−22/12).
42
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som är söndernötta kan man se att det rör sig om ett separat lager material, och på pärmens
insida ser man porerna i skinnet. Pärmarna är klädda med ett finspräckligt papper som är mörkt
beige med svart och grå marmorering. Ryggarna har fem upphöjda bind med prägling dels i
form av förgyllda linjer på ömse sidor om binden samt vid ryggens över- och underkant, dels
en namnetikett i beige skinn med förgylld inramning mellan översta och näst översta bindet.
Bandens enhetlighet förstärks genom etiketternas text: ”EKELUNDS MSCR. N.1 [−4]”. UUB
D1378 avviker genom att ”EKELUNDS” är skrivet i en mindre bokstavsstorlek för att få plats
på den smalare ryggen. I övrigt är typsnittet lika. Ovanför översta bindet sitter pappersetiketter
med Uppsala universitetsbiblioteks signum. Samtliga band har på frampärmens insida en gul
pappersetikett med texten ”Uppsala Univ. Bibliotek” och signum. Snitten är i de flesta fall råa,
inklusive försättsbladen. Det som är skuret är ojämnt och klumpigt utfört.
Pappband
UUB D1377 är ett pappband i grågrön papp med två bind. Ryggen är nött och blekt. Högst upp
på ryggen sitter en pappersetikett med Uppsala universitetsbiblioteks signum. På frampärmens
insida en gul pappersetikett med texten ”Uppsala Univ. Bibliotek” och signum. Snitten är
skurna och marmorerade i finspräckligt rött.
UUB D1361 är ett pappband i grågrön papp med två bind. Ryggen är trasig och blekt. Högst
upp på ryggen sitter en pappersetikett med Uppsala universitetsbiblioteks signum. I frampärmens övre vänstra hörn står skrivet med bläck ”D.1361” samt med urblekt bläck ”Hippografie”.
I frampärmens nedre högra hörn står ”Cederhielms samling”. På frampärmens insida en gul
pappersetikett med texten ”Uppsala Univ. Bibliotek” och signum. Snitten är övervägande råa,
kan möjligen vara nötta. I volymen ligger även ett löst häfte utan pärmar samt tre lösa ark.
UUB D1375 är ett pappband i gråblå papp med fyra bind, två högt upp på ryggen och två lågt
ner. Högst upp på ryggen sitter en pappersetikett med Uppsala universitetsbiblioteks signum.
På frampärmens insida en gul pappersetikett med texten Uppsala Univ. Bibliotek och signum.
Där under står i utflutet bläck ”Ekelund [om] Häst[ars] rörelser Ridskola[n]”. Snitten är skurna
runt om men är inte dekorerade.
Övriga band
UUB D1362 har en pärm av ett bronsfärgat metallglänsade papper, vars yta känns som om den
skulle kunna vara vaxad. Den är amatörmässigt bunden med stora stygn som löper utanpå ryggen, och är snarare att betrakta som ett häfte. Det bronsfärgade pappret är vikt runt bakpärmens
tre sidor och limmad. På frampärmen är det bara vikt runt övre och undre kanten, och är fastsytt

22

i hörnen med enstaka, ganska klumpigt utförda stygn i dubbel grov tråd. Högst upp på ryggen
sitter en pappersetikett med Uppsala universitetsbiblioteks signum. På frampärmens insida en
gul pappersetikett med texten Uppsala Univ. Bibliotek och signum samt en bläckanteckning
”Uppsala Univ Bibl.”. På första sidan står siffran ”9159” i bläck. På sista sidan ”N:o 60”

De halvfranska banden.

Storlek/format
Banden är i formaten kvarto och oktavo, och skiljer sig åt i storlek även inom formaten. Av de
fyra halvfranska banden är ett litet oktavo (UUB D1360), ett stort oktavo (UUB D1363), ett
kvarto (UUB D1376) och ett stort kvarto (UUB D1378). Här förefaller det troligt att bokbindaren har bundit samman de skrifter som har samma storlek. De tre pappbanden är i kvarto av i
stort sett samma storlek som UUB D1376. Det bronsfärgade häftet (UUB D1362) är en liten
oktavo.

Papper
Initialt hade jag stora förhoppningar om att pappret skulle kunna vara en värdefull särskiljande
eller sammanbindande faktor för manuskripten. Att extrahera och använda denna information
visade sig dock vara betydligt svårare än vad som inledningsvis tycktes vara fallet. I och med
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att manuskripten var så små var det svårt att se annat än fragmentariska bitar av vattenmärkena,
inte minst i de fall där sidorna dessutom var fullskrivna med text eller hårt bundna. Vissa vattenmärken visade sig också förekomma i olika snarlika varianter, vilket gjorde det vanskligt att
försöka identifiera dem utifrån små delar av varje märke. En möjlighet till identifiering skulle
kunna vara att jämföra de små delarna med hela avbildade vattenmärken i en bok. Jag har dock
inte lyckats finna någon för ändamålet lämplig litteratur.
Här har jag i stället fått bedöma pappret utifrån materialitetens påverkan på mina sinnen –
hur de känns att vidröra och hur de ser ut. I vissa fall har det gått att koppla papperskvaliteter
till händer. Den hand som jag benämner H2 nedan förekommer ofta på tjockt papper av hög
kvalitet, oavsett om det är i de halvfranska banden eller pappbanden. När den hand jag benämner H1 och H1ä har skrivit brödtexten är pappret ofta tunnare och av lägre kvalitet, och det
finns ofta lägg av olika sorters papper i samma skrift. Pappret i dessa skrifter har påfallande
ofta fläckar eller påverkan av fukt. Sammanfattningsvis har jag dock inte kunnat dra några avgörande slutsatser om pappret som särskiljande eller sammanbindande faktor för manuskripten.

Signaturer och attributioner
Hittills har jag undersökt manuskripten band för band och huvudsakligen fokuserat på deras
materialitet. Resten av steg 1 rör data som uttrycks i text, och som rör de enskilda skrifterna.
Hädanefter kommer jag därför att använda subkategorier till bandens signum i form av en gemen bokstav som suffix. 44 De halvfranska bandens ryggtitlar kan betraktas som en typ av attribuering till Leven, därför har de skrifter som ingår i dessa band försetts med en asterisk i tabell
1.

44

Se förteckning i appendix 1.
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Tabell 1: Signaturer och attributioner
Signum

Signatur/attribution

UUB D1360*
UUB D1361a

”Cederhielms samling” på frampärmen. Monogram i bläck ”GLC” på främre försättsblad.
Attribuering ”Kongl: Stallmästaren och Riddaren Johan Lewen Ekelunds Hippographie…”
på titelsidan. Signatur ”Germund Ludv: Cederhielm” på titelsidan.

UUB D1361b

Attribuering på titelsidan ”[…] af Herr Stallmästaren och Riddaren Johan Leven Ekelund i
Upsala”. Signatur på titelsidan ”G. L: Cederhielm”.

UUB D1361c
UUB D1361d
UUB D1361e

Attribuering ”Dessa recepter feck jag af Stallmästaren Eklund i Upsala år 1771.”

UUB D1362a

Signatur på främre försättsblad ”[…] antecknadt af Adolph Lud: Stiärneld…” samt attribuering ”Stallmästaren och Riddaren Eklund […]”. På titelsidan en attribuering till ”Johan
Lewen Eklund” samt ett lacksigill med samma motiv som mittpartiet i friherrliga ätten nr
236 Stiernelds adelsvapen.

UUB D1362b

Se UUB D1362a

UUB D1363a*
UUB D1363b*

Titelsidan, överstruken attribuering: “[…]utur Stallmästaren Ridd: Johan Leven Ekelunds
[…]”

UUB D1363c*

Titelsidan, överstruken attribuering: ”[…] utur Stallmäst:[n] och Riddaren Johan Leven
Ekelunds […]”

UUB D1363d*
UUB D1363e*
UUB D1363f*

Attribuering på titelsidan: ”[…] af Kongl Stallmästaren och Riddaren Johan Leven
Ekelund.”

UUB D1375

Attribuering på titelsidan ”Kongl: Academie Stallmästarens Johan Lewen Ekelunds […]”

UUB D1376a*

Attibuering på titelsidan till ”Kongl. Academie Stallmästarens Johan Leven Ekelunds […]”

UUB D1376b*
UUB D1376c*
UUB D1376d*
UUB D1376e*
UUB D1377

På främre försättsblad monogram ”GLC” samt ”Cederhielms samling”. På titelsidan attribuering: ”[…] af Kongl. Stallmästaren och Riddaren Johan Leven Ekelund. Upsala.”

UUB D1378*

På titelsidan attribuering: ”[…] af Konglige Stallmästaren och Riddaren, Johan Leven
Ekelund”

25

Datering
I några av skrifterna finns årtal angivna som redan i steg 1 ger information som kan användas
för datering. I vissa fall, som exempelvis UUB D1360, anges ett årtal som kan ses som tidigaste
datum (terminus post quem) för manuskriptets tillkomst. Detta manuskript bör tidigast ha tillkommit sommaren 1767, men kan mycket väl även vara senare. I andra fall har det gått att sätta
ett senaste datum (terminus ante quem) för manuskriptets tillkomst. Om det stämmer att Leven
år 1771 gav bort UUB D 1361e så kan det inte ha tillkommit senare än detta år. Vad gäller UUB
D1376a kan det finnas skäl att inte förlita sig allt för mycket på dateringen i noterna på försättsbladet. Det går inte att säkert säga om manuskriptet är så gammalt eller om detta är en av- eller
renskrift av ett äldre manuskript.
Tabell 2: Datering i steg 1
Signum

Terminus post quem

UUB D1360

Sommaren 1767. Författaren beskriver en
lungsjukdom som härjade 1766 och konstaterar att den fortfarande grasserar den
sommaren han skriver texten, vilket antyder att det inte har gått allt för många år sedan utbrottet.

Terminus ante quem

UUB D1361a

Anges på titelbladet som utgiven 1771.

UUB D1361e

Notering att manuskriptet är en gåva från
Leven 1771.

UUB D1362a, b

Daterade på häftets frampärms insida till
vårterminen 1771.

UUB D1363c

Hösten 1772. Författaren beskriver att han
då avlivat en häst.

UUB D1363e

Kan dateras till tidigast 1752, eftersom
boken är tryckt detta år.

UUB D1376a

En not på försättsbladet där anger att det
är nedtecknat 1750 efter en upptäckt författaren gjort redan på [17]30-talet.

Se terminus post quem.

Händer
Att identifiera och särskilja olika händer är en svår konst, särskilt när händerna är ganska lika.
Det tar lång tid att skaffa sig goda grafologiska kunskaper, och jag är nybörjare i sammanhanget. Osäkerhetsfaktorn för de bedömningar som gjorts vid identifikationen av händer bör
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därför ses som hög. Händerna H5 och H2 har varit förhållandevis enkla att urskilja. H5 är en
mycket karaktäristisk, yvig och svårläst slängstil. H2:s hand är konstant och prydlig men också
personlig.
Redan i detta skede misstänkte jag att de händer jag kallar för H1 och H1ä tillhörde Leven,
framför allt eftersom H1 förekom i marginalanteckningarna, där den uppvisade ett likartat utseende i alla skrifter där sådana förekom. I de skrifter där denna hand förekom i brödtexten var
den mer variationsrik, framför allt i de två skrifter som av paratexterna att döma föreföll vara
tidiga (UUB D1376a, UUB D1376e). Detta kanske kan ses som ett tecken på att handstilen
förändrats över åren, men för att markera skillnaden har dessa i analysen fått benämningen H1ä.
UUB D1360 överbygger i viss mån skillnaden mellan H1 och H1ä eftersom handstilen inom
skriften är variationsrik. Det går dock inte att med säkerhet utesluta att H1ä är en annan persons
handstil.
Utifrån signaturerna i UUB D1361a, b samt UUB D1377 går det redan i detta steg att identifiera en hand, i tabellen benämnd H2, som G L Cederhielms. Handen H3 går med hjälp av
signaturen i UUB D1362 att identifiera som Adolph Ludvig Stiernelds.

UUB D1376e. H1ä i huvudtexten, korrigeringar i H1.
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Tabell 3: Händer
Signum

Hand

UUB D1360*

H1

UUB D1361a

H2 (Cederhielm)+H1

UUB D1361b

H2 (Cederhielm)

UUB D1361c

H4

UUB D1361d

H4

UUB D1361e

H3 (Stierneld)

UUB D1362a

H3 (Stierneld)

UUB D1362b

H3 (Stierneld)

UUB D1363a*

H1

UUB D1363b*

H6+H1

UUB D1363c*

H6+H1

UUB D1363d*

H6+H1

UUB D1363e*

H1

UUB D1363f*

H2 (Cederhielm)+H1

UUB D1375

H5

UUB D1376a*

H1ä+H1

UUB D1376b*

H1

UUB D1376c*

H1

UUB D1376d*

H2 (Cederhielm)

UUB D1376e*

H1ä+H1

UUB D1377

H2 (Cederhielm)

UUB D1378*

H6+H7+H8+H1

Sammanfattning av steg 1
Manuskriptundersökningen inleddes med hypotesen att Leven donerat ett urval av sina manuskript till Uppsala universitetsbibliotek under sin livstid, och syftet med undersökningen var att
fastställa om så skett och försöka urskilja vilka manuskript som omfattades av donationen.
Vissa observationer i steg 1 tyder på att somliga av banden i universitetsbibliotekets samling
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har egenskaper som i större eller mindre grad binder dem samman eller särskiljer dem från de
övriga banden.
Den mest uppenbara sammanbindande aspekten mellan manuskripten torde vara de enhetliga
halvfranska banden, med sin attribuering till Leven på ryggarna. Deras materialitet ger ett sådant övertygande intryck att det vore frestande att endast på grundval av detta kriterium välja
ut just dessa band att utgöra en enhet. Samtidigt finns det mycket som fortfarande är okänt om
bindningen, vilket medför att den är en opålitlig sammanhållande faktor. Så länge det inte går
att fastställa när bindningen är gjord, eller av vem, är det svårt att bedöma hur sannolikt det är
att den går att koppla till Levens donation. Urvalskriterierna för vilka manuskript som bundits
in, och i vilken ordning, måste ännu betraktas som okända.
Manuskriptens format tycks inte säga något avgörande om något samband mellan manuskripten, inte heller pappret. Däremot är det anmärkningsvärt att majoriteten av de skrifter som ingår
i de halvfranska banden antingen helt saknar attribuering och signaturer, eller har en överstruken attribuering. Alla de övriga skrifterna har tydliga attribueringar till Leven (utom två av de
lösa recepten, UUB D1362c, d). Detta skulle kunna ses som ett samband mellan manuskripten,
och stärker i så fall antagandet att de halvfranska banden utgör en enhet.
Ytterligare en sammanbindande faktor mellan de halvfranska banden är handen H1. Den förekommer i alla skrifter utom en av de som ingår i banden. På grundval av detta tillsammans
med enhetligheten i bindningen och de utelämnade eller överstrukna attribueringarna eller signaturerna bedömer jag att det är så pass sannolikt att de fyra banden utgör en enhet att jag kan
tänka mig att göra ett urval av dessa fyra band som fokus för min fortsatta undersökning, och
låta dem utgöra min textkorpus.

Steg 2: Jämförelser med liknande material
Utgångspunkter för steg 2
Steg 2 i en föremålsundersökning enligt Elliots modell går ut på att jämföra föremålet med
liknande föremål med känd proveniens. Omfattningen av undersökningens andra steg beror i
hög grad på vilka frågor utföraren önskar försöka besvara. Med utgångspunkt i resultaten av
steg 1 var en tänkbar frågeställning för steg 2 huruvida det kunde gå att hitta starkare kopplingar
mellan Leven och de fyra utvalda banden genom att göra jämförelser med liknande källmaterial.
Eftersom få av skrifterna i dessa band är attribuerade till någon författare, och eftersom samtliga
saknar signaturer, var det i detta skede av undersökningen av stort intresse att kunna identifiera
Levens hand.
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Levens hand
För att kunna identifiera Levens hand behövdes ett handskrivet dokument där handstilen med
hög sannolikhet kunde bedömas vara hans egen, och som med hög säkerhet gick att knyta till
hans person. En underskrift med hans namn fanns visserligen på det till Svea Hovrätt ingivna
testamentet, men det var svårt att avgöra om testamentet eller underskriften verkligen var gjorda
av Leven, om det var en avskrift, eller om det skrivits på diktamen. Handstilen i testamentet var
snarlik den som benämns H1 ovan, men det fanns vissa tecken på att det inte var skrivet av
Leven. Den senaste dateringen i testamentet var från den 14 september 1775, en vecka före
Levens död den 22 september.45 Det rör sig här om en stor textmängd, och det är inte orimligt
att ställa sig frågande till huruvida Leven kan ha orkat skriva så mycket i slutskedet av sitt liv.
Ett annat tecken var att det sigill som testamentets ”jag” skriver att han har bekräftat testamentet
med inte fanns på dokumentet utan föreföll vara ersatt med en tecknad rudimentär avbildning.
Alla namnunderskrifter i dokumentets huvuddel såg dessutom ut att vara skrivna med samma
handstil. Slutligen var rubriken som inleder dokumentets huvuddel ”Afskrifter.”
En sökning i Nationella arkivdatabasen visade dock att det fanns ett brev från Leven till Antony Lewenhaupt på Riksarkivet.46 Detta brev, som omfattade två ark, var skrivet i en handstil
som överensstämde med H1. Det var undertecknat ”Johan Levin Ekelund”. Ämnet för brevet,
en lång utläggning om en sjuk häst som Lewenhaupt skickat till Leven i Uppsala, styrkte sannolikheten att det rörde sig om rätt avsändare. Sammantaget styrkte brevets form och innehåll
antagandet att handen H1 var Levens.
Det material som undersöktes i steg 2 var ganska litet. Utöver de två nyss nämnda handlingarna tittade jag även på de övriga fyra banden i Uppsala universitetsbiblioteks samling, samt de
manuskript som ingår i Emil Ficks samling på Livrustkammaren.47 Härvid tillkom inga nya
uppgifter av värde för uppfyllandet av undersökningens syfte. Anmärkningsvärt var dock att
två av manuskripten i Livrustkammaren (Fick nr 31 och 33) var i Germund Ludvig Cederhielms
hand och i samma storlek som flera av hans manuskript på Uppsala universitetsbibliotek, nämligen kvartobanden UUB D1361, UUB D1376d och UUB D1377. Den enda undersökta skriften
i avvikande storlek i Cederhielms hand är UUB D1363f, som är inbundet i ett stort oktavoband.
Just denna skrift förefaller dock ha blivit beskuren. Den har här och var invikta kanter och flikar

45

Uppsala, Uppsala läns landsarkiv, Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker,
SE/ULA/11632/F/2 (1741−1776).
46
Brev från Johan Levin Ekelund till Anthony Lewenhaupt 1752, Stockholm, Riksarkivet, Brevskrivarregister
Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar, Arkiv RA/720805.003, Volym E 5626.
47
Stockholm, Livrustkammaren, Emil Ficks samling nr 31-33.
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med marginalanteckningar av Leven. Dessa tycks ha sparats när någon beskurit sidorna, och
har därefter vikts in över sidorna för att inte sticka ut längre än de övriga sidorna i bandet. Det
verkar som om de finns en genomtänkt enhetlighet i de skrifter som är i Cederhielms hand. Det
är värt att notera i sammanhanget att Fick nr 31 har en marginalanteckning i Levens hand.

Steg 3: Källor till manuskriptens historia
Resultaten av steg 1 och 2 i undersökningen av manuskripten visar att de fyra halvfranska banden med stor sannolikhet utgör en enhet, och att det är troligt att det är Levens handstil som
förekommer i alla utom en av de skrifter som ingår i dessa band. Det har dock inte framkommit
några indikationer på huruvuda banden utgör en donation, och när denna i så fall har ägt rum. I
steg 3 återstår att undersöka andra källor och annat referensmaterial som kan ge mer information om bandens proveniens.

