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e la Gardieska arkivet är en av Sveriges största hand-

skriftssamlingar och en av juvelerna i Universitets-

bibliotekets samlingar. Arkivet innehåller drygt 185 hyllmeter 

dokument – mer än 100 000 enskilda handlingar – från ti-

digt 1500-tal till 1800-talets mitt. Arkivet testamenterades till 

Universitetsbiblioteket av greve Jacob Gustaf Pontusson De la 

Gardie på Löberöds slott, och forslades hit en vårdag 1848 med 

hjälp av 28 hästdragna ekipage.
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kartor

I arkivet ingår även en stor kartsamling om drygt 1200 lösa 
kartblad från mitten av 1500-talet till år 1839. De flesta skild-
rar europeiska landområden, men här finns även kartor över 
Nordamerika, Asien och Afrika. Ett stort antal kartor är 
handritade, men även bland de tryckta finns många som idag 
är ytterligt sällsynta. 

Förutom geografiska kartor innehåller samlingen en mängd 
militärkartor som beskriver befästningsanläggningar och 
truppförflyttningar. Till de äldsta hör en fransk, tryckt vy 
över den turkiska armadans belägring av ön Malta år 1565, 
men här finns även ett stort material med anknytning till tret-
tioåriga kriget.

Samlingen innehåller även äldre sjökort och planritningar, 
liksom kartor över enskilda städer, slott och trädgårdar. En 
stor del av dessa är handritade och härrör framförallt från 
1700-talet. 

Hela kartsamlingen håller nu på att göras digitalt tillgänglig 
på Universitetsbibliotekets hemsida. Se kartorna på: 
http://bilder.ub.lu.se.

samlaren och hans samlinG

Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie (1768-1842) var 
hans namn: greve, politiker och generalmajor, ett av tid-
ens tunga namn i internationell storpolitik, verksam som 
diplomat i Wien och som envoyé i Madrid, med åren upp-
höjd till Serafimerriddare, Kommendör av Svärdsorden, 
Kommendör av Nordstjärneorden och Riddare av Carl 
XIII:s orden.

Men framförallt: en passionerad samlare. På godset Löbe-
röd i centrala Skåne byggde De la Gardie upp ett enormt 
privatarkiv med tusentals historiska dokument av alla 
de slag. Grundbulten utgjordes av de släktarkiv som un-
der generationer samlats på det uppländska godset Sjöö, 
som ätten De la Gardie hade i sin ägo under 1700-talet. 
Men »Excellensen«, som han titulerades, köpte också in 
stora mängder arkivmaterial på auktioner och från andra 
gods, och med åren skulle arkivet växa till Sveriges största 
handskriftssamling i enskild ägo.

För att ordna upp arkivet anställdes den 20-årige Peter 
Wieselgren, småländsk bondson och student i Lund, som 
senare skulle bli berömd som nykterhetsapostel och kul-
turhistoriker. Wieselgren ägnade drygt två decennier åt 
att gå igenom arkivet och gav även ut många av de mest 
betydelsefulla dokumenten i en skriftserie om tjugo voly-
mer. Det var också genom Wieselgrens försorg som arki-
vet efter De la Gardies död kom till Universitetsbibliote-
ket i Lund, dit det forslades en vårdag 1848 med hjälp av 
28 hästdragna ekipage.
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PerGamentsbrev

Arkivet innehåller även drygt 600 pergamentsbrev från 
åren 1503–1832. Pergamentsbrev är officiella handling-
ar av olika slag – adelsbrev, testamenten, köpebrev och 
kungliga donationsbrev –, skrivna på kalvskinn och ofta 
försedda med sigill som ligger skyddade i kapslar av trä, 
metall eller elfenben. Såväl dokumenten som sigillen är 
värdefulla källor till historisk kunskap och utgör ett tack-
samt forskningsmaterial för historiker, hembygdsforska-
re, genealoger, heraldiker, ortnamnsforskare och filologer.

Ovan ett adelsbrev utfärdat 1629 av Karl I av England 
till bröderna Jakob och Patrik Forbus. Brödernas far var 
Henry Forbes, som i slutet av 1500-talet utvandrat från 
Skottland och gjort karriär i den svenska krigshären. Se-
nare skulle hans båda söner följa honom i fotspåren och 
ätten Forbus blev en av de mest framstående i stormakts-
tidens Sverige.
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en unik sPännvidd

De la Gardieska arkivet är ett av de största enskilda arkiven i 
Skandinavien och omfattar drygt 185 hyllmeter dokument – 
mer än 100 000 enskilda handlingar – från tidigt 1500-tal till 
1800-talets mitt. Men det är framförallt materialets spänn-
vidd som gör arkivet så unikt och intressant för forskare. 
Här ryms allt från exklusiva och påkostade handskrifter till 
rena bruksdokument – brev och dagböcker, kokböcker och 
läkeböcker, räkningar och köpehandlingar, testamenten och 
bouppteckningar, hyllningsdikter och snapsvisor, politiska 
pamfletter och personliga resejournaler.  

