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Inledning

A pale reflection of the wonderful variety in the world around us 
can be found in field guides and old-fashioned natural history mu-
seums, both of which are expressions of the human urge to copy 
Adam by trying to encompass this magical diversity and subject it 
to our dominion.1

Sommaren 1923 öppnades i Göteborg ett nytt naturhistoriskt museum. Bygg-
naden väntade besökarna på en höjd i en vidsträckt park, Slottsskogen, där stora 
gräsplaner och anlagda dammar bredde ut sig mellan trädpartierna. I museet 
visades den utställning som under många decennier kom att i Carl von Linnés 
anda bidra till skolungdomens föreställning om djurrikets släktskapsförhållan-
den. Här inrättades också från början de dioramor vars miljöer hämtade från 
orörd svensk natur ännu i dag fängslar besökarnas intresse. 

Ofta vet vi litet eller intet om innehållet i en gången tids museiutställningar. 
Utställningar som i voluminösa salar och vidsträckta gallerier besökts av tu-
senden, har rivits eller ersatts av nya utan att dessförinnan ha dokumenterats.2 
I det naturhistoriska museet i Göteborg har besökaren emellertid ännu i dag 
möjlighet att betrakta mycket av innehållet i utställningen från 1923 och re-
flektera över frågan om vilken mening eller vilket budskap den ursprungligen 
var avsedd att förmedla. Det har därför framstått som ett värde i sig att göra en 
beskrivning av utställningen. 

Föreliggande avhandling är främst en beskrivande monografi över denna 
utställning. Den vill klarlägga dess tillkomst, uppbyggnad, förändring och för-
hållande till samtida vetenskap. Utställningar förstås i deras förening av arki-

1  Mary P. Winsor, Reading the shape of nature: Comparative zoology at the Agassiz Museum. Chicago, 1991, 
(Science and its conceptual foundations) xi.

2  Utställningen i Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm stod i huvudsak oförändrad sedan museets 
tillkomst 1916 och mer än 70 år framåt. Ända till omkring 1990 fanns i Riksmuseet unika möjligheter att 
ta del av de ursprungliga interiörerna med deras idéhistoriska och  vetenskapshistoriska värden. Utställning-
arna revs emellertid på kort tid och utan möjlighet till diskussion och eftertanke. Harald Sundlin, ”Riksmu-
seet – ett förlorat kulturlandskap?”, Kulturmiljövård (1993):6, 59-61: En föredömlig dokumentation gjordes 
däremot inför nedläggningen av utställningen i det berömda naturhistoriska museet i Paris. Dominique 
Bezombes (Ed.) La grande galerie du muséum national d´histoire: Conserver c´est transformer.  Paris, 1994.
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tektur, föremål, bild och text. Även själva museibyggnaden ingår därför i min 
undersökning. 

Det naturhistoriska museet i Göteborg visade zoologiska och mineralogiska 
samlingar, medan växtriket hade fått sin plats i den samtidigt öppnade, närbe-
lägna botaniska trädgården. 

Större delen av museets utställning var inrymd i en byggnadslänga i två vå-
ningar. På det nedre planet löpte tre gallerier innanför vilka var inrymt ett stort 
förvaringsrum för sådana föremål som var avsedda enbart för forskningsända-
mål. Stora zoologiska samlingar var utställda enligt ett system av rangordnande 
kategorier erinrande om Carl von Linnés system av riken, klasser, släkten och 
arter. Föremålen var försedda endast med några få uppgifter utom artnamnen. 
 Museet var ett karakteristiskt naturhistoriskt museum. Naturhistoria vill för-
klara livets olika former, medan biologiska discipliner som fysiologi, cellära och 
kemi förklarar livet som process. Karakteristiskt för naturhistorien är observa-
tionen och beskrivningen.3 Londons naturhistoriska museum tillämpade emel-
lertid från andra hälften av 1880-talet en intressant, ny definition av begrep-
pet naturhistoria. Man önskade vidga begreppet naturhistoria, så att det skulle 
rymma även olika grenar av den moderna biologin. Naturhistoria betecknade 
i det naturhistoriska museet i London studiet av alla universums processer och 
lagar samt deras verkningar. Men processer och lagar var svåra att belysa i den 
tidens museer. Därför hade de experimentella vetenskaperna, som kemi och fy-
siologi, inte fått sin plats i museet. Det var däremot möjligt att visa resultaten av 
naturlagarna, sådana de manifesterar sig i naturföremålen: ”A Natural History 
Museum, therefore, in the sense in which the term is now usually understood, 
is a collection of the various objects animate and inanimate, found upon the 
earth in a state of nature .” 4

Problem

Upphovsmannen till det naturhistoriska museet i Slottsskogen i Göteborg hade 
från början ett ideal för naturhistoriska utställningars syfte som inte förverkliga-
des. Mitt problem har varit att söka förklaringar till vilka andra syften som trätt 

3  Marston Bates, The nature of natural history  (1950). Princeton, 1990, 7-8, 270, 276: Den naturhistoriska 
traditionen ledde till uppkomsten av systematik, jämförande biologi, ekologi och utvecklingsbiologi. Dess 
storhetstid var 1700-talet och första hälften av 1800-talet med naturteologin som dominerande ideologi. 
Ernst Mayr, This is biology: The science of the living world. Cambridge, Mass., 1997, 108, 208.

4  British Museum (Natural History), A general guide to the British Museum (Natural History). London, 
1887, 15–16.
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i stället och hur dessa gjort sig gällande och kommit att ersätta de ursprungliga 
avsikterna. Till problematiken hör även frågan om den inbördes logiken mellan 
utställningens olika element. 

Carl von Linné byggde sin systematiska forskning på materialet i naturalie-
samlingar.5 Spåren av hans gärning påträffas alltjämt i dag i talrika samlingar i 
världen.6 Det naturhistoriska museet i Göteborg 1923 var ett av de sista i raden 
av svenska museer i linneansk anda.7 

Redan 40 år innan det naturhistoriska museet i Göteborg öppnades, prö-
vade man i London en ny idé, kallad the new museum idea. Särskilda utställningar 
skulle göras för allmänheten, skilda från de vetenskapliga samlingarna. Man 
skulle förmedla kunskap utifrån vetenskapens aktuella ståndpunkt. Tanken var 
att utställningarna borde visa på sambanden, förklara orsakerna bakom feno-
menen. För att möjliggöra detta togs text och bild till hjälp. Problemet är att 
denna idé, trots upphovsmannens ursprungliga avsikt, inte vann fullt genomslag 
i museet i Göteborg 1923; det skulle komma att dröja tre decennier, innan 
utställningen försiktigt reformerades med ambitionen att införa en utvecklad 
museididaktik. 

Problemet är sammansatt inte endast av frågor om museer och vetenskap, 
det rymmer också frågor om samhälle och världsbild Utställningar är ett visuellt 
medium. Till problemet hör därför även frågan om form, bild och text.

Syfte och avgränsning

Museer intar en betydelsefull plats i kulturlivet. Skaror av besökare tar del av det 
vetande, den världsbild, den samhällsåskådning och de värderingar som återges 
i museernas utställningar. Forskning om våra museer har mot denna bakgrund 
starka motiv. Det gäller inte minst studier av museernas historia. Många i dag 
verksamma museer har ett rikt förflutet. Vi behöver förstå deras tillblivelse och 
vad de betytt för en gången tids människor. Att mitt val av föremål för under-

5  Yngve Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet: Ett bidrag till zoologiens historia. Uppsala, 
1952, (Lychnos-Bibliotek) 45.

6  Friedrich Waidacher, Handbuch der allgemeinen Museologie. Wien, 1993, 133: En lättillgänglig framställ-
ning i koncentrat över de naturhistoriska museernas utveckling främst inom Sverige har sammanställts av 
Staffan Thorman,  ”Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll”, Museer och kulturarv: En 
museivetenskaplig antologi. Red. Lennart Palmqvist och Stefan Bohman. Stockholm, 1997, 105-118.

7  Thomas Söderqvist, The ecologists: From merry naturalists to saviours of the nation. A sociologically informed 
narrative survey of the ecologization of Sweden 1895-1975. Stockholm, 1986, (Department of theory of science, 
Göteborg university) 34.
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sökning fallit på ett av de naturhistoriska museerna skall ses mot bakgrund av 
att dessa museer verkar inom det fält som rymmer kunskaperna om organis-
mernas mångfald, ett kunskapsområde av grundläggande betydelse.8 

De naturhistoriska museisamlingarnas betydelse ökar nu till följd av den 
växande uppmärksamheten på frågorna om livets mångfald. Antalet levande 
organismer är långt större än man tidigare trott. Många av dessa är okända. 
Ändringarna i de naturliga systemen till följd av ökande mänsklig aktivitet 
medför att livet för talrika arter riskerar att utsläckas, innan vi alls får kännedom 
om dem. Som tidigare har systematiker inom och utanför museerna dels att be-
skriva och namnge organismerna, kartlägga deras utbredning, karakterisera dem 
och att framställa litteratur för artbestämning, dels att klassificera organismerna 
i enlighet med deras härstamning, deras fylogenetiska släktskap. Uppgiften är av 
utomordentligt stor omfattning och bedrivs under pressen av vad som är berät-
tigat att benämna biodiversitetens kris. Denna mission kräver därför betydande 
resurser och ändamålsenlig organisation.9

De naturhistoriska museerna riktar i dag ljuset mot en av vår tids stora frå-
gor, framtiden för organismernas – inklusive människans – fortbestånd.1993 
trädde Förenta Nationernas konvention om biologisk mångfald i kraft. Efter 
beslut av Riksdagen 1994 bildades Centrum för biologisk mångfald (CBM) 
vars verksamhet består i att initiera, bedriva och samordna forskning om bio-
logisk mångfald. CBM arbetar även med utbildning och information. Genom 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF) görs primära data om organis-
merna genom digitalisering tillgängliga för hela världen. I vårt land är Natur-
historiska riksmuseet nationell nod i GBIF:s nätverk. 

Naturhistoriska museer rymmer stora samlingar avsedda att utnyttjas i ve-
tenskapligt syfte. De står under ledning av vetenskapligt kompetenta medarbe-
tare. Allmänheten har därför goda skäl att vänta sig att dessa museer förmedlar 
kunskap av vetenskaplig natur. Museer har emellertid varken nu eller tidigare 

8  Den amerikanske zoologen Edward O. Wilson har i de till svenska översatta The diversity of life och The 
future of life som den främste verkat för ett ökat medvetande om nödvändigheten att bevara den biologiska 
mångfalden. Edward O. Wilson, Livets mångfald (1992). Översättning från engelska. Stockholm, 1995: Ed-
ward O Wilson, Livets framtid (2002). Översättning från engelska. Stockholm, 2002: I medvetande om den 
kristna lärans problematiska inverkan på människors förhållande till naturen har Wilson i en vädjan om att 
rädda livet på jorden i en senare skrift vänt sig till en av honom själv uppdiktad baptistpastor. Edward O. 
Wilson, The creation: An appeal to save life on earth. New York, 2006. 

9  Niels P. Kristensen, ”Den naturhistoriske samling og forskningen”, Nordisk Museologi  (1994 ): 2, 47-56: 
Vid ett möte i Paris hösten 2007 med anledning av krisen för vår miljö antogs i närvaro av representanter 
för naturhistoriskt verksamma institutioner i 36 länder en deklaration (Buffondeklarationen) med syfte att 
uppmärksamma de naturhistoriska museernas betydelse i strävandena att vidmakthålla biologisk mångfald. 
Icom News (2007): 3-4, 22. 
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återgivit de motsättningar som kan råda kring vetenskaplig teori och forsk-
ningsresultat. Vi finner varken redovisning för de meningsmotsättningar som 
förekommer inom forskarsamhället eller mellan forskare och lekmän. 

Naturhistoriska museer ger i likhet med arkeologiska, etnografiska och 
andra museer bilden av att forskare är ense om beskrivningen av verkligheten. 
Det förekommer en auktoritär, monolitisk bild av vetenskapen. Det tyder på 
att museerna undviker att i utställningar spegla ämnen som innehåller kontro-
versiella frågor. Det saknas en öppenhet för att mycket av den vetenskapliga 
kunskapen inte är slutgiltig utan preliminär. Samtidigt är en kritik av innehåll 
och budskap i utställningar mycket ovanlig. Mitt arbete har givit mig angeläget 
tillfälle att ge exempel på hur meningskiljaktligheter inom vetenskapen tidigare 
hanterats. Det ger en historisk aspekt på den i dag viktiga frågan om hur kun-
skap kommuniceras i museer. 

Jag vill med mitt arbete belysa frågorna om vilka vetenskapliga och andra 
ideal utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg representerade. Jag 
studerar hur en bestämd social och intellektuell miljö inverkat på den veten-
skap denna utställning presenterar. Jag söker med andra ord klarlägga vilken 
roll lokala intressen och värderingar spelat i förhållande till tradition och debatt 
i museifrågor inom och utanför vårt land. Målet har varit att nå kunskap om 
vilka vetenskapliga, historiska och sociala sammanhang utställningen ingick i. 

Mitt arbete tillhör den historiska museologin, ett område där forskaren stäl-
ler frågor om tid, ort och förutsättningar för museala fenomen. Denna forsk-
ning gäller såväl innehåll och värderingar som uppkomst och utveckling.10 

Utställningen i Göteborgs naturhistoriska museum från 1923 är ovanligt väl 
bevarad; den kan betraktas som ett museografiskt minnesmärke.11 Det är därför 
en tacksam och angelägen uppgift att söka beskriva utställningen i det natur-
historiska museet i Göteborg sådan den såg ut då den öppnades. Utom själva 
utställningen beskriver jag även byggnaden och dess formspråk som den ram 
som omgav utställningen, detta för att förstå de närmare betingelser man sökt 
skapa för museibesökarnas tillägnande av utställningens innehåll. 

Min beskrivning av utställningen avser att ge svar inte enbart på frågor om 
vilket material den rymt utan även om dess form och gestalt. Utställningen 
kom att successivt genomgå betydande förändringar, men inte större än att jag 
anser att man kan betrakta den som en historisk enhet. De ändringar som gjor-
des är emellertid av intresse för kunskapen om naturen av de förändringar som 

10  Waidacher, 65. 

11  Mina undersökningar på plats i det naturhistoriska museet i Göteborg ägde rum åren närmast före 
2000. Mindre ändringar av utställningen kan därefter ha förekommit.
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gjorde den ursprungliga utställningen föråldrad och mogen för förnyelse. 
Det har varit nödvändigt att ge en bild av den tradition som utställningen 

i Göteborgs naturhistoriska museum tillhör. Jag har haft att söka vilka förebil-
der som förekommit. Utvecklingen av de naturhistoriska museerna kom under 
tiden efter Linné att främst äga rum vid de stora museerna utanför vårt land, 
varför jag gjort jämförelser med de naturhistoriska museerna i Nordvästeuropa. 
Jag har även vidgat mina jämförelser till att även omfatta det naturhistoriska 
museet i New York, ett museum som under lång tid varit ledande i frågan om 
utvecklingen av naturhistoriska utställningar.

Det naturhistoriska museet i Göteborg är ett av få naturhistoriska museer i 
vårt land; det främsta – och ojämförligt största – är Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm. Malmö museum rymmer en ansenlig naturhistorisk avdelning.12 

Undersökningen sträcker sig över tiden för tillkomsten av det naturhisto-
riska museet i Göteborg till omkring slutet av 1960-talet, men jag skildrar över-
siktligt även den naturhistoriska museiverksamheten under tiden dessförinnan. 
Det naturhistoriska museet ingick i Göteborgs Museum som haft ställningen 
av en stiftelse. Denna organisation infogades genom beslut i november 1967 i 
Göteborgs stads förvaltning och ställdes under en kommunal nämnd.13 

Från mitten av 1960 talet följde inom de svenska museerna en betydande 
omorientering som till sina konsekvenser ännu inte blivit fullt kartlagd.14 Det 
är samma tid som jag själv i olika uppgifter varit verksam inom museiväsendet. 
Kanske skulle jag ha svårt att opartiskt beskriva skeendet under denna tid, varför 
jag avstått från att ta den med i min undersökning. Det är vanskligt att studera 
en tids skeende utan ett visst avstånd. Kanske är det som Hans-Georg Gada-

12  Jag lämnar utanför min framställning de båda zoologiska museerna vid universiteten i Lund och 
Uppsala liksom även samlingarna och utställningarna vid läroverken. Jämför Yngve Löwegren, Zoologiska 
museet och institutionen vid Lunds universitet. Lund, 1968: Yngve Löwegren, Naturaliesamlingar och naturhistorisk 
undervisning vid läroverken. Stockholm, 1974.

13  I samband med omorganisationen uppstod motsättningar mellan Göteborgs stad och de ledande 
tjänstemännen vid de berörda museerna. Frågan gällde ledningen av verksamheten. Folke Elfving, Kring 
Göteborgs museum: Händelser, människor, minnen. Göteborg, 1996, 103-107.