Donationen
I Uppsala universitetsbiblioteks arkiv finns en donationskatalog som innehåller förteckningar
över en del av de samlingar som skänkts till biblioteket.48 Levens donation fanns inte med i
den, däremot hittade jag donationerna av såväl Cederhielms som Stiernelds samlingar. Här bekräftades att UUB D1361 och UUB 1377 tillhört Cederhielms samling. Ett manuskript som i
förteckningen över Stiernelds samling i donationskatalogen benämns ”Hästens anatomi af J.L.
Eklund” motsvarar med all sannolikhet UUB D1362, Stiernelds anteckningar från Levens anatomiföreläsningar.
Universitets konsistorieprotokoll för Levens verksamhetsår liksom konsistoriets inkommande handlingar, Acta Consistorii, finns i Uppsala universitets arkiv. Sammantaget utgör de
ett stort, huvudsakligen handskrivet material som bitvis är svårgenomträngligt. Det finns dock
vissa genvägar för att slippa gå igenom allt material, i form av ämnesregister och excerpter.
Magnus Bernhard Swederus (1840−1911) har sammanställt en samling excerpter ur universitetsarkivet med stallmästare som tema, och en med exercitiemästare som tema.49 Där finns inga
upplysningar som rör Levens skrivande. Excerptsamlingen har dock ganska få poster. Mer omfattande är Berchs register, som rymmer ett omfattande ämnesregister med hänvisningar till
olika arkivhandlingar. I Berchs register har Leven en egen post, under rubriken ”Ekelund.”50
48

Uppsala, Uppsala universitetsbiblioteks arkiv, M, Donationskatalog.
M. B. Swederus, Stallmästare Excerpter ur Uppsala universitets arkiv. Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek,
Den ämnesindelade samlingen, UUB U65q.
M. B. Swederus, Exercitiemästare i allmänhet. Excerpter ur Uppsala universitets arkiv. Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, Den ämnesindelade samlingen, UUB U65o.
50
Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, Berchs register (fotokopia 1960), bd 2, s. 347.
49
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Under denna rubrik står bland annat att Leven ”[h]ar testamenterat Bibliotheket Manuskripter
i Häst Vetenskapen,”och en hänvisning till en handling i Acta Consistorii daterad den 9 september 1775.
I Acta Consistorii för 1775 återfinns mycket riktigt en donationshandling, komplett med ett
lacksigill föreställande vad som torde vara Levens vapensköld – med bland annat sporrar, stångbett och sablar.51 Bifogad till denna finns en lista över titlar. Titlarna i listan är inte alltid formulerade på exakt samma vis som titlarna på skrifterna i de fyra halvfranska banden, men likheterna är tillräckligt stora för att de ska vara tydligt identifierbara. Listan stämmer helt överens
med innehållet i banden.
I donationshandlingen anger Leven tre villkor för donationen. Han skriver att manuskripten
ska överlämnas till biblioteket i ett förseglat paket, och att detta inte får öppnas förrän efter hans
död. Han vill också behålla rätten att förbättra manuskripten, i fall han skulle tillfriskna. Slutligen ger han sonen Johan Adolph fullkomlig beslutsrätt vad gäller tryckning. I listan över titlar
understryker Leven i ett par fall att han ser sig som upphovsman till det han har skrivit. Han
förklarar att Systeme om Hästens Rörelser (UUB D 1376a) är ”rar” eftersom ingen annan författare har behandlat ämnet på samma sätt som han, och att såväl Absolute reglor till ridkonsten
(UUB D 1363f) som Häste-Skolan (UUB D 1378) beskriver hans egna metoder.

Datering
Med tre händer som går att knyta till personer kan det vara fruktbart att försöka få fler uppgifter
rörande datering genom att väga in biografiska uppgifter om personerna. Såväl Leven som Cederhielm återfinns i varsin artikel i Svenskt biografiskt lexikon.52 Ytterligare två personer kan
bidra med biografiska uppgifter för att precisera dateringen. UUB D1363a är en dedikation på
ett separat ark till Hans Henrik von Liewen, och UUB D1378 har en dedikation till Adam Horn.
Även dessa personer återfinns i Svenskt biografiskt lexikon.53 Både Horns och von Liewens
titlar räknas upp i dedikationerna, titlar som de har erhållit vid tidpunkter som anges i dessa
biografier. Leven benämns ”riddare” på flera av försättsbladen, en titel som han enligt ovan
nämnda verk får 1770. Dessutom kan man där läsa att Cederhielm studerade i Uppsala från 19
april 1768 till åtminstone 1772. För att bedöma sannolikheten att dateringen utifrån dessa personers titlar överensstämmer med manuskriptens ålder, bör man betänka att försättsbladen och
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dedikationerna kan vara gjorda vid ett annat tillfälle än manuskripten. Beträffande dedikationen
till von Liewen, som tycks vara en samlad dedikation för flera skrifter och som är gjord på ett
separat ark med Levens handstil, är det troligt att så är fallet. Försättsbladen tycks dock vara
skrivna i samma stil som de skrifter de hör ihop med, varför det är rimligt att anta att de tillkommit samtidigt.

Tabell 4: Datering steg 3 (uppgifter från steg 2 i kursiv).
Signum

Terminus post quem

Terminus ante quem

UUB D1360

Sommaren 1767. Författaren beskriver en
lungsjukdom som härjade 1766 och konstaterar att den fortfarande grasserar den
sommaren han skriver texten, vilket antyder att det inte har gått allt för många år sedan utbrottet.

Donationen 9 september 1775

UUB D1363a

Tidigast augusti 1772, eftersom det är det
år då Lewenhaupt blir utnämnd till överhovstallmästare.

Donationen 9 september 1775

UUB D1363b

Tidigast 1770, eftersom det är då Leven
blir riddare av Svärdsorden.

Donationen 9 september 1775

UUB D1363c

Hösten 1772. Författaren beskriver att han
då avlivat en häst.

Donationen 9 september 1775

UUB D1363e

Kan dateras till tidigast 1752, eftersom
boken är tryckt detta år.

Donationen 9 september 1775

UUB D1363f

Tidigast 1770, eftersom det är då Leven
blir riddare av Svärdsorden.

Donationen 9 september 1775

UUB D1376a

En not på försättsbladet där anger att innehållet är nedtecknat 1750 efter en upptäckt
författaren gjort redan på 1730-talet.

Donationen 9 september 1775

UUB D1376d

Tidigast 1770, eftersom det är då Leven
blir riddare av Svärdsorden.

Donationen 9 september 1775

UUB D1378

Tidigast från 5 oktober 1772, då Horn utnämns till riksstallmästare.

Donationen 9 september 1775

Sammanfattning av steg 3
I steg 3 har ytterligare en källa tillkommit som indikerar att skrifterna i de halvfranska banden
utgör en enhet. Donationshandlingen i Acta consistorii är i sig en övertygande källa, och dess
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uppgifter stärks ytterligare av de materiella likheter mellan skrifterna och banden som framkommit i steg 1 och 2. Utan att undersöka materialiteten skulle det vara svårt att avgöra vilka
av de skrifter som finns i dubbel uppsättning som hör till donationen. Nu förefaller det exempelvis troligt att det är UUB D1376a som är just det exemplar av Systeme om hästens rörelser
som Leven syftar till när han i donationshandlingen hävdar sitt upphovsmannaskap, och inte
UUB D1375. UUB D1376a är inbundet i bandet UUB D1376, det är skrivet i en okänd hand
som förekommer i ytterligare tre skrifter, och det har kommentarer i Levens hand. Vad dokumentet säger stämmer överens med vad materialiteten visar.
I detta steg har flera skrifter kunnat få uppgifter om datering, genom att information från
biografisk referenslitteratur har tillförts. Genom att studera donationsregistret har det också gått
att avföra UUB D1361 och UUB D1377 från undersökningen, då det har gått att bekräfta att
dessa band varit i familjen Cederhielms ägo fram till 1838. Samma gäller för UUB D1362, som
tillhörde familjen Stierneld fram till början av 1820-talet.

Steg 4: Analys
I manuskriptundersökningens första och andra steg har det gått att hitta vissa samband mellan
fyra av de åtta banden genom att studera manuskriptens materialitet. Dessa samband bekräftades ytterligare i det tredje steget, där donationshandlingen tillkom. Det torde alltså vara fullt
rimligt att påstå att donationen utgörs av UUB D1360, UUB D1363, UUB D1376 och UUB
D1378 och att författarskapet till de där ingående handskrifterna kan attribueras till Johan Leven
Ekelund. Dessa manuskript kommer att utgöra den korpus som jag baserar resten av uppsatsen
på.

Förlorade eller aldrig skrivna – manuskripten som saknas
I arbetet med undersökningen av manuskripten har det framkommit uppgifter som antyder att
donationen inte omfattar hela Levens författarskap. I testamentet nämns ett par arbeten som inte
finns representerade i donationen. Leven skriver att ”Therapeutiquen, eller min med egen hand
på svenska skrifna afhandling, om Botemedel för hästar, på sätt som jag dem i Ryssland practicerat, och mina myologiska Tabeller, lämnar jag wäl [Johan Adolph Leven] ock, likwäl med
det förbehåll, att han dem sedemera lämnar till Kongeliga Academiens Bibliotheque, på samma
wilkår, som de förra, att det är honom förbehållit, att sjelf eller genom någon annan till trycket
befordra.”54 Leven nämner även sin Therapeutique i UUB D1360 Genera morborum.55 I
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samma skrift nämner han också att han avser att vidareutveckla en veterinärmedicinsk aspekt i
sin Chirurgia.56 Denna nämns också i slutet av UUB D1376d.
Det är svårt att avgöra om dessa skrifter verkligen blivit skrivna eller inte. I Genera morborum skriver han att han ”[s]kall helder uti min Therapeutique anteckna hwad medel funnit
hwardt nyttig”, vilket antyder att den ännu inte är skriven. Av testamentet att döma tycks det
dock som om Therapeutique samt de myologiska tabellerna (en beskrivning av hästens muskulära system) verkligen har blivit skrivna. Chirurgia nämns inte i testamentet. Jag har sökt efter
dessa skrifter i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling, men de tycks åtminstone varken kunna återfinnas under rubrikerna veterinärmedicin, lantbruk, medicin eller allmän naturhistoria. Johan Adolph Leven tycks alltså inte ha uppfyllt sin fars önskan om att lämna Therapeutiquen och de myologiska tabellerna till biblioteket, trots att hans fars testamente med dess
önskemål finns avskrivna som en del av hans bouppteckning.57
Mycket retligt i sammanhanget är att både faderns och sonens bouppteckningar anger att deras böcker ska finnas uppräknade i förteckningar som inte finns i anslutning till dokumenten
och som jag inte kunnat spåra. För Levens del hade en sådan förteckning kunnat ge upplysningar om vilken hippologisk litteratur han ägt, och för sonens del huruvida han hade några av
faderns manuskript i sin ägo.

Materialiteten och skrivprocessen
Genom att studera manuskriptens materialitet är det i viss mån möjligt att bilda sig en uppfattning om hur skrivprocessen har gått till. De förmedlar intryck som är subjektiva och svårmätbara. Ta till exempel UUB D1360 Genera morborum som är en tjock bok om 403 sidor där
Leven kartlägger hästens sjukdomar med humanmedicinen som förebild. Här kan man följa hur
handstilen tycks variera med humöret och entusiasmen inför ämnet. När Leven är engagerad
och berättar hur han kunnat identifiera eller bota ett gäckande sjukdomsfall är handstilen spänstig och kärnfull. I de fall dessa utläggningar blir väldigt långa börjar bokstäverna förlora sin
distinktion och bli oläsliga – om än fortfarande skrivna med ett ampert tryck i pennan. När
beskrivningarna i stället rör sjukdomar som Leven inte verkar känna till så bra, tycks vara
mindre intresserad av, eller är osäker om de ens förekommer på hästar, blir trycket i pennan
svagare och bokstäverna slängiga. Även här tycks textinnehåll och materialitet gå hand i hand.
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Manuskripten i Levens hand är också påfallande ofta fläckiga och skamfilade, som om böckerna hängt med i rockfickorna under dagens arbete i manegen.
Levens hand är allt annat än prydlig, och det är inte svårt att förstå varför han har låtit andra
personer renskriva hans manuskript eller ta diktamen. Skrivprocessen har dock inte varit avslutad när deras arbete varit klart. De flesta av manuskripten som inte är i Levens hand har ganska
stora mängder kommentarer i marginalen, och i ett par fall tillagda post scripta. Villkoret i
donationshandlingen att han skulle få förbättra manuskripten om han tillfrisknade antyder också
att han inte kände sig riktigt färdig med dem.
Många av de skrifter som tidigare har attribuerats till Leven, både i och utanför Uppsala universitetsbiblioteks samling, är skrivna i Germund Ludvig Cederhielms hand. Det går inte att
bortse från att även de utgör en sorts enhet. De skrifter det rör sig om är UUB D1361a Hippografi, UUB D1361b Kundskap om Häst-Åldren, UUB D1363f Absolute Reglor till Ridkonsten,
UUB D1376d Om Hofslagare Konsten, UUB D1377 Absolute Reglor till Ridkonsten, Lrk Fick
nr 31 Systeme om hästens rörelser, Lrk Fick nr 33 Häste-Skolan. Dessa skrifter är påfallande
likartade i sitt utförande. Storleken är i stort sett densamma, pappret av hög kvalitet, texten
prydligt skriven med snygga marginaler och utan kludd. Försättsbladen har en likartad utformning. Tre av dessa skrifter, UUB D1361a, UUB D1363f samt Lrk Fick nr 31, har marginalia i
Levens hand. Av dessa hör endast UUB D1363f till donationen. Det är svårt att dra några direkta
slutsatser om Cederhielms roll i förhållande till Levens författarskap. En möjlighet är att han
fick lov att göra egna avskrifter mot att han hjälpte Leven att skriva rent manuskript eller ta
diktamen.
Frågan om Cederhielms roll i Levens författarskap har inte någon avgörande betydelse vad
gäller syftet med detta kapitel. Det är däremot en fråga som kan ha betydelse för textetableringen. Om man exempelvis ser marginalia i Levens hand som ett tecken på att han har varit
inblandad i ett manuskripts tillkomst, och som ett tecken på att han är dess upphovsman, så kan
det bli aktuellt att använda Cederhielms avskrifter som varianter. Då kan man också behöva
komma att ta ställning till frågan hur man ska betrakta de av Cederhielms avskrifter som saknar
marginalia.
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Kapitel 2: Kunskapsinnehåll och tänkbara
publiker
För att bättre förstå kunskapsinnehållet i Levens texter och vad han har att förmedla inleder jag
detta kapitel med en kartläggning av var och hur han har skaffat dessa kunskaper. Jag undersöker också vilka auktorer han har läst samt hur han värderar dessa. Därefter följer en beskrivning
av det hippologiska kunskapsläget i Sverige under åren då Leven var verksam, för att skissa
vilka utbildningsbehov som Levens kunskapsförmedling och författargärning skulle kunna ha
fyllt. Slutligen försöker jag dra slutsatser om vilka publiker Leven vänder sig till i sitt författarskap genom att studera textinnehåll, språk och utformning av manuskripten.

Levens kunskapsfält
När man läser Levens texter får man flera indikationer på att han på ett målmedvetet sätt har
försökt skaffa sig de kunskaper som krävdes för att arbeta som stallmästare i ett högklassigt
stall. Han refererar till sin ”wandrings tid” på flera ställen, och ger intryck av att ha sökt sig ut
på en bildningsresa där han arbetat sig från plats till plats och på så vis samlat på sig en utbildning med bredd och kvalitet.58 Stallmästarens yrkesutövande bestod oftast i att vara arbetsledare
på en hästanläggning. I arbetet kunde ingå att välja ut hästar för inköp eller avel, leda utbildningen av hästar för ridning och körning, leda rid- och körutbildningen för anläggningens personal samt organisera ekipagen inför resor, jakter, processioner och liknande. Dessutom var
stallmästaren ansvarig för hästarnas utfodring, hälsovård, dagliga skötsel och utrustning. Underställt sig kunde han ha beridare, hingstridare, fodermarsker, stalldrängar, hovslagare och
annan personal, som han behövde kunna ge råd och vägledning i arbetet. Inom hästvärlden
brukar man tala om att skickliga hästmänniskor har ett utvecklat ”hästöga”, alltså besitter en
god expertis efter att ha sett och upplevt en stor mängd hästar i olika situationer. I varje stall
eller arméförband som Leven besökte under sin vandringstid fick han se och rida en mängd nya
hästar, möta yrkesmän av olika slag, och se olika sätt att lösa problem med hästarna. Han fick
också del av de praktiker som utgör en stor del av det hippologiska kunskapfältet och som är
svåra, om inte omöjliga, att förmedla genom text.
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Hästkunskap och veterinärmedicin
Uppgifterna om var Leven har varit i sin ungdom är få, och den enda källa till dem som jag har
haft tillgång till är hans egna texter. Det är svårt att försöka pussla ihop dessa fragment till något
annat än en skissartad beskrivning av hans resa. Det verkar som att han har tillbringat ett par år
i Ryssland i sin ungdom. Kanske var han till och med uppvuxen där – i testamentet skriver han
att hans systers man bor i S:t Petersburg.59 I samma dokument nämner han att han har praktiserat
hästmedicin i Ryssland. Jag finner det inte osannolikt att han har skaffat en del av de kunskaper
han visar upp i sina skrifter just i S:t Petersburg.
S:t Petersburg var en dynamisk miljö för en ung man att vistas i under 1700-talets första
decennier. Peter den stores ambitioner att modernisera landet medförde att skolor öppnades,
utländska yrkesmän rekryterades för att undervisa i Ryssland medan ryssar skickades på bildningsresor över hela Europa för att skaffa sig kunskaper som var åtråvärda för Peters projekt.
Det var särskilt viktigt att förbättra armén och flottan, och kanske var det i kavalleriet som
Leven fick sin första undervisning i veterinärmedicin. I sin artikel om tidig teknisk utbildning i
S:t Petersburg skriver Max J. Okenfuss att den typen av undervisning riktade sig till militärer
och att det finns väldigt få källor som berättar om dess organisation och innehåll.60 Han konstaterar att många av lärarna var utlänningar som rekryterats av tsaren på grund av sina kunskaper.
Kavallerireformen var ett av kärnprojekten i arbetet att förbättra armén, och det bör ha varit
angeläget att öka kompetensen i hästmedicin genom att inkludera detta i den utbildning som
erbjöds militärerna.
Åtminstone från antiken och framåt fanns det i Europa professionella läkare för hästdjur.
Deras yrkestitlar var på grekiska hippiatros, på romerska mulomedicus (mulor ansågs av romarna vara förnämare riddjur än hästarna) och på tyska rossartzt.61 Under Levens verksamhetstid, 1700-talets två mellersta kvartal, utfördes kirurgiska ingrepp oftast av en annan yrkesgrupp,
hovslagarna, som ibland var så högt specialiserade att de fick en egen yrkestitel: kursmed på
svenska eller kurschmied på tyska. De hade ett välorganiserat utbildningssystem inom sitt skrå,
och just de tyska kurschmiede var berömda för sin höga kompetens. Det är inte osannolikt att
representanter för ovan nämnda yrkesgrupper kom till S:t Petersburg, eller att någon av de
hundratals officerare som från 1707 och framåt skickades från Ryssland till det tyskspråkiga
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området för att läras upp studerade hästmedicin eller hovslageri.62 En arméskola grundades i
S:t Petersburg 1719, men väldigt lite är känt om dess tidigaste verksamhetsår.
Antagandet att Leven lärt sig hästmedicin i kavalleriet styrks av en passage i UUB D1360
Genera morborum där han skriver att han följt med den ryska armén på ett fälttåg till Persien.
Detta torde syfta på det rysk-persiska kriget 1722−23.63 Under fälttåget observerade han bland
annat ett fall av elefantiasis, och opererade bort en urinsten stor som ett hönsägg från en tatarisk
häst genom ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Det förefaller som om han har tjänstgjort som någon
form av hästläkare i fält. I samma skrift nämner Leven också att han har arbetat som understallmästare i kavalleriet och som stuterimästare på flera stuterier.64

Ridkonst i manegen och i fält
Vid den tid då Leven påbörjade sin ridutbildning hade manegeridningen tappat mark som uttrycksmedel för att visa upp makt, status och förfining – åtminstone i det offentliga rummet.
Det var i stort sett slut med de pråliga karusellspelen och torneringarna inför stora publiker i
samband med kungliga fester och högtider, även om många kungar fortfarande red till sin kröning och följdes av beridna processioner till sina gravar. Manegeridningen tycks i allt högre
grad ha blivit en angelägenhet ryttare emellan, en konst som huvudsakligen utövades och diskuterades i manegen. Den utgjorde dock fortfarande ett viktigt kulturellt kapital för kavalleriofficerare, och det var självklart för kungligheter att ha skickliga beridare och skolhästar i sina
hovstall, liksom stallmästare som kunde utbilda dessa.
Manegeridningen började möjligen uppfattas som daterad av dem som inte var verkliga entusiaster. Karuseller med allegoriskt innehåll ingick i en hovkultur som hörde ett annat sekel
till. Ryttare runt om i Europa började i stället vid den här tiden att i allt högre grad intressera
sig för att rida fort. Genom att tillföra orientaliska hingstar till inhemska ston hade man i England avlat fram det överlägset snabba engelska fullblodet för kapplöpning, och rasens popularitet spred sig snart utanför landets gränser. I Frankrike talade man rent av om anglomani. Samtidigt kom nya influenser från öst när de ungerska husarerna med sin fartfyllda ridning och sina
lätt utrustade ryttare i ökande utsträckning såväl influerade det västeuropeiska kavalleriet.
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I S:t Petersburg hade pojkar erbjudits ridundervisning åtminstone sedan 1703, då Ernst Glück
öppnade stadens första gymnasium.65 Det gick troligen också att börja sin ridutbildning direkt
i de stora stallen, kanske som ridpage, för att sedan avancera i graderna och bli beridare. Leven
skriver att han han har haft kuriruppdrag för hovet, och att han då hade beridares grad. 66 Dessutom beskriver han hur han utbildat en värdefull häst på den ryska kejserliga manegen. Med
det syftar han sannolikt på det kejserliga stallet i S:t Petersburg, byggt mellan 1720 och 1723
efter att Peter den store ett par år dessförinnan besökt Grande Écurie i Versailles och blivit
inspirerad.67
S:t Petersburg var troligen inte förstahandsvalet för den som ville lära sig ridkonstens alla
finesser. De attraktiva ridakademierna låg mer centralt i Europa, främst i de italienska, tyska
och franska språkområdena. Leven nämner att han under sin resa har besökt maneger i bland
annat Italien, Sachsen och Köpenhamn. Den han håller högst är den i Wien (nuvarande Spanska
ridskolan), där han skriver att den gamla italienska traditionen fortfarande var stark.68 Detta var
viktigt för Leven, som ”från ungdom inhemtad den italienska skolan som den säkraste och påliteligaste”.69
Ridkonsten är till sin natur sådan att en stor del av kunskapsinhämtningen måste ske praktiskt,
genom förmedling från individ till individ. Genom att rida utbildade hästar lär sig eleven att
använda sin kropp på hästryggen, och att känna hur det känns när hästen arbetar på ett korrekt
eller felaktigt sätt. Den utbildade ryttaren kan sedan föra över sina kunskaper till en outbildad
häst. Genom att vistas vid olika maneger bör Leven ha fått möjlighet att rida många välutbildade
hästar under ledning av erfarna stallmästare. Kanske upplevde han sig i Wien vara nära den
italienska ridkonst han lärt sig att beundra, en ridkonst han lärt sig i mer utspädd form på någon
manege i norr, eller kanske läst om i någon av de ridläror han studerat.