Nedan ett brev skrivet av Gustav II Adolf hösten 1632, någ-
ra veckor innan han dog vid Lützen, samt en kokbok från 
1700-talet, med recept på bland annat citronskorpor och 
makroner. 

Till höger en akvarell ur Amalia Sparres målarbok 
»Blomster  målade efter naturen« från 1778, samt en vågad 
karikatyr med titeln »Naturens behof«, ritad 1794 av den 
då 16-årige Gustav IV Adolf. 

samlinGens indelninG

Arkivet är indelat i flera underavdelningar. I Släktarkiven 
finns brev och dokument som rör en lång rad svenska adels-
familjer: Barnekow, Ekeblad, Forbus, Hägerstierna, Lillie, 
Oxenstierna, Wrede och flera andra. I Historiska handlingar 
finns en mängd kungliga dokument, från Gustav Vasa till 
Karl XIV Johan. Biographica minora innehåller brev från ett 
stort antal bemärkta och obemärkta personer: militärer, för-
fattare, präster, hovmän, handelsmän, brukspatroner och 
läkare. Codices innehåller större bundna handskrifter med 
skiftande innehåll: poesi, teaterpjäser, riksdagshandlingar, 
reseskildringar och kokböcker. Topographica innehåller 
ekonomiska och juridiska handlingar, framförallt från olika 
gods i Skandinavien, Baltikum och Tyskland. Här ingår ex-
empelvis rapporter från godsens förvaltare till deras herrar, 
jordeböcker och trädgårdsräkenskaper. 



43

en unik sPännvidd

De la Gardieska arkivet är ett av de största enskilda arkiven i 
Skandinavien och omfattar drygt 185 hyllmeter dokument – 
mer än 100 000 enskilda handlingar – från tidigt 1500-tal till 
1800-talets mitt. Men det är framförallt materialets spänn-
vidd som gör arkivet så unikt och intressant för forskare. 
Här ryms allt från exklusiva och påkostade handskrifter till 
rena bruksdokument – brev och dagböcker, kokböcker och 
läkeböcker, räkningar och köpehandlingar, testamenten och 
bouppteckningar, hyllningsdikter och snapsvisor, politiska 
pamfletter och personliga resejournaler.  

Nedan ett brev skrivet av Gustav II Adolf hösten 1632, någ-
ra veckor innan han dog vid Lützen, samt en kokbok från 
1700-talet, med recept på bland annat citronskorpor och 
makroner. 

Till höger en akvarell ur Amalia Sparres målarbok 
»Blomster  målade efter naturen« från 1778, samt en vågad 
karikatyr med titeln »Naturens behof«, ritad 1794 av den 
då 16-årige Gustav IV Adolf. 

samlinGens indelninG

Arkivet är indelat i flera underavdelningar. I Släktarkiven 
finns brev och dokument som rör en lång rad svenska adels-
familjer: Barnekow, Ekeblad, Forbus, Hägerstierna, Lillie, 
Oxenstierna, Wrede och flera andra. I Historiska handlingar 
finns en mängd kungliga dokument, från Gustav Vasa till 
Karl XIV Johan. Biographica minora innehåller brev från ett 
stort antal bemärkta och obemärkta personer: militärer, för-
fattare, präster, hovmän, handelsmän, brukspatroner och 
läkare. Codices innehåller större bundna handskrifter med 
skiftande innehåll: poesi, teaterpjäser, riksdagshandlingar, 
reseskildringar och kokböcker. Topographica innehåller 
ekonomiska och juridiska handlingar, framförallt från olika 
gods i Skandinavien, Baltikum och Tyskland. Här ingår ex-
empelvis rapporter från godsens förvaltare till deras herrar, 
jordeböcker och trädgårdsräkenskaper. 



5

PerGamentsbrev

Arkivet innehåller även drygt 600 pergamentsbrev från 
åren 1503–1832. Pergamentsbrev är officiella handling-
ar av olika slag – adelsbrev, testamenten, köpebrev och 
kungliga donationsbrev –, skrivna på kalvskinn och ofta 
försedda med sigill som ligger skyddade i kapslar av trä, 
metall eller elfenben. Såväl dokumenten som sigillen är 
värdefulla källor till historisk kunskap och utgör ett tack-
samt forskningsmaterial för historiker, hembygdsforska-
re, genealoger, heraldiker, ortnamnsforskare och filologer.