14 En översikt av utvecklingen kring 1970-talet har givits av den nyligen avlidne länsmuseichefen och 
professorn Per-Uno Ågren. Ågren som själv var engagerad och stod mitt i denna utveckling framhåller 
att man från statens sida önskade skjuta museernas förmedlingsuppgift i förgrunden. Bildningsuppdraget 
sågs som ett instrument för modernisering och samhällsförändring. Museerna kom att erhålla avsevärt 
ekonomiskt stöd från samhällets sida. Statens önskan om ett ökat engagemang från museernas sida i viktiga 
samhällsfrågor visade sig vid 1980-talets slut emellertid sakna gehör inom museerna. Per-Uno Ågren, ”Om 
museernas samhällsuppdrag”,  Museiutredningens betänkande (SOU 1994:51) Minne och bildning: Museernas 
uppdrag och organisation, Bilagedel, 15-18: Olov Näsman, doktorand vid institutionen för kultur och medier 
vid Umeå universitet, arbetar på en avhandling om utvecklingen av nya idéer och deras förverkligande 
inom museerna under  tiden efter 1960.
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mer gjort gällande, att tidsavståndet inte endast gör att det omedelbart sakliga 
intresset dör bort, utan att det är först med tidsavståndet som en saks verkliga 
innebörd kommer till uttryck.15

Ett område som jag olyckligtvis är tvingad att lämna utanför, är den minera-
logiska delen av utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg, då denna 
del inte stod kvar vid tiden för min undersökning. 

I de naturhistoriska museerna har forskningen av hävd intagit en central 
plats i verksamheten. Denna forskning är huvudsakligen inriktad på systematik, 
med yttersta syfte att klarlägga släktskapssambanden mellan organismerna.16 Det 
är en inriktning av forskningen som länge varit företrädd så gott som enbart 
vid de stora museerna, sedan universitet och högskolor vänt sig till andra forsk-
ningsområden med andra vetenskapliga metoder.17 Väsentliga delar av samling-
arna är uppkomna i anslutning till vetenskapliga undersökningar eller har an-
lagts i syfte att komma till användning i framtida forskning. Museet i Göteborg 
bedrev en omfattande insamlingsverksamhet. Särskilt betydelsefulla var de plan-
mässiga, under lång tid bedrivna undersökningarna av bottenfaunan i Kattegatt. 
Jag lämnar emellertid frågorna om museets insamling, bearbetning och vård av 
samlingarna utanför fokus för min framställning. Någon bred beskrivning av 
forskningen vid museet kommer inte heller att förekomma. Jag begränsar mig i 
dessa frågor till att endast lämna en skissbetonad bakgrundsteckning. 

En annan avgränsning gäller frågor om publikens sammansättning. Vilka 
som besökte utställningen i det dåvarande naturhistoriska museet i Göteborg är 
naturligtvis en utomordentligt intressant fråga, men i dag svår, för att inte säga 
omöjlig, att besvara. Det finns helt enkelt inte något tillfredsställande källmate-
rial att gå till i denna fråga.

15  ”Det historiska förloppets överskådlighet”, säger Hans Georg Gadamer, ”och relativa avskildhet, dis-
tans från de meningsyttringar som fyller samtiden  - allt detta är i viss mening verkligen positiva betingelser 
för historisk förståelse. Den historiska metodens outtalade förutsättning är således, att bara det som tillhör 
ett avslutat sammanhang har en varaktig betydelse och är tillgängligt för objektiv kunskap – dvs. när det är 
så dött att det bara väcker historiskt intresse. Bara då tycks betraktarens subjektivitet kunna kopplas bort.” 
Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod: I urval. Urval, inledning och översättning av Arne Melberg. Gö-
teborg, 1997, 145.

16  Systematik definierades av en av 1900-talets stora auktoriteter inom området George Gaylord Simp-
son i hans bok Principles of animal taxonomy  (1961) med följande ord: ”Systematics is the scientific study of 
the kinds and diversity of organisms and of any and all relationships among them.” Citatet är hämtat ur Alec 
L. Panchen, Classification, evolution, and the nature of biology. Cambridge, 1992, 126: Begreppet systematik kan 
också ges en vidare mening och därvid innefatta vetenskapen inte endast om organismernas släktskapsför-
hållanden och deras systematiska ordnande utan även om de processer som berör organismernas mångfald, 
mångformighet och släktskap. Bergström, Jan (JBm), ”Systematik”, Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på 
vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 18. Höganäs 1995, 8. 

17  Waidacher, 315.
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Undersökningen av de förändringar av museets utställning som gjordes un-
der 1960-talet har inte gått lika mycket på djupet som undersökningen av mu-
seets och den ursprungliga utställningens tillkomst. Denna avvägning av skall 
ses mot bakgrund av att dessa förändringar trots stort intresse varit av jämförel-
sevis mindre betydelse. 

Teori och metod

Mitt arbete har utförts inom ramen för universitetsämnet museologi. Ämnet 
har 1993 definierats av dess dåvarande företrädare vid Umeå universitet, Per-
Uno Ågren i följande ordalag: 

Museologin studerar hur det museala objektet konstitueras, vilka vär-
deringar och beslut som styr den museala processen från urval och in-
samling till visning och förmedling och därmed vilken historiebild, 
kulturuppfattning och natursyn som projiceras i skyddade objekt och 
miljöer; alltså människans förhållande till sin fysiska omvärld som histo-
ria.18

En koncentrerad beskrivning av ämnet har lämnats i en av Högskoleverket 
publicerad skrift 2004. Den hänvisar till hur ett behov av nya yrkesfärdigheter 
på 1960-talet ledde till att frågan härom togs upp av International Council of 
Museums (ICOM). Inom denna organisation grundades 1976 en särskild mu-
seologikommitté, International Committee for Museology (ICOFOM). Ännu 
vid denna tid var ämnet i stort sett ”museicentrerat”, men ett nytt synsätt kom 
att utvecklas. Grunden för detta är att museologin söker analysera individen 
och samhället och den process genom vilket kulturarvet skapas. Man ställer 
frågan varför man samlar. Man studerar urvalet. Ett centralt område inom mu-
seologin är kunskapsförmedlingen. Man kan iaktta fyra basparametrar i olika 
definitioner av museologi: 1) det materiella och visuella objektet med sin kon-
text, 2) samhället, 3) av samhället grundade institutioner och 4) deras funktio-
ner (forskning, samlande, vård, visning). Museologin kan anses ha tre teoretiska 
perspektiv: det historiska, den sociologiska och den kommunikativa.19 

18  Per-Uno Ågren, ”Museologi och kulturarv”, Nordisk Museologi (1993):1, 63.

19 Högskoleverkets rapport 2004:27 R, Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsve-
tenskap, bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet 
och högskolor, 83-84.
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Givetvis förekommer det en mängd litteratur utanför ”museologin” som 
förmedlar museologiskt värdefull forskning och kunskap. Ett viktigt exempel är 
Kerstin Arcadius avhandling Museum på svenska:Länsmuseerna och kulturhistorien 
(1997), där hon givit en god bild av de kulturhistoriska museernas särart som 
institutioner. Min brännpunkt ligger däremot på de naturhistoriska museerna 
som i många hänseenden skiljer sig från de kulturhistoriska museerna. Jag har 
därför avstått från att studera de olika arbeten inom skilda discipliner som be-
handlar konstmuseer och historiska eller antropologiska museer. 

En företrädare för svensk museologi i dag, professor Kerstin Smeds vid Umeå 
universitetet, har i ”Några ord om museologins mening” ställt den i samman-
hanget fundamentala frågan: ”Är museologi en vetenskap?” Frågan har ställts 
mot bakgrund av att museologin kritiseras för att sakna en egen teori. Smeds 
medger att ämnets teoribildning är tämligen svag, vilket har sin förklaring i 
ämnets ursprung i förmedlingen av praktisk kunskap. Museologin befinner sig 
i ett stadium där det mesta handlar om att definiera ämnet och att klassificera 
olika studie- och kunskapsobjekt. I likhet med många andra discipliner lånar 
museologisk forskning oförväget från andra discipliner, bl. a. från sociologin.20

Centrum för mitt intresse ligger i utställningens förhållande till samtida ve-
tenskap. Även inom vetenskapshistoria betraktas vetenskapen som ett kollektivt 
utövat fenomen. Man anlägger ett ”kontextuellt” angreppssätt på vetenskapen. 
Skapande och upprätthållande av kunskap betraktas som sociala processer.21

Sociologen Thomas Brante presenterade i en avhandling vid Lunds univer-
sitet 1980 en viktig tanke som utgjorde en härledning från Kuhns berömda 
paradigmteori. Brantes teori innebär att vetenskapen i synkron aspekt rymmer 
främst tre nivåer som är ömsesidigt i varierande grad beroende av varandra: 
teoretisk, sociologisk och psykologisk nivå. Vetenskapen förstås först om man 
beaktar alla tre nivåerna. Brantes teori har sin styrka i att vetenskapen enligt 
denna inte låter sig reduceras vare sig till den ena eller andra av dessa nivåer.22 

Det är en teori där vetenskapen betraktas i dess omgivning, en kontextua-
listisk teori. Vetenskapen ses som bestämd både ”över- och underifrån”, å ena 
sidan en komponent i samhället i stort och å andra sidan ett eget system. De 
tre ”nivåerna”, teoretisk, sociologisk och psykologisk nivå, låter sig brytas ned 
i komponenter/strukturer. Den teoretiska nivån rymmer bland andra teore-
tisk struktur, metoder, teoretisk ideologi och kunskapsobjekt; den sociologiska 
nivån rymmer strukturerna ideologisk, politisk och ekonomisk struktur; den 

20  Kerstin Smeds, ”Några ord om museologins mening”. www.umu.se/humfak, 5, 9.

21  Steven Shapin, Den vetenskapliga revolutionen. Eslöv, 2000, 17. 

22  Thomas Brante, Vetenskapens struktur och förändring. Lund, 1981, 23-25. 



20

psykologiska nivån rymmer bland andra subjekt och perceptuell struktur.23 
Brante vill visa hur vetenskapens historia kan analyseras som ett växelspel 

mellan de tre nivåerna eller strukturerna. Han anser att det genom att studera 
strukturernas utveckling är möjligt att analysera deras inbördes förhållande, öm-
sesidiga påverkan och dominansförhållanden.24 

I en s. k. kontroversstudie har Brante prövat sina teoretiska resonemang i en 
empirisk undersökning av debatten inför folkomröstningen 1980 om kärnkraf-
ten i Sverige. I en sociologisk bearbetning av materialet från undersökningen av 
vetenskapsmännens inställning i frågan om kärnkraften konstaterar Brante att 
tre kunskapssociologiska faktorer är av betydelse: makrosociala, socialpsykolo-
giska och individuella determinanter.25 I försöken att förstå kärnkraftsdebatten 
framgår det allmänna problemet hur förhållandet mellan individen (aktören, 
agenten eller subjektet) och en teoretisk struktur skall uppfattas. Det centrala 
är därvid enligt Brante att formulera en teori om subjektet som tar hänsyn till 
både dess autonomi och dess relativitet. Förhållandet mellan autonomi och 
relativitet är en empirisk fråga. Av de komponenter som i kärkraftsdebatten 
transformerats och harmoniserats av kärnkraftsexperterna, har de sociala kom-
ponenterna haft en större betydelse än de teoretiska. Kärnkraftsdebatten kan 
därför inte förstås endast genom analys av argumenten för och emot utan sva-
ren måste också sökas på den sociala nivån.26 Brantes undersökning omfattade 
en kontrovers mellan vetenskapsmän. Andra undersökningar inom sociologisk 
forskning kring vetenskapliga kontroverser handlar om motsättningar mellan 
vetenskap och lekmän, vad som med en välbekant internationell term går un-
der benämningen public understanding of science. 

Min egen aktuella undersökning anknyter med sina frågor nära till Brantes 
tankegångar.

För att förstå utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg har jag 
funnit det grundläggande att förklara dess tillkomsthistoria. Jag söker härleda 
orsaken till önskningarna bakom besluten om ett nytt museum och en ny ut-
ställning. Jag frågar vilka intentioner som låg bakom. Syftet att tolka eller tyda 
utställningen föregås schematiskt sett av min beskrivning. Beskrivning, tolk-
ning och förklaring ansluter emellertid nära till varandra. Georg Henrik von 
Wright har i Explanation and understanding behandlat den klassiska frågan om 

23  Ibid., 28-29.

24  Ibid., 307.

25  Thomas Brante, Vetenskapens sociala grunder: En studie av konflikter i forskarvärlden. Stockholm, 1984, 
(Tema Nova) 156-164.

26  Ibid., 186-188.
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åtskillnaden mellan naturvetenskapernas förklarande och humanvetenskapernas 
förstående metod. Han erinrar om att mycket av vad som normalt omnämns 
som förklaringar är tolkningar av ett råmaterial. Tolkningen besvarar frågan vad 
någonting är, medan förklaringen besvarar frågan varför. Men tolkning och 
förklaring går hand i hand; i ljuset av förklaringen når vi en djupare tolkning. 
Vad något ser ut som är inte det samma som vad det betyder.27 Mina försök till 
förklaringar görs i detta arbete i förening med min tolkning av utställningen. 

Studier av utställningar behöver göras med ett analytiskt tillvägagångssätt. 
En holländsk forskare, Peter van Mensch, har utvecklat ett teoretiskt ramverk 
för ett sådant sätt att närma sig uppgiften. En underliggande förutsättning för 
hans resonemang är att ett sådant ramverk inte låter sig utvecklas enbart från 
perspektivet av vilket ämne eller vilken vetenskaplig disciplin en utställning 
tillhör. Van Mensch föreslår därför undersökningar av utställningars struktu-
rella identitet som uttryck för upphovsmannens avsikter, ”in other words its 
ontological character and structure”. Han ser därvid struktur som materialets 
organisering.28 

Frågor och hypoteser 

På tidigt stadium av min undersökning var jag inriktad på att betrakta utställ-
ningen i det naturhistoriska museet i Göteborg i ljuset av rådande vetenskaps-
teoretiskt förhållningssätt inom naturhistoriska museer. Jag satte de stora, oav-
brutna serierna av utställda exemplar i samband med museernas oupphörliga 
insamling av föremål. Varje objekt var belägg för en speciell form i naturen. 
Insamling bedrevs utan bakgrund i någon uttalad teori. Kunskap om det all-
männa nåddes genom de enskilda tingen, genom induktion. Ingenting motsä-
ger hypotesen att det var ett induktivt synsätt som ligger bakom den utställning 
jag studerat. Men är det en tillräcklig förklaring? 

Utställningen har rymt vissa, om än inte framträdande hänvisningar till Dar-
wins teori om utveckling genom naturligt urval. Den fråga som inställt sig är 

27  Georg Henrik von Wright, Explanation and understanding. Ithaca, N.Y., 1971, (Contemporary phi-
losophy) 132-134: En liknande uppfattning omfattas av Paul Ricoeur som betraktar förklaringen och 
förståelsen som en process. Denna process benämner Ricoeur tolkning. Paul Ricoeur, Från text till handling: 
Från hermeneutik till etik. En antologi om hermeneutik. Stockholm, 1993, (Moderna franska tänkare. Symposion 
bibliotek) 68: Hans Regnéll har i en kommentar till von Wrights tankegång påmint om att man inte kan 
dra en gräns mellan beskrivningar och förklaringar. Beskrivningar innehåller ofta uppgifter om orsak och 
syfte. Beskrivningen kan innehålla en implicit förklaring. Hans Regnéll,  Att beskriva och förklara: Vad det kan 
innebära inom olika forskningsområden. Bodafors, 1982, 44-47.

28  Peter van Mensch, ”Characteristics of exhibitions”, Museum Aktuell  2003 (92), 3980-3981, 3983.
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varför evolutionen inte givits en tydligare framställning. En tolkning av den 
världsbild som utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg 1923 givit 
uttryck för, har lett mig att söka förklaringar såväl i museitradition som i veten-
skaplig teori och i tankar och värderingar i museets intellektuella och andliga 
omgivning. Dessa undersökningar har särskilt lett fram till frågor om hur ut-
ställningens världsbild harmonierat med de intressen som vid tiden för museets 
och utställningens tillkomst varit förhärskande i Göteborg.

Vilken inverkan har omgivningen på varaktighet och förnyelse av natur-
historiska museiutställningar? De som svarar för framställningen av museer-
nas utställningar är mer sällan forskarna själva. Vad innebär det att utställarna 
är förmedlare eller uttolkare av vetenskapen? Befinner de sig tillräckligt nära 
forskningsfronten för att kunna engagera sig i uppgiften att orientera om de 
rön som görs av forskare inom skilda läger? Förmår de att oberoende av om-
sorg om museets yttre anseende och materiella välgång hävda kontroversiella 
ställningstaganden i vetenskapliga tvistefrågor? Stöds de av styresmän som vill 
främja även kunskap som kan leda till att rådande samhälleliga värderingar sätts 
ifråga? Det vill i sammanfattning säga att huvudfrågan gäller vilka betingelser 
som bestämt å ena sidan tradition och å andra sidan nybildning. 

Naturhistoriska museiutställningar får antas ha sina givna ramar i vetenskap-
lig teori. Min hypotes är emellertid att museer inte arbetar med samma grad 
av självständighet som universiteten tillvunnit sig under namn av forskningens 
autonomi. Inom universiteten lyder forskarsamhället under en visserligen stark 
påverkan utifrån, men det förekommer samtidigt en aktiv intern kritik. Fors-
karkolleger granskar varandras arbeten, och den kritik som utövas är ett led i 
en inbördes konkurrens. 