Leven och ridlitteraturen
I Levens skrifter, särskilt de som handlar om ridning, återfinns många referenser till andra författare och ryttare. Sammantaget ger de god bild av var Leven hämtade sina ideal för ridkonstens utförande. Dessa går att spåra till 1500-talets Neapel, närmare bestämt till Giambattista
Pignatellis (ca 1525−1600) berömda ridskola. Det finns mycket få uppgifter om Pignatelli och
65
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hans bakgrund i forskningen.70 Han gav aldrig ut någon ridlära, däremot finns två avskrifter av
ett manuskript som attribuerats till honom. Dessa förefaller fram till nyligen ha varit okända
utanför sina arkiv.71 Två av Pignatellis elever kom att få stort inflytande över ridkonsten i Frankrike. De skrev viktiga ridläror som hör till kärnan i ridlitteraturens kanon. Den ena, Antoine de
Pluvinel, tillbringade sex år hos Pignatelli och ansåg att denne var seklets största hästkarl. Den
andra, Salomon de de la Broue, erkände Pignatelli som den störste mästaren han mött.72 Det är
troligen genom dessa författare, och möjligen genom muntlig tradition på manegerna, som Leven har mött Pignatelli och bildat sig en uppfattning om honom som den störste mästaren.
Salomon de de la Broue (1552−1602) vistades i Neapel på 1580-talet, och tillbringade huvuddelen av sin tid hos Pignatelli. Många franska adelsmän sökte sig vid denna tid till Italien
för att träna ridning, eftersom det i hemlandet varken fanns tillräckligt bra hästar eller ridmästare. Patricia Franz skriver att de la Broues resa var ett medvetet försök att göra något åt detta,
något som han gärna framhävde. Hon beskriver hur de la Broue i sin framställning anklagar
sina landsmän för att sakna tålamod och ihärdighet nog att fördjupa sig tillräckligt i ridkonsten
för att bemästra den, medan han själv hängivet har fördjupat sig i Pignatellis lärdomar.73 Leven
tar fasta på detta argument när han beskriver de la Broue som den bästa uttolkaren av Pignatelli,
”emedan han nio års tid uthärdade hos sine mästare och besynnerl: hos den namnkunnige Pigniatelli uti Neapel”.74 De la Broues ridlära i tre delar, från och med andra upplagan känd under
samlingsnamnet Le Cavalerice François [sic], var den första ridläran som trycktes på franska.75
Böckerna tar bland annat upp hur man rider de olika turerna i manegen, hur man hanterar olater
hos hästarna, och hur man betslar dem.76 De beskriver också de dygder och goda egenskaper
som prinsar och adelsmän bör besitta, och hur stallmästare och pager ska uppföra sig.77 Pagerna
var unga adelspojkar som utbildades och uppfostrades i stallen, och stallmästaren hade en viktig
roll i detta. De la Broue hade själv haft den rollen i egenskap av grand écuyer hos hertigen
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d’Epernon och som kunglig écuyer ordinaire. Något som bekymrade de la Broue var att ridkonstens popularitet i Frankrike hade lett till en viss utarmning av den. Fåfänga och otålighet
hade fått ryttare att försöka härma mästarna utan att förstå och behärska deras metoder, och som
resultat hade de förstört en mängd hästar. Han ansåg att det inte var sann ridkonst, utan fusk.78
Detta är en synpunkt som även Leven återvänder till gång på gång i sina texter.
Antoine de Pluvinel (ca 1552−1620) sändes till Italien redan som ung pojke, och tillbringade
sex år i Neapel där han bland annat studerade för Pignatelli. Han blev tidigt berömd för sin
skicklighet och rekryterades av Charles IX:s stallmästare att träda i kungens brors, hertigen av
Anjou, tjänst. 1594 öppnade han en adelsakademi i Paris Där han erbjöd han undervisning i
exercitier som ridning, matematik, måleri och musik.79 Den ridlära han skrev men inte hann
färdigställa publicerades postumt i två olika versioner. Den första, Maneige royal, publicerades
av Crispin de Pas 1623 och innehöll de planscher som Pluvinel beställt, men texten baserades
på ett ofullständigt utkast som påstås ha stulits från Pluvinel av hans tjänare efter hans död. Den
andra, L’Instruction du Roy en l’exercice et monter à cheval, publicerades 1625 utifrån de manuskript Pluvinel deponerat hos René de Menou.80 Franz påpekar att det inte går att verifiera
huruvida denna version är trogen manuskripten, eller om de Menou (som även publicerade ridläror under eget namn) har gjort tillägg eller ändringar i texten.81 Bägge böckerna presenterar
sitt innehåll i en berättelse i form av en fiktiv ridlektion, där Pluvinel undervisar kungen i manegeridningens finesser i dialogform understödd av sin elev Monsieur le Grand.82 Liksom i de
la Broues böcker har ryttarens dygder en framträdande roll i diskussionen. Leven ger inga upplysningar om vilken eller vilka av dessa två böcker han har läst.
William Cavendish, hertig av Newcastle (1593−1676), studerade ridning vid det engelska
hovstallet under Pierre Antoine Bourdin tillsammans med prins Henry, i vars tjänst han senare
inträdde.83 Så småningom blev han informator åt den blivande Charles II av England. Under
inbördeskriget tvingades han fly landet, och slog sig ner i Antwerpen där han öppnade en ridakademi i anslutning till det hus han hyrde av Paul Peter Rubens änka. Newcastles första ridlära,
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Méthode et invention nouvelle de dresser les chevaux, publicerades på franska 1658 under exilen.84 Efter återkomsten till England skrev Newcastle om boken, nu på engelska, under titeln A
new method, and extraordinary invention, to dress horses. 85 Den franska boken hade vackra
planscher, medan den engelska saknade illustrationer. 1743 kom en engelsk översättning av den
franska boken, illustrerad med planscherna, under namnet A general system of horsemanship.86
Böckerna har ett liknande upplägg som de la Broues, men utan de omfattande avsnitten om
betsling och utan diskursen kring ryttarens dygd. I stället är böckerna mer pragmatiskt inriktade
på hästens träning, där Newcastle också för in nya element och övningar.
Leven tycks ha läst Newcastles böcker på flera språk. Han rekommenderar nämligen läsning
av: ”[h]älst Newcastells bok skrifvet af honom sjelf på Engelska sproket, men icke den franska
af Solleisel öfversatt, mindre den på tyskan, ty de äro corrumperade och icke efter autorens rätta
mening”.87 De franska och tyska översättningar han talar om är troligen de som förekommer
parallellt i en bok som gavs ut i Nürnberg 1700.88 Det rör sig då om översättningar av A new
method, and extraordinary invention, to dress horses. Det är troligen också där Leven har sett
de kopparstick om vilka han i en marginalanteckning till Häste-Scholan skriver att vissa inte
visar övningarna rätt utförda.89 Frågan är vilken av de engelska versionerna han läst, och om
han kände till att de var olika. Om det är den sena A general system of horsemanship han har
läst är det föga förvånande om han är missnöjd med översättningarna till tyska och franska.

Det samtida kunskapsläget i Sverige
Undervisning i ridning och hästmedicin
Det finns mycket lite forskning om ridundervisningen och undervisningen av kavallerister i
Sverige på 1700-talet. Lars Ericson lämnar dock några upplysningar om kavalleriofficersutbildningen i sitt bidrag till Karlberg – Slott och skola, som utgavs i samband med skolans 20084
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årsjubileum 1992.90 Enligt honom var det inte ovanligt att adelspojkar började tjänstgöra som
volontärer vid sina hemmaförband, där de gjorde sin gradpassering och så småningom befordrades till officerare. Efter krigsslutet 1721 började man inse att det fanns ett behov av en formaliserad militärutbildning, men de initiativ som togs på den fronten var spridda och inte alltid
uthålliga. Ett par kavalleriridskolor startades, till exempel vid Östgöta kavalleriregemente på
1740-talet och vid Levens gamla regemente Livregementet till häst på 1770-talet, troligen på
regementsofficerarnas eget initiativ. Adolf Fredrik startade en kadettkår i Stockholm 1748, med
utbildning i artillerilära, fortifikation, geografi, språk, ritning, teologi och ridning samt infanteri-, kavalleri- och dragontjänst. Ericson spekulerar om att en tanke bakom kadettkåren var att
ge Adolf Fredrik personlig kontroll över de blivande officerarna. Detta bekräftas i viss mån av
att kadettkåren raskt upplöstes efter kuppförsöket 1756.
Kanske ska återöppnandet av akademiridskolan i Uppsala 1739 ses i ljuset av en önskan att
formalisera den militära utbildningen. Ridskolans verksamhet hade då legat nere sedan 1702 på
grund av bristande finansiering. En beridare vid Hovstallet, Georg Friedrich von Walden, lyckades genom en begäran till Kungl. Maj:t utverka medel för att åter öppna ridskolan, och utnämndes 1739 till akademistallmästare. 1744 avancerade han till stallmästare över de kungliga stuterierna vid Strömsholm och Kungsör, och efterträddes av Leven.91 Ridskolan tycks ha blomstrat under Levens ledning, och möjligheten att få kvalificerad undervisning i ridning och hästkunskap lockade såväl studenter som arméofficerare.92 Två elevlistor från 1760 visar att studenterna detta år utgjordes av unga studerande adelsmän, officerare och underofficerare från
kavalleriet, samt en icke adlig piquer, som troligen arbetade mot fri undervisning.93 Det militära
inslaget bland eleverna är inte förvånande. Uppsala var nämligen vid denna tid i viss mån en
regementsstad. Den hade ingen fast garnison, men nästan varje sommar hade Upplands regemente möte på Polacksbacken och halva Livregementet till häst exercerade på Kungsängen.
Många av officerarna hade sina gods och boställen i stadens närhet.
Akademiridskolan i Uppsala kan ha varit den första utbildningsanstalt i Sverige som erbjöd
formell undervisning i veterinärmedicin, om än begränsat till hästmedicinen. Henry Waxberg
tycks vara en av få forskare som uppmärksammat Levens veterinärmedicinska gärning. I ett
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kapitel i Bot för boskapssot: svensk veterinärmedicin 200 år skriver han att namnet Johan Leven
Ekelund förtjänar att kommas ihåg i den svenska veterinärmedicinhistoriens annaler på grund
av hans anatomier av hästar och föreläsningar om hästens sjukdomar, föreläsningar som lockade stora skaror studenter.94 Här har Leven hamnat helt i skuggan av linnélärjungen Peter Hernqvist och den veterinärskola som denne grundade 1775.

Hippologisk litteratur på svenska
Utbudet av tryckta böcker och skrifter på svenska om hästar och ridkonst var försvinnande litet
under hela Levens livstid. En sökning i Libris på SAB-koderna ”Qdfd” och ”Rbe” ger sammanlagt 21 träffar på titlar publicerade fram till och med 1775, om man räknar bort kungörelser.95
Av de 21 skrifterna behandlar majoriteten hästsjukdomar och huskurer. De enda böcker som
rör ridning är översättningen av Claude Bourgelats Nya Newcastle som trycks 1752 (en tolkning
av hertigen av Newcastles Méthode et Invention Nouvelle de Dresser Les Chevaux, mer om
denna strax) och ett avsnitt i Johann Baptist von Sinds Konsten att utvälja betselstänger som
trycktes 1774.96
Det hade funnits ridläror i Sverige långt innan Nya Newcastle översattes. I adelsmännens
bibliotek fanns mästarnas böcker ofta representerade på italienska, franska och tyska. Den som
var tillräckligt högt uppsatt för att behöva en ridlära förväntades också vara tillräckligt bildad
för att kunna läsa den på ett främmande språk. En annan vanligt förekommande genre i adelsbiblioteken var hausvater-litteraturen, en slags handböcker i konsten att vara godsägare och
adelsman som spände över ämnen som lanthushållning, jakt och fiske. Det var ofta i denna typ
av böcker man hittade råd om hästköp och hästavel samt beskrivningar av och botemedel mot
hästsjukdomar.
Ridlärorna var ofta påkostade folioutgåvor med högkvalitativa planscher. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning de var praktiskt användbara, med sina ofta hårt idealiserade beskrivningar av turer och övningar, eller om de mest var till lyst. Den pragmatiske hertigen av
Newcastle tycks dock ha funnit sin publik även i de högsta kretsar i Sverige. I Kungliga biblioteket finns ett exemplar av Méthode et Invention Nouvelle de Dresser Les Chevaux som i tur
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och ordning har tillhört riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock (1640−1705), Karl XII:s stallmästare och ridlärare Gustav Hård (1674−1744) och Carl-Gustaf Tessin (1695−1770). På försättsbladet har Hård antecknat att ”denna bok är den besta nu i världen öfver alla ridböcker…
denna bok bör estimeras”.97
Det var också Newcastle som blev föremål för den första översättningen av en ridlära till
svenska, men då indirekt i en förenklad och omarbetad version från 1744, Le Nouveau
Newcastle, av Claude Bourgelat.98 Bourgelat var veterinär och vetenskapsman, och är mest
känd som den franska veterinärundervisningens fader. Han var verksam vid ridakademin i
Lyon, och hade så gott rykte om sig som ryttare att han fick ansvaret att skriva avsnittet om
ridkonsten till Diderots encyklopedi. Kavallerigeneralen Mattias Alexander von Ungern-Sternberg översatte boken, som har ett förord av Kungliga Vetenskapsakademiens sekreterare Per
Wargentin där denne betonar bokens nytta för utbildningen inom armén.
Även Sinds skrifter gavs ut för att täcka kavalleriets behov av läroböcker. Förutom ovan
nämnda skrift trycktes Den uti fält och på resa hastigt helande Häst-läkaren, en skrift om hästmedicin i fält.99 Bägge skrifterna översattes av majoren Jonas Sjöborg, och översättningarna
har dedikationer till Gustav III och hertig Carl där nyttan för kavalleriet nämns. Boken om
hästmedicin har dessutom ett företal av Per Wargentin, som meddelar att översättningen gjorts
under Kungliga Vetenskapsakademiens översyn. Det fanns ett undertryckt behov av denna typ
av litteratur. En kommission arbetade visserligen med ett kavallerireglemente under större delen av 1770-talet, men detta blev inte klart förrän 1779.
Veterinärskolan i Lyon fick snabbt efterföljare i hela Europa, och utgivningen av veterinärmedicinsk litteratur accelererade. Linnélärjungen Peter Hernqvist studerade vid Bourgelats skolor i Lyon och Paris 1763−66. Från 1773 och framåt publicerade han flera skrifter rörande hästar
och andra husdjur.
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Levens manuskript och deras tänkbara publiker
Vissa av Levens skrifter ger intryck av att höra ihop och forma identifierbara textkategorier
som tycks vända sig till olika typer av publiker. Det som binder dem samman är inte bara ämnesvalet utan även egenskaper som språk, stil, tilltal och utformning. Denna uppfattning stärks
i vissa fall genom exempelvis korsreferenser i skrifterna eller direkta angivelser i texterna.

Hästkunskap och veterinärmedicin för yrkesmän
Genera Morborum tycks vara riktad till läsare med medicinska förkunskaper. Språket är övervägande korthugget och ofta närmast katalogartat. Leven anger latinska och svenska namn på
hästsjukdomarna. Ibland gör han längre begreppsutredningar där han kan blanda in termer även
från andra språk om det behövs. Detta gäller särskilt sjukdomar som enligt Leven ofta blandas
ihop. Fallbeskrivningarna, där Leven beskriver sina egna erfarenheter av de olika sjukdomarna,
är ofta korta och torra. I vissa fall presenterar han berättelser som kan vara ganska dramatiserade, till exempel när det gäller svåra fall som han har löst eller andra människor som har behandlat hästar på särskilt dåraktigt vis. Han tycks förutsätta att läsaren är bekant med den latinska medicinska fackterminologin, och använder friskt franska låneord. UUB D 1360 Genera
morborum (Sjukdomsslagen) verkar som tidigare nämnts ha varit tänkt att ingå i ett sammanhang tillsammans med en Therapeutique om läkemedel mot sjukdomar och en Chirurgia om
kirurgiska ingrepp.
Ytterligare tre skrifter om hästkunskap tycks vara skrivna för yrkesmän. Dessa visar inga
tydliga tecken på att höra samman med varandra eller andra skrifter. I Hippo-graphia geometrica (UUB D1376b) redovisar Leven avmätningar av hästar med som har särskilt goda
kroppsproportioner. Syftet tycks vara att på ett vetenskapligt sätt fånga vad det är som gör en
bra häst bra, och att skapa rekommendationer för urval av sådana hästar. I skriften lånar Leven
en del av sin terminologi från geometrin. Språket är opersonligt, författarjaget undertryckt, och
skriften har karaktär av en manual med stegvisa instruktioner. Det sistnämnda gäller även för
Kort underrättelse om huruledes att pröfva om hästerörelser… (UUB D1376c) som är en instruktion i hur man väljer ut en bra ridhäst. Här är tilltalet mer kollegialt. I skriften beskriver
Leven hur en bra häst ska se ut. Han ger instruktioner i hur man ska observera hästens hållning
i stillastående och dess gångarter i rörelse samt vad man ska vara uppmärksam på när man
provrider den. Han tycks förutsätta att läsaren har grundkunskaper i hästhantering, men använder inte särskilt många utländska anatomiska termer.
I Om Hofslagare Konsten (UUB D1376d) är tilltalet annorlunda jämfört med de ovan nämnda
skrifterna, trots att Leven här tydligt vänder sig till yrkesutövare. Redan den inledande rubriken,
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”En gammal förfaren Stallmästares tal och undervisning till en Hofslagare”, skvallrar om att
han uppfattar hovslagare som en yrkesgrupp med lägre status och kunskapsnivå än han själv.
Tilltalet i denna skrift är skolboksmässigt och en aning mästrande. Leven ser noga till att staka
ut gränserna för vilka uppgifter som hör hemma i hovslagarens yrkesutövning (underförstått:
inte allt för avancerad kirurgi eller medicin), och varnar för farliga metoder. I dessa varningar
håller han dock en neutral ton, den bittra sarkasm som ligger och bubblar i flera av hans andra
skrifter hålls här i strama tyglar. Den behärskade stilen torde gå att koppla till det faktum att
detta är den skrift Leven i sin dedikation till Hans Henrik von Liewen tydligast anger att han
kan tänka sig publicera under eget namn.100

Den statusfyllda ridkonsten
Den grupp skrifter som har tydligast inbördes kopplingar är de tre skrifter som rör ridkonsten
och hästens rörelser. Här finns det generöst med hänvisningar mellan skrifterna, som dessutom
bygger på varandra innehållsmässigt.
I Systeme om hästens rörelser (UUB D1376a) beskriver Leven hästens olika rörelser. Hans
syfte verkar vara att fastställa en nomenklatur för rörelserna och att konstruera ett system som
visar hur de förhåller sig till varandra. Nomenklaturen är italiensk och liknar musikens och
dansens. De rörelser Leven beskriver har också mycket gemensamt med dans. Det handlar inte
i första hand om de gångarter som hästarna visar i frihet, utan om nyanserna i den skolade
hästens gångarter. Genom träning kan hästen fås att ”dansa” i olika typer av skolsprång, till
exempel den höga jämfotagaloppen courbette eller luftsprånget capriole. Men den kan också
röra sig i oändliga variationer av grundgångarterna skritt, trav och galopp, som av Leven delas
in efter skillnader i egenskaper som takt, tempo och kadens. Skriften är närmast lexikal och
innehåller ett högt specialiserat fackspråk med många låneord. Den innehåller även en del exempel från böcker eller från Levens egen yrkesutövning.
Den terminologi som Leven introducerar i Systeme om hästens rörelser kompletteras i Absolute reglor till ridkonsten (UUB D1363f). Boken behandlar, för att låna Levens egna ord:
[D]e nödwändigaste en Konst Ryttares methodique och regelbundne dess Kropps, Styrhandens och dess Skänklars förhållningar och operationer, på en efter naturliga mechaniska lagar tillriden häst: hwilka operationer aldeles mechaniqué, efter bägges människans och hästkroppens naturliga Lagar rättade, skola af mig uti min Häst Schola bli
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bättre uttydda och underwiste, huru de rätteligen skola warda exsequerade, och i hvilka
mål, att därmedelst tillbörligen dressera hästar.101

Det lexikala anslaget försvinner i Häste-Skolan (UUB D1378). Den beskriver i en berättande
men instruktiv text hur man tränar hästar. Författarjaget är mycket framträdande. Man får intrycket att Leven vänder sig till yngre ämbetsbröder som är jämbördiga honom i status. Han
ställer sig och sina läsare i relation till andra yrkesgrupper, som exempelvis stalldrängar. Stalldrängarna förväntas inte lära sig de saker han undervisar sina läsare i, utan läsaren ska leda och
övervaka deras arbete. Leven är frikostig med exempel och framhäver gärna sina egna framgångar, vilket jag kommer att fördjupa mig i i kommande kapitel. På ett par ställen skriver han
in sina läsare i en berättelse, som om de vore närvarande, som i följande passage där han nyss
gjort en lång utvikning: ”Men om min lärlinge, som är brinnande i hågen att utan återvändo
rida, ber jag om ursäckt, att jag honom och hans häst lemnade så lång hvilotid. Hans häst behöfde det, efter den af mine fatigantaste [mest tröttsamma] läxor jag plägar hästen tillmoda i
galoppen. Du, min lärlinge, lär förstå mig hvad jag menar, utan att jag dig behöfver påminna,
att vara sparsam med Snäcken skole öfning.”102
Det är uppenbart att Leven i dessa tre skrifter vänder sig till en läsekrets som består av skickliga ryttare, han skriver till och med rent ut i Absolute reglor till ridkonsten att han ”icke skrifvit
åt de oförfarne, utan allenast åt dem, som bemödat sig med handtverket”.103 Dessa skrifter är
sannolikt i lika hög grad en arena för Leven att visa upp sina kunskaper, som de är ägnade som
manualer.