Ovan ett adelsbrev utfärdat 1629 av Karl I av England 
till bröderna Jakob och Patrik Forbus. Brödernas far var 
Henry Forbes, som i slutet av 1500-talet utvandrat från 
Skottland och gjort karriär i den svenska krigshären. Se-
nare skulle hans båda söner följa honom i fotspåren och 
ätten Forbus blev en av de mest framstående i stormakts-
tidens Sverige.

2



1 6

kartor

I arkivet ingår även en stor kartsamling om drygt 1200 lösa 
kartblad från mitten av 1500-talet till år 1839. De flesta skild-
rar europeiska landområden, men här finns även kartor över 
Nordamerika, Asien och Afrika. Ett stort antal kartor är 
handritade, men även bland de tryckta finns många som idag 
är ytterligt sällsynta. 

Förutom geografiska kartor innehåller samlingen en mängd 
militärkartor som beskriver befästningsanläggningar och 
truppförflyttningar. Till de äldsta hör en fransk, tryckt vy 
över den turkiska armadans belägring av ön Malta år 1565, 
men här finns även ett stort material med anknytning till tret-
tioåriga kriget.

Samlingen innehåller även äldre sjökort och planritningar, 
liksom kartor över enskilda städer, slott och trädgårdar. En 
stor del av dessa är handritade och härrör framförallt från 
1700-talet. 

Hela kartsamlingen håller nu på att göras digitalt tillgänglig 
på Universitetsbibliotekets hemsida. Se kartorna på: 
http://bilder.ub.lu.se.

samlaren och hans samlinG

Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie (1768-1842) var 
hans namn: greve, politiker och generalmajor, ett av tid-
ens tunga namn i internationell storpolitik, verksam som 
diplomat i Wien och som envoyé i Madrid, med åren upp-
höjd till Serafimerriddare, Kommendör av Svärdsorden, 
Kommendör av Nordstjärneorden och Riddare av Carl 
XIII:s orden.

Men framförallt: en passionerad samlare. På godset Löbe-
röd i centrala Skåne byggde De la Gardie upp ett enormt 
privatarkiv med tusentals historiska dokument av alla 
de slag. Grundbulten utgjordes av de släktarkiv som un-
der generationer samlats på det uppländska godset Sjöö, 
som ätten De la Gardie hade i sin ägo under 1700-talet. 
Men »Excellensen«, som han titulerades, köpte också in 
stora mängder arkivmaterial på auktioner och från andra 
gods, och med åren skulle arkivet växa till Sveriges största 
handskriftssamling i enskild ägo.

För att ordna upp arkivet anställdes den 20-årige Peter 
Wieselgren, småländsk bondson och student i Lund, som 
senare skulle bli berömd som nykterhetsapostel och kul-
turhistoriker. Wieselgren ägnade drygt två decennier åt 
att gå igenom arkivet och gav även ut många av de mest 
betydelsefulla dokumenten i en skriftserie om tjugo voly-
mer. Det var också genom Wieselgrens försorg som arki-
vet efter De la Gardies död kom till Universitetsbibliote-
ket i Lund, dit det forslades en vårdag 1848 med hjälp av 
28 hästdragna ekipage.



Universitetsbibliotekets Utställningskatalog 66

UtställningsprodUktion, text, layoUt & tryck: 
Universitetsbiblioteket i Lund

kontakt: utstallning@ub.lu.se

Universitetsbiblioteket, 
Lunds Universitet
Box 3, 221 00 Lund
UB Media
ISSN 0281-3823
LULID/LIBR - 1547

Utställning på Universitetsbiblioteket i lUnd
21 mars - 1 november 2013

e la Gardieska arkivet är en av Sveriges största hand-

skriftssamlingar och en av juvelerna i Universitets-

bibliotekets samlingar. Arkivet innehåller drygt 185 hyllmeter 

dokument – mer än 100 000 enskilda handlingar – från ti-

digt 1500-tal till 1800-talets mitt. Arkivet testamenterades till 

Universitetsbiblioteket av greve Jacob Gustaf Pontusson De la 

Gardie på Löberöds slott, och forslades hit en vårdag 1848 med 

hjälp av 28 hästdragna ekipage.

D

en utställning om

de la gardieska 

arkivet

185
meter 

historia