Utställningarna vid ett museum vänder sig däremot utåt, till en månghöv-
dad publik med i allmänhet ringa förutsättningar att pröva en utställnings ve-
tenskapliga halt. Kvinnor och män ur olika samhällsklasser, med olika ålder 
och med olika kulturell bakgrund nalkas inte en museiutställning med samma 
förväntningar. De tolkar det sedda utifrån skilda kunskaper och intressen. En 
utställning uppskattas av sina besökare lika mycket med hänsyn till estetiska och 
moraliska värderingar som till vetenskapliga värden.29 

Min tro är att även naturhistoriska utställningars innehåll väljs med hänsyn 
till vad man inom museerna tror sig veta att publiken föredrar. En utställnings 
värde mäts i graden av dess uppskattning bland lekmän. Inte endast pedagogik 
och utställningsteknik väljs med tanke på besökarnas intresse. Mitt antagande är 

29  Heiner Treinen, ”Vad söker besökaren i museet? Massmediala aspekter på museiväsendet?”,  Nordisk 
Museologi (1994):2, 57-70.
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att ledning och medarbetare vid naturhistoriska museer väljer att i utställningar 
framföra ett budskap som bekräftar uppfattningar som råder utanför vetenska-
pen. 

Bland dem som vid tiden för tillkomsten av det naturhistoriska museet i 
Göteborg besatt makten inom olika institutioner som kyrkan, skolan och de 
politiska församlingarna fanns en kluven inställning till vetenskapen. Den är 
medel till makt och samtidigt en manifestation av makten och därmed ett fäste 
att strida om. Mitt antagande är att det naturhistoriska museet i Göteborg sak-
nade makt att hävda en oberoende utställningspolitik.

Forskningsläge 

En viktig gren inom museologin ställer frågor kring sättet besökarna tillägnar 
sig utställningar på. Betraktandet av utställde föremål präglas inte endast av dessa 
själva utan även av besökarens förväntningar och förkunskaper. Föremålen är 
inte endast exempel på olika föremålsklasser utan representanter för kulturella 
värden och förmår utlösa associationer. I den museala kommunikationen är 
emellertid budskapen också i hög grad mångtydiga, eftersom de bygger på 
utställningsföremålen.30 Möjligheterna är många att ge föremålen vitt skilda 
innebörder och mening. Samma föremål kan i ett museum under tidernas lopp 
tolkas på olika sätt.31 

Eilean Hooper-Greenhill vid University of Leicester ifrågasätter värdet av 
de många undersökningar som under namn av semiotik studerar en dold agen-
da och utställningarnas ideologiska budskap. Ofta är det ovisst om de tolkningar 
som görs är de enda som är möjliga. Dessa undersökningar syns ta för givet att 
besökarna inte är i stånd att själva skapa en mening i vad de ser. Hon pekar på 
hur åskådare i en utställning tvärtom måste betraktas som de som själva aktivt 
skapar mening.32 

Museibesökare påverkas starkt av museets arkitektur, dess atmosfär och den 
känsla platsen skänker. Ett museums fysiska iscensättning stannar i besökarnas 
minne. Under de senaste decennierna har man blivit alltmer medveten om de 

30  Waidacher, 234, 239.

31  Gaynor Kavanagh, ”Objects as evidence, or not?”, Museum studies in material culture. Ed. Susan M. 
Pierce. Leicester, 1989, 131.

32  Eileen Hooper-Greenhill, ”A new communication model for museums”, Museum languages: Objects 
and texts. Ed. Gaynor Kavanagh. Leicester, 1991, 121, 146.
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subtila budskap ett museum förmedlar via sin fysiska gestalt och även det sociala 
sammanhang det ingår i.33 

I centrum för besökarnas intresse står givetvis de utställda föremålen och 
den förklarande text och bild som finns. Besökarna är aktiva, väljer föremål 
att intressera sig för och uppsöker de texter som väntas besvara deras frågor. 
Undersökningar redan på 1920-talet visade hur olika föremål utövade olika 
attraktionskraft. Besökare ser inte alltid utställningarna i den följd som avsetts. 
De möter ett imponerande uppbåd av föremål av vilka de väljer att betrakta 
ett urval. Forskningen visar att texterna uppmärksammas i mycket varierande 
omfattning av olika besökare.34 

Det sociala sammanhanhangets betydelse har undersökts främst med hänsyn 
till besök av familjer med barn och till skolklasser. Undersökningar av andra 
grupper visar att besökare påverkas av andra besökare, iakttar hur andra beter 
sig och följer ofta deras mönster.35 

Falk och Dierking har studerat lärandet i vid mening. De betonar rikedo-
men av erfarenheter som görs i museerna. Lärandet är i museerna förenat med 
både visuell och taktil information. Besökarens upplevelse är av en helhet, en 
gestalt. För att förstå hur besökarna upplever museerna skall man ha i minnet 
att museibesökare inte katalogiserar minnena av utställningars föremål och text 
i begreppsliga scheman utan i mentala kategorier av personlig betydelse och 
karaktär. Det handlar inte heller blott om att tillägna sig ny kunskap utan väl 
så mycket om att förstärka, konsolidera eller återskapa tidigare kunskap. Detta 
slags lärande är enligt Falk och Dierking en sammansatt aktivitet som innefattar 
de tre skilda sammanhangen; personligt, socialt, fysiskt.36 

I ett senare arbete, Learning from Museums (2000) har de båda författarna 
Falk och Dierking utvidgat sin tidigare bok samtidigt som framställningen fått 
sin brännpunkt i lärandets problematik i museer. I likhet med den föregående 
boken är den en viktig översikt över främst amerikansk forskning i ämnet.37

Många, särskilt äldre utställningar har utomordentligt lite text, samtidigt som 
föremålen väcker starka emotionella associationer. Jag bedömer det som osan-
nolikt att besökaren i allmänhet tillägnar sig utställningar på samma sätt som vid 

33  Ibid., 85-86

34  Ibid., 67-70.

35  Ibid., 42-54.

36  John Falk, , Lynn H., Dierking, , The museum experience. Washington, 1992, 83, 97, 101, 120, 123, 129-
130.

37  John H. Falk, Lynn D. Dierking, Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. 
Walnut Creek, 2000, (American Association for State and Lokal History book series), passim.
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läsningen av en logiskt uppbyggd teoretisk text. Den mening som byggs upp 
av synbilden, beror av besökarens förkunskaper och erfarenheter. Utställningen 
tillägnas intuitivt. 

Bengt Lundberg och Per-Uno Ågren har undersökt fyra utställningar i svens-
ka kulturhistoriska museer, Historiebilder (1999). De har gjort ett stort antal inter-
vjuer dels av medarbetare vid dessa museer, dels med besökare i utställningarna. 
Till källorna för undersökningen hör även dokument som rymmer uttalanden 
om avsikterna bakom utställningarna.38 Undersökningen ledde till slutsatsen att 
många besökare möter utställningarna ”inneslutna i sina egna privata minnes-
rum”. Besökarna urskiljer främst de betydelser de bär med sig och kan överföra 
på det sedda.39 ”Olika tolkningssätt”, säger författarna, ”uppstår ur de enskilda 
besökarnas referensramar som aktiveras i utställningskommunikationen”.40 Man 
har skäl att anta att liknade resultat skulle nås vid undersökning även i natur-
historiska utställningar. 

Jag kommer emellertid i mitt eget arbete endast i ringa mån in på den typ 
av beteendevetenskapliga frågeställningar jag här refererat. Mitt arbete handlar 
till väsentlig del om förhållanden mellan kunskap och värderingar. En sådan 
problematik uppstår i museer som har att i sin utställningsverksamhet hantera 
kontroversiella vetenskapliga frågor. 

En fallstudie av en utställning i Science Museum i London 1992 belyser 
museernas problem i frågan om motstridiga åsikter kring vetenskapliga frågor. 
Denna undersökning bedrevs fortlöpande redan under utställningens tillblivelse 
och studerade hur ledningen för utställningen hanterat en speciell kontrover-
siell fråga, nämligen förgiftning av livsmedel. Tack vare närvaro under arbetets 
gång har observatörerna omedelbart kunnat följa vilka problem frågan med-
förde. Ett nationellt museum som Science Museum uppfattar sig ha till uppgift 
inte bara att visa utan också att legitimera vetenskapen. Detta medförde flera 
svåra val för utställningsledningen. Resultatet blev att den kontroversiella frågan 
om förgiftning av livsmedel sköts i bakgrunden.41 

Historisk museologi fordrar samverkan med forskningsområdena historia 
och vetenskapshistoria. Några av de främsta bidragen till kunskapen om de 
naturhistoriska museerna kommer från dessa båda fält. Ett tidigt exempel är 

38  Bengt Lundberg, Per-Uno Ågren, Historiebilder: Om intention och reception i museer. Umeå, 1999, (Papers 
in museology) 11, 20.

39  Ibid., 172-173, 176. 

40  Ibid., 172-173.

41  Sharon Macdonald, Roger Silverstone, ”Science on display: The representation of scientific contro-
versy in museum exhibitions”, Public understanding of science (1992):1, 69-87.
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den amerikanska vetenskapsteoretikern Mary P. Winsors bok om forskningen 
vid det berömda Museum of Comparative Zoology i Cambridge, Massachu-
setts, Reading the shape of nature (1991). Winsor klarlade de villkor - materiella 
och ideella - som forskningen vid museet bedrivits under, från 1860-talet och 
framåt. Hennes arbete lade i dagen hur konfliktfyllt förhållandet mellan muse-
ernas och universitetens forskning kan gestalta sig. Winsor har beskrivit museets 
väldiga ambition att genom allt större insamling av material finna underlag 
för att kullkasta Darwins teori. Samtidigt skulle samlingarna förbli värdefulla 
oberoende av vilken teori framtiden skulle komma att bekräfta. I ett sådant 
perspektiv förefaller fakta, som insamlats i ett sammanhang, kunna användas lika 
väl i vilket som helst annat sammanhang. Winsor frågade om detta är en filosofi 
som är kongenial med museernas samlande. Hon frågade vidare hur de veten-
skapliga museerna i allmänhet kunnat förbli opåverkade av de förändringar av 
tankar och begrepp som följde av evolutionsteorin. Winsor tyckte sig se att det 
var universiteten som tog ledningen även när det gällde forskning inom orga-
nismernas släktskapslära, systematiken.42 

Dramatisk konkurrens och konflikt mellan universitet och museum blott-
lades med om möjligt än större dramatik i historikern Ronald Raingers bok 
An agenda for antiquity 1890–1935 (1991). Här skildrades och förklarades en 
öppen konfrontation mellan museum och universitet. Museet tecknade i sina 
utställningar bilden av evolutionen som ett förutbestämt skeende orsakat av en 
icke-materiell kraft, och naturen som det synliga uttrycket för en gudomlig 
ordning. Induktionen, med de noggranna observationerna som grunden för 
generalisering, var museets filosofi. Från universitetshåll kritiserades museet för 
att arbeta i blindo. Rainger förklarade museets utveckling till stor del utifrån 
den legendariske museichefen Henry Fairfield Osborns roll som museets le-
dare. Osborn identifierade sig med New Yorks och nationens elit. Han baserade 
sitt paleontologiska program vid museet på denna grupps intresse att uppehålla 
ett socialt och moraliskt ledarskap liksom också att vidmakthålla en hegemoni. 
Personliga och sociala faktorer bidrog till betydande del till Osborns teoretiska 
och praktiskt museala hänsyn.43 Raingers arbete visar hur det naturhistoriska 
museet i New York i sin verksamhet var ett exempel på vetenskap öppen för 
politisk och ekonomisk styrning. Det naturhistoriska museet i New York till-
drar sig forskningens intresse inte bara till följd av dess imponerande storlek och 
rikedom. Dess sammansatta, sceniskt effektfulla dioramor lockar till tolkning. 

42  Winsor, passim.

43  Ronald Rainger, An agenda for antiquity: Henry Fairfield Osborn & vertebrate paleontology at the American 
Museum of Natural History 1890–1935. Tuscaloosa, 1991, passim.
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Museets utställningar uttrycker avsiktligt sina moraliska värderingar. 
Den feministiska teoretikern Donna Haraway har i Primate visions (1989) 

ägnat ett av bokens kapitel åt det naturhistoriska museet i New York.44 Haraway 
har uppmärksammat innehållet såväl i museets monumentala entrébyggnad 
som i den berömda African Hall med konservatorn Carl Akeleys naturalistiska 
dioramor. Kapitlet bär den ironiska titeln ”Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in 
the Garden of Eden, New York City, 1908-1936.” Teddy skall läsas som Theo-
dore Roosevelt, USA:s tjugosjätte president. Museets entrébyggnad utgör en 
väldig sal till minne av Roosevelt. Det är också han som givit uttryck för den 
moral som museet förmedlar, av Osborn formulerad i orden, ”Nature teaches 
law and order and respect for property.” Haraway blottlägger utställningens out-
talade manliga och rasistiska värderingar. Naturen framhäver och ger relief åt 
manligheten. Djuren i de av Akeley skapade dioramorna åskådliggjorde varia-
tionen i naturen. Framställningen visade hur variationen hade ett ändamål, att 
leda fram till den mest högtstående typen inom varje art. Haraway ser häri ett 
samband med museets rashygieniska politik. Bakom museet stod dess välgörare, 
bland dem de främsta bland monopolkapitalismens män, J.P. Morgan, William 
K. Vanderbilt, John D. Rockefeller med flera, som Haraway benämner teddy-
björnshierarkin. De såg nationen utsatt för hotet av dekadens och klasskamp.

Vetenskapshistorikern Jenny Beckman vid Kungl. Tekniska högskolan har 
i sin doktorsavhandling Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid 
Naturhistoriska riksmuseet 1866-1925 skildrat hur Riksmuseets identitet forma-
des i samband med den nya byggnadens tillkomst.45 

Naturhistoriska riksmuseet flyttades från stadens centrum till det mer av-
lägset belägna Frescati på Norra Djurgården. Beckman påvisade hur valet inte 
träffats med hänsyn till besökarna; saken gällde däremot att skapa ökat utrymme 
för museets växande samlingar. Beckman har studerat museets lokalisering och 
utformning i avsikt att nalkas frågan om museets identitet genom att undersöka 
museet ur rumslig aspekt. Avhandlingens disposition som speglar detta syfte, 
består av tre delar: Riket, Staden och Huset. Tidens ledande naturhistoriska 
museiideal, ”the new museum idea”, innebar att museirummet skulle delas i 
en huvudsamling för forskarna och en skådesamling för allmänheten. Beckman 
har blottlagt den spänning som rådde mellan forskning och utställning. Museets 
intendenter, med titeln professor, ville betrakta sig som medlemmar av den ve-

44 Donna Haraway, Primate visions: Gender, race, and nature in the world of modern science. London, 1989, 
26-58, passim.

45  Jenny Beckman, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866-
1925, Stockholm, 1999, passim.
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tenskapliga världen, men i museets uppdrag från statsmakten låg att detta också 
skulle stå i folkbildningens tjänst. Denna uppgift riskerade att förringa museets 
roll på den akademiska scenen. Museet var på väg att passeras av universite-
ten med deras framsteg inom den teoretiskt avancerade experimentella forsk-
ningen. I stället för att möta de yttre hoten i enighet stred museets intendenter 
inbördes. Innebörden av denna konkurrens avspeglar sig i de olika nybyggnads-
förslag som åren efter 1900 redovisades inför flyttningen från centrum. De är 
uttryck för skilda idéer om museets roll i museivärlden, forskningsvärlden och 
bildningsvärlden. Resultatet av konflikten blev att den botaniska avdelningen 
förlades till en byggnad för sig. Detta speglade botanikernas föreställning om 
att det var nödvändigt att skådesamlingen stod i omedelbar förbindelse med 
den vetenskapliga huvudsamlingen. Zoologerna var däremot anhängare av ”the 
new museum idea” och hävdade nödvändigheten av att tillmötesgå allmänhe-
tens intresse. Ledande bland zoologerna var Einar Lönnberg, chef för avdel-
ningen för ryggradsdjur, vertebratavdelningen. Han var popularisatorn framför 
andra. I utställningen introducerade han i andan av ”the new museum idea” ett 
långt mer omsorgsfullt urval av föremål än som förekommit tidigare. 