Hästkunskap för allmänheten eller en plattform för kritik?
De tre kvarvarande skrifterna verkar vid första anblicken vara enkla, lättillgängliga handböcker
i grundläggande hästkunskap för en bredare allmänhet. Redan på första sidan av Kundskap om
hästars fel och lyten (UUB D1363c) skriver Leven att skriften är ”til den mindre kunniges efterrättelse”.104 Att En kort beskrivning på hästens utvärtes synliga delar (UUB D1363b) inte
ger någon större fördjupning framkommer i uppmaningen: ”Åstunda någon häste Karl detta och
litet närmare kundskap om hästens benlag och kjött tåg, så se min Korta på Svänska namn gifne
tabeller, och låte sig genom en i anatomien kunnig, visa bemälte delar.”105
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Första delen av En kort beskrivning på hästens utvärtes synliga delar är precis som titeln
anger en beskrivning på hästens utvärtes kroppsdelar. Den har en innehållsförteckning, som
återfinns högst upp på första sidan. Indelningen utgår från de stora delarna av hästens kropp
framifrån och bakåt – huvud, hals, framdel et cetera. Tilltalet är opersonligt och reglementsartat
med ett språk som innehåller färre låneord än genomsnittet av Levens skrifter. Han använder
svenska ord i stället för eller parallellt med specialtermer från andra språk – kjött tåg i stället
för senor, ögnehål i stället för pupill. Den svenska terminologin förefaller inspirerad av mekaniken: det talas om tåg, band, leder och länkar. Stilen är opersonlig och författarjaget i stort sett
osynligt.
I skriftens andra del, ”Anmärkningar och varningar” går Leven igenom en rad kirurgiska
ingrepp som utförs av hovslagare eller som beskrivs i böcker. Här blir språket mer värderande
och auktoritärt, särskilt när det gäller de (anonymiserade) personer som utför skadliga behandlingar. I beskrivningarna av vissa metoder blir han personlig och börjar relatera sig själv och
sina kunskaper till dem som föreskriver de olämpliga metoderna. I många fall är han närmast
raljant i sitt språk.
Kundskap om hästars fel och lyten har ett liknande upplägg. Första delen består av en instruktion i hur man letar efter olika fel hos hästar. Kroppen gås igenom exteriört kroppsdel för
kroppsdel, därefter följer ett avsnitt med invärtes fel, exempelvis lynnesfel. Även här är språket
opersonligt och reglementsartat, men har lite fler låneord, framför allt anatomiska termer. Det
kritiska innehållet finns i ett post scriptum. Det kritiska innehållet är mer kontroversiellt i denna
skrift än i D1363b. Där varnades för skadliga behandlingar, det förklarades varför de var skadliga, och det var huvudsakligen utövarna som blev föremål för Levens ilska. I D1363c angriper
han hela den svenska hästavelns tillstånd, och underförstått även de ansvariga för situationen.
Bland dessa torde flera av hans ämbetsbröder och uppdragsgivare ha ingått, så sådana uttalanden kunde ha varit riskabla. Kritiken rörande hästavelns usla tillstånd återkommer i två avslutande långa noter i Kundskap om Häste åldren (UUB D1363d). Skriften är en instruktion i hur
man bedömer hästens ålder genom att bland annat undersöka dess tänder. Här vill Leven demonstrera dels att han kan bedöma detta mycket högre upp i åldrarna än andra författare, dels
att hans metod har hög säkerhet. Texten har många validerande inslag där Leven ställer sig själv
i relation till andra författare. Även denna skrift har ett enkelt språk och få låneord.
Dessa tre skrifter har det gemensamt att de riktar sig till personer som ska köpa hästar, och
då framför allt ridhästar. I En kort beskrivning på hästens utvärtes synliga delar ger Leven
läsaren en svensk terminologi för att kunna tala om hästens delar. I Kundskap om hästars fel
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och lyten lär sig läsaren att undvika fel på hästen, och i Kundskap om Häste åldren att avgöra
hur gammal hästen är. Allt detta var viktigt för den som skulle köpa häst, och en häst var en
stor investering. Man kan tänka sig att rusthållare, godsägare, officerare, stallmästare och andra
kunde ha intresse av dessa skrifter, och att kunskapen som förmedlades kunde ha betydelse för
krigsmaktens ekonomi. Samtidigt är det också i stort sett samma grupp människor som har
förutsättningar att själva avla hästar. Det är troligen även en grupp med politiskt inflytande.
Genom att publicera sin kritik tillsammans med attraktiv ekonomiskt användbar kunskap skulle
Leven ha kunnat få möjlighet att nå ut till den målgrupp som hade haft störst möjlighet att
påverka det han kritiserade.
Den som har hjälpt Leven med renskrift eller diktamen för dessa tre skrifter har angett Leven
som upphovsman på försättsbladen. Detta har Leven senare kryssat över, vilket tycker på att
han kan ha tänkt publicera dem anonymt. I dedikationen till Hans Henrik von Liewen ber han
också denne att avgöra om dessa tre skrifter ska gå till trycket. Kritiken i dessa tre skrifter är
uppenbarligen av ett sådant slag att det kunde ha inneburit en risk för Leven att publicera dem.
Om man skalar bort de kritiska avsnitten får man tre nyttoskrifter på svenska av den typ som
skulle kunna ha varit intressant för en lärd sammanslutning som exempelvis Kungliga Vetenskapsakademien att ta upp bland sina handlingar.

Strävan efter en exakt terminologi
Leven strävade efter att främja användandet av tydliga och exakta terminologier inom sina kunskapsområden, vilket är mycket tydligt i hans texter. I vissa fall utvecklar han en svensk terminologi för det han vill presentera, i andra fall föredrar han italienska eller latin. Valet av språk
tycks framför allt styras av en önskan att uppnå en exakthet i terminologin. Leven är medveten
om att varje översättning innebär en risk för utarmning av det ursprungliga begreppet, och han
är särskilt misstänksam mot översättningar från italienska eller latin till franska där det är lätt
att låta sig luras av likheter mellan orden: ”Sant är det at en står [stor] del af Ryttare som göra
profession, haft och töra än hafva confuse begrep om bemäldte notioner, sedan man förändrat
och icke mera begripe de gamla italiänske termine artis, utan tro sig efter eget tungemåls likhet
at uttyda dem.”106 Ett annat exempel återfinns i Häste-Skolan där han noterar att: ”de af nyare
franske skolan med ordet Changements du main, förstå allenast Ryttare handens operation […]
[s]om dock alldeles icke var de gamle mästares mening utan mente de därmed hästens framfötters ombyte, ty de liknade hästens framfötter vid manniskjans [sic] händer, ock kallade hästens
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framfötter (gli mani) les mains… ”107 En förväxling mellan hästens framfötter och ryttarens
händer kan onekligen ställa till med en hel oreda för den som försöker följa en ridinstruktion.
Den här typen av förväxlingar förekom inte sällan inom ridlitteraturen. Det ansågs vara problematiskt att terminologin inte var konstant. En anledning till att det blev fel var att de som
översatte texterna från ett språk till ett annat inte alltid var ryttare.108 För Leven, som ansåg sig
tillhöra den italienska ridtraditionen, föll det sig mest naturligt att använda den italienska terminologin. Det framkommer inte i hans skrifter om han har använt någon italiensk bok som
förlaga eller om han har fått termerna traderade muntligen.
När det gäller medicinen använder Leven den latinska terminologin med Linnés Genera morborum som förlaga, och strävar liksom denne efter att koppla den till de svenska folknamnen
på sjukdomar.109 Ibland, när det finns risk för sammanblandning, anger han också sjukdomens
namn på andra språk, till exempel engelska, italienska, tyska eller franska. Ett sådant exempel
är kvickdrag, ett kroniskt luftvägslidande som ofta uppkom i stallmiljöer med dålig luft: ”Denna
så allmänt hos alla Nationer som äga hästar bekandta betydande och besynnerl. häste sjukan, är
dock af ingom tydeligare nämbt än allenast af de Swänske igenom ordet quickdrag […] icke
underliget at italienarna under namn af Bolsivo frantzoser med Pousive Engelsmänn med deras
Broken Winds, alla håller före sjukdomen wara en från andedrägt neml. Asthma och fehlet bestå
i lungorna…”110 Även i Kundskap om hästars fel och lyten, som annars är ganska fri från låneord, använder han en del latinska termer. Här får den franska terminologin ytterligare kritik:
”Förtänck intet min läsare att jag varit nödsakat hit sätta de Chirurgiske termer: dessa äro vissare, än de af okunnighet på franska, [a]f deras tiltrodde Häste Kennare, anförde termer.”111 Här
anar man en kritik mot inflytandet från Bourgelats veterinärskola. Skriften är från 1770-talet då
den franska veterinärmedicinska litteraturen hade börjat strömma in i landet.

Manuskriptens disposition och layout
Levens skrifter innehåller ofta texter där stora mängder komplicerad information meddelas med
hög frekvens. Här bidrar manuskriptens disposition och layout i hög grad till att göra texten
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mer eller mindre överskådlig och begriplig för läsaren. Det tycks vara handen snarare än innehållets karaktär och tillgänglighet som avgör layouten på sidorna. Det går inte att säkert avgöra
om Leven har haft en plan för manuskriptens disposition, eller om Cederhielm och de okända
händerna haft möjlighet att påverka utformningen.

Levens hand
Levens manuskript är generellt sett stökiga, tätskrivna och kluddiga. De är svåra att navigera i,
och är inte alltid konsekventa i sin organisation. Genera morborum (UUB D1360) har ett försättsblad som bara innehåller just de två orden. Därefter kastar sig Leven direkt in i systematiserandet av sjukdomarna, som han organiserar utifrån en hierarkisk taxonomi. Rubrikstorleken
följer ibland, ibland inte deras plats i hierarkin. Varje sjukdom presenteras med sitt latinska och
svenska namn, därefter ett stycke som beskriver symptomen, och slutligen ett längre eller kortare stycke med överskriften ”nota” eller ”anmärkning” som oftast innehåller en fallbeskrivning.
Leven använder sig av en hierarkisk taxonomi även i Systeme om hästens rörelser (UUB
D1376a) Han indelar hästens rörelser i ett system som blir svårare och svårare att skönja ju
längre in man kommer i texten. Hästens rörelser delas in i nivåerna ”generaila rörelser”, ”classer” och slutligen ”grader” som är den mest detaljerade nivån. Vissa ”grader” sorteras även
ihop i ”flockar” inom ”classerna”. Ibland använder han ordet ”slag” synonymt med ”grad”.
Systemet är mycket svåröverskådligt. Styckena är mycket långa, rubriker och termer är understrukna.
Hippo-graphia geometrica (UUB D1376b) samt Kort underrättelse om huruledes att pröfva
om hästerörelser… (UUB D1376c) består båda av textsjok med långa stycken. Den förstnämnda skriften har rubriker över de olika avdelningarna, men dessa är få. Det samlade intrycket man får av manuskripten i Levens hand är att det fanns flera goda skäl för honom än
dålig hälsa att anlita personer för diktamen eller renskrivning. Dessa manuskript hade nog varit
en utmaning för en sättare att överföra till tryck.

Cederhielms hand
Cederhielm är Levens motsats. Hans handstil är jämn och prydlig, marginalerna raka och
snygga, i vissa manuskript finns det spår av stödlinjer ritade med linjal. I Absolute reglor till
ridkonsten (UUB D1363f) redovisas tydligt skriftens ämne på försättsbladet. Där framgår det
också att den är första delen i ”Ridscholan”. Skriften har en inledning där Leven slår fast att
ridning bygger på tyngdlagen. Därefter ger han en systematisk genomgång över hur ryttaren
ska sitta till häst, kroppsdel efter kroppsdel, samt den terminologi som används för att ange hur
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ryttaren ska använda sin kropp till häst och olika skolkommandon. I denna skrift är layouten
luftig, styckena korta, och det förekommer ofta listor med understrukna termer eller numrerade
listor som anger i vilken ordning moment ska utföras. En liknande layout återfinner man även
i Om Hofslagare Konsten (UUB D1376d).

Okänd hand H6
De manuskript som är i handen H6 uppvisar lite olika karaktärer. Tre av dem, En kort beskrivning på hästens utvärtes synliga delar (UUB D1363b), Kundskap om hästars fel och lyten
(UUB D1363c) och Kundskap om Häste åldren (UUB D1363c), visar tecken på att det finns en
tanke bakom deras layout. Alla har försättsblad där skriftens ämne redovisas. I En kort beskrivning på hästens utvärtes synliga delar är materialet organiserat i en hierarkisk indelning i två
nivåer, stora delar (huvud, framdel, bakdel et cetera) och små delar (pannlugg, ögon, öron et
cetera). Avdelningen ”anmärkningar och varningar” är en lång löptext. Kundskap om hästars
fel och lyten går igenom hästen i korta stycken, kroppsdel för kroppsdel, som är mycket tydligt
uppställda. Rubriker och utländska termer är understrukna. I Kundskap om Häste åldren indelas
de olika åldrarna och perioderna i hästens liv med hjälp av klamrar i marginalerna, där dessa
presenteras med sammanfattande rubriker.
Häste-Skolan (UUB D1378) består i stort sett av långa textsjok, indelade i långa avsnitt med
rubriker. Upplägget går från att lära en ung häst att bli ledd i grimma till de mest avancerade
dressyrövningarna, och slutar med ett par avsnitt om hoppning och att vänja krigshästar vid
vapen. Leven förklarar själv att det är viktigt att utföra övningarna i samma ordning som han
beskriver dem: ”Jag skall bjuda till att efter mitt ringa pund, dock efter puissante och absolute
naturens lagar, att föredraga denna skole läxan i klaran dag, som jag gjordt med mine föregångare på ganska simpelt sätt, så att det ena hänger ihop med det andra, och att af den föregångne
den där påföljande åstadkommes.”112 Denna skrift är den enda som har illustrationer. Leven har
i marginalerna ritat exempel på olika mönster att rida för att träna hästen.

Sammanfattning
När Leven slog sig ner i Uppsala efter många år på resande fot förde han med sig kunskaper
inom flera discipliner, insamlade i många olika länder. Den kunskap han presenterar i sina
skrifter uppvisar såväl en imponerade bredd som ett icke föraktfullt djup. Den stora mängden
egenupplevda exempel han beskriver i Genera morborum tyder på att han har tillbringat mycket
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tid åt att dissekera hästar, och att hans kunskaper i anatomi till stor del grundar sig i egna observationer. Hans kunskaper i ridning kommer inte bara från lektioner på skolade hästar i mjuka
maneger, utan också från många ensamma timmar i sadeln som kurir eller under långa marscher
som den till Kerman i Persien.
Leven kom till Uppsala i en tid då tillgången till organiserad undervisning i ridning och hästkunskap var liten. Hans studenter och kollegor fick ta del av ett stort internationellt kunskapsfält
genom de ridlektioner, föreläsningar och anatomier som Leven höll. Det var troligen för dem
han skrev sina skrifter om ridning och veterinärmedicin. Han observerade vad som hände i hans
omvärld och oroades över utvecklingen på vissa områden. Detta försöker han varna för i några
skrifter riktade till en bredare publik. I nästa kapitel kommer jag att undersöka hur Leven uttrycker sin syn på kunskap och okunskap, och hur han underbygger auktoriteten och validiteten
i sina skrifter.
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Kapitel 3: Kunskapsvalidering
Levens skrifter är, som vi såg i föregående kapitel, varierade i sin stil och sitt tilltal både sinsemellan och inom enskilda skrifter. Ett sakligt och opersonligt tilltal kan plötsligt övergå i en
lång, dundrande utläggning om en företeelse som Leven ogillar, eller i en passage där han sirligt
beskriver någon av sina egna erfarenheter. Läsaren kan ana att Levens värld rymmer såväl vänner som fiender, och att han drivs av en vilja att hävda sina åsikter och rön i konkurrens med
andra idéer som han har svårt att acceptera. Skrifterna är fulla av passager där han använder
olika taktiker för att validera och legitimera sina egna kunskaper, samtidigt som han på olika
sätt nedvärderar sådant som han upplever som felaktigt. I detta kapitel kommer jag att analysera
vissa av dessa taktiker och belysa dem med exempel från Levens texter.

Italienska mästare och franska fuskare
Den sanna och säkra italienska skolan
Leven argumenterar ofta i sina ridläror genom att ställa den traditionella ridning han förespråkar
mot nyare tolkningar av hur ridkonsten ska utföras. Han söker sina ideal bakåt i tiden och skriver att Pignatelli och Newcastle är de enda mästare han erkänner.113 Han uppfattar det som hänt
med ridkonsten sedan Pignatellis tid inte som utveckling, utan som utarmning. Jag återkommer
till det sistnämnda i ett avsnitt längre ner. Som jag nämnde i förra kapitlet är det först på senare
tid man har uppmärksammat ett par manuskript attribuerade till Pignatelli. Det är alltså inte
särskilt troligt att Leven har haft någon förstahandskunskap om dessa eller deras innehåll. I
stället fick han förlita sig till Pignatellis två elever och deras troligen kraftigt idealiserade bild
av sin mästare. För Pluvinel och de la Broue bör det rimligen ha varit angeläget att validera sina
egna kunskaper genom att hänvisa till samt understryka storheten hos den mästare som lärt upp
dem. Jag vill hävda att även Leven använder sig av denna taktik. Genom att utnämna Pignatelli
till den störste mästaren och utse sig själv till en trogen uttolkare av hans metoder tillskriver
Leven sina kunskaper ett högt värde.
Leven hänvisar ofta till den ”italienska skolan, vars höga auktoritet han erkänner genom att
beskriva den som ”den säkraste och pålitligaste”.114 Han uppfattar de neapolitanska mästarna
som delar i en kedja där de är direkt sammanlänkade med den grekiska antikens tänkare. I en
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diskussion om terminologin för en ridövning skriver han rörande den samtida användningen av
ett ord: ”[D]e gamle ifrån Xenophon til Cola Pagano och efterfölgare i Neapel hade hel annan
mening…”115
Den grekiske fältherren Xenofon (ca 430−354 f Kr) författade vad som länge ansågs vara den
äldsta bevarade traktaten om hästkunskap och ridning, Hippike, som skulle komma att bli en av
de texter som senare inspirerade renässansens ryttare.116 Xenofon beskriver hur man tränar hästar för såväl krigstjänst som parad. De träningsmetoder han beskriver visar en påfallande stor
hänsyn till hästens mentalitet, och flera författare har uppmärksammat hur stor vikt han lägger
vid hästens arbetsvilja. I ett ofta citerat stycke skriver han:
…if you teach your horse to go with a light hand on the bit, and yet to hold his head well
up and to arch his neck, you will be making him do just what the animal himself delights
in. A proof that he really delights in it is that when a horse is turned loose and runs off to
join other horses […] he holds his head up […] arches his neck in the most spirited style,
lifts his legs with free action, and raises its tail. So when he is induced by a man to assume all the airs and graces which he puts on […] when he is showing off voluntarily, the
result is a horse that likes to be ridden, that presents a magnificent sight, that looks alert,
that is the observed of all observers.117

Sylvia Loch påpekar att Xenofons milda behandling av hästarna även hade en krass praktisk
betydelse. Hans träningsmetoder fungerade eftersom vänlighet och beröm förstärker inlärningen hos hästarna. De gav säkra och goda resultat, och en härförare som behövde utbilda
rekryter och hästar på ett rationellt sätt hade inte råd att misslyckas. 118 Det pragmatiska men
milda anslaget i Xenofons text går igen i Levens texter, till exempel i början av Häste-Skolan,
där han beskriver hur man på ett mjukt sätt utan att skrämma eller stressa hästen ska tämja den
och vänja den att låta sig ledas och ridas.119
Idén om en kedja av kunskap från mästare till mästare återfinns också hos en neapolitansk
ridmästare och författare i generationen före Pignatelli, nämligen Giovan Battista Ferraro. I sin
ridlära inkluderar han en närmast genealogisk kartläggning av olika ridmästare och deras skolor, och detta är en av få kända källor som lämnar några närmare upplysningar om det andra
namnet Leven nämner, Cola Pagano.120 Denne ska ha varit son till Ferdinand I av Aragoniens
ridmästare Monte Pagano. Cola Pagano ska ha tjänstgjort en period vid det engelska hovet, och
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återvände därefter till Neapel för att träda i prinsen av Oraniens tjänst. Han påstås ha utbildat
den mest berömda av de skrivande neaopolitanska ridmästarna, Frederico Grisone.
Leven räknar även Newcastle som en länk i kedjan, trots att avståndet mellan denne och
Pignatelli är längre än mellan Pignatelli och de la Broue. Newcastles ridlära utgör ett sällsynt
undantag från Levens generella misstänksamhet mot traderingar av det italienska kunskapsarvet. Av nedanstående citat förefaller det snarast som om han betraktar honom som ridkonstens
räddare från de franska uttolkare han tycker illa om, exempelvis Antoine de Pluvinel.
Jag vill allenast påminna [om] det man noga studerar på PIGNIATELLIS af de la Broue
beskrefne volter […] och begriper denna förträffeliga mästares afsikter, så lär man falla i
förundran öfver hans djupsinnige speculation för den tiden han lefde uti (felet är icke
hans, om de honom icke rätt begripa) såsom det geck med Manègens öfning efter honom,
att fuskeriet tog så öfverhand, därföre var det högst nödigt att en förnäm Herre Duc de
New Castle en Engelsman, i en lycklig tid för manègen uppkom, och sökte att förbättra
den tidens bruk, efter Plyvinels Method, med tvångsmedel att snart bli färdig, som de
trodde; men utgången blef att de skjämde mäst sina hästar, hvarmed de höll på att fuska
(nu att bättra sådant var ej möjeligit att föra de lättsinte hjärnor till Pigniatellis djupsinniga skola, utan voro de så faste vid pålarne som de varit därvid fastspikade) måste som
jag förmodar New Castle tänka på andra lindrigare tvångs medel som kunde vara säkrare
än de förres…121

Av ovanstående citat framgår att Leven inte dyrkar Newcastle förbehållslöst utan konstaterar
att även denne använder tvångsmedel för att bli färdig snabbare. Newcastles tvångsmedel är
däremot lindrigare än Pluvinels, och därför säkrare. Priset man får betala för att ta en genväg
(i form av ett sämre resultat) blir därför lägre med Newcastles mildare metod än med Pluvinels. Längre fram i den citerade skriften framkommer det också att inte heller Newcastles metod ger önskvärt resultat i just det här fallet.122

”De franske fuskare”
I Levens manuskript är orden ”fransoser” och ”franskt” närmast att betrakta som skällsord. En
anledning till detta är hans stora missnöje med det tillstånd han uppfattar att ridkonsten befinner
sig i bland ryttare som tillämpar vad han beskriver som ”nya metoder” med ursprung i framför
allt Frankrike. Levens egen inställning till hästträning sammanfattas bäst genom följande citat
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från Häste-Skolan: ”Kom ihåg den generala regeln, att allt godt icke vinnes med hastighet, därföre påminner jag om försigtighet och tålamod, ty igjenom lämpa och flit vinnes mycket godt.
Wet att Courage och dristigt mod, åstadkommes icke genom hugg och slag, hvarken i karlen
eller hästen.”123 I samma skrift understryker han hur viktigt det är att genomföra hästutbildningen systematiskt och inte slarva med det grundläggande arbete som ska förbereda hästen för
svårare övningar. Han konstaterar: ”är grundwalen icke ricktig, illa anlagd, så warder påbegynnaden [sic] el. byggningen ofelbart därefter, ramlar och faller i mörckret”.124 En anledning till
att han håller de la Broue högt är att denne ”begåfvad af mycken Speculation och tålamod, med
outtröttelig flit” lyckats observera och nedteckna så mycket av Pignatellis metoder, trots att
denne ”var slug och inbunden, [så] att hans lärjungar af en lång lärotid, knapt kunde hitta på
hans spår” när han tränade hästar till högsta perfektion, hästar som ibland var ”så illparige som
han, deras Mästare”.125
Frasen ”knapt kunde hitta på hans spår” syftar till att Pignatelli var så skicklig att även hans
duktigaste elever hade svårt att se vilka signaler han gav till hästarna för att få dem att utföra
olika rörelser, trots att vissa hade besvärligt temperament (”illpariga”) och därför var svårridna.
Att rida med osynlig signalgivning var ett ideal under den tidigmoderna perioden. Detta har en
praktisk betydelse i och med att yviga kroppsrörelser ändrar ryttarens balans och försvårar arbetet för hästen. Det var också ett adelsmärke för den skickliga ryttaren att kunna rida med en
nonchalant elegans, sprezzatura, och de osynliga signalerna bidrog till att ge detta intryck.126
A. F. Skjöldebrand, som beundrade Leven, tillskrev honom samma egenskap: ”Som ryttare
hade han bland alla andra goda egenskaper den, att ingen kunde se de rörelser med hand och
ben, varigenom han oemotståndligt förmådde hästar att verkställa, vad han ville inom gränsen
av deras förmåga, som han noga visste att urskilja. Han såg ut, som hade han med hästen ingenting att beställa, medan denna liksom av sig själv gjorde de vackraste och konstigaste rörelser.”127
Levens grundinställning är att hästutbildningen ska genomföras grundligt, att den får ta tid,
och att resultatet ska bli en häst som inte bara är duglig i manegen utan även i fält. Han skriver
att ”en häst dresserad i fria fältet af en skicklig beridare, är långt bättre och pålitligare, än den
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som hållit på beständigt instängd”.128 Avsteg från dessa principer är fusk, och enligt Leven
fuskar ”fransoserna” flitigt. Leven är noga med att träna sina fälthästar så att de lika lätt går i
vänster som höger galopp.129 En kritik han riktar mot ”fransoserna” är att de inte tränar hästarna
att bli liksidiga: ”At altid galoppera til höger, är den Franska methoden, hvaraf händer at hästen
allenast skickar sig åt sama sida, men varder oskicklig och fördärfvad å the andre sidige benen.”130 En annan kritik är att ”fransoserna” tränar sina hästar att gå sidvärtes genom att rida
dem längs väggar eller murar, i stället för att få dem att göra det med hjälp av signaler från
ryttaren: ”Af denna som andre Franske Ridskåle Lexor, synes, som de utom väggen ei kunna
eller veta att tilrida sine hästar i traverser rörelser på dubbeltspor: man har skäl at åter henvisa
dem til Piniatellis och Newcastels skålor [skolor].”131 Utanför manegen finns inga väggar, därför var det i Levens ögon viktigt att träna hästarna utan att förlita sig på sådana hjälpmedel. Den
här kritiken kan ses som befogad och grundad i praktiken. Däremot framgår det ingenstans med
någon nämnvärd tydlighet vilka Leven egentligen menar när han talar om ”fransoser.” För den
som var insatt i dåtidens hippologiska diskurs och umgicks i Levens kretsar var det troligen
uppenbart vilka ridläror han kritiserade och vilka personer som hade varit i Frankrike och lärt
sig den typen av ridning. Det låg dessutom i tiden att kritisera det franska, vilket vi kommer att
återvända till i nästa avsnitt.
Det är anmärkningsvärt att Leven inte nämner François de la Guérinière, författaren till en av
de mest populära franska ridlärorna på 1700-talet, i sina texter. Hans École de Cavalerie gavs
ut i ett stort antal upplagor från 1733 och framåt och fick ett stort genomslag.132 Guérinière
introducerade två rörelser som rids längs en vägg eller mur, epaule en dedans och croupe au
mur, som skulle ingå i hästens dagliga gymnastik.133 Problemet med att förlita sig på väggen
som hjälpmedel för träningen är att ryttaren kommer att sakna verktyg för att hålla hästens
bakdel i rätt position när väggen inte finns, och då är det lätt att bakdelen slinker iväg i sidled.
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Detta problem uppmärksammar Leven i följande passage: ”…deras skrifter gifva tydel. tillkjänna att de […] tro sig gjöra väl, när de lära att lämna Crouppe echappé: hvaraf händt att
sedan dessa fuskare skjämt sine hästar, frukta de att öfva denna läxan på volter, utan taga deras
refugium [tillflykt] till väggar, som nyläringar […] några mästerfuskare [har] understådt sig
äfven at criticera Hertig New Castles ridsätt och besynnerl. i detta målet som var hans bästa
påfund [som] alls intet de ringaste förstå: men skryta dock, att de den gamla Italienska ridskolan
förbättrat.”134 Guérinières avsnitt om epaule en dedans innehåller en diskussion där han tar upp
problem med Newcastles sätt att rida övningen på små runda spår, volter, och rekommenderar
att man i stället rider den på ett rakt spår längs väggen. Jag finner det sannolikt att han är en av
de franska författare som Leven kritiserar.
Den andra identifierbara författaren som Leven angriper är Claude Bourgelat, författaren av
Le Nouveau Newcastle. I kommentarerna till Nya Newcastle (UUB D1363e) kritiserar han gång
på gång dennes tolkning av hertigen av Newcastle:
Af förestående och de sidste på fölgande finner jag at denne skriftens autor kunnat öfver
Ridskolan artigt raisonera samt någ nära explicera [förklara] gamla Newcastel men blandat af sit eget til: hvarmed, frucktar jag, den gamlas adherenter [anhängare] icke kunde
vara förnöigda, ty alla de som förstå riktigt Hertig Newcastels och Pigniatellis af de la
Brou beskrefne Ridskola, lära treffa med mig det omdöme at denna autorn varet mindre
hemma stadd uti practiquen. Ehuru han det besta taget af nyss nämbde autorer.135

Även här återkommer Leven till argumentet att kunskapen ska vara grundad i praktisk erfarenhet. Han tycks utgå ifrån att Bourgelats praktiska erfarenhet av manegeridningens högre skola
är otillräcklig, och drar slutsatsen att det är därför hans tolkning av Newcastle är bristfällig.
Levens kritik mot ”fransoser” och ”den nya metoden” följer två huvudfåror. I den ena anklagar han utövarna för att fuska och ta genvägar med sin ridning, och att inte grunda den i praktisk
erfarenhet. Resultatet av deras hästutbildning blir att hästarna förstörs och att övningarna fungerar i manegen men inte utanför dess murar. Genom att påpeka detta validerar Leven sina egna
kunskaper genom att framhäva att de är nyttiga, säkra och sanna medan ”fransoserna” fuskar
och använder skadliga metoder. I den andra fåran anklagar han författarna för att misstolka och
utarma Pignatelli, de la Broue och Newcastle. Denna kritik stärker Levens identitet som uttolkare av den italienska läran, vilken han tillskriver en hög autenticitet. Här skulle man kunna
säga att Leven framhäver sitt sätt att tolka ridkonsten som det moraliskt mest högstående.
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Validering genom hänvisning till den egna erfarenheten
Ett vanligt förekommande argument i Levens manuskript är som vi nyss sett att olika förteelser
inte är grundade i praktiken. En valideringsteknik som han ofta använder är att hänvisa till sin
egen praktiska erfarenhet. Särskilt tydligt blir detta i Kundskap om hästars fel och lyten (UUB
D1363c), där han presenterar sin mödosamt hopsamlade erfarenhet och med sarkasm och ironi
ställer den i relation till de svenskar som varit på studieresor till Frankrike:
Kanske jag ock kunde försöka att imponera och påbörda andra att tro mig, och skaffa mig
något anseende, hälst om jag nämde at jag redan på 50 års tid gjordt profession af min
metiér, att jag på flere ställen, än här i riket varit betrodd och välfrägdad stallmästare, och
att jag med nog möda, vandrat igenom flere länder, för att skaffa mig insigt om Hästars
Kundskap, men hvad förmådde alt det, när jag redan tilståt mig ei varit i Franckrike? [...]
Ett enda löst ord af en som knappast andats luften i Paris, och ej hunnit lära mera, än att
efterapa de fjolliga Franska så kallade små mästare, skulle ju säga det i synen att alla
andra Nationer vore stockblinda och att vi stackare svenske i synnerhet borde resa til Paris, för att lära oss åtminstone til halfs. Vore icke en så myndig sentence tilräckelig att
omkullstörta den mäst wälgrundade Demonstration?136

Här använder Leven vad Ann Öhrberg beskriver som ett av det svenska 1700-talets vanligaste
negativa exempla, Petit Maitres.137 I ovanstående citat benämner han dem ”små mästare” i stället för att använda de vanligare svenska orden sprätthök eller snushane som bland annat användes som beteckning för en stereotyp som kunde te sig lite olika beroende på i vilket syfte den
användes. Ett sådant syfte kunde vara att underbygga patriotiska ideal genom att ställa sprätthöken mot det rediga och enkla ”svenska”. Öhrberg påpekar också att misstänksamheten mot
det ”franska” var en vanlig topik i svenskt 1700-tal. Hon pekar bland annat på att bildningsresor
till Frankrike ofta satiriserades i tidskrifter som Den Swenske Patrioten. Som exempel nämner
hon ett fiktivt brev till den egennytige ”Herr Sielf”, vilken gärna nämner olika boktitlar i sin
konversation men som varit för lat för att läsa böckerna.
Leven skriver den ovan citerade utläggningen i anslutning till en beskrivning av en plågsam
kur, som han anser att ingen med kunskap om anatomi borde kunna uppfatta som rimlig. Själv
hade Leven skaffat sina erfarenheter bland annat genom att dissekera en stor mängd hästar.
Ibland köpte han till och med loss sina döende patienter för att få reda på vad de led av: ”… den
första war en Klippare å hwilcket jag försökte at bohta, men lyckades intet […] jag kjöpte af
ägaren denna sjuka för at döda honom och undersöka hwar utinnan fehlet beståd.”138 Detta citat
är hämtat från Genera morborum (UUB D1360), en av de skrifter där Leven lämnar särskilt
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många exempel från sin egen praktik. Exemplen är ofta kortfattade och rymmer ett minimum
av information, men emellanåt när de rör fall där det har rått delade meningar om sjukdomen,
eller där Leven vill hävda sin åsikt gentemot en auktoritet, kan de bli mer omfattande.
Leven uppger inte sällan identifierbara personer som vittnen på att han har klarat av att bota
hästar eller identifiera sjukdomar. Detta gäller särskilt om diagnosen är kontroversiell. I Genera
morborum berättar han hur han diagnosticerat en häst med vad han benämner ”pleurisia vera”
(lungsäcksinflammation).
[För det] måste jag af mina ämbetsbröder Stallmästare tåla gensägelse för dett att ingen
autor derom något skrifvet, ända och med de namnkunnigaste franska ingen underrättelse
der om gifvet. Autoritaiten war så länge gällande som hästen lefde, men efter des död,
kom dett til derifrån hästens ägare och jag utbade Herr Archiatern och Riddaren von Rosensteins öfwerwaro wid besiktningen, hwartil bemälte Archiater ock såg Assesoren och
Stadsphysico Doctor Strandberg häste kroppens bröst blef öppnad…139

De vittnen han anger vid den här typen av händelser är oftast adelsmän, officerare och högre
ämbetsmän.140 Det finns ytterligare något exempel på hur han låtit läkare intyga diagnosens
korrekthet.141
Leven visar emellanåt prov på en viss självdistans när han beskriver sina egna erfarenheter,
framför allt när han återger händelser från yngre dagar. Ett par sådana exempel finns i Genera
morborum (UUB D1360). Ett beskriver hur Leven försökte bota en hickande häst. Han letade
efter recept på lämpliga kurer både hos ”Hippiatros” och i ”menisko medicine skrifter” men
hittade inget som stämde helt överens med problemet. I stället beställde han diverse ingredienser av en apotekare ”och stöpte ihopa, skulle säga componerade en remed[ie], wräckte i hästen
hwarpå efter halftt dygns förlopp hästen ward befriad från sin hicka, och sporde jag derefter
ingen widare okomma. Om då min Recept el. hästens Natur hjulp, är jag i denna stunden owis
på emedan ingen sådan händelse mig mera förfallet”.142 Om orsaken till en besvärlig klåda hos
hästen skriver han: ”Kan jag nu wid min ålderdom med couragie beswara, dett wet jag intet!
Hwilka föhrut i min ungdom hade swårt at framstafwa.”143 Med detta visar han att han på gamle
dagar har fått självförtroende nog att släppa ungdomens skenbara tvärsäkerhet och erkänna att
hans kunskap har gränser. Kanske är exempel som dessa ett sätt att skapa igenkännande hos
läsaren genom att närma sig dennes kunskapsnivå och knyta an till dennes osäkerhet.
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Vad gäller ridkonsten sätter Leven en ära i att kunna praktisera den så troget de gamla italienska mästarna som möjligt. När det gäller veterinärmedicinen uppvisar han dock en tydlig
distans till de gamla stallmästarnas rön.
Jag kan för denn skuld ej neka, det de af mig nu nämnde skadeliga instrumenten jämte
flera andra dylika hafva de äldsta stallmästare till inventeurer hvilkas genom trycket utgifne skrifter vunnit bifall och recommendation af deras blindvist lydige efterföljare, själf
har jag ock till en tid i min ungdom varit förledd i den delen, och förtänker mindre de enfaldige hofslagare; men sedan jag genom anatomien fått redigare kunskap om hastekroppens [sic] delars beskaffenhet, bör jag ej af veneration hindras ifrån sanningar.144

Här understryker Leven tydligt att det är den empiriska kunskapen som väger tyngst, oavsett
vilken auktoritet som tillskrivs de gamla mästarna. Han värderar deras rön inom ridkonsten högt
eftersom han anser att de grundar sig i praktiken, och förkastar dem inom veterinärmedicinen
av motsatt anledning. Det skulle också kunna vara ett sätt för Leven att validera sina kunskaper
genom att visa att även han har varit okunnig och tänkt fel en gång i tiden, men att han omprövat
sina kunskaper. På så vis kan han stärka intrycket hos läsaren av att hans kritik inte är tagen ur
luften utan att den är ordentligt genomtänkt. Han visar att han känner till de metoder han kritiserar, att han har tänkt igenom varför de var felaktiga, och att det därför finns goda grunder för
hans kritik.