Också Beckmans bok har i mitt perspektiv sitt stora intresse genom att hålla 
fram olikheterna mellan museernas och universitetsforskningens vetenskaps-
uppfattning. Här kontrasteras museernas naturhistoriker av gamla skolan mot 
teoretiskt medvetna biologer vid universiteten. Beckman har givit exempel på 
professorer vid naturhistoriska riksmuseet som inte stått sig i konkurrensen 
om universitetsprofessurer. Tjänsterna vid Riksmuseet klassades också lägre i 
lönehänseende än universitetstjänsterna. Samlingarna hotade till och med att 
bli en black om foten i och med att experimentell biologi gjorde sitt intåg vid 
universiteten. Beckman har iakttagit hur professorerna kände sin akademiska 
ställning hotad av utställningarna med deras folkbildande uppgift.46 

En amerikansk historiker, Steven Conn, införde 1998 i Museums and ameri-
can intellectual life, 1876-1926 begreppet ”object based epistemology”.47 Conns 
begrepp står för museernas uppfattning under 1800-talet om föremålen som 
omedelbara källor till kunskap: vägen att förstå världen genom föremål. I ett 
inledande kapitel redogjorde Conn för sin hypotes. Varje föremål stod för hela 
den kategori det tillhörde, synekdoke, men samtidigt metonymiskt för en del av 
ett kunskapsområde. Fogade från monter till monter, från avdelning till av-
delning bildade föremålen sammanhängande visuella ”meningar”. Det var ett 
sammanhang som tillkom tack vare att föremålen blivit medvetet utvalda och 

46  Ibid., 86-92.

47  Conn, Steven, Museums and american intellectual life, 1876-1926. Chicago, 1998.
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noggrant ordnade i utställningsgallerierna. Mening skapades på detta sätt visu-
ellt, med hjälp av föremål, likt ord i en text, som de grundläggande byggnadsste-
narna i museispråket. Nästan utan undantag framställde denna form av visuella 
meningar en överordnad berättelse om utveckling och framsteg; vägen genom 
utställningssalarna gick från det enkla till det sammansatta, från det vilda till det 
civiliserade eller från forntid till modernitet. Tillgängliga för en stor publik gav 
museerna konkret form och vetenskaplig legitimitet åt en positivistisk, pro-
gressiv och hierarkisk världsbild. Det sena 1800-talets museer hyllade ordning, 
rationalitet och system. Museerna belyste det representativa och det vanliga.48 

Universitetens verksamhet var ännu under 1800-talets andra hälft stillastå-
ende. I U.S.A. var det museerna som under 1800-talet var de ledande forsk-
ningsinstitutionerna. De tog ledningen genom att till skillnad från universiteten 
även skapa ny kunskap. Men positionerna på fältet skulle snabbt komma att 
förändras. Redan under 1900-talets första decennier kom all ny kunskap att 
framställas vid universiteten. Museerna stod därefter utan möjlighet att visa den 
senaste forskningens resultat. Samtidigt upphörde kring 1920 forskningen med 
föremål som material för studium och analys.49 

Conn prövar sin hypotes i ett antal fallstudier representerande i stort sett var 
och en av George Brown Goodes olika klasser av museer: konstmuseer, histo-
riska, antropologiska, naturhistoriska, tekniska och kommersiella museer. 50 

I mitt sammanhang är det främst undersökningen av de naturhistoriska mu-
seerna som tilldrar sig intresset. Conn inledde redogörelsen av sina resultat på 
detta område med att visa hur 1800-talets naturhistoria, det obeväpnade ögats 
vetenskap, gjorde en fetisch av den observerbara realiteten. Naturhistoria vid 
mitten av 1800-talet uppenbarade naturens hemligheter, Guds plan för världen. 
Conn har i breda drag tecknat utvecklingen från Charles Willson Peales mu-
seum i Philadelphia 1822 till 1920-talets slut. Skildringen har sin brännpunkt 
i den naturvetenskapliga akademi i Philadelphia vars naturhistoriska museum 
öppnade en utställning 1826. Berättelsen rymmer därtill utblickar och jäm-
förelser med några av de övriga mest framstående naturhistoriska museerna i 
USA. Conn har syftat till generalisering och beskrev hur utvecklingen löper 
från religiöst inspirerad naturalhistoria under 1800-talets första hälft och mitt 
och fortsatt via försöken att under 1860-talet och framåt förena den ursprung-
liga naturalhistorien med Darwins evolutionsteori för att sluta vid 1920-talets 
naturtrogna dioramor. Medan det tidiga 1800-talets utställningar återgav Varats 

48  Ibid., 4-14.

49  Ibid., 15-18.

50  Ibid., 21.
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kedja sökte man senare omtolka samma kedja som en bild av utvecklingen. 
Universitetens och högskolornas naturhistoriska museer kom emellertid under 
1880-talet att få konkurrens av biologiska och fysiologiska laboratorier. Labora-
torieforskarna ersatte museikollegernas deskriptiva ambition med experimen-
tell metod. Det rådde en tid av uppgång för den teoretiskt medvetna forskning 
som utvecklades vid universiteten. Medan den tidigare, naturhistoriskt inriktade 
forskningen var förbunden med bilden av evig natur, framställdes naturen nu 
som flyktig och problematisk. Följden av att forskningen fick sin plats inom uni-
versiteten i stället för inom museerna var att villkoren för tillgång till ny kunskap 
minskade dramatiskt för museerna. Samtidigt som universiteten tog ledningen 
för utvecklingen av ny kunskap berövade de museernas föremål deras betydelse. 
Kring 1920-talet kunde museernas metonymiska språk inte längre fungera som 
bärare av naturvetenskapens, antropologins och historiens mening.51 

Conn ägnar ringa utrymme åt faktisk beskrivning av museernas utställning-
ar. Endast i ett fall använder han avbildning som källa till kunskapen om de 
naturhistoriska museiutställningarna. Det är de stora dragen som är bärande för 
hans framställning.

Den brittiske sociologen Tony Bennett har med The birth of the museum 
(1995) fördjupat vetandet om museerna genom sin förklaring av deras roll inte 
endast som förmedlare av kunskap utan också som institutioner för folkupp-
fostran. I ett senare verk, Pasts beyond memory (2004), har Bennett inspirerad av 
Michel Foucaults teori om statsmakten, studerat de mekanismer och tekniker 
som använts för att i museer skapa tankar, känslor, uppfattningar och beteenden. 
Fokus har därvid legat på frågan hur karakteristiska maktförhållanden bildas 
och på vilket sätt bestämda former av kunskap och expertis gör sig gällande. 52 

Den så kallade typologiska metoden vann i Storbritannien sitt genomslag i 
Henry Pitt Rivers museum vid universitetet i Oxford. Föremålen avlägsnades 
från sin ursprungliga miljö för att inordnas i en sekvens avsedd att spegla en uni-
versell utveckling. Metoden kom att spela en avgörande roll som en allmän gram-
matik för användningen av museiföremål och kom att bli gängse förfarande för 
utarbetande av kunskap i evolutionshistoriskt perspektiv. Med hänvisning till den 
franske vetenskapssociologen Bruno Latour sätter Bennett typologin i samband 
med arbetet i geologins och arkeologins laboratorier där föremålen blev ”lika 
rörliga och möjliga att kombinera på nytt som tryckpressarnas typer av bly”.53 

Museiutställningar visade en målinriktad utveckling från de enklaste till de 

51  Ibid. 32-73.

52  Tony Bennett, Pasts beyond memory: Evolution, museums, colonialism. London; New York, 2004, 2, 5.

53  Ibid., 7, 9, 23, 66.
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mest sammansatta former. De visade en långsam, ordnad utveckling, inte den 
av Darwin beskrivna av slumpen bestämda utveckling som saknade riktning 
och mål. Bennett fäster intresset vid den nyorientering inom liberalismen i 
Storbritannien som innebar ett ifrågasättande av den klassiska liberalismens låt-
gåpolitik. Man insåg att den sociala utvecklingen följde egna lagar och ifråga-
satte Herberts Spencers tankar med dess betoning av de starkastes överlevnad. 
Liberala naturvetare och etnografer i London diskuterade museernas betydelse 
för undervisningen av barn och vuxna. Tankarna spreds under begreppet ”the 
new museum idea”.54 

Ett i mitt perspektiv viktigt arbete är konstvetaren Karen Wonders avhand-
ling om de naturhistoriska museernas dioramor, Habitat dioramas (1993). Den 
beskriver dioramornas uppkomst och historia.55 Dioramorna som introduce-
rades i museerna under 1900-talets första hälft, bestod av montrar med mon-
terade djur i förening med en konstfullt utförd omgivning mot bakgrund av 
illusoriskt landskapsmåleri. Wonders kontrasterar utvecklingen i Europa och 
U.S.A. Museernas dioramor var huvudsakligen ett amerikanskt fenomen. Utom 
i Sverige hade dioramorna en tillbakaskjuten plats i Europas naturhistoriska 
museer. Wonders sätter detta i samband med att de europeiska museerna höll 
forskningen främst, medan de amerikanska museerna däremot prioriterade den 
publika verksamheten.56 

Mot bakgrund av en kartläggning inte bara av tillkomsten av dioramorna 
utan även av motiven förklarar Wonders hur museerna avslöjar mer om samhäl-
let än om naturhistoria. Liksom i Sverige kom vildmarken att i U.S.A. bli en 
väsentlig del av den nationella och historiska identiteten. Dioramorna kom av 
storstadsbefolkningen att betraktas som naturskyddsområden i bild. De speg-
lade inte endast naturskyddsrörelsens värderingar utan även en religiös hållning, 
en kult av vildmarken.57 Wonders sätter även in de amerikanska museernas dio-
ramor i ett konsthistoriskt perspektiv, påvisar bakgrundsmålningarnas ursprung 
i en amerikansk tradition inom landskapsmåleriet, en tradition som byggde på 
identifikation mellan konst och vetenskaplig realism. Denna teori förenades 
med en uppskattning av naturen som ett nationellt värde. Ett viktigt tema var 
enheten Gud, naturen och ett omisskännligt öde.58 

54  Ibid., 105, 34-35.

55  Karen Wonders, Habitat dioramas: Illusions of wilderness in museums of natural history. Uppsala, 1993. 
(Figura)

56  Ibid., 106-107.

57  Ibid., 148, 170, 182.

58  Ibid., 182-183.
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I sina reflektioner över dioramornas roll utgår Wonders från ekologen G. 
Evelyn Hutchinson som i de bästa bland de naturhistoriska museiutställningar-
na funnit en motsvarighet till renässansens praktfulla pärlbåtspokaler, framställda 
både av naturföremål och konsthantverk av hög skicklighet. Konsten förklarar 
vetenskapen. Betraktade i detta ljus framstår exempelvis en systematiskt arrang-
erad serie kiselalger, en låda med insekter eller ett diorama som ett konstverk. 
Men ännu på 1890-talet anstod det en museiman att förklara att ett museum är 
ett palats för sanningen framför konsten. Med denna upptakt utvecklar Wonders 
en apologi för en i dag ifrågasatt konstform och museiteknik. Hon går i pole-
mik med historikern Donna Haraway som gjort gällande att dioramorna i New 
Yorks naturhistoriska museum inte är annat än en förmedling av imperialism 
och vitt, manligt herravälde. Haraways tolkning är endast en del av en fullstän-
dig utläggning. Mot denna tolkning står Wonders åsikt, som är grundad på ett 
bredare material. Hon framhåller dioramorna som dokument från naturmiljöer, 
naturvårdarnas svar på faran för ödeläggelse av naturvärdena. Dioramorna visar 
i dag en gången tids landskap och fauna, före industrins föroreningar, djurarters 
utrotning och livsmiljöernas förfall. I museer som vill vara katalysatorer för re-
flektion ger dioramorna perspektiv på den mänskliga aktivitetens långtgående 
ekologiska återverkningar.59

Min undersökning har många beröringspunkter med de arbeten jag refere-
rat. I likhet med Wonders uppehåller jag mig främst vid problematiken kring 
utställningar. Medan Wonders studerar dioramateknikens uppkomst, dess rela-
tion till konsten och dess många manifestationer i en lång rad museer har jag 
närmast gjort en fallstudie. Jag koncentrerar mig på utställningen i ett museum, 
men med vissa utblickar. Med förebild hos Rainger söker jag sätta utställningen 
i samband med dess upphovsman, med samtida vetenskap och med ideal som 
råder utanför museet. Jag har som alla de nämnda författarna av litteratur kring 
naturhistoriska museer uppehållit mig vid de relationer som synliggörs mellan 
vetenskapen och olika samhällsintressen. I mitt fall har det varit av särskild be-
tydelse att studera hur dessa relationer gestaltat sig i själva utställningen i det na-
turhistoriska museet i Göteborg. Jag har dessutom särskilt studerat utställningen 
vid museet i Göteborg i förhållande till den tradition den tillhör och samtidigt 
undersökt förhållandet mellan tradition och nybildning.

Medan Donna Haraway främst sökt värderingarna bakom de utställningar 
hon studerat, är mitt intresse främst riktat mot vilken vetenskap som förmedlas. 
Jag ser framför allt inte värderingarna som fristående från vetenskapen utan som 
en i varierande grad ofrånkomlig del av vetenskapen. Jag tycker mig i likhet 

59  Ibid., 221-229.
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med Bennett finna hur vetenskaplig teori och samhälleliga värderingar går i 
varandra. 

Min undersökning har gynnats av de moderna arbetena om de två stora 
institutioner i Göteborg som varit bärande för vetenskap och bildning, Kungl. 
Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg samt Göteborgs universitet, 
tidigare Göteborgs högskola. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets historia har 
skildrats av idéhistorikern Nils Eriksson och universitetets historia av två andra 
idéhistoriker, Bo Lindberg och Ingemar Nilsson.60 

Vilken biologisk kunskap som i populärvetenskaplig litteratur förmedlats till 
allmänheten har undersökts av Kaj Johansson i Den torgförda biologin: Studier i 
populärvetenskapens problem och tematik (2003).61 I denna problematik finns paral-
leller till de iakttagelser som kan göras i studiet av museiutställningar. 

I mina försök att ta mig in på det fält jag studerar har jag vägletts av en rad 
idéhistoriker i deras arbeten. Jag tänker på Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson 
och Thomas Söderqvist.62 

Min undersökning har lett mig till frågor som studerats av idéhistorikern 
vid Umeå universitet Kjell Jonsson i avhandlingen Vid vetandets gräns (1987) 
där han skildrar debatten kring förra sekelskiftet och hur forskare och lekmän 
sökte lösa konflikten mellan naturvetenskap och kristen tro. Jonsson studerar 
hur motsättningarna gäller själva värdesystemen i samhället, det vill säga vilka 
värden moral skulle grundas på. Han visar hur man i debatten genom olika 
filosofiska och andra lösningar lyckades undvika konfrontation i den motsats 
som man upplevde mellan naturvetenskap och religion.63

Vid tiden för avslutningen av mitt arbete utkom två böcker inom mitt äm-
nesområde som jag inte haft tillfälle att tillgodogöra mig. Då var proceduren 
kring tryckningen redan påbörjad. Det är dels Birgitta Forsmans Arvet från Dar-
win, dels Anna Samuelssons I naturens teater.

60  Nils Eriksson, Kungl. Vetenskaps– och Vitterhets-Samhället i Göteborg 1778-1874. Del 1. Göteborg, 1978: 
Nils Eriksson, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Götebog 1875-1953. Del 2. Göteborg, 1985: Bo 
Lindberg, Ingemar Nilsson, Göteborgs universitets historia: På högskolans tid. Göteborg 1996. 

61  Kaj Johanson, Den torgförda biologin: Studier i populärvetenskapens problem och tematik. Göteborg, 2003.

62  Gunnar Broberg, Homo sapiens L.: Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära. Stock-
holm, 1975 (Lychnos-Bibliotek): Gunnar Eriksson, Kartläggarna: Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i 
det industriella genombrottets Sverige 1870-1914. Umeå, 1978 (Umeå studies in the humanities): Söderqvist.

63  Kjell Jonsson, Vid vetandets gräns: Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 
1870-1920. Lund, 1987. (Arkiv avhandlingsserie)
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Källor 

Mitt huvudsakliga material för kunskap om utställningen i det naturhistoriska 
museet i Göteborg består av själva museibyggnaden och de bevarade delarna av 
den ursprungliga utställningen tillsammans med de ändringar och tillägg som 
gjorts före 1968. 

Till de viktigaste skriftliga källorna räknar jag informationsskrifter riktade 
till museets besökare. Samtida fotografisk dokumentation som bevarats i mu-
seets arkiv har varit av stor vikt. Jag har för jämförelses skull även undersökt 
bevarade foton av utställningarna i bland andra de naturhistoriska museerna i 
London och Paris. 

För att förstå avsikterna och i viss mån även värderingarna bakom utställ-
ningen vid museet i Göteborg har jag haft att gå till olika andra källor, dels 
tidskrifts- och dagspressartiklar, dels protokoll som dokumenterar besluten 
bakom tillkomsten av museet. De viktigaste av dessa beslut träffades av Göte-
borgs stadsfullmäktige vars handlingar finns tillgängliga i en tryckt samling. I 
Göteborgs stadsarkiv ryms handlingar från Göteborgs museums styrelse. I det 
naturhistoriska museets arkiv har jag främst undersökt museets korrespondens. 
Här har jag också tagit del av andra i sammanhanget intressanta manuskript 
som resedagböcker och utkast eller stolpar till föredrag. Brev som belyser frågor 
om det naturhistoriska museet förekommer dessutom i brevsamlingar i Upp-
sala Universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek, 
Riksarkivet och Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 

Synnerligen omfattande är professor Bengt Hubendicks handskriftssam-
ling som förvaras i Umeå universitetsbiblioteks Forskningsarkiv. Hubendick 
var chef för det naturhistoriska museet i Göteborg under en lång följd av år 
efter 1959. De handlingar som ingår i denna samling tillhör en period som 
inte är den mest centrala i perspektivet för min framställning. Det är frågan 
om ett material som till största delen härrör från Hubendicks forskning och 
hans betydelsefulla opinionsbildande författarskap i frågor om miljö och na-
turresurser. Jag har därför lämnat denna handskriftssamling utanför min un-
dersökning. 

En pålitlig källa är museernas tryckta årsberättelser; de är samtida och of-
fentliga. Med iakttagande av viss försiktighet har även memoarer utnyttjats som 
primära källor.
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Struktur, termer, stavning och översättning

Avhandlingen är uppbyggd kronologiskt, med ett resonerande kapitel som av-
slutning. Strukturen har medfört vissa upprepningar som jag hoppas läsarna inte 
skall uppfatta som alltför tyngande. 