Levens ridkunskap i en kunglig kontext
Leven blev inte adlad förrän 1773, men i hans texter finns exempel på hur han tillskriver sina
kunskaper ett värde som tillåter honom att ta plats i en aristokratisk, för att inte säga kunglig
kontext. I Häste-Skolan (UUB D1378) finns en episod där Leven demonstrerar hur kunskap
vägs mot rang, och där man anar den skevhet som kunde finnas i stallmästarens förhållande till
sin uppdragsgivare. I det här fallet är det okänt om Leven var anställd eller om han besökte den
kejserliga manegen i Wien som gäst. Han tycks dock vid det beskrivna tillfället redan ha tillbringat tillräckligt lång tid i kejsarens närhet för att tilldra sig dennes uppmärksamhet.
I exemplet beskriver Leven sina ridkunskaper på ett sätt som målar upp dem som överlägsna
jämfört med så väl kejsarens som kollegornas på manegen i Wien, den ridinstitution han i skriftens dedikation beskriver som den förnämsta. I ett avsnitt om snäva vändningar lämpade för
strid och karusellspel skriver han:
För ett ringa exempel, dristar jag att anföra en af mina händelser, mig sjelf händt uti
Wien, på den Kejserliga Manègen, där fants en af Keisarens lifhästar som kunde redoppera med de terr’à terra satser, hvarpå Hans Majestät ofta red och därmed sig roade. Och
144

UUB D1363b, s. 16v-17r.

64

som Hans Majestät förnummit at jag förwärfwat mig en skicklighet att wäl kunna tumla
med hästar, och att jag därtil mäst wore hogad, gjorde han mig den nåden, att fråga hwad
jag tyckte om bemälte hans Redoppeur, med befallning, därjämte att upricktigt säga
därom min mening, til följe däraf gaf jag tilkänna att Hästens sattser till de terr’à terra
wore defectueuse, i det att hästen wore för högt tagen eller öfwad med sine levader, som
icke wäl instämmer med Rebatter de terr’à terra. En af mig påyrckad satts, som war twärt
emot den Wiennesiska manege principen, emedan däremot invändes, att deras sätt hade
med sig mera grace, följackteligen – mera Majestätisk.145

I ovanstående citat framhäver Leven sin status på flera olika sätt. Han påpekar att hans kunskaper har varit föremål för kejsarens uppmärksamhet, vilket antyder att han på ett positivt sätt
sticker ut från mängden av de ryttare som vistas vid manegen. Att kejsaren frågar om hans åsikt
är också ett tecken på status. Kejsaren förväntas ju besitta mycket goda kunskaper i ridkonsten,
och bör rimligen endast vara intresserad av åsikter från personer som också är mycket skickliga.
Ett ytterligare tecken på Levens status är att han törs kritisera en av kejsarens favorithästar, som
han sett denne rida, och till och med invända att det sätt den aktuella övningen utförs på i Wien
är felaktigt och att den skulle kunna utföras på ett mer majestätiskt vis. Det sistnämnda påståendet är anmärkningsvärt i sig, för här ger Leven sig själv tolkningsföreträde före en av Europas
mäktigaste furstar när det kommer till att avgöra vad som är mer eller mindre majestätiskt. Och
kejsaren blir inte upprörd över detta, tvärtom ber han Leven att rida hästen och visa vad han
menar: ”Kejsaren pikhågad att se det jag påstod, hjelpte inga andras invändningar och warningar att hästen af sådana krångelsamma läxor skulle bli skämd. Kort sagt Keisaren wågade
sin häst och jag mitt Handtwärcks heder.”146
Leven får lov att träna hästen under en period, och visar sedan upp övningen för kejsaren,
som enligt Leven är så kunnig i ridkonsten att han mycket väl förstår vilka kunskaper det har
krävts av Leven för att träna hästen. Kejsaren tvivlar på om han själv ska klara att utföra övningen på detta vis, men provar i alla fall och utför den ”så wäl som man någonsin af en Käisare
kan pretendera”.147 Kejsaren säger dock att hästen utförde rörelsen bättre under Leven. En avundsjuk kollega till Leven säger sig inte ha sett någon skillnad i utförande, och påstår att han
själv skulle kunna utföra den lika bra. Han får försöka och misslyckas: ”[D]et gick olyckligt
och så tokigt att Käisaren brast ut i stort skratt, utan måtto förnögd att han sjelf det långt bättre
gjordt.”148
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I denna episod värderar Leven sin ridkunskap högt över kejsarens och kollegans. Det förstnämnda skulle kunna ses som ett övertramp, men Leven väger upp detta på olika vis i berättelsen. Kejsaren rider visserligen inte övningen lika bra som Leven men han gör det minst lika bra
som någon annan furste och bättre än den ryttare som ifrågasatte övningens svårighetsgrad, av
Leven kallad ”en af manège mästrar”. På detta vis utmålar Leven sig som en överlägsen ryttare
utan att för den skull låta kejsaren framstå som oskicklig. Berättelsen avslutas med att Leven
utför en övning med förbundna ögon inför en nöjd kejsare: ”… feck wi bägge, jag och Hästen
wår förtjänade Eloge af Hans Majestäts egen mun, i preference af några afwundsjuke i metien”.149 I den berättade episoden utgör Leven och kejsaren i viss mån en enhet som ställs mot
manegens övriga ryttare, där Leven närmar sig kejsaren på ett sätt han troligen inte hade kunnat
göra utan sina ridkunskaper.
Ovanstående episod skulle kunna ses som ett exempel på hur personer som i vanliga fall står
långt från varandra kan hitta plattformar att mötas på om förutsättningarna är de rätta. Leven
stod under kejsaren i rang. Hans kunskaper befanns dock vara tillräckligt attraktiva för att han
för en period skulle släppas in i kejsarens sfär. Vad som inte sägs rakt ut i texten, men som
framgår av Levens sätt att återge episoden, är att han utöver sina ridkunskaper även hade visat
att han visste hur man skulle föra sig när man undervisade en furste, och att kejsaren därmed
inte behövde riskera att tappa ansiktet genom att låta Leven rida och träna hästen. Episoden
omfattar flera tänkbara transaktioner. Leven överförde sina kunskaper till hästen. Denna häst
kanske hörde till den ”högre ekonomi” som beskrevs i avsnittet om stallmästare ovan, och därför kanske inte dess ekonomiska värde steg. Däremot steg dess representativa värde – den kunde
nu bära kejsaren på ett mer majestätiskt vis. De stallmästare som varnade kejsaren för att låta
Leven rida hästen ifrågasatte indirekt kejsarens omdöme. I och med att övningen lyckades för
Leven och kejsaren, men misslyckades för en av de andra stallmästarna, blev dessa satta på
plats och ordningen återställdes. Leven vann genom episoden dels att hans ridkunskaper validerades genom kejsarens beröm, och dels att han under tiden då episoden ägde rum kunskapsmässigt sattes framför de andra stallmästarna. Leven avslutar sin beskrivning av episoden med
att skriva att han fått reda på att ingen annan än kejsaren ridit hästen sedan han red den.

Den farliga okunskapen
Levens skrifter om hästkunskap och veterinärmedicin innehåller många varnande exempel på
hur vansinniga behandlingar och dålig skötsel skadar och till och med dödar hästar. Det är inte
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nödvändigt att besitta några specialkunskaper för att förstå att det förakt Leven emellanåt uppvisar gentemot okunniga människor och deras metoder kan ha varit välgrundat. Några av exemplen i Kännedom om hästens yttre tecken (UUB D1363b) är hårresande. Leven beskriver ett
ingrepp som kallades eglander, som gick ut på att antingen skära eller snöra av hästens salivkörtlar. Han berättar inte syftet med denna operation, men konstaterar helt korrekt att saliven är
oumbärlig för hästens matsmältning.
Vissa hästar sticker ut tungan när de rids eller körs för att komma undan trycket från bettet.
Det beror ofta på att ryttarens eller kuskens hand är hård eller ostadig. Eftersom detta kan vara
ett tecken på bristande skicklighet är det åtråvärt att dölja problemet. En snabb, kirurgisk lösning som användes i Levens samtid och som upprörde honom var att helt sonika skära av
tungan. Han argumenterade emot den utbredda praktiken att skära av senor och ådror för att
bota olika problem, och avslutar på ett ställe diskussionen genom att skriva: ”Af förestående
korta underrättelse förmodar jag att hvar förnuftig kan med säkerhet anta att alla delar som af
Skaparen till detta djurets nödvändiga behof, blifvit tillskapade, ej må af okunnighet eller oförstånd på något sätt skadas, mindre stympas eller alldeles borttagas till creaturets därpå följande
ofelbara skada och stora mehn.”150 En av de kurer som upprör honom mest är faire nager de
cheval, torrsim för hästar. Denna metod sades vara till för att bota hästar som hade vridit frambenet ur led, ett uttalande som avslöjade en stor okunnighet om hästens anatomi hos utövarna.
Precis som Leven förklarar i sin skrift har hästen ingen skelettförbindelse mellan frambenet och
ryggraden, och det finns alltså ingen led där luxation kan ske. 151 Metoden gick ut på att först
låta starka karlar rycka och slita i det skadade frambenet i alla möjliga riktningar. Sen band man
upp det friska frambenet och drev på hästen så att den tvingades hoppa omkring på det skadade
benet. Enligt Leven blev resultatet oftast att hästen blev skadad för livet.
De ovan nämnda behandlingarna utfördes oftast av hovslagare, och kritiken mot denna yrkesgrupps metoder är inte unik för Leven. Liknande argument finns till exempel i ett par av de
böcker som fanns tillgängliga på svenska. Inte bara Sinds Den Uti Fält Och På Resa Hastigt
Helande Häst-Läkaren, vilken som nämndes tidigare utgavs under Kungliga Vetenskapsakademiens översyn, utan även den från tyska översatta Dionysus Robertsons Konsten att curera
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hästar och den av Collegium Medicum approberade Samling Af Goda Och Utsökta Preserwatiwer Och Bote-Medel För Hästars Sjukdomar.152 I den sistnämnda skriftens inledning motiveras utgivningen med att:
Konsten har hittils mäst warit bygd på osäkra försök utan wettenskap och ordning. Lösa
berättelser från den ena till den andra småningom hafwa förbytt ingredienserne och omstöpt hela recepter, som dageligen döda hästar i hela landet. Mitt ändamål är […] att så
mycket hjelpreda Landmannen att han slipper dagelig behof anlita en hofslagare, hwars
konst är grundad på andras okunnighet.153

Det var inte bara de kirurgiska ingreppen som störde Leven och hans skrivande kollegor. Precis
som inom humanmedicinen levde gamla föreställningar kvar hos hästläkare, hovslagare och
allmänhet. Humoralpatologin med dess lära om de fyra kroppsvätskornas påverkan på kroppen
var en del av de flesta människors världsuppfattning, och det hände att man blandade in vidskepelse i diskussionen om sjukdomar och hälsa. Robertson tar som exempel på detta upp hovslagare som påstår sig kunna avgöra vilken sjukdom hästen lider av genom att undersöka dess
hovar, och jämför det med att bli spådd i handen.154 Leven fnyser åt ”gemene mannen som tror
at någon genom tråldomm kunnat stjäla modet af hästen…”.155
Det tycks således ha funnits en aktiv samtida diskurs kring hovslagarnas skadliga behandlingar när Leven skrev sina texter, och ett intresse hos såväl Collegium Medicum som hos
Kungliga Vetenskapsakademien att stävja detta problem. Även om omsorgen om djuren tycks
vara ett viktigt motiv för Leven, är det möjligt att han genom att ansluta sig till denna diskurs
och ta ställning mot hovslagarna medvetet visar att han delar en åsikt som är sanktionerad från
högre ort och som är nyttig för riket.
Något som tycks bekymra Leven är att skadlig kunskap ska komma i fel händer. Han antyder
vid ett par tillfällen att han ser publicering genom trycket som en legitimerande faktor för olika
rön. Med tanke på att i genomsnitt fyra böcker per decennium trycktes på svenska under hans
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verksamhetstid är det kanske inte underligt att han tillmäter den ett sådant värde. Han anser till
exempel att man inte kan klandra hovslagarna när de utför skadliga operationer som ”af de
renomerade Stallmästarnes tryckte Skrifter förordnas”.156 Han nämner också ett recept som
publicerats i Sverige med den följd att många hästar dött – kanske samma recept som avses i
citatet från Robertson tidigare i detta avsnitt.157 När det kommer till ridkonsten verkar han snarare se publiceringen av rön han uppfattar som felaktiga som fräckhet och förmätenhet. Om
innehållet i en icke namngiven påkostad bok med kopparstick skriver han: ”… sådne och flere
absurde utan ringaste förstånd dumdristige Lögn, vågas utan försyn genom trycket til salu. Ack
uselhet! För Contant!”158 Kanske är denna syn på trycket som legitimerande faktor också en
bidragande orsak till att han i dedikationen till Hans Henrik von Liewen (UUB D1363a) ber
denne om hjälp att avgöra om hans skrifter bör tryckas.
Det är uppenbart att Leven även funderar över riskerna med tryckets genomslagskraft vad
gäller hans egna rön, och i flera kommentarer antyder han att han undanhåller kunskap som han
bedömer kan missbrukas.159 Han inser att det inte går att kontrollera vem som tar del av den
kunskap som sprids i böcker som nästan vem som helst kan köpa, som i exemplet med en stuteridirektör som själv försöker bota en häst: ”…[D]å är directeuren illa bryd slår först up alla
sina autorer, såframt han sådana äger, råkar då per bricol [av en slump] på någon blinder ledare,
eller befaller absolute at hofslagaren skal bota. Nu kan så hända at man finner i sina gömmor
en publiceradt recept der emot [som på grund av författarens okunnighet är så felaktigt] at hästen deraf dör.”160 Leven ville inte bidra till att hästar dog genom att hans recept missbrukades.
Detta kan vara en anledning till att hans Therapeutique samt, om den någonsin existerat, hans
Chirurgia inte ingick i donationen till Uppsala universitetsbibliotek.

Linneansk taxonomi och mekaniska grundregler
I listan över donerade skrifter i donationshandlingen till Uppsala universitetsbibliotek presenterar Leven sin Genera morborum (UUB D1360) på följande sätt: ”Kundskap och förfarenhet,
om Häste-sjukdomars kännetekn, upsatt i jemnförelse med menniskors, efter herr Arch. och
Riddaren, v. Linnés Genera morborum, är ej alldeles complette.” I Genera morborum presenterade Carl von Linné släktskapet mellan människans sjukdomar i en hierarkisk taxonomi på
motsvarande sätt som han redan gjort med växter, djur och mineraler. Den tidigaste tryckta
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varianten av skriften är en avhandling som försvarades av hans lärjunge Johan Schröder i december 1759.161 I denna finns bara de latinska namnen uppförda, och inga symptom anges på
sjukdomarna. Det är därför mer sannolikt att Leven som förlaga har använt den Genera morborum som gavs ut 1763.162 I denna anges även de svenska namnen på sjukdomarna, samt deras
symptom. I en jämförelse med Linnés Genera morborum från 1763 kan man se att Leven har
följt denna ganska troget.163 Han följer Linnés system och tar med de flesta uppräknade sjukdomarna fram till klass X, där andra halvan av klassen saknas, och klass XI som han inte tar
upp alls trots att den omfattar sjukdomar (exempelvis olika typer av sår och bölder) som även
hästar kan drabbas av. Det verkar som om han har fått avbryta arbetet i förtid. Liksom Linné
anger han sjukdomarnas latinska och svenska namn samt symptomen, men till skillnad från
Linné lämnar han i de flesta fall även fallbeskrivningar på sjukdomarna.
Att följa Linnés Genera Morborum för att systematisera hästsjukdomar är inte utan sina problem, eftersom människans sjukdomar egentligen sällan kan översättas rakt av till hästar. Hästar
kan till exempel inte kräkas, och de saknar gallblåsa, vilket Leven förklarar för sin läsare. 164
Han tar upp ungefär hälften av mentalsjukdomarna, men konstaterar i vissa fall att diagnoserna
kan vara tveksamma när man försöker ställa dem på hästar. Under rubriken ”Melancholia” ifrågasätter han rimligheten i att ”som några hästkarlar hwilcka tro sig förstå sig på Studier [k]alla
sådana slags hästar Methaphysicii eller deras tilstånd at Studera i Methaphysiken” och konstaterar att tecken på svårmod hos hästen snarare är att betrakta som början till koller.165 Koller är,
liksom kvarka och kvickdrag, en av de sjukdomar som är vanliga hos hästar men som saknas
hos Linné.166 Leven tar upp även dessa sjukdomar, och för in dem där han tycker att det passar,
exempelvis kvickdraget under ”Astma” och koller under ”Delirium”.167 Även status tycks vara
inblandat när människosjukdomar ska kopplas ihop med hästarnas lidande. Leven anser att det
finns en hästsjukdom som kan identifieras som gikt, men förefaller ha blivit emotsagd i det
fallet.168 Han konstaterar i en besk kommentar om ”torr wärk” hos hästar: ”Om dett icke kan
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kallas giegt: hwarpå de lärde tvifla och mig gensagt att dett wåre omögl[igt] att hästar af dylik
förnäm människo sjuka wåre begåfvat. Af egen kärlek och högstånd, [hos dem] som sjelf dras
med giegt, wil de behålla detta ordet för min [beskrivna häst]sjuka.”169 Jag tolkar detta som att
Levens meningsmotståndare inte har kunnat bemöta honom med argument grundade i medicinen. Därför tror jag att han använder sig av ironi när han påstår att dessa vill reservera sjukdomsbegreppet för människorna, och att han vill antyda att vällevnadssjukdomen gikt hade förnäma konnotationer.
Genom att använda sig av den linneanska taxonomin och beskriva hästsjukdomarna utifrån
den latinska medicinska nomenklaturen och terminologin skriver Leven in sig i den aktuella
medicinska diskursen och lyfter därmed nivån på sin veterinärmedicinska verksamhet. Han visar att hästmedicinen har så mycket gemensamt med humanmedicinen att den bör räknas in i
samma vetenskapliga sammanhang. Det är också tänkbart att han på detta vis vill närma sig de
medicinare som är verksamma i hans närhet.
När Leven talar om ridkonsten skriver han ofta att den är grundad i naturlagar.170 Han syftar
då framför allt på tyngdlagen, men talar även om mekanik. Han anser att många av de avsteg
som gjorts från vad han betraktar som den sanna ridkonsten beror på bristande kunskaper om
just detta. I följande citat vänder sig Leven mot författare som han anser inte grundar sina metoder i vetenskapen. Min tolkning är att han ser utrymmet för individuella tolkningar av ridkonstens utövande som begränsat, eftersom hästen och ryttaren måste rätta sig efter fysiska och
mekaniska grundlagar som det inte går att göra för stora avsteg ifrån utan att påverka resultatet
negativt. Han tycks vara av den uppfattningen att skillnader i metod hos ridmästarna beror på
okunskap om naturlagarna, vilka formar en kärna som all ridkonst måste utgå ifrån:
Alla autorer som skrifvit i Ridkonsten, hafva trodt at saken beståd uti hvarens [varje
autors] vilkor, deraf äro så särskilte methoder åstad komne, som mera förvilla, än utreda.
Hade man mera reflecterad och studerat på de Naturl. Lagar, som desse Kroppar menniskan och hästen förente, så at den ena den andra i des rörelser styra kan, underkastade
ärå, så skulle man de motsägel. Öfverens komma, om tilbörlige reglor. Således bör hela
Ridkonsten icke på villkorlige reglor, utan på kropparnas naturlige Lagar vara stadda el.
grundade: wäl ock lycklig för them rättsliga finner och them nyttja kan; at nyttja dem som
sig bör, är konst, och att veta them, är en vetenskap.171

Kopplingen till mekaniken och användandet av dess terminologi är särskilt framträdande i
Absolute reglor till ridkonsten (UUB D1363f), där Leven även använder geometriska termer
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för att förklara hur ryttaren ska hålla sin kropp. Genom att tillskriva naturlagarna en hög auktoritet och bygga upp sina instruktioner kring dessa stärker Leven argumentet att han tillhör en
kunskapstradition som är sann, ursprunglig och orubblig. Genom att sätta in ridkonsten i en
vetenskaplig kontext utmanar han gränssättningen mellan exercitier och vetenskap. Exercitierna betraktades som praktiska färdigheter, inte som vetenskaper, och denna skillnad manifesterades i att undervisningen ägde rum i akademier i anslutning till, men mer eller mindre
separerade från universiteten.

Det egna skrivandet
I manuskripten finns det gott om exempel på hur Leven kommenterar sitt eget skrivande. På ett
par ställen beskriver han sig själv som praktiker snarare än författare, och anger att han känt sig
nödsakad att skriva ner sina kunskaper för att motverka den okunskap som han upplevt såväl
hos andra författare som i sin omgivning.172 Levens tilltro till sin egen auktoritet som uttolkare
av den sanna ridkonsten bekräftas i hans post scriptum till Absolute reglor till ridkonsten (UUB
D1363f), där han skriver:
Äfvenledes kan af de gemene ryttare icke mera äskas, som av sine få kunnige mästare
ehuru genom dryga slängar ej bättre undervisning fått men deremot må de skjämmas som
skryta af sin inhämtade frantska method. Det hjelper ej att de frantska skryta utaf dett de
nu öfverträffa sina gamla mästare italienare. Men det behöfves ej mera än at vara något
kunnig i manegen och läsa de gamle mästares skrifter i deras eget sprok, så skall man fallleligen bli öfvertygad att de för hundrade år til bakars förstådt och bättre utöfvadt ridkonsten, än nu förtiden bemälte fuskare som ända med sielfva skole sproket bortskämdt
och göra otydeliga: Derföre och som jag från ungdom inhemtad den italienska skolan som
den säkraste och påliteligaste, vare jag nödsakad at upföre deras notioner som af mig vardet upsatt. Med mera. Se i min beskrefne Häst Skola huru krigshästar böra til ridas. Min
system om alla regelbundna Konstigie [genom ridkonsten framövade] häste rörelser och
den på svenska översatte af franskan såkallade Nya Newcastel som jag corrigierad och
nödige noter inskrifvet. Läs dem, om du är kunnig, och sedan döm, hvem har rätt i den
saken?173

Han är medveten om möjligheten att vinna ära och andra förmåner genom skrivandet. En önskad förmån är att få ta åt sig äran av nya upptäckter, som när han beskriver hur gärna han hade
velat reda ut hästhostans ”ledsammaste och willosammaste Labirinter”.174 Han nämner också
möjligheten att använda skrivandet som karriärväg, vilket vi återkommer till i nästa kapitel. När
han berättar varför han avstår från att beskriva ett par potentiellt farliga kurer motiverar han det
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med att han inte ser det som någon heder att bli riddare genom att avslöja sina kollegors okunnighet.175
Leven förstärker sin trovärdighet genom att staka ut var gränsen går för vad han väljer att
skriva om. Han är noga med att markera att han på grund av bristande erfarenhet avstår från att
skriva om vissa företeelser: ”Så gärna jag åstundade at gifwa underrättelse hwad jag har sådana
hästar efter deras dödsfall funnit wara dertil orsak, så litet kan jag lita på att jag i min ungdom
fåkunnig i anatomien trodt mig då hafwa antreffadt, mindre bör jag med sådana owissheter
andra beswära. Skall helder uti min Therapeutique anteckna hwad medel funnit hwardt nyttig,
dett öfwriga som fattas hemställa åt efterwerlden.”176 Vissa typer av praktisk ridkunskap bryr
han sig inte ens om att försöka förmedla i text, utan förutsätter att läsaren lär sig dem till häst i
manegen.177 I dedikationen till Häste-Skolan anger han att skriften riktar sig till hans lärjungar,
kanske för att markera vilken förförståelse som krävs för att förstå den.178 Exakt vad han menar
med lärjungar är dock oklart, han anger inte om han med dessa menar elever som ridit för
honom i Uppsala eller om han inkluderar alla arvtagare till hans kunskapstradition.
I de tre skrifterna som jag i förra kapitlet antog att Leven ville publicera anonymt finns ett
gemensamt tema hos de kritiska avsnitten i texterna.179 I alla tre understryker Leven hur hästaveln har utarmats i Sverige, hur misshushållningen med hästarna drabbar kavalleriet, och hur
hans egna förmedlade kunskaper kan bidra till att ställa detta till rätta. Han ställer upp en berättelse där stormaktstidens kavalleri idealiseras och kontrasteras mot Levens samtid. I det förgångna som Leven beskriver var inte bara de svenska ryttarna utan även deras hästar bättre än
motståndarna:
Till överflödigare bevis tjenar at läsa hvad Svea i Glorvördigste åminnelse Stor Konungar
och hjeltar, Gustav Adolph, Carl X, den XI, och den XII uträttadt med sine egne svenske
Cavallerier, ordsaken dertill varit ofelbart [att] det äfven då de tider befunnits i Svea Riken dugtige hästar af bättre beskaffenhet än deras, hvilka de öfvervunnit och öfverträffat,
och at hufvudsakeligen då tidens tappre svenske män varit älskare af gode hästar, varit
kjännare av de gode [hästar,] haft alfvarsam omvård at fortplanta dem och skjöta dem tillbörligen väl vetandes hvartill en god och dugtig häst, nyttig och nödig, när det skulle
gälla på för alfvar och Rikets Tjenst det kräfde.180

Ungdomarna i Levens samtid utmålas som okunniga och lata. De rider inte själva utan åker
hellre vagn, och tvingas hyra hästar eftersom deras egna hästar lämnas att äta vad de kan hitta
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på dyngstacken och därför är i dåligt skick.181 Han kan själv vittna om hur han i tjänsten ”förnummit och erfarit huru få af Svänske unga Cavellerister sig gärna göra vinning om, att lära
känna tilbörligen en hästs gode och dess illacke beskaffenheter: Ehuru sådana unge männ knaf
hunnit få fullmackt på en Cavallerie tjenst, sig genast tilltro vara någ kennare af hästar…”182
För dessa och andra unga män finns dock kunskapen att tillgå i Levens skrifter, påpekar han.
Han går till och med så långt som att utlova att det i hans skrifter ”mera finnes än i andre sproken
uptecknad kan jag det dristigt försäkra”.183
Genom att hänvisa till stormaktstidens kavalleri, och framställa den utveckling han tycker sig
se inom kavalleriet som något som kan vändas så att det åter uppnår samma storhet, skapar
Leven band mellan de gamla hjältekonungarna och Gustav III, band som torde ha varit attraktiva för kungen att påminnas om.184 Genom att beskriva hur Levens kunskaper kan bidra till
detta markerar han tydligt att han inte bara skriver för sin egen skull utan för Sveriges bästa.

Sammanfattning
I arbetet med Levens texter har jag funnit två dominerande teser som han argumenterar för i
sina texter. En är att såväl ridkonsten som veterinärmedicinen måste bygga på vetenskapen. En
annan är att utbildningen av ryttare och hästar måste ske steg för steg och få ta tid. Det går att
knyta hans argumentation till såväl den deliberativa som den demonstrativa retoriken, och att
identifiera flera av de typiska topiker som Janne Lindqvist Grinde presenterar i sin bok.185 Den
demonstrativa retoriken är framför allt framträdande i form av smädelser, när Leven använder
”fransoser” och hovslagare som negativa exempla och beskriver deras metoder som förkastliga.
Den framträder också när han framhåller gångna tiders tappra svenska ryttare, som kan sägas
representera dygden, mot sin tids lata ungdomar som får representera det lastbara.
Vad gäller den deliberativa retoriken så återkommer vissa topiker gång på gång. I ridlärorna
representerar den ”italienska” ridkonsten det sanna, säkra och nyttiga och ställs mot den
”franska” ridkonsten som utmålas som korrumperad och skadlig. I skrifterna om medicin och
hästkunskap tillskriver Leven sina metoder en hög säkerhet genom att hänvisa till att de är
beprövade genom erfarenhet, bevittnade av trovärdiga personer. Dessa ställer han mot hovslagarnas farliga metoder, som är grundade i okunskap. I avsnittet om kejsarens livhäst går det att
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identifiera topiker som skönhet och anseende, men också drag av det goda och det onda när
Leven framhäver sin kunskap genom att ställa sig och kejsaren mot de andra stallmästarna i
manegen.
Episoden med kejsarens livhäst är kanske det mest uppseendeväckande exemplet på hur Leven på ett tydligt sätt marknadsför sin person och sina kunskaper. Sammantaget framställer han
sig som moraliskt högt stående. Hans metoder är grundade i en gedigen praktisk erfarenhet, och
kan för ridkonsten spåra sitt ursprung ända till antikens Grekland. Det ger dem en tyngd och
auktoritet som ytterligare stärks av att de kopplas till olika naturlagar som Leven beskriver som
orubbliga. Hans trovärdighet stärks av att han erkänner att hans kunskap inte är heltäckande,
och att även han i sin ungdom har felat.
I ett försök att utröna vad Leven kunde tänkas vilja få ut av att presentera sig på det sätt han
gör i sina texter kommer jag i nästa kapitel att ta ett steg utanför manuskripten och försöka
belysa Levens nätverk för att bättre förstå vilka fördelar han kunde hoppas vinna genom sitt
skrivande.
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Kapitel 4: Levens nätverk och karriärsträvande

I de föregående två kapitlens textanalyser framträder bilden av Leven som en man med ett stort
förtroende för den kunskap han besatt. Han hade ett internationellt kunskapskapital av potentiellt stor betydelse för Sveriges ekonomi och för rikets krigsmakt. Han var konsekvent i sitt
hävdande att såväl ridkonsten som hästmedicinen skulle baseras på vetenskap och praktisk erfarenhet. På denna grund vilade hans argument mot såväl ridkonstens utarmning genom nya
idéer, som mot skadliga behandlingsmetoder underbyggda av gamla villfarelser. Utifrån dessa
observationer förefaller det sannolikt att viljan att föra ut kunskaper som Leven såg som riktiga,
sanna och nyttiga i sig var en starkt motiverande faktor i hans författarskap.
I detta kapitel avser jag att försöka hitta fler drivkrafter för skrivandet genom att närmare
studera personer och relationer som nämns i manuskripten och som skulle kunna utgöra aktörer
i hans sociala nätverk. Dessa uppgifter är för få för att möjliggöra en analys med anspråk på att
vara övergripande. Många av de personer som nämns i manuskripten förekommer bara någon
enstaka gång, utan att Leven nämner mer än att personen exempelvis har bevittnat en händelse.
Att hitta fler uppgifter som skulle kunna kasta ljus över Levens relationer till dessa personer
skulle kräva omfattande arkivforskning av ett slag som ligger utanför ramen för detta arbete.
Jag avser i stället att göra ett par utsnitt ur Levens nätverk utifrån fenomen som jag observerat
i arbetet med de övriga kapitlen. Dessa utsnitt kan ses som fallstudier, där jag försöker att fördjupa mig i ett par kontexter där jag tycker mig kunna se att Leven i sitt skrivande agerar för
att stärka sin status genom att referera till personer i hans sociala nätverk. Bristen på källmaterial
innebär att fallstudierna blir ganska skissartade, och att de antaganden jag gör i hög grad är
hypotetiska. Medan de tidigare kapitlen i första hand har handlat om att ställa frågor till materialet och söka svaren i det, kommer detta kapitel även att handla om vilka frågor studiet av
materialet ger upphov till. Dessa frågor handlar om Leven och hans position i förhållande till
sin omvärld, och kretsar i huvudsak kring Levens förmåga att hävda sin status i olika kontexter,
en förmåga som kan ha haft betydelse för hans karriär och för hans motivation att skriva.
För att kunna genomföra en gåvoteoribaserad nätverksanalys kan det först vara värdefullt att
återvända till stallmästarnas yrkesroll och närmare undersöka värdet i det kunskapskapital de
hade att förmedla. Levens troligen mest attraktiva bytesvaror i de transaktioner som bidrog till
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att upprätthålla hans sociala nätverk utgjordes av hans kunskaper om hästar och ridning. I följande avsnitt avser jag att försöka förklara varför dessa kunskaper tillskrevs ett högt värde under
den tidigmoderna perioden.

Stallmästarens kunskapskapital
Under hela den tidigmoderna perioden i Europa användes hästen för att uttrycka makt, rikedom
och bildning, framför allt i påkostade karusellspel och torneringar där man ofta tävlade i lag
med en allegorisk berättelse som tema. Den publik som var värd att imponera på var bestod av
personer som hade utövat konsten sedan barndomen och därför var krävande och kräsna bedömare av uppvisningarna. De kom oftast från familjer som kunde spåra sitt ursprung i en krigarelit, vilket skilde dem från de nyrika ämbetsmannafamiljerna.
Stallmästarna hade en viktig position inom den tidigmoderna hippologiska kulturen eftersom
de hade ansvar för att förvalta och utveckla hästar som utgjorde ett stort ekonomiskt och kulturellt kapital. Deras roll i förhållande till arbetsgivarna kunde i vissa avseenden vara skev. De
var mästare i en konst som användes för att bedöma makt, status och dygd. Kunskapsmässigt
befann de sig ofta i ett överläge gentemot sina arbetsgivare. Samtidigt var de inhyrda tjänare,
vilket automatiskt gav dem en lägre status.186 Stallmästare sändes ibland utomlands för att köpa
eller sälja hästar, eller för att leverera hästar som gåvor till utländska hov. Dessa gåvor hade en
viktig politisk dimension, eftersom gåvoutbytet var en väsentlig del av det diplomatiska spelet.187 Hästar var särskilt eftertraktade bytesvaror. De bästa ridhästarna värderades så högt att
de delvis ingick i ett högre ekonomiskt system, där de inte gick att köpa för pengar utan reserverades för gåvoutbytet.188
Resandet medförde möjligheter till hippologiska kunskapstransaktioner, då den stallmästare
som levererade en värdefull häst ofta stannade kvar en period i dess nya stall för att visa upp
den för dess nya ägare samt för att instruera personalen hur den var van att bli riden och omskött.
En stallmästare som rest, antingen under sina läroår eller på diplomatiska uppdrag, hade upplevt
hur saker kunde göras på olika sätt. Han förde med sig nya kunskaper och nya metoder till sin
arbetsgivares stall. Kunskapen var nära knuten till utövaren, eftersom en så stor del av arbetet i
stallet var praktisk och traderades direkt från person till person.
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Ett nätverk av lärda kavallerister och adelsmän
I Levens manuskript finns två dedikationer, dessutom nämns en tredje dedikation som dock inte
finns med i någon av de skrifter den skulle omfatta. Dedikationerna hör till de viktigaste källorna till information om hur Leven hade tänkt sig nå ut med skrifterna. Sättet de är skrivna på
kan också avslöja åtskilligt om hur Leven ville positionera sig och sin kunskap i förhållande till
en grupp höga ämbetsmän som hade stort inflytande över kavalleriets och arméns hästhållning.
Häste-Skolan (UUB D1378) är dedicerad till Adam Horn, som i dedikationen tituleras som
riksstallmästare. Adam Horn (1717−1778) blev riksstallmästare 1772 efter en lång militär och
politisk karriär. Som riksstallmästare var han bland annat ansvarig för de kungliga stuterierna
på Strömsholm och Kungsör. I Sven Grauers artikel om Horn i Svenskt biografiskt lexikon
framgår att Horn under större delen av sin karriär strävat efter att förbättra kavalleriet och främja
dess utbildning.189 Den tidigare nämnda ridskolan vid Östgöta kavalleriregemente tycks ha tillkommit på hans initiativ. Han inrättade nämligen ett beridarestall vid sitt översteboställe, Tuna
kungsgård, 1747. Där byggde han bland annat ett ridhus på egen bekostnad. 1759 inkom han
med en memorial till Kungl. Maj:t innehållande synpunkter rörande kavalleriets förbättring, där
han framför allt ville göra det lättare och rörligare. Flera av Horns manuskript om kavalleritjänst
och hästkunskap finns bevarade i Kungliga biblioteket, och hans förslag till exercisreglemente
för kavalleriet accepterades och utkom 1779.
I dedikationen skriver Leven att han ”Consecrerar […] i djupaste ödmjukhet denna af mig
författade skrift, kallad Häst Skolan, åt Svea Rikes unga Ryttares, mina lärjungars undervisning;
och till Eders Excellences höggunstigt ompröfvande”.190 Han övergår därefter till att prisa
Horns kunskaper, och avslutar med en vädjan att denne ska jämföra hans skrift med den nyare
utländska utgivningen och bedöma vad som är bäst. Han avslutar dedikationen: ”Ty Eders Excellence är den endaste, som jag erkenner for min domare, å hvilken som äckta Kjännare af
saken jag mig åberopar i denna skriften, och nu hermedelst vördsamt beder om justice.”191
I dedikationen går det att identifiera olika tänkbara transaktioner. För det första kan dedikationen i sig ses som en gåva. Leven öppnar dessutom genom sin formulering av textinnehållet
en möjlighet för utbyte av kunskapsvalidering. Leven validerar Horns kunskaper genom att
prisa dem. Här hänvisar han inte bara till en lång bekantskap med Horn där han själv kunnat
observera hans skicklighet i sadeln, utan även till Horns erfarenheter från utländska maneger
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och då främst den kejserliga i Wien. I gengäld hoppas han uppenbarligen att Horn ska validera
hans egna ridkunskaper genom att bedöma att hans ridlära är bättre än de utländska. I praktiken
hade detta, om boken tryckts, exempelvis kunnat tillkännages genom ett förord undertecknat av
Horn. Som riksstallmästare hade Horn en hög position vid hovet. Han satt med i kavallerireglementeskommissionen och han ägnade sig också enligt Grauers åt ett betydande mecenatskap.192 Utifrån detta kan man tänka sig att Leven kunde förvänta sig ett gott ord hos kungen
som kunde bidra till en befordran, att Horn skulle bidra till tryckning av någon av hans skrifter,
eller att Leven skulle få gehör för sina idéer hos kavalleriets ledning. Det är inte otänkbart att
det har rått ett klient-patron-förhållande mellan Leven och Horn. Det ord Leven använder i
dedikationen för att beskriva sin relation till Horn är att han har uppvaktat denne sedan de först
möttes 1738. Några andra belägg som kan styrka att det har funnits någon sådan överenskommelse mellan dem har jag dock inte kunnat återfinna i det undersökta materialet.
Den andra dedikationen återfinns på det separata blad som är inbundet längst fram i bandet
UUB D1363. Den är ställd till Hans Henric von Liewen (1703−1781) som här tituleras riksmarsk, men som i själva verket var riksmarskalk från 1772 och framåt.193 Han var kavalleriofficer och politiker, och hade varit universitetskansler för universiteten i Greifswald och Åbo.194
Från 1751 och framåt ledde han med viss framgång trots små resurser verksamheten vid de
kungliga stuterierna i Flyinge och Dalby. Även vad gäller Liewen skriver Leven att han har
mångåriga personliga erfarenheter av denne, som han bland annat beskriver som ”den störste
Häste Kjännare”.195 Leven skriver också att han har betjänat Liewen med sin metie, alltså att
han på något vis har ställt sina yrkesmässiga kunskaper i förfogande till denne. Liewen blev
generalmajor i kavalleriet 1750, och det är möjligt att Leven betraktat sig som underställd honom. Kronan stod för närmare hälften av akademiridskolans finanser och betraktade sig som
ägare till hästarna, och det torde därför vara rimligt att anta att någon högre kavalleriofficer
bevakade dessa intressen.196 Att Liewen besökt ridskolan framgår av en passage i Kundskap om
Häste åldren (UUB D1363d) där Leven skriver att denne varit där för att se på honom i arbete,
och då provred en av hästarna.197
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Även i denna dedikation skriver Leven att han vill att hans kunskap ska bli bedömd. Han vill
att Liewen ska avgöra om den grupp skrifter där han uttalar sig starkt kritiskt om skadliga ingrepp och hästavelns förfall samt erbjuder ekonomiskt användbar kunskap, bör tryckas för att
komma till det allmännas nytta.198 I denna dedikation är det möjligt att betrakta tänkbara transaktioner på två nivåer. Dels finns det liknande möjligheter till ett utbyte av kunskapsvalidering
på en nivå nära personerna, på samma vis som mellan Leven och Horn i den andra dedikationen.
Dels kan man ana en mer offentlig nivå där Leven erbjuder sina kunskaper till rikets nytta, till
allmänheten och till kavalleriet. I slutet av dedikationen rekommenderar nämligen Leven riksmarskalken att låta en av deras gemensamma elever skriva en enklare ridlära för ryttare och
underbefäl vid kavalleriet, att tryckas tillsammans med Levens skrift om hovslageri (UUB
D1376d).
I dedikationen till Liewen nämns även att han tänkt dedicera Absolute reglor till ridkonsten
till överhovstallmästaren Adolf Fredric Lewenhaupt (1745−1791). Denna dedikation finns varken i det manuskript som ingår i min korpus (UUB D1363f) eller i Cederhielms avskrift (UUB
D1377). Lewenhaupt hade i egenskap av överhovstallmästare hög rang vid hovet och hade det
övegripande ansvaret över hovstallstaten, vilket troligen innebar att han kunde betraktas som
en av Levens överordnade. Till skillnad från Horn och Liewen tycks dock inte Leven ha haft
någon långvarig relation till Lewenhaupt, som bara var 27 år när han utnämndes till överhovstallmästare 1772.199 Året dessförinnan hade han återvänt till Sverige efter att ha varit i fransk
tjänst. Eftersom dedikationen saknas är det svårt att dra några slutsatser om Levens nedtecknade
ambition att dedicera en skrift till Lewenhaupt annat än att han i egenskap av överhovstallmästare kan ha varit svår att förbigå och att han i makt av sitt ämbete bör ha kunnat gynna Levens
karriär.
Stina Hansson har skrivit om dedikationssystemet i ”Böckernas beskyddare under svenskt
1600-tal”, som visserligen rör seklet före Levens verksamma period men där vissa mer allmängiltiga avsnitt rimligen borde vara tillämpbara även för hans karriärsträvanden. 200 Hon påpekar att dedikationssystemet kunde ses som ett system för att manifestera sociala relationer
och sociala positioner. Det fanns ett värde såväl i att dedicera som att mottaga en dedikation.
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Genom dedikationen kunde den dedicerande få uppmärksamhet som kunde främja befordringar
och framtida avancemang. En typ av avancemang som kunde ha varit aktuell för Leven om han
hade varit frisk vore att bli hovstallmästare, eller att som sin företrädare von Walden bli stallmästare vid ett kungligt stuteri. Horn och Liewen var stallmästare vid de två viktigaste stuterierna, och hade möjligen visst inflytande över vem som kunde efterträda dem. Lewenhaupt bör
i egenskap av överhovstallmästare haft möjlighet att föreslå vilka som skulle utses till hovstallmästare.
En stor del av de namn Leven nämner i sina texter hör precis som Horn och Liewen till en
kategori som man skulle kunna benämna ”lärda kavallerister och adelsmän”. Horn hade som
nyss nämnts ett starkt intresse för att förbättra kavalleriets utbildning, och var dessutom ledamot
av lärda sammanslutningar som Kungliga Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien
för de Fria konsterna.201 Liewen var sedan 1750 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.202
Leven nämner även bland annat kammarherren Carl Wilhelm Cederhielm (1705−69, kusin till
Germund Ludvigs far), riksrådet Henning Adolph Gyllenborg (1713−75) och riksrådet Eric
Wrangel (1686−1765) i texterna.203 Samtliga var ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien.
Texterna omnämner inte dessa som instrumentella i något nätverksintresse, men deras förekomst ger ändå en fingervisning om att Leven hade flera kontaktytor med lärda sammanslutningar och höga politiker.
Adam Horn och Adolf Fredric Lewenhaupt var liksom Leven frimurare.204 Leven blev upptagen i logen Saint Jean Auxiliaire redan 1753. Bland frimurarna finner man även ett par elever
till Leven, nämligen A. F. Sköldebrand och generalmajoren Hampus Mörner.205 I dedikationen
till Liewen beskriver Leven den sistnämnde som ”sin värde lärjunge” och föreslår att denne ska
sammanställa en enklare ridlära för kavalleriets behov.206 Det torde röra sig om [Hans Gustav]
Hampus Mörner (1727−97) som i samband med statsvälvningen 1772 bistod Hertig Karl i
Skåne.207 Han var inte den enda av Levens elever som hade koppling till Hertig Carl – Anders
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Reuterstam (1727−93) blev elev på akademistallet 1748 och utvaldes så småningom att undervisa prinsarna Carl och Fredrik Adolf i ridning.208 Reuterstam blev så småningom Levens efterträdare.
Leven tycks genom hela sin karriär ha stått i ett gott förhållande till kungahuset. I testamentet
nämns kungliga belöningar som vittnar om intresse eller tacksamhet för Levens tjänster. Bouppteckningen nämner en värja med silverhandtag som varit en gåva från Fredrik I, och en
engelsk sadel med schabrak som Leven fått av Adolf Fredrik. Gustav III belönade hans gärning
genom att utnämna honom till riddare av Svärdsorden 1770. Kungl. Maj:ts beslut om utnämningen förekommer i ett dokument där Levens namn står längst ner i en lista om femton andra
militärer, vilket torde tyda på att han stod lägst av dessa i rang. Motiveringen som anges för
samtliga femton samlat är ”belöning för trohet och mandom, samt till upmuntran att theruti
fortfara”.209 Tre år senare fattade kungen beslut om adelskap.