Några av museiverksamhetens facktermer skall förklaras, till att börja med 
ordet museum, enligt stadgarna för International Council of Museums är det en 
icke kommersiell, permanent institution som tjänar samhället och dess utveck-
ling och är öppen för allmänheten. Ett museum insamlar, bevarar, undersöker, 
förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse – materi-
ella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.64 Definitionen motsvarar 
förhållandena även under den tid som omfattas av min avhandling. 

Utställningar är ett medel för åskådlig meddelelse och består av rumsligt 
ordnade objekt för betraktande. De objekt som visas i zoologiska museiutställ-
ningar utgörs dels av naturföremål bevarade i sprit dels av monterade djur, i dagligt 
tal kallade ”uppstoppade djur”. Härtill kan komma modeller och kopior. Ut-
ställningar kan vara ordnade på olika sätt, till exempel kronologiskt, systematiskt 
eller tematiskt. Museernas utställningar har tidigare i allmänhet varit ordnade 
på grundval av vetenskaplig systematik, den för forskningen och för museets 
inre reda nödvändiga ordningen. Jag benämner för korthets skull denna typ av 
utställningar systematiska utställningar. I utställningar i naturhistoriska museer har 
vanligen tillämpats det system bestående av riken, klasser, ordningar, släkten och 
arter, som utarbetades av Carl von Linné. Ett i det följande ofta återkommande 
ord är skådesamling, det igenkänns i tyskans Schausammlung. Waidacher skiljer 
mellan ständig samling och skådesamling. Den förra samlingen bildar basen för 
ett museums verksamhet och utgör totaliteten av dess material. Den är ägnad 
att användas i varje form av museal praktik. Skådesamlingen är den samling i 
ett museum som innehåller de föremål som på grund av högsta möjliga kva-
litet i frågan om evidens och sevärdhet utvalts ur den ständiga samlingen med 
ändamål att utgöra museets varaktiga presentation.65 Det är det slags utställning 
som i svensk terminologi tidigare benämnts permanent utställning och i yngre 
språkbruk basutställning. 

Vid sidan om de naturhistoriska museerna skapades av konservatorn och 
naturforskaren Gustaf Kolthoff (1845-1913) under tiden 1875-1913 en rad bio-
logiska museer som visade monterade djur i en med panoramateknik och konst-

64  International Council of Museums, Stadgar. Yrkesetiska regler. Svensk översättning. U.o., 1988, 29.

65  Waidacher, 195.
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närliga medel rekonstruerad naturlig miljö.66 Dioramor förklaras i ordböcker 
som arrangemang av fristående föremål mot en perspektiviskt återgiven bak-
grund syftande till ett illusoriskt intryck av verklighet.67 Begreppet monter (av 
franskans montrer, visa) avser i museernas vokabulär skåp för visning av föremål, 
till skillnad från i varumässor där det betyder det utställningsutrymme som till-
delats en viss utställare.

För vetenskapliga begrepp och termer, se Ordförklaringar. 
All stavning av svensk text, även äldre citat, följer senaste utgåvan av Svenska 

Akademiens ordlista över svenska språket (2006). Undantag är boktitlar som givet-
vis återges med ursprunglig stavning.

Alla översättningar till svenska är författarens egna. I mindre lätt tillgängliga 
källor återges den ursprungliga texten på originalets språk i noter.

66  Wonders, 46-48.

67  En utförlig utredning av begreppet diorama har gjorts av Karen Wonders. Wonders, 16.
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1. Utblick – naturhistoriska museer utom-
lands och i Sverige. Debatt och diskussion

När det nya naturhistoriska museet i Göteborg tillkom, hade museer av detta 
slag en historia som gick ett par sekel tillbaka. Det var under upplysningstiden 
som samlande institutioner besläktade med vår tids museer uppstod. De tillkom 
samtidigt med andra rum för serier av föremål, främst botaniska och zoologis-
ka trädgårdar, av idéhistorikern och filosofen Michel Foucault karakteriserade 
som: 

a non-temporal rectangle in which, stripped of all commentary, of all 
enveloping language, creatures present themselves one beside another, 
their surfaces visible, grouped according to their common features, 
and thus already analyzed, and bearers of nothing but their own in-
dividual names.1 

Foucault såg tillkomsten av detta slags rum som själva grunden till nytt intresse 
för växter och djur. Tack vare detta slags rum uppstod möjligheten att se och 
beskriva dem. Här erbjöds platsen för en observation, renodlad och koncentre-
rad på ett fåtal föremål åt gången.2 Naturhistoriens intresse var riktat mot ytan 
och linjen, inte mot funktioner eller osynliga inre vävnader. Växten eller djuret 
betraktades mindre som organisk helhet än som form och synligt mönster. Un-
der 1600-talet och 1700-talet förlorade enligt Foucault anatomin den ledande 
roll den haft under renässansen och skulle återta först senare. Museerna och de 
botaniska trädgårdarna kom att dölja anatomi och funktion. Deras utställningar 
var klassifikation i fysisk form.3

1  Michel Foucault, The Order of things: An archaeology of the human sciences (1970). London, 1997, 131.

2  Ibid., 131, 134.

3  Ibid., 137.
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Carl von Linné

Tekniken att konservera djur hade under 1700–talet nått hög nivå. I de från 
Linnés tid bevarade zoologiska samlingarna förekommer en rad olika slag av 
preparat. Här förekom i sprit bevarade kräldjur, groddjur, fiskar och ryggrads-
lösa djur. Här fanns också torkade kräftdjur och på träsocklar placerade koraller. 
Monterade däggdjur var dock mindre vanliga. 

Linné författade själv den första svenska handledningen i museiteknik, In-
structio rerum naturalium (1753), där råd och anvisningar gavs för bevarande och 
iordningställande. En viktig fråga var hur djuren skulle bevaras mot angrepp av 
insekter. Monterade fåglar borde till exempel behandlas med aromatiska pulver, 
med arsenik och bränd alun.4 

Ett fullt utvecklat system över djurriket tillkom först i och med utgivningen 
1758 av tionde upplagan av Carl von Linnés Systema naturae. Linné erkänns av 
de flesta biologer vara den som införde modern biologisk klassifikation. Han 
etablerade en hierarki bestående av kategorierna rike, klass, ordning, släkte, art 
och varietet. Med detta verk framställde han en mer fullständig klassifikation 
av djurriket än någon före honom. Linnés arbete kan betraktas som kulmen på 
klassiskt aristoteliskt sätt att nalkas de taxonomiska frågorna.5 

De naturaliesamlingar som fanns i Sverige vid tiden för Linnés verksamhet 
hade ett ringa innehåll. Yngve Löwegren hävdar att de trots detta var den grund 
som Linné byggde upp Systema Naturae och andra systematiska arbeten på.6 
Museiföremålen hade blivit till vetenskapliga forskningsobjekt. 

Som sin viktigaste prestation betraktade Linné Genera Plantarum (1737) med 
upptäckten av naturliga släkten. Dessa kunde inom växtriket fastställas genom 
iakttagelse av alla kännetecken hos blomkronan. Däremot kunde de överord-
nade kategorierna, klasser och ordningar endast betraktas som provisoriska; de 
var artificiella – baserade på grundval av fortplantningsorganen. Det botaniska 
sexualsystemet var enligt Linné själv en nödfallsutväg. Motsatsförhållandet mel-
lan naturligt och artificiellt system var däremot inte lika allvarligt i frågan om 
djurriket. Han arbetade intensivt även med uppbyggnaden av djursystemet. 

4  Åke Holm, Specimina linnaeana: I Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid. Uppsala, 1957, 
(Uppsala universitets årsskrift)  59–64.

5  Linnés klassifikationssystem följde en klassisk grekisk modell, den logiska uppdelningens princip, be-
kant för första gången genom Platons dialog Sofisten. I denna klassificeras den mänskliga aktiviteten att meta 
fisk. Platon gör där metet till en av de ”taxa” som ingår i den lägsta klassen vid en uppdelning av mänskliga 
färdigheter genom tudelning. Panchen, 115 f. 

6  Löwegren, 1952, 45.
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Första upplagan av Systema Naturae byggde på tidigare författare. Det handlade 
om de sex traditionella klasserna med de sedvanliga namnen fyrfotadjur, fåg-
lar, amfibier, fiskar, insekter och maskar. Ordningarna karakteriserades genom 
flera kännetecken, till exempel tändernas antal och form, fötter, tår. I tionde 
upplagan (1758-59) kunde han ersätta Quadrupedia (fyrfotadjur) med Mamma-
lia (däggdjur) varigenom valarna fick en mer naturlig plats i systemet. Linnés 
djursystem innehöll i de sista upplagorna av Systema Naturae (1758-1766) redan 
flera naturliga grupper. Också i detta system förblev emellertid två av grup-
perna, insekterna och maskarna otillfredsställande klassificerade och gav ofta 
anledning till revision.7

Nils Uddenberg ger i sin biologihistoria en åskådlig och exemplarisk utred-
ning av systematikens grundläggande begrepp:

Den vetenskap som ägnar sig åt att benämna och klassificera olika or-
ganismer kallas systematik eller taxonomi. Ett taxon – i pluralis taxa – 
är en biologiskt given grupp, exempelvis en art. Alla människor tillhör 
samma taxon: Homo sapiens. Men det finns även taxa på högre nivåer: 
släkten, familjer, ordningar, klasser och så vidare. Sipporna, Anemone, 
och smörblommorna, Ranunculus, är två taxa på släktnivå som i sin tur 
ingår i ett högre taxon: familjen Ranuculacae eller smörblomsväxter, 
som även inrymmer sippor, smörbollar, våradonis, riddarsporrar och 
mycket annat.8

Släkten och arter var enligt Linné naturliga kategorier. I Fundamenta botanica 
förklarade han att vi räknar lika många arter som skilda former skapats från bör-
jan. Varje art var en orubblig essens eller typ, närmast att förlikna vid en platonsk 
idé. ”Det är betecknande”, har Sten Lindroth sagt, ”att Linné aldrig brydde sig 
om växternas tillfälliga och förvirrade varieteter; med dem sysslade bara träd-
gårdsmästare och usla botanister.”9 Karakteristisk är den särskilda ordning Linné 
skapade för beskrivningen av arterna. Denna skulle inledas med namn, följt av 
teori, släkte, art egenskaper, användning, och sist Litteraria. Som i ett supple-
ment, menade Foucault, samlades under denna sista rubrik tidigare kunskaper, 

7  Ilse Jahn, ”Biologische Fragestellungen in der Epoche der Aufklärung (18.Jh)”, Geschichte der Biologie: 
Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien . 3. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Ilse Jahn (Hrsg.) 
Jena, 1998, 237, 240, 242, 244: Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria: Frihetstiden. Stockholm, 1978, 172.

8  Nils Uddenberg, Idéer om livet: en biologihistoria. Stockholm, 2003. Band I, 120.

9  Lindroth, 203.
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traditioner och föreställningar.10 Det är en uppdelning som är betecknade för 
den saklighet som är utmärkande för Linné och för upplysningsandan. 

Sten Lindroth har erinrat om hur varje art enligt Linné var en orubblig ”es-
sens” eller typ, närmast att likna vid en platonsk idé.11 Linnés system visade sig 
emellertid till följd av sin stelhet så småningom behöva ersättas av andra, mer 
flexibla system.12

Strävan efter att utveckla ett naturligt system, som tar hänsyn till släktskapen, 
satte den jämförande metoden i blickfältets mitt. Vid 1700-talets slut trädde 
därmed likheten i förgrunden, i stället för som tidigare olikheten. Det var fram-
för allt den franske naturalhistorikern George Cuvier (1769-1832) som förde 
denna metod till framgång. Hans forskning visade helt nya vägar för djursys-
tematiken. Cuvier hävdade att en naturlig klassifikation, syftande till att återge 
djurens släktskapsrelationer, inte kan bygga på yttre, villkorligt valda känneteck-
en utan främst efter bestämda anatomiska förhållanden. Anatomi och zoologi 
- dissektion och klassifikation - skall följas åt. Enligt Cuvier bestod djurriket av 
fyra huvudgrupper: ryggradsdjur, blötdjur, leddjur och stråldjur.13

Inom Linnés verksamhet hade forskning och samlingar ett gemensamt syfte. 
Samlingarna visade resultaten av hans taxonomiska verksamhet: artbestämning-
en och indelningen av arterna i släkten, ordningar och klasser. Hans egen sam-
ling blev mönsterbildande och påverkade forskning och utställningar runtom i 
världen. Linnés bidrag till utvecklingen av museimaterialets ordnande var iden-
tiskt med hans bidrag till systematiken för växt- och djurrikena. I en beskriv-
ning av Linnés egen zoologiska samling berättas om hur till exempel musslor 
och snäckor förvarades: varje exemplar hade här sin plats i en fyrkantig låda av 
bleck och var och en av dessa var utmärkt med samma nummer som varje art i 
Systema naturae. På liknande sätt var också insekterna ordnade efter systemet.14 

I kung Adolf Fredriks naturaliesamling på Ulriksdals slott var djuren också 
ordnade enligt Linnés system, här med etiketter med de latinska namnen på-

10  Foucault, 130

11 Lindroth, 162–166: I sina tidiga skrifter förklarade Linné att några nya arter inte bildats sedan den 
ursprungliga skapelsen genom Gud. Däremot kom han senare att göra vissa iakttagelser som han tolkade 
som uppkomsten av nya arter. Peter J. Bowler, The environmental sciences. London, 1992, (Fontana history of 
science)179–180.

12 Särskilt aktiv bland motståndare till Linné var överintendenten vid Jardin du Roi i Paris, Georges Le-
clerc, greve av Buffon. Han kritiserade Linné för att underordna vetenskapen en gudomlig skapelse. Enligt 
Buffon var en art inte ett element i ett abstrakt mönster utan en grupp djur eller växter vars struktur up-
pehölls över tiden tack vare reproduktionen. Bowler, 181.

13  Armin Geus, ”Zoologische Disziplinen”, Geschichte der Biologie, 325-326.

14  Löwegren, 232.
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skrivna eller med nummer som hänvisade till en i samlingen tillgänglig kata-
log.15 Företalet till katalogen över naturaliesamlingen på Ulriksdal är den första 
svenska programförklaringen för naturhistorisk museiverksamheten. Här er-
inrade Linné om sådana samlingars betydelse för kunskapen om varifrån vi 
härstammar och förklarade att allt levande var en kedja. 16

Den amerikanske idéhistorikern Arthur Lovejoy, som 1936 publicerade The 
Great Chain of Being, har förklarat varats kedja som en av den västerländska 
civilisationens mest genomträngande idéer. I själva verket ingår två begrepp i 
kedjans idé. Det är dels föreställningen om fullständigheten, dels föreställningen 
om naturens rätlinjiga sekvenser. Fullständighetsprincipen hänger samman med 
Platons idélära, medan rätlinjighetens princip återgår på Aristoteles och nypla-
tonikernas tänkande.17 

Fram till 1700-talets slut var begreppet ”Varats stora kedja” allmänt accep-
terat inom den lärda världen. Sammansatt av ett oupphörligt antal länkar i 
hierarkisk ordning nådde kedjan från de minsta existenser via varje möjligt 
stadium fram till ens perfectissimum, det fulländade varat, enligt Platon Gud eller 
det godas idé. Mellan varje stadium rådde minsta möjliga olikhet. Det var med 
nyplatonismen föreställningen nådde sin fulla utveckling. Den saknade varje 
samband med idén om en utveckling eller överhuvudtaget någon förändring 
av universum: ”The Chain of Being, in so far as its continuity and completeness 
were affirmed on the customary grounds, was a perfect example of an absolu-
tely rigid and static scheme of things.”18 

Det finns hos Linné en tydligt teologisk motivering för studiet av natura-
liesamlingarna. Linné röjer här en åskådning som är bekant sedan Thomas av 
Aquino. Bakom denna ligger i sin tur ett perspektiv som går tillbaka till Aris-
toteles. Han ansåg att skeendet i naturen hade som förutsättning att det fanns 
en oföränderlig högsta princip och betraktade Gud som den första orsaken till 
världsprocessen.19 Den av Aristoteles inspirerade Thomas av Aquino lade i sina 
quinque viae, de fem vägarna eller metoderna, fram bevis för Guds existens. I 
det femte, det så kallade fysikoteleologiska beviset drar Thomas av ändamålsen-
ligheten i universum slutsatsen att det förekommer en förnuftig världsordnare. 

15  Ibid., 300.

16  Carl von Linné, Hans maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturaliesamling innehållande sälsynte 
och främmande djur, som bevaras på kongl. lustslottet Ulriksdahl; beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne 
af Carl Linnaeus. Stockholm, 1754, I-II. 

17  Arthur O. Lovejoy, The great chain of being: A study of an idea. Cambridge, Mass., 1936, 50-66.

18  Ibid., 242.

19  Gunnar Aspelin, Tankens vägar: En översikt av filosofins utveckling. 1. (1958), Gyttorp, 1991, 119.
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Thomas såg i universum ett verk av en konstnär, skaparen av en värld av mång-
fald och ordning.20 

Thomas ställde som moralfilosof frågan om vad som är det högsta goda och 
besvarade frågan med att hänvisa till lyckan. Denna var för honom den högsta 
möjliga insikten. Den blir djupare ju mer vi blickar in i tingens ordning och 
sammanhang med den eviga världsgrunden.21 

1691 utgavs John Rays bok The wisdom of God manifested in the works of crea-
tion. Den visade Guds allmakt genom beskrivningen av ett stort antal arter och 
deras harmoniska funktion och uppbyggnad. Rays tankar fick stor spridning 
och under långt mer än ett århundrade skulle naturhistoria komma att betraktas 
som lämpligt tidsfördriv för en anglikansk präst, som en förening av naturstu-
dium och gudsdyrkan.22 

Genom att i den vetenskapliga verksamheten införa enhetliga principer för 
nomenklatur och klassifikation uppnådde Linné en grundläggande reform i 
frågan om naturhistoriska museisamlingar. Hans tankar om museers uppbygg-
nad spreds genom hans skrifter, utom den tidigare nämnda Instructio musei rerum 
naturalium, även Museum Ludovicae Ulricae (1764). Linnés egen samling blev 
mönsterbildande. Dess internationella betydelse och dess påverkan på andra 
vetenskapliga samlare ökades av att den 1784 såldes och genom the Linnaean 
Society gjordes lätt tillgänglig i London.23 

I London verkade också en av Linnés elever, Daniel Solander, som 1763 en-
gagerades för att vid British Museum göra en serie systematiska kataloger. Efter 
att åren 1776 till 1771 tillsammans med Joseph Banks ha deltagit i James Cooks 
första världsomsegling, återinträdde Solander i tjänst på British Museum 1773, 
då befordrad till intendent, keeper.24 

Linné visade vägen, spåren låter sig anas i talrika museer runtom i världen.25 
1786 öppnades i Philadelphia Charles Willson Peales privat ägda museum. Peale 
hade stora ambitioner. Han ansåg ett av de främsta syftena med ett naturhis-
toriskt museum vara att med hjälp av linneansk klassifikation visa Guds plan 

20  Ibid., 237-238, 240.

21   Ibid., 240.

22  Bowler, 151-153.

23  P. J. P. Whitehead, ”Museums in the history of zoology”, Museums Journal  70:4 1971, 156. 

24  Albert E. Gunther, The founders of science at the British Museum 1753-1900: A contribution to the centenary 
of the opening of the British Museum (Natural History) on the 18th April 1981. Halesworth, 1980, 15-20.

25  Waidacher, 133.
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och de lagar som universum byggde på.26 En ofta reproducerad bild är Peales 
självporträtt, målat 1822. Peale ses på målningen lyfta en ridå och med en väl-
komnande gest bjuda åskådaren att besöka hans museum i Independence Hall 
i Philadelphia. Vi ser bakom Peale en lång rad vitriner med innehåll av monte-
rade fåglar. Ovanför skåpen hänger porträtt av den amerikanska revolutionens 
hjältar tillsammans med republikens grundlagsfäder som Peale hoppades skulle 
väcka besökarnas patriotiska känsla. Bakom den till hälften fråndragna ridån 
skymtar det monterade skelettet av en mastodont, ett utdött elefantdjur, vars 
vetenskapliga tillvaratagande Peale hade tagit initiativet till. I bildens fond syns 
några besökare i museet med intresse studera de utställda föremålen.27

Liknande, på ett hierarkiskt system för djurriket uppbyggda zoologiska ut-
ställningar, stod länge att finna i runtom i världen. Vid världsutställningen i 
Philadelphia mer än ett sekel senare, 1876 , ansvarade den blivande chefen 
för Smithsonianmuseet i Washington, George Brown Goode, för utställningens 
stora zoologiska avdelning. Han tillämpade härvid äkta linneansk systematik.28 

Obevekligt empiriska gjorde 1800-talets naturhistoriska museer det obser-
verbara sakförhållandet till en fetisch. Observation och taxonomisk klassifika-
tion var vägen till insikt om naturen. Naturen förstods genom naturhistorien 
som avslöjade naturens hemligheter, Guds plan för vår himlakropp. Detta för-
hållningssätt blomstrade i de naturhistoriska museer som uppstod runt om i 
Förenta staterna under hela 1800-talet. Man trodde på föremålens förmåga att 
tala till den oskolade.29 Den viktorianska tidsandan rymde en strävan att be-
härska naturens mångfald genom att ge namn åt tingen, genom att ordna och 
etikettera. Museer och utställningar blev uppskattade av folket. Studiet av djur 
och växter skulle också bli till hjälp för lantbrukare, fiskare och jägare.30 

Induktion i form av beskrivning åtföljd av generaliseringar, som testades 
genom ytterligare observation av samma fenomen, användes av vetenskapsmän 
till slutet av 1800-talet. Inom biologin tillämpades induktionen ett gott stycke 
in på vårt sekel. Det var till stor del denna typ av slutledning som gjorde de 

26  Edward P. Alexander, Museum Masters: Their museums and their influence. Nashville, Tenn., 1983, 5, 57, 
62: Nicholas Collin, vän och lärjunge till Linné, präst vid de svenska kyrkorna i Delaware samt medlem av 
the American Philosophical Society  var en av dem som gav Peale ett starkt stöd. Charles Coleman Sellers, 
Mr Peale´s museum: Charles Willson Peale and the first popular museum of natural science and art. New York, 1980, 
(A Barra foundation book) 15.

27  Alexander, 45, 57-58, 72.

28  Ibid., 279-280.

29  Conn, 33.

30  Bowler, 251-252.
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blomstrande naturhistoriska samlingarna under den viktorianska tiden berät-
tigade. Dessa samlingar i förening med induktion ledde under 1800-talets andra 
hälft till uppbyggnaden av stora nationella museer.31 

Det sena 1800-talets stora naturhistoriska museer

Den naturhistoriska avdelningen vid British Museum var länge inrymd i Mon-
tagu House, hemmet för British Museum i stadsdelen Bloomsbury i London. 
Kyrkliga prelater och högadliga styrelseledamöter ansåg sig i nationens intresse 
ha att svara för förvaltningen av museets litterära, konstnärliga och zoologiska 
skatter. I motsats härtill stod de radikala personer som med förebild i det natur-
historiska museet i Paris hävdade att museet i London borde få en roll som en 
forskande institution. Museet borde samtidigt ges utrymme att visa en utställ-
ning med serier grundade på Lamarcks evolutionsteori. De ifrågasatte kompe-
tensen hos den styrelse som bestod av adelsmän från landet och leddes av en 
ärkebiskop.1835 hade en kommitté fått i uppdrag att undersöka hur museet 
drevs. Kommitténs utfrågning av experter och deras svar visade på en önskan 
om vetenskapligt självstyre vid British Museum. Företrädare för det radikala 
lägret förespråkade ett fristående nationellt naturhistoriskt museum under pro-
fessionell ledning. På den konservativa sidan fruktade man att ett nytt museum, 
under ledning av naturvetarna själva, skulle leda till inflytande från Lamarck 
med dennes teori om en utveckling inom djurriket. Nästan alla inom den 
konservativa falangen var anhängare av Cuviers åskådning med dess motstånd 
till tanken på en faktisk historisk utveckling bland organismerna från primitiva 
stadier.32 

Cuviers indelning av djurriket i fyra typer, som var och en hade sin av 
Skaparen givna, oföränderliga grundplan, tilltalade kristliga och konservativa 
intressen. Många av medarbetarna vid British Museum var beroende av det 
stöd de fick av museets kritiserade styrelse och såg sig av oro att mista sitt le-
vebröd tvingade till tystnad. Den framstående anatomen Sir Richard Owen 
(1804–1892), som anslutit sig till Cuviers teori, var de konservativas favorit.33 

Den naturhistoriska verksamheten vid British Museum leddes under åren 
1856–1883 av Owen, och det var dennes förtjänst att det nya naturhistoriska 

31  Robin Dunbar, The trouble with science, London, 1995, 18. 

32  Adrian Desmond, The politics of evolution: Morphology, medicine, and reform in radical London. Chicago, 
1989, (Science and its conceptual foundations) 145-151.

33  Ibid., 150.



45

museet kom till stånd. Han var den siste betydande företrädaren för en idea-
listisk morfologi, en riktning som utgick från Goethes övertygelse om att de 
olika formerna av liv kunde återföras på gemensamma urtyper. Varje organ hos 
varje typ speglade en idé; det rådde en ideell ordning, ett synsätt Owen närmast 
övertagit från Georges Cuvier. Owen ville som idealistisk morfolog hävda att 
själva den enhetlighet som går att iaktta hos organismerna förklaras av att de är 
framsprungna ur Guds skapelsetanke.34 1868 lade han med sin Anatomy of Verte-
brates fram en teori om däggdjurens utveckling enligt en gudomlig plan.35 

Det naturhistoriska museet i London disponerade redan 1880 en egen ny 
byggnad belägen i South Kensington.36 Men så sent som 1887 beklagade den 
brittiske naturforskaren Alfred Russel Wallace, att det inte fanns någon effektiv 
utställningsteknik för att presentera naturhistoriens nya kunskaper. Det direkta 
föremålet för hans kritik var Londons naturhistoriska museum, där endast få 
förbättringar hade gjorts: 

but the great bulk of the collection still consists of the old specimens 
exhibited in the old way, in an interminable series of over-crowded 
wall-cases, while all attemt at any effective presentation of the various 
aspects of natural history, as now understood, is as far off as ever.”37 

Det går att få en jämförelsevis god bild av utställningarna i Londons natur-
historiska museum samma år som Wallace fyrade av sin kritik. En vägledning 
upplyser om att det av praktiska skäl alltjämt var uppdelningen i de tre rikena, 
mineral-, djur- och växtriket som utgjorde grunden för ordningen av museets 
samlingar. De systematiska utställningarna skulle med hjälp av ett strängt urval 
av föremål så långt möjligt visa organismernas släktskap.38 

34  Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800-1950 (1986). 2 uppl. Stockholm, 1990,  68—71.

35  Bowler 1983, 224. 

36  Byggnaden stod färdig för inflyttning hösten 1880 och öppnades för allmänheten påskdagen 1881. De 
zoologiska samlingarna flyttades emellertid inte in i den nya museibyggnaden förrän 1882-1883. Gunther, 
188: Museet betraktades vid denna tid som det troligen mest betydande naturhistoriska museet i världen, 
överträffande även museet i Paris: ”Every great nation has its museum of nature. The natural history de-
partment of the British Museum, recently removed from the heart of London to palatial quarters in South 
Kensington, is probably the most extensive (...) The Musée d´Histoire Naturelle, in the garden of plants 
in Paris founded in 1795, with its galleries of anatomy (...) is one of the most extensive.” George Brown 
Goode, The Museum of the future. Washington, 1891, 440. 

37  Alfred R, Wallace, ”American museums: The Museum of Comparative Zoology, Harvard University”, 
The Fortnightly Review. 1887, 348.

38  British Museum (Natural History), 18 och plan över andra och tredje våningarna återgiven på en 
opaginerad sida mellan sidorna 34 och 35.
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Framsidan av museibyggnaden rymde på alla tre plan stora, långsträckta gal-
lerier med sidoljus.39 Hela västra flygeln var ägnad de nu levande djuren, medan 
djur från tidigare geologiska perioder visades i den östra flygelns första våning. 
De två övre våningarna i östra flygeln rymde mineral och växter.40 

Om man begränsar sig till djurriket, finner man i flyglarnas många galle-
rier organismerna systematiskt ordnade i klasser, i västra flygelns första våning 
fåglar, fiskar, insekter och kräldjur jämte grupperna sjöstjärnor och mollusker. 
Däggdjuren upptog en stor del av utrymmet. Skeletten av valar hade en pro-
visorisk plats på källarplanet, monterade däggdjur fyllde andra våningens hela 
västra galleri. Motsvarande utrymme på tredje våningen upptogs av skelett av 
däggdjur.41 

Serien av uppstoppade däggdjur inleddes med gorilla, schimpans och oran-
gutang, de högst organiserade formerna enligt tidens betraktelsesätt. Efter dessa 
följde serier av rovdjur, bl. a. med olika varieteter av tiger, fladdermöss, hovdjur. 
På väggen ovanför montrarna med hjortdjur var hornkronor uppsatta. Den os-
teologiska utställningen av däggdjur inleddes med skelett av människa, tillsam-
mans med kranier av vad som vid denna tid antogs vara skilda biologiska raser 
av människa. Härefter följde skelett av människolika apor.42 

Sammanfattningsvis konstateras att museets utställning var indelad i fem av 
de i Linnés system ingående klasserna. Endast klassen Vermes i det linneanska 
systemet saknades. Utöver de linneanska klasserna visades grupperna sjöstjärnor 
och mollusker.

Den östra flygelns första våning, inte bara de främre utan även de bakre gal-
lerierna, upptogs av paleontologiska utställningar. Större delen var ordnad enligt 
linneansk systematik, men speciellt bland ryggradslösa djur hade det visat sig 
lämpligt att gruppera organismerna med hänsyn till de olika geologiska skikt 
där de påträffats eller med hänsyn till deras geografiska härkomst. En indelning 
i stammar - blötdjur, tagghudingar, ringmaskar och kräftdjur - delvis erinrande 
om Cuviers system syns samtidigt ha tillämpats.43

I den zoologiska skådesamlingen vid naturhistoriska museet i Berlin, Mu-
seum für Naturkunde rådde ännu kring sekelskiftet 1900 de systematiska se-
riernas ideal. I skådesamlingen var föremålens uppställning nästan alltigenom 

39  Ibid., 29–39

40  Ibid., 29-40.

41  Ibid., 39-40.

42  Ibid., 37-38.

43  Ibid., 40-43.
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systematisk. Alla föremål förklarades genom etiketter jämte mer eller mindre 
utförliga beskrivningar och delvis även av teckningar.44 Berlins naturhistoriska 
museum som öppnades 1889 var ordnat under ledning av professor Karl Möbi-
us.45 Som i så många andra stora europeiska museer måste det ha varit svårt för 
besökarna att skapa sig ett meningsfullt sammanhang. Själva den systematiska 
ordningen var oklar. Innanför museets entré visades i en ljusgård djur vars främ-
sta gemensamma egenskap var själva storleken, det vill säga här förekom främst 
elefanter och skelett av valar. Utom dessa och andra däggdjur representerades 
samtidigt klassen fiskar genom ett exemplar av en jättehaj.46 Museets vägledning 
innehåller ingen orientering om systemets grundvalar. Läsaren får däremot veta 
att det inte gavs tillräckligt utrymme för mer än att i ringa mån göra den bio-
logiska aspekten gällande.47 

Besökarna förutsattes från ljusgården fortsätta till salen för däggdjur och 
därefter till fåglarna, reptilerna, amfibierna och fiskarna, vidare till salen för led-
djur.48 Klasserna däggdjur, fåglar, fiskar, amfibier och leddjur är välbekanta lin-
neanska kategorier. En av salarna, sal 11, innehöll övriga ryggradslösa djur utom 
leddjuren. Här fanns blötdjur, maskar, tagghudingar, nässeldjur och urdjur, det 
vill säga flera av de ordningar som hörde hemma under linnéklassen Vermes.49

 I en presentation av Berlins naturhistoriska museum i Naturwissenschaftliche 
Wochenschrift 1895 uppgavs emellertid en av museets avsikter vara att i utställ-
ningen visa de olika huvudgruppernas utveckling.50 Som belägg för att så varit 

44  Führer durch die zoologische Schausammlung des Museums für Naturkunde in Berlin. Dritte Auflage. Berlin, 
1907, 5–6.

45  Karl Möbius (1825-1908) Dr phil. 1853, från 1887 direktör vid det zoologiska museet i Berlin och 
1888 professor i zoologi vid Berlins universitet. Grundandet av ekologin som självständig biovetenskaplig 
disciplin under 1800-talets andra hälft och utarbetandet av ekosystembegreppet under 1900-talets första 
hälft är nära förbundna med Möbius. Geschichte der Biologie: Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiograp-
hien., 904, 602.

46  Führer durch die Schausammlung des Museums für Naturkunde in Berlin, 8-9.

47  ”In der Schausammlung ist die Aufstellung der Objekte fast durchweg eine rein systematische. Infolge 
des Platzmangels konnte der biologische Gesichtspunkt nur wenig zur Geltung gebracht werden.” Ibid., 
5. I museets vägledning görs även direkta påpekanden om  djurens systematiska presentation. Ibid., 10, 16, 
24, 28.  

48  Ibid., 14, 15, 17, 19, 20, 24, 28. .

49  Till klasen Vermes  hänförde Linne´ praktiskt taget alla ryggradslösa djur utom Insecta. Han indelade 
Vermes i fem ordningar: Intestina, Mollusca, Testacea, Litophyta och Zoophyta. I ordningen Zoophyta  inordnade 
han bland andra amöban, Volvox Chaos. Nils von Hofstén, ”Linnés djursystem”, Svenska Linné-sällskapets 
årsskrift,  XLII, 1959 (1960), 9-49.  

50  ”Zoologische Sammlung des Königlichen Museums für Naturkunde zu Berlin”, Naturwissenschaftliche 
Wochenschrift  (1895):26, 310.
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fallet finner man i vägledningen vissa intressanta exempel; i några montrar i 
salen för reptiler, amfibier och fiskar klargörs utvecklingen av dessa klasser och 
i salen för däggdjur visades renens, dovhjortens och kronhjortens utvecklings-
serier.51 

Framför allt kom den linneanska traditionen till tydligt utryck i det svenska 
centralmuseet för naturhistoria, Naturhistoriska riksmuseet, i dess 1916 invigda 
byggnadskomplex vid Frescati i Stockholm.52 Djurriket och mineralriket var 
placerade i huvudbyggnaden, medan växtriket hade sin plats i en egen bygg-
nad.53 Museets utställningar var till största delen av systematisk natur.54 På hu-
vudbyggnadens bottenvåning mötte besökaren klasserna däggdjur, fåglar, rep-
tiler och fiskar, på övre planet insekter och blötdjur.55 Systemets upphovsman 
Carl von Linné hyllades i utställningen med en staty.56 

Jenny Beckman har i en översikt över Riksmuseets historia erinrat om dess 
ursprung i Vetenskapsakademiens naturaliekabinett och de kungliga naturalie-
samlingarna. 1819 bildades Riksmuseet, med till en början blygsamma stats-
bidrag. Sedan museet vid slutet av 1820-talet förvärvat en egen byggnad och 
samlingarna börjat ordnas av Sven Nilsson kunde det invigas 1831. 1866 flyt-
tade museet in i en ny, större byggnad vid Adolf Fredriks kyrkoplan. Beckman 
skildrar museets fortsatta strävanden att skaffa mer rum för sina växande sam-
lingar. Det tog emellertid tiden fram till 1903, innan regering och riksdag hade 
ett moget byggnadsförslag att ta ställning till.57 

Beckman har beskrivit hur museets öppnande var förbundet med en rad 
problem i fråga om utställningarnas färdigställande. Först 1914 började samling-
arna föras över till den nya byggnaden. Invigningen ägde rum den 13 november 
1916. En resonerande katalog 1917 ägnades den utländska däggdjurssamlingen. 
Beckman konstaterar: ”Här härskade ännu systematiken”.58 

I Malmö museum delade naturhistoria och kulturhistoria utrymmet i en 

51  Führer durch die Schausammlung des Museums für Naturkunde in Berlin, 20

52  Beckman 1999, 213: I det gamla Riksmuseet på Drottninggatan i Stockholm var syftet att i utställ-
ningen ge en systematisk framställning av djurriket. Ibid., 220-222.

53  Ibid., 196-206

54  Ibid., 226

55  ”Planritning över Naturhistoriska riksmuseet” (u.å.) Beckman, 245. 

56  En bok om Stockholm. Red. Carl-Julius Anrick, Ezaline Boheman och Arthur Lindhagen. Stockholm, 
1929, 272. 

57  Beckman,16.

58  Ibid., 226.
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byggnad från 1901.59 Den naturhistoriska avdelningen dominerades av klas-
serna däggdjur och fåglar. Bevarade bilder från 1935 återger trånga utrymmen 
med höga montrar fyllda med djur grupperade i släkten.60 Skelettsalen gav till-
fälle till komparativa anatomiska studier. Här kunde besökaren jämföra skelett 
av olika apor och av människa.61 Jämförelserna kunde även sträcka sig vidare 
till giraffen, som var representerad både med ett uppstoppat exemplar och med 
ett skelett.62 

The new museum idea

1884 efterträddes Richard Owen vid Natural History Museum i London av Sir 
William Henry Flower (1831–1899). Under Flowers tid som chef blev museet 
det ledande i världen.63 Här prövades utställningarnas förmåga att förmedla 
vetenskaplig kunskap. Flower sökte visa lagarna i naturen och verkningarna av 
evolutionen.64

Flower hade börjat sin yrkesbana som läkare. Sedan han avslutat medicin-
studierna, utnämndes han 1854 till medlem av the Royal College of Surgeons. 
Hemförlovad som invalid efter tjänstgöring som fältläkare under Krimkriget 
anställdes han som anatom vid Middlesex Hospital för att senare, på rekom-
mendation av Darwins anhängare Thomas Henry Huxley, bli intendent vid det 
museum som tillhörde Royal College of Surgeons.1870 efterträdde han Hux-
ley på en professur som han uppehöll vid sidan av befattningen som intendent. 
Samtidigt som han omarbetade museets utställningar, utförde han jämförande 
undersökningar av hjärnan hos människa och apor. Han framträdde i sitt arbete 
som hängiven anhängare av evolutionsteorin.65

59  Malmö museum 1841-1941. Redaktionskommitté: Ad. Anderberg. Del 2. Malmö, 1942, 13.

60  Foto: Interiörer från fågelavdelningen på Malmö museum 1935. Malmö museums arkiv.

61  Foto: Interiör från skelettsalen Malmö Museum 1935. Malmö museums arkiv.

62  Foto: Malmö Museum Regementsgatan. Fyra bilder på kartong varav en med uppstoppad giraff och 
skelett av giraff och en med människa och apor. Båda bilderna återger angränsande delar av samma utställ-
ning. Malmö museums arkiv. 

63  Kenneth Hudson, Museums of influence. Cambridge, (1987) reprinted Cambridge, 1998, 68–69, 73.

64  Ibid., 68-74: Utställningarna var vid denna tid visserligen inte fullt färdiga, men vägledningen som är 
författad av museets chef William Flower speglar planeringen och det pågående utställningsarbetet. British 
Museum (Natural History), 2, 7, 49.

65  William T. Stearn, The Natural History Museum at South Kensington: A history of the British Museum (Na-
tural History) 1753-1980. London, 1981, 67–68.
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Den befattning Flower erhöll vid British Museum var tämligen opreciserad 
och benämndes director. För att få ökad möjlighet att i praktiken förändra mu-
seiverksamheten övertog han vid sidan av direktörskapet 1895 också tjänsten 
som chef för den zoologiska avdelningen, keeper of zoology.66 Rollen som inten-
dent för den zoologiska avdelningen gav Flower tillfälle att under några få år 
omdana också de systematiska utställningarna över djurriket, innan han1898 av 
överansträngning och sjukdom tvingades lämna sin tjänst.67 

Flower utnyttjade tiden vid den zoologiska avdelningen främst för att av-
skaffa uppdelningen av utställningar med skelett och exteriör av samma djur var 
för sig. Han placerade dem i stället omedelbart intill varandra. Så långt möjligt 
ersatte han också illa eller felaktigt uppstoppade exemplar av djuren med nya 
och bättre. Han införde nya, beskrivande etiketter. Salarna gjordes steg för steg 
mer informerande och tilltalande. 1897 öppnade Flower i en särskild byggnad 
en för tiden unik utställning över valar, delfiner och tumlare.68 

Flower hade en utvecklad syn på museernas uppgift och kritiserade muse-
erna för att ha misslyckats i sitt offentliga uppdrag; de blandade samman två helt 
olika funktioner, den ena att ge förutsättningar för forskning och den andra att 
ordna utställningar. Att skilja de båda uppgifterna åt och ge åt var och en av 
dem de bästa förutsättningar var grunden i hans program, the new museum idea. 
Men det gällde också att belysa naturlagarna och evolutionen. Även klassifika-
tionen skulle belysas. I London var materialet redan på 1880-talet uppdelat i tre 
olika slag av samlingar: 

 
• de elementära eller introducerande serierna, 
• de utställda systematiska serierna och 
• de systematiska samlingarna i förvar, eller studiesamlingarna.

De introducerande, till storleken mindre serierna, skulle inte endast visa de 
huvudsakliga dragen i strukturen hos varje biologisk grupp. I mån av möjlighet 
skulle de därtill visa utvecklingen av olika anatomiska delar hos gruppernas 
mest typiska arter. Illustrativa exempel skulle förklara de termer som användes 
vid beskrivningen.69 Målsättningen för de stora utställda systematiska serierna 
var att de skulle vara så fullständiga som möjligt, och så ordnade att varje be-

66  Ibid.,70.

67  Ibid.,184.

68  Ibid., 31.

69  Ibid., 31.
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sökare på egen hand skulle kunna finna de välkända djur–, växt– eller mine-
ralformerna. Systematiken skulle demonstrera den naturliga släktskapen mellan 
arterna.70 

Studiesamlingarna utgjorde den största delen av det väldiga materialet i 
Londons naturhistoriska museum. De var till för att man skulle kunna studera 
frågorna kring variationen och organismernas utbredning i tid och rum. De var 
ytterst avsedda för forskning i biologiska frågor av vetenskaplig betydelse, t. ex 
frågor om variationen: 

It is to this part of the collection that zoologists and botanists resort 
to compare and name the animals and plants collected in expeditions 
sent to explore unknown lands, to work out biological problems of 
the highest scientific importance, and generally to advance the know-
ledge of science.71

På sin tid hade Owen i den stora hallen innanför entrén till museet, centralhal-
len, påbörjat en utställning kallad Index Museum. Här skulle åskådaren bli bekant 
med typegenskaperna hos de förnämsta djurgrupperna. I hallens mitt skulle 
också visas exempel på den storlek djur kan uppnå, bland annat fossil av ett ut-
dött marklevande jättetrögdjur, Megatherium, som påträffats i Sydamerika.72 Det 
föll på Flowers lott att slutföra arbetet på utställningen i centralhallen. 

Av stor principiell innebörd var Flowers försök att definiera om begreppet 
naturhistoria. Han förklarade att begreppet naturhistoria avsåg studiet av pro-
cesserna eller lagarna i universum. Det är emellertid endast resultaten av dessa 
processer som låter sig illustreras av utställda föremål i ett museum.73 Flowers 

70  British Museum (Natural History), 16,18.

71  Ibid., 1887, 18-19.

72  Stearn, 31, 56-57.

73  ”Natural History is an old term, used to describe the study of all the processes or laws of the Universe, 
and the results of the action of these processes or laws upon the materials of which it is composed, (…) 
Processes or laws cannot, however, be satisfactorily demonstrated in a museum; (…) It is only the results of 
the working of these processes or laws as shown in the modifications of the arrangement of the elementary 
substances of which the material of the universe is composed, which can be fully illustrated by specimens 
admitting of being readily preserved and permanently exhibited in a museum.” British Museum (Natural 
History), 15-16: Ett tidigare försök att vidga begreppet naturhistoria hade gjorts av Georges Cuvier under 
hans tid som assistent och titulärprofessor vid det naturhistoriska museet i Paris. De anatomiska samlingar 
Cuvier svarade för hade han ordnat enligt fysiologiska principer. Detta väckte opposition bland flera av 
hans kolleger vid museet som i motsats till Cuvier  ansåg att anatomi och fysiologi inte hörde hemma 
inom naturhistoria. Dorinda Outram, Georges Cuvier: Vocation, science and authority in post-revolutionary France. 
Manchester, 1984, 178.
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definition har större vidd än den konventionella definitionen och överens-
stämmer närmast med det moderna begreppet biologi som vetenskapen om 
organismerna och om livsprocesserna.

Kausalitet 

En upplysande beskrivning av utställningen i centralhallen i Natural History 
Museum författades av uppsalazoologen Axel Leonard (L.A.) Jägerskiöld efter 
ett besök på museet.74 Jägerskiöld hade 1901 gjort en veckas uppehåll i London 
på sin väg till en forskningsresa i Egypten.75 Berättelsen handlade framför allt om 
museets utställning. Jägerskiöld förklarade dess stora kvalitéer och förebildliga 
egenskaper. Karakteristiskt för ett modernt museum deklarerade Jägerskiöld i 
sin artikel i Ord och Bild är att det som i Londons naturhistoriska museum söker 
visa exempel på naturlagarnas verkningar: 

Det man framför allt lägger märke till i ett modernt zoologiskt mu-
seum, och av alla dem jag sett kanske lättast och bäst i Natural History 
Museum, är en strävan att ej endast söka framställa en mer eller min-
dre fullständig serie av naturföremål – t. ex. djuren i dess olika åldrar 
och av årstiderna betingade dräkter – utan att söka genom lämpliga, 
från de mest olika håll hopbragta exempel framhålla visserligen ej 
själva naturlagarna, men likväl deras verkningar, där dessa visa sig som 
mest påtagliga, som lättast att uppfatta. Härvid har museet att följa 
vetenskapens egen nyare utveckling tätt i spåren. De s. k. beskrivande 
naturvetenskaperna ha ju som bekant jämförelsevis nyligen i större 
skala ombildats från att vara rent beskrivande till att söka rationellt 
forska efter sammanhang och orsak.76

Jägerskiöld beskrev den del av utställningen som låg i den så kallade cen-
tralhallen på museets nedre plan, omedelbart innanför entrén. Som exempel 
nämnde Jägerskiöld en monter där ett parti av ett ökenlandskap hade byggts 
upp och visades tillsammans med preparat av de djur som är karakteristiska för 

74  Axel Leonard Jägerskiöld, ”Ett besök i Londons naturhistoriska museum”, Ord och Bild (1903),      
271-286.

75  Axel Leonard Jägerskiöld, Upplevt och uppnått: Ur minne, brev och loggböcker. Helsingfors, 1943,               
281-282.

76  Jägerskiöld 1903, 272.



53

området. Överensstämmelsen mellan djurens och markens färg är slående. Ge-
nom en med stor lättläst stil tryckt etikett informeras betraktaren om den regel 
eller lag, som förklarar förhållandet, nämligen djurens behov av att dölja sig för 
sin fiende.77 I en monter intill visades exempel på skyddande förklädnad bland 
insekter.78 Jägerskiöld gick därefter över till att beskriva en samling duvor:

Förutom ett par av den vilda klippduvan – alla tama duvors stammo-
der – synes där en oändlighet av djuruppfödarnas frambragta variete-
ter – för många att här beskrivas – så avvikande från varandra och från 
stammodern att de, om de anträffades i vilt tillstånd, av naturforskaren 
sannolikt skulle föras ej blott till olika arter utan rent av anses bilda 
olika släkten.79

Ytterligare en monter i centralhallen ägnades åt olika raser av fåglar som upp-
stått genom människans urval, med bland annat tamhönsen som exempel.80

En särskild monter rymde djur som uppvisade prov på albinism, medan en 
annan var ägnad dess motsats, melanism, exemplifierad av en monterad svart 
panter. Den normala variationen belystes av en monter, som visade ett antal 
brushanar, en annan som visade gräsandens olika dräkt under olika årstider. 
”Tillsammans ger denna sist anförda montersvit”, förklarade Jägerskiöld, ”en 
god bild av vad vi känna om djurens variationsförmåga, som bekant en av 
utvecklingslärans hörnstenar.”81 Grå respektive svart kråka och mellanformer 
mellan dessa, sannolikt bastarder mellan de båda, visades tillsammans med kar-
tor över deras utbredningsområde.82

Jägerskiöld beskrev en utställning där bild och text tillmättes stor vikt och 
där stor omsorg lagts ned på att sätta betraktaren in i sammanhangen. Särskilt 
betydelsefullt var hur fler exempel på varje företeelse hölls samlade i särskilda 
montrar i stället för att som i andra museer vara instuckna bland de arter de 
tillhör och försvinna bland mängden.83 

77  Ibid., 273.

78  Ibid., 276.

79  Ibid., 274

80  Ibid., 274-275.

81  Ibid., 275-276.

82  Ibid., 276.

83  Ibid., 274-275.
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De olika montrarna i centralhallen är inte bevarade men är dokumenterade 
genom en samling foton av varierande kvalitet.84

Den mest besökta avdelningen i Londons naturhistoriska museum var fågel-
galleriet. De flesta arterna var framställda i biologiska grupper med sina ungar, 
ägg och nästen. Här sågs t. ex. en strandbrink kringsvärmad av backsvalor och 
genomskuren så att betraktaren kan följa den mer än meterlånga gången, som 
leder in till nästet, och studera även detta.85 

Till varje art som presenterades i fågelgalleriet, hörde en utbredningskarta. I 
stor utsträckning hade man använt fotografier, akvareller och teckningar, stun-
dom hållna i mycket stor skala visande djuren i deras naturliga omgivning. 
Medan kartorna och bilderna vann Jägerskiölds odelade gillande, kan man dä-
remot finna en viss reservation i hans beskrivning av museets texter:

Varje preparat är på det omsorgsfullaste etiketterat – man kunde ibland 
t.o.m. invända, att etiketterna med sina förklaringar svälla ut till små 
artiklar, visserligen mycket koncisa och bra, men kanske väl långa för 
att alla åskådare skulle förmås att på stående fot läsa igenom dem.86

I ett resonerande avslutande avsnitt tog författaren upp några grundläggande 
problem kring museernas roll. Han fäste uppmärksamheten på hur de naturhis-
toriska museerna inte bara är till för allmänheten utan har en dubbel uppgift:

De bör nämligen å ena sidan vara en skattkammare, så rikt försedd 
som möjligt, i vilken naturens håvor efter vederbörlig sovring och 
preparation hållas tillgängliga så att säga på ständigt lager att vid be-
hov vara till hands för vetenskaplig forskning. Å andra sidan bör ett 
sådant museum erbjuda allmänheten – den i vetenskapen okunniga 
eller åtminstone oskolade och okritiska allmänheten – upplysning 

84  Library of the British Museum (Natural History): Photographs Vol 1, bland andra 29 Pigeon case, 
174 Case illustrating Melanism, 171 Egyptian Desert Animals, 177 Case illustrating albinism, 180 Case il-
lustrating Adaption of colour to surroundings: Vol. 2, bland andra 860 Northern animals in summer dress, 
861 Northern animals in winter dress.

85  Ibid., 279: Samlingarna av brittiska fåglar i naturliga ställningar monterade i deras naturliga omgiv-
ning var också i Brown Goodes ögon bland det mest sevärda i Londons naturhistoriska museum. G. Brown 
Goode, The principles of museum administration. York, 1895, 43: Bogrupper hade förekommit i det naturhis-
toriska museet i London sedan 1875 och där varit bland de mest beundrade museiföremålen ända till deras 
ödeläggelse vid en bombattack i juli 1944. Stearn, 55-56. 

86  Ibid., 277: 
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och förädlande nöje. Dessa båda i viss mån så alldeles olika uppgifter 
böra emellertid på intet vis hämma eller hindra varandra. Tvärtom! En 
landvinning inom den rena vetenskapens gränser kan ofta nog på ett 
framgångsrikt sätt göras fruktbringande för den populära undervis-
ningen. Å andra sidan måste det fasthållande vid huvudsaken och det 
frånskiljande av oväsentligheter, som utmärker all god popularisering, 
ja, all god undervisning överhuvud, nyttigt återverka även på veten-
skapsmannens egen mer specialiserade verksamhet.87

Man skall skilja mellan skådesamlingen och den vetenskapliga samlingen. Skåde-
samlingen behöver inte vara lika fullständig som den vetenskapliga, den skall 
däremot vara så instruktiv och så attraktiv som möjligt.88

 Jägerskiöld anslöt till Flowers tankegång. Han satte i sin artikel 1903 i Ord 
och Bild Flowers utställning i centralhallen i samband med de stora förändringar 
naturvetenskapen genomgått. Den hade lämnat sitt tidigare stadium karakteri-
serat huvudsakligen av de beskrivande uppgifterna. Nu gällde sökandet efter 
orsakssammanhangen. 89 Detta var givetvis inte så principiellt nytt som Jäger-
skiölds text lät ana.90 

Orsaksbegreppet hade däremot fått särskild aktualitet i och med nykantia-
nernas genombrott i tysk vetenskapsteoretisk debatt. Kant hade som bekant 
hävdat att ett stort antal processer i världen är kausalt förbundna med varandra. 
De samverkar på ett regelbundet och förutsägbart sätt. Vid mitten av 1890-talet 
och kring sekelskiftet 1900 granskades vetenskap och historieforskning av ny-
kantianerna Otto Liebman, Wilhelm Windelband och Heinrich Rickert. Deras 
tankar vann uppmärksamhet bland biologerna. Den åtskillnad dessa filosofer 
gjorde mellan naturvetenskap och historia blev till en utmaning av evolutions-
teorins vetenskapsteoretiska ställning. Kunde evolutionära argument räknas 
som naturvetenskap? Evolutionära och morfologiska skäl ställdes i motsats till 
kausala och mekanistiska sätt att förstå organismerna. Den debatt som fördes 
kan ha bidragit till känslan att de båda hållningarna var ojämförbara.91

87  Ibid., 283.

88  Ibid., 284.

89  Ibid., 272. 

90  Undersökningar av å ena sidan vad som existerar i naturen och av å andra sidan naturens kausala 
struktur åtskildes tidigare av begreppet naturhistoria  respektive naturfilosofi. Shapin, 174.  

91  Lynn K. Nyhart, Biology takes form: Animal morphology and the German universities 1800-1900. Chicago, 
1995, 330-332. 
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Det är påfallande hur väl Jägerskiölds berättelse från Natural History Mu-
seum återger Flowers program. Jägerskiöld har betonat den principiella uppdel-
ningen mellan utställningar för allmänheten och för experterna. Han har inte 
bara fångat upp utan givit betoning åt uppgiften att i utställningarna visa på ex-
empel till belysning av naturlagarna. Jägerskiöld har också insett att utställningar 
med kausalitetsprincipen som förklaringsgrund fordrar mer av förklarande text 
och bild, även om han oroas av att besökarna kan ha svårt att i utställningar 
ta del av alltför stora texter. I övrigt ser han inga svårigheter, han menar att 
landvinningar inom naturvetenskapen med lätthet kan åskådliggöras inom den 
populariserande verksamheten.

Kritik 

Flowers nyskapande inom utställningsverksamheten saknade inte stöd bland 
museikollegerna.1888 skrev den tyske museimannen Karl Kraepelin i Natur-
wissenschaftliche Wochenschrift en artikel som innehöll en svidande vidräkning 
med vad han uppfattade som museernas slentrian.92 Man reflekterade inte över 
museernas uppgift och existensberättigande. Så länge tyngdpunkten i zoologisk 
vetenskap ännu låg på beskrivningen och klassificeringen av djurformerna, var 
det naturligt att de zoologiska institutionerna i de systematiska utställningarna 
såg en förutsättning för framgångsrik forskning. Allt detta hade emellertid för-
ändrats till följd av vetenskapens nya inriktning. I stället för den enkla form- 
och artkunskapen hade kommit en lära om livet – biologin - forskningen 
kring den organiska världens utveckling och existensvillkor. De naturhistoriska 
museerna hade enligt Kraepelin fastnat i seg fixering i en historisk tradition, 
enligt vilken samlingar av naturföremål var ett ändamål i sig. Denna hållning 
var misskrediterande för naturvetenskapen. Lekmannen som besöker en mu-
seiutställning skall inte endast erfara hur mångfaldig naturen är utan också hur 
naturen styrs av lagar. Det var museernas uppgift att för varje bildad människa 
visa vad försvar och anfall betyder i kampen för tillvaron, vad naturligt urval 
och utveckling av nya arter innebär. Vetenskapliga idéer skulle göras synliga och 
även förklaras. Det var inte längre tillräckligt med etiketter som endast upplyste 
om djurets namn och ursprung samt namnen på givare och vem som svarat för 
bestämningen. I stället måste allt göras för att förklara den idé som de utställda 

92  Karl Kraepelin, ”Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit der zoologischen Museen”, Na-
turwissenschaftliche Wochenschrift. Dritter Band 1888/89, 74-93: Karl Kraepelin (1848-1915), naturvetare, Dr 
phil. 1873, professor 1889. Geschichte der Biologie:, 877. 
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preparaten exemplifierade. De vetenskapliga samlingarna och utställningen för 
lekmannen skulle i museerna hållas åtskilda. Förutom det skrivna ordet skulle 
också teckningar och modeller tas i användning för att uppnå de pedagogiska 
syftena. Skådesamlingarna i de naturhistoriska museerna hade att för publiken 
redovisa vetenskapens landvinningar och idéer. 93

Vi finner såväl hos Flower som hos Kraepelin utryck för två viktiga prin-
ciper, dels att särskilda utställningar skall skapas för publiken med förklarande 
text, dels att dessa utställningar skall redovisa kunskap från olika områden och 
ge inblick i biologin som modern vetenskap. Häri ligger en revolution. Utan 
beroende av systematiken kunde museisamlingar för allmänheten utnyttjas för 
att återge varje intressant nytt perspektiv som utvecklades inom vetenskapen. 
Dessa perspektiv kunde redovisas och förklaras för publiken med textens hjälp. 
Man kan samtidigt betrakta the new museum idea som uttryck för en ambition att 
gå allmänheten till mötes genom att både göra utställningarnas innehåll lättare 
tillgängligt och att även ge inblick i ny vetenskaplig kunskap.

Uppdelningen i vetenskapliga samlingar och skådesamlingar innebar en ra-
tionell förvaring av de snabbt växande samlingarna av material som var av 
intresse endast för den vetenskapliga forskningen. Den betydde dessutom ut-
rymme att lägga ett material till rätta för den intresserade allmänheten. Man kan 
tolka den nya museitanken som ett svar på de problem som uppstod till följd 
av utvecklingen av biologin. I äldre tid var de systematiskt ordnade samlingarna 
en spegling av den inventerande verksamheten, kartläggningen av naturens alla 
former. 

Med framför allt Darwins teori om evolutionen följde ett behov av att i 
utställningarna för allmänheten presentera ett perspektiv av orsak och verkan. 
Befriade från systematikens band kunde föremålen bringas att verka i nya grup-
peringar eller sammansättningar. I valda kombinationer kunde de tjäna som 
exempel på principer i naturen. Med hjälp av text kunde föremålen infogas i 
ett kausalsammanhang. Bilder – teckningar, målningar, foton – visar sådant som 
inte framgår av föremålen själva. 

Utställningen i centralhallen Londons naturhistoriska museum tjänade som 
en förklaring till den teoretiska grunden för hur museets stora systematiska 
utställningar skulle tolkas. Utställningen hänfördes i den amerikanske musei-
mannen George Brown Goodes systematik till klassen synoptiska, översikt-
liga, samlingar. I sin ofta refererade The principles of museum administration talade 
Brown Goode för att man i alla slags museer skulle visa synoptiska samlingar i 
syfte att lära ut en bestämd kunskap. Dessa samlingar skulle åstadkommas med 

93  Kraepelin., 90-93.
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hjälp av små men kompletta serier av föremål, lämpligt arrangerade och för-
sedda med etiketter: ”A synoptical series with a full complement of descriptive 
labels forms for any science an elementary manual, the labels forming the text, 
the specimens illustration.” 94 

Ett av de bästa exemplen på en synoptisk utställning hade Brown Goode 
funnit i utställningen i centralhallen i Londons naturhistoriska museum. Vid 
tidpunkten för tillkomsten av Flowers synoptiska utställning hade Darwins 
teori bred acceptans. Det kan därför utifrån sett ha betraktats som en självklar 
följd att museet skulle komma att presentera en utställning i Darwins anda. Men 
Flowers utställning vann inte omedelbar förståelse. I en artikel i liberala The 
Guardian ett par decennier senare fick utställningen visserligen visst beröm men 
ansågs inte tillhöra den väsentliga delen av museets utställningar:

In the centre of the hall are arranged a number of standard cases con-
taining a very beautiful series of exhibits of animals showing the adap-
tion of animals to their surroundings, their variations in colour, their 
mimicry of one another or their protective resemblances to inanimate 
objects, and some of the modifications which have been introduced 
into certain groups by the efforts of domestication. ( ) All this is ho-
wever but introductory to the display of natural objects systematically 
arranged, which is the main raison d´être of a public museum.95

Kritik mot den typ av utställningar som representeras av Flowers utställning 
framfördes också från museikollegernas sida. Otto Lehman vid museet i Altona 
publicerade 1910 en artikel med kritiska synpunkter på ett förslag om uppdel-
ning av museerna i vetenskapliga och, med Lehmans begrepp, propedeutiska 
museer. Föremålen i det vetenskapliga museet ligger där uteslutande för sin 
egen skull, utan hänsyn till vad besökaren vet och kan. I det propedeutiska 
museet är varje föremål strängt utvalt, intet är överflödigt, varje föremål noga 
förklarat och insatt i ett bestämt sammanhang. Det propedeutiska museet för-
medlar emellertid endast inledningen till vetenskapen. Det ger besked till dem 
som önskar orientering om bestämda vetenskapliga frågor, men det är inte 
alla som kommer i detta ärende. Lehman menade att föremålen kan tala till 
besökarna på många olika sätt. Många besökare önskar själva välja vad de vill 
lära av föremålen. Vi har museer, ansåg Lehmann, inte främst för föremålens 

94  Goode 1895, 42.

95  The Guardian, 1/12 1906. Library of the British Museum (Natural History). Newspaper cuttings. 
Volume 1, 335.
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och vetenskapens skull utan för våra medmänniskors skull. Emellertid måste vi 
finna den formel som får de stumma föremålen att tala, och det bör inte vara 
svårt. Ett naturhistoriskt museum, som är ordnat på estetiska grunder, kan vara 
av utomordentligt god verkan. Det är intressant att notera att författaren redan 
i artikelns inledning gör gällande att naturvetenskaplig kunskap endast nås på 
induktiv väg: 

Inom naturvetenskaperna kan man bara nå kunskap på induktiv väg. 
Hundratals gånger måste man ha hållit föremålen i sin hand för att 
verkligen bli bekant med dem och på samma sätt måste besökaren ges 
tillfälle att själv göra studier av föremålen. 96 

Med sin hänvisning till induktionen, slutledning från det individuella till det 
allmänna, satte Lehman in sin kritik mot själva den vetenskapsteoretiska grun-
den för utställningar som byggde på naturlagar och Darwins tillämpning av 
hypotetisk-deduktiv metod.97 

Samtida kritiker gjorde gällande, att Darwin övergivit den induktiva veten-
skapens tillförlitlighet och inlåtit sig på vilda hypoteser. Att fastställa hypotesens 
roll i tänkandet var under denna tid ett invecklat problem. Det rådde en kritisk 
inställning till en naiv induktion; man var för det mesta klar över att det var 
gagnlöst att slumpmässigt samla en stor mängd data för att slutligen se vilket 
mönster de bildade. Forskarna brukade uppställa en möjlig hypotes. Från denna 
härleddes empiriska konsekvenser som i sin tur prövades gentemot insamlade 
fakta. Om provet utföll negativt, förkastades hypotesen. Det är den metod Dar-
win använde sig av, och som vi i dag brukar kalla den hypotetisk–deduktiva 
metoden. Det rådde emellertid en fordran på att forskaren skulle lägga fram 
slutgiltiga bevis, ett numera sedan länge övergivet krav. Vi nöjer oss ju i vår tid 
med att forskaren framställer belägg som kan sägas ge stöd åt teorin. Darwin 
hade till fullo stöd för sin teori, enligt nutida sätt att se. Även hans mest hän-
givna anhängare medgav däremot att bevisningen var otillräcklig. Det verkliga 
motståndet kom dock från det idealistiska lägret. Där trodde man på ingivelsens, 
intuitionens sanning, som på naturhistoriens område innefattade arternas givna 

96  Otto Lehmann, ”Propädeutische Museen”, Museumskunde (1910):VI.

97  Under hela perioden från Bacon till Einstein trodde många att det var möjligt att nå säker kunskap 
med hjälp av induktion. Newtons rörelselagar och Newtons gravitationslag var det bästa exemplet på 
kunskap som man uppfattat som säker. Dagfinn Føllesdal, Lars Walløe, Jon Elster, Argumentationsteori, språk, 
vetenskapsfilosofi (1990). Svensk översättning, Stockholm, 1993, 2001, 48, 83.
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egenskaper och existensen av ett högre ändamål.98 
En föreställning om idealen, så som de efter sekelskiftet 1900 kom till ut-

tryck i Tyskland, finner man hos den tyske museimannen Friedrich Dahl i 
dennes handbok om vetenskapligt samlande och konservering av djur. 99 Skå-
desamlingen, förklarade Dahl, skiljer sig från undervisningssamlingen genom att 
förmedla kunskap, helt utan förklarande text. Den undervisande framställning-
en söker man i skådesamlingen ersätta med etiketter. De kan givetvis inte mäta 
sig med det talade ordet, men om de är så kortfattade som möjligt och helst 
tryckta, kan de vara förhållandevis givande. Dahl framhöll också utbrednings-
kartornas värde. Han gick i polemik mot tendensen att utnyttja samma teknik 
som i panoptikon. Man måste i stället betona studierna i det fria. Museet skulle 
tjäna som en uppslagsbok; de organismer som var och en finner ute i markerna 
måste kunna återfinnas i museet för att söka förstå med preparatens och etiket-
ternas hjälp. Djuren måste monteras i de ställningar som är vanliga i naturen 
och ställas ut på sådant sätt att deras karakteristika tydligt framhålls. Små föremål 
ställs ut nära montrarnas glas, så att det är möjligt att studera dem med hjälp av 
lupp. Bredvid djuren visas om möjligt särskilda preparat som visar djurens sätt 
att leva och röra sig. Djuren kan ordnas antingen systematiskt eller enligt deras 
tillhörighet i olika djursamhällen. En ordning baserad på djursamhällen leder 
emellertid till upprepning, eftersom många djur förekommer i skilda organism-
samhällen. Därför var en systematisk ordning avgjort att föredra.100 Varje större 
provinsmuseum skulle givetvis också visa åtminstone en mindre anatomisk av-
delning, i första hand omfattande organsystemen hos enstaka representanter för 
olika djurklasser.101 

1909 publicerade den tyska tidskriften Museumskunde en artikel av Frie-
drich Dahl där han framhöll exkursioner i förening med visningar av museets 
utställningar som ett viktigt led i den folkupplysande verksamheten. Under ex-

98  Peter J. Bowler, Evolution: The history of an idea (1983), revised edition London, 1989, 189, 198, 214-
217: Janet Browne framhåller i sin stora biografi över Darwin hur John Stuart Mill redan i utgåvan 1862 
av System of Logic uttryckte sitt gillande av Darwins vetenskapliga sätt att resonera. Browne anser att Mills 
positiva omdöme visade att naturhistoria, trots att den inte arbetade med förutsägelser, kunde anses stå på 
tillräckligt fast filosofisk grund. Janet Browne, Charles Darwin: Biography. Vol 2, The Power of Place. London, 
2002, 186: Ernst Mayr anser att den metod Darwin tillämpade mer eller mindre var hypotetisk-deduktiv 
metod. Mayr 1997, 48. 

99  Friedrich Dahl, Kurze Einleitung zum wissenschaftlichen Sammeln und zum Konservieren von Tieren,  Drit-
te verb. und verm. Auflage. Jena, 1914: Friedrich Dahl, Dr phil. 1884, intendent under Karl Möbius 1898 
vid Berlins zoologiska museum. Till Dahls viktigaste arbeten räknas Grundlagen einer ökologischen Tiergeograp-
hie  (1921). Geschichte der Biologie, 803-804, 609. 

100  Ibid., 131-134.

101  Ibid., 134.
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kursionen koncentreras informationen på uppgifter om djurens levnadssätt och 
förhållande till sin omgivning. Hemkomna till museet får exkursionsdeltagarna 
i utställningen studera exemplar av de arter de tidigare fått tillfälle att iaktta ute 
i fält. De lär sig inte endast namnet på en art utan även dess plats i det zoolo-
giska systemet. Naturligtvis ställdes