I akademins gränsland
I ovanstående fallstudier har jag visat exempel på nätverksrelationer som har varit potentiellt
gynnsamma för Leven och där det gått att påvisa att transaktioner av olika värden antingen har
ägt rum eller har haft goda förutsättningar att kunna äga rum. I bägge fallstudierna har det rört
sig om kontexter där Levens ridkunskaper har betraktats som värdefulla eftersom de låg inom
ett kunskapsfält som var potentiellt attraktivt för mottagarnas identitetsskapande, och som anknöt till det intresse för lärdom och samhällsnytta som de delade med honom. Vad gäller Levens
relation till den akademiska världen tycks förhållandet ha varit mer komplicerat. Han verkar ha
haft problem att bli insläppt i vissa av de akademiska nätverken, trots sina höga ambitioner
inom exempelvis hästmedicinen. En anledning till detta bör rimligen ha varit att han med stor
sannolikhet saknade akademisk examen. Därför var han inte kvalificerad att till exempel bli
invald i Collegium Medicum eller söka någon professur. Samtidigt hade kan kunskaper som
borde ha varit intressanta för Kungliga Vetenskapsakademien, och flera av de personer han
nämner i manuskripten var ledamöter. Jag har dock inte återfunnit honom i registret till Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar, där han även utan att vara ledamot kunde ha publicerat
sina rön.
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Leven nämner akademiker i en allt för ringa utsträckning i sina manuskript för att man ska
kunna dra några större slutsatser om hans förhållande till de akademiska nätverken. Han förefaller ha haft goda relationer med arkiatern Nils Rosén von Rosenstein (1706−1773) och stadsfysikus i Stockholm Zacharias Strandberg (1712−1792), som han kallar in som vittnen vid obduktionen av en hästkropp.210 Han nämner även David von Schultzenheim som vittne vid en
obduktion.211 Den sistnämnde hade under sin studietid assisterat Leven vid flera hästanatomier.
Dessa inflytelserika medicinare hade Leven uppenbarligen ett tillräckligt gott förhållande till
för att våga använda sig av dem för att validera sina kunskaper. Han driver däremot med en
anonymiserad men inte svåridentifierbar Carl von Linné (1707−1778) och hans Pan Svecicus
som tar upp vilka örter som är tjänliga som föda åt olika tamdjur:212
Et märkligt företagande af wår store Botanicus igenom sine Elever i Lundsorter at utröna
på tamda djur hwad som örter de ej gärna åto. Denna så nödiga undersökning, räckte ei
längre än han på kjörde. De derå anoterade rön lära bli så rare at efter werden knaft kan
trot, om sådant wart påtänkt.213

Riktigt vad som föranledde detta syrliga uttalande framgår inte i texten. Kanske ansåg Leven
att Linné genom sina försök gav sig in på hans kunskapsterritorium, ett territorium som han kan
ha ansett vara sedan länge färdigutforskat av hans ämbetsbröder. Möjligen speglar passagen en
konflikt med Linné, kanske missnöje över att Linnés studenter med sina teoretiska kunskaper
valdes framför hans egna elever när Collegium Medicum valde ut vilka som skulle sändas till
Lyon för att studera veterinärmedicin.214 Jag har dock inte funnit några andra belägg för någon
dylik konflikt.
Levens förhållande till konsistoriet i Uppsala var periodvis besvärligt. I egenskap av akademistallmästare hade han en udda position vid universitetet. Han räknades inte till den egentliga
akademin och hade ingen plats i konsistoriet. Samtidigt hade han en särställning gentemot de
övriga exercitiemästarna eftersom han till skillnad mot dem var anställd med kunglig fullmakt
och därmed var överordnad i rang.215 Ett konsistorieprotokoll från 1747 vittnar om att Leven
var inblandad i en rangstrid, där några professorer hade ifrågasatt hans plats i universitetets
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rangordning. Han påpekade att han precis som professorerna hade kunglig fullmakt, och att han
ville åberopa samma rang och företräde som hans företrädare Georg Friedrich von Walden hade
haft samt slippa betala mantalspenningar.216 Konsistoriet hänvisade i sin tur till en förordning
från 1688, möjligen 1688 års rangrulla, där befattningen inte fanns nämnd och hänsköt ärendet
till Kungl. Maj:t. Så småningom fick Leven sin rang bekräftad och blev befriad från mantalspenningar.
Leven hade en viss ekonomisk frihet gentemot konsistoriet, kanske på grund av att akademin
bara stod för halva finansieringen av ridskolan.217 Han kunde till exempel disponera fritt över
hästmaterialet så länge han höll ridskolan med minst sex skolhästar. Detta var också en rättighet
som Leven fick strida för mot konsistoriet, som under striden emellanåt höll inne de medel från
kronan som skulle gå till hästarnas utfodring.218 Jag har inte kunnat utröna från det källmaterial
jag har tagit del av varför konsistoriet var så ovilligt att låta Leven köpa och sälja hästar. En
tänkbar anledning skulle kunna vara att det handlade om makt över resurserna, en annan att
konsistoriet betraktade hästarna som tillhörande akademin. Men det är också tänkbart att handeln med hästar tack vare Levens kunskaper genererade inkomster som stack i ögonen på professorerna. Kampen om universitets resurser var hård då som nu.
Man skulle kunna se konsistoriets ovilja att låta Leven köpa och sälja hästar, samt dess undanhållande av medel för hästarnas utfodring trots att Leven uppfyllt sina plikter gentemot akademin, som transaktioner som inte besvarats på önskvärt sätt. Det rörde sig visserligen om ekonomiska transaktioner, men dessa transaktioner bar också på ett känslomässigt innehåll som
handlade om förtroende och respekt. Leven skötte sina åtaganden i förhållande till universitetet,
men undanhölls i samband med dessa konflikter förmåner han hade rätt till.
Från 1760-talet och fram till sin död projekterade Leven vid ett par tillfällen olika typer av
donationer till universitetet. Han var svårt sjuk under 1760-talets tre första år, så sjuk att han
redan 1761 såg sig nödsakad att skriva ett testamente.219 Där uttryckte han sin önskan att donera
6 000 daler kopparmynt till ”Uppsala Academie Sjukhus” (Nosocomium) samt 30 000 daler
kopparmynt till ett stipendium wid Uppsala akademi. 1763 såg han sig nödsakad att sänka stipendiesumman till 24 000 daler kopparmynt. Kanske hade sjukdomsperioden då kostat honom
en hel del pengar. De 6 000 dalerna till Nosocomium ansåg han sig inte heller ha råd med,
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däremot skulle sjukhuset få hans för egna pengar ”inköpte och rarée hästar och mina egna monderingar” till de nödlidandes behov. Han tvingades dra in löftet om donationen helt sedan pengarna gått förlorade i den Julinsköldska konkursen.220 Nästa donation genomfördes strax före
hans bortgång och utgjordes av manuskripten. I sitt testamente angav han att i det fall hans son
skulle dö barnlös och det inte fanns några arvingar efter hans syster så skulle räntan av hans
förmögenhet gå till att finansiera en professur i veterinärmedicin, där professorn skulle bära
titeln professor Léveniana.221
Kanske tänkte sig Leven att en sådan donation kunde leda till att han efter döden skulle åstadkomma vad han inte lyckades med i livet – att veterinärmedicinen skulle bli accepterad som en
disciplin vid Uppsala universitet och att hans namn skulle nämnas i samma sammanhang som
andra donatorers, exempelvis Johan Skytte. Carl Arvid Hessler beskriver hur den skytteanske
professorn regelbundet förväntades hylla donator och hans familj med orationer, och hur Johan
Skytte betraktade sin donation som ett monument över sig själv och sina efterkommande.222 I
Levens fall skulle dock äran bara tillkomma honom själv, eftersom donationen bara var aktuell
om inga andra arvingar fanns kvar.
Barry Swartz skriver att givandet av en gåva kan vara ett sätt att bekräfta sin identitet genom
att presentera den för andra i form av ett objekt.223 Utifrån det påståendet kan man betrakta
Levens donationer som ett sätt att manifestera sin anknytning till universitetet och sitt intresse
för vetenskapen. Om donationen till en professur i Levens namn verkligen hade blivit av så
skulle hans namn ha förknippats med akademin för en lång tid framöver.

Att bädda för framtiden
I detta kapitel har jag försökt belysa Levens karriärsträvanden genom att studera hans nätverksrelationer, något som på grund av den begränsade och ojämna tillgången på information har
haft sina svårigheter. Utifrån ovanstående kartläggning av Levens nätverksrelationer drar jag
dock slutsatsen att de nätverksaktörer som hade störst betydelse för hans karriärsträvanden var
kavalleriofficerare som var innehavare av höga ämbeten, och som det i vissa fall går att belägga
att han hade långvariga relationer med. Jag tycker mig också kunna fastställa att personer med
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anknytning till institutioner som Kungliga Vetenskapsakademien och Collegium Medicum var
viktigare nätverksaktörer än professorerna vid Uppsala universitet (såväl Schulzenheim som
Rosén von Rosenstein och Strandberg hade viktiga befattningar inom Collegium Medicum).
Bo Bennich-Björkman har beskrivit skrivandet som karriärväg i Författaren och ämbetet.
Han skriver: ”Förhoppningar om en adlig sköld kunde hos en ofrälse stimulera till lojalitet och
nitiskt arbete för dynastins och rikets intressen. Men det var ett belöningsinstrument som snabbt
förslets: grovt taget fungerade det gentemot en och samma släkt endast en generation då de
följande ärvde den adliga karaktären utan krav på egna prestationer. Ämbeten ärvdes däremot
ej i princip utan kunde endast åtkommas genom förnyade prov på lojalitet och annan förtjänst,
generation efter generation.”224 För Leven var det nödvändigt att ta fasta på det sistnämnda, och
skapa lojalitetsband som kunde bibehållas även efter hans död. Han lät sig aldrig introduceras
på Riddarhuset. Kanske berodde det på att han var för sjuk för att resa till Stockholm, kanske
insåg han att han inte skulle leva så länge till och därför egentligen inte hade någon nytta av
adelskapet. Han var inte gift med Johan Adolphs mor, och sonen kunde inte ärva adelskapet.
Leven hade däremot sett till att skapa förutsättningar för sonen att skapa sig en god karriär
genom att se till att han fick studera medicin. I testamentet avsatte han pengar så att Johan
Adolph skulle kunna skaffa sig ett ämbete och ha råd att låta sig introduceras på Riddarhuset
om det blev aktuellt. Det är tveksamt om Levens författarskap påverkade hans egen karriär i
någon större grad, då han lämnade ifrån sig sina skrifter först någon vecka före sin bortgång.
Däremot skulle donationen liksom de övriga sena dragen i hans karriärbygge ha kunnat vara ett
led i en ambition att hjälpa sonen i karriären. Björn Ryman skriver att klientförbindelser under
frihetstiden kunde sträcka sig över generationer, och att det var i utnämnings- och befordringsärenden som klientförbindelserna ställdes på sin spets.225 Johan Adolphs karriär följde också en
anmärkningsvärt brant uppåtgående kurva. I december 1775, ett par månader efter faderns död,
blev han medicine doktor. 1778 erhöll han en tjänst som fattigläkare i Stockholm, året därpå
utsågs han till andre sekreterare i Collegium Medicum och redan 1781 upphöjdes han till hovmedikus. 1787 blev han provinsialläkare och stadsfysikus i Uddevalla.226
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Sammanfattning
Ett par veckor före sin död i september 1775 donerade akademistallmästaren Johan Leven
Ekelund en samling manuskript om ridning och hästkännedom till Uppsala universitetsbibliotek. Genom att göra en föremålsundersökning med manuskriptens materialitet som utgångspunkt har jag kunnat urskilja dessa ur en större samling manuskript som katalogiserats under
Levens namn. Den viktigaste källan för att fastställa Levens författarskap är visserligen ett textdokument, en donationshandling med en förteckning över titlar, men de materiella egenskaperna har varit viktiga bland annat för att fastställa vilka versioner av de titlar som förekommer
flera gånger som ska räknas till donationen.
Manuskripten är skrivna på svenska men förmedlar ett internationellt hippologiskt kunskapsfält. Genom att kartlägga olika markörer som nämns i manuskripten såsom personer, författare,
platser och tidsangivelser har jag i viss mån kunnat belysa var Leven har inhämtat sina praktiska
kunskaper och vilka autorer han har läst. Genom att studera vilka utbildningsinstitutioner som
erbjöd hippologisk undervisning och vilken hippologisk litteratur som gavs ut på svenska under
hans verksamhetstid har det varit möjligt att betrakta hans kunskapsförmedling i förhållande till
en samtida utbildningskontext och skissa på en bild av vilket nationellt behov hans kunskaper
kunde tänkas bidra till att fylla. Språket och tilltalet i Levens texter antyder att de är skrivna för
olika publiker. Vissa hör hemma i en utilistisk kontext, och följer tätt i spåren på Kungliga
Vetenskapsakademiens ambition att publicera nyttotexter på svenska. Leven visar också prov
på en vilja att vetenskapliggöra sina kunskaper genom att arbeta med taxonomi och nomenklatur samt att understryka att hans metoder baserar sig på empiri och naturlagar.
Leven visar upp en stark ambition att hävda sin status och validera sina kunskaper. Han använder sig av så väl deliberativ som demonstrativ retorik för att argumentera för sina metoder,
som han gärna ställer mot negativa exempla. En vanligt förekommande topik är misstänksamheten mot ”det franska”. I sin argumentation hävdar han två huvudteser: Att all kunskap måste
grundas i praktik, och att hästutbildningen måste genomföras grundligt och utan genvägar. Han
framhäver gärna sig själv som uttolkare av en kunskap som han beskriver som sann och säker,
på ett sätt som gör det rimligt att anta att han vill använda skrivandet som ett sätt att vinna
fördelar.
De kunskaper Leven besitter rymmer flera tänkbara värden. Dels det rent ekonomiska värdet
i att kunna producera, förädla och bota dyrbara ridhästar. Dels det militära värdet av kunskaper
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av intresse för kavalleriet. Slutligen har ridkonsten ett representativt värde som manifestation
av makt, rikedom och status. Värden av detta slag kunde bytas mot andra materiella eller immateriella förmåner i nätverk av olika slag. Genom att försöka kartlägga Levens nätverk har jag
undersökt vilken roll skrivandet har kunnat spela i hans karriärsträvanden.
Levens viktigaste nätverkskontakter verkar ha utgjorts av kavalleriofficerare och läkare med
kopplingar till lärda institutioner utanför universitetet såsom Collegium Medicum och Kungliga
Vetenskapsakademien. Han tycks också ha haft ett gott förhållande till Kungl. Maj:t. Han hade
fått stöd av Kungl. Maj:t gentemot konsistoriet, och han hade blivit belönad med Svärdsorden
och ett adelskap för sitt arbete. När Leven donerade sina manuskript till Uppsala universitetsbibliotek hade han bara veckor kvar att leva. Han visste sannolikt att han inte kunde räkna med
att få personlig nytta av någon gengåva. Det är i stället troligt att manuskriptdonationen var ett
sätt att låta hans samlade kunskaper komma till nytta, samt att hjälpa sonen Johan Adolph
framåt i karriären genom att låta honom dra nytta av de motprestationer i form av förmåner som
en sådan gåva kunde medföra.
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Appendix 1
Följande manuskript ingår i Levens donation till Uppsala universitetsbibliotek (appendix till
signum i gemener tillagda av uppsatsförfattaren).
UUB D 1360

Genera Morborum.

UUB D 1363a

Dedikation till Hans Hendrich von Liewen.

UUB D 1363b

En kort beskrivning på hästens utvärtes synliga delar; samt några
anmärkningar och varningar mot hofslagranes [sic] skadelige operationes

UUB D 1363c

Kundskap om hästens fel och lyten i korthet nämnde, til den
mindre kunniges efterrättelse

UUB D 1363d

Kunskap om Häste åldren och underrättelse å de därpå wissaste
kännemärken

UUB D 1363e

Nya Newcastle med Levens kommentarer

UUB D 1363f

Absolute reglor till ridkonsten. Efter naturlige Lagar. Huru en Ryttare med sin kropp, styrhanden och sina skänklar, skall skickeligen
operera på en efter bemälte, eller så kallade mechaniska Lagar
tillriden häst. Första instruction af Ridscholan som kallas Ryttare
Scholan af Kongl. Stallmästaren och Riddaren Johan Leven
Ekelund

UUB D 1376a

Kongl. Academie Stallmästarens Johan Leven Ekelunds Systeme
om Hästens Rörelser besynnerligen de regelbundna konstiga som
uptages uti Manegen eller Ridskolan

UUB D 1376b

Hippo-graphia geometrica

UUB D 1376c

Kort underrättelse huruledes pröfva en hästs rörelser, at deraf
kunna döma, om han är ducktig eller duglig til en Ridhäst eller
dertil fehlacktig?
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UUB D 1376d

Om Hofslagare Konsten. Underrättelse åt en Hofslagare, på hwad
sätt han skickeligen skall utwerka hästars hovar, och dem tillbörligen besko, samt huru dymedelst de felaktige kunna omlagas och
botas

UUB D 1376e

Ett kort utdrag af Stallmästarens Johan Lévens fundna decouvert
upsatt år 1736 (då han kommit från orientaliska länder till
Europa) på häste kroppens semetri: som de af Naturen uti Europa
och i synnerhet å Nordiske landsorten, till bästa perfection äro danade

UUB D 1378

Hästeskolan eller andra delen af Rid-Skolan. Undervisning huru
en Konst Ryttare en häst tillbörligen efter dess naturliga rörelse
lagar dressera eller tillrida skall. Författadt af Konglige Stallmästaren och Riddaren Johan Leven Ekelund
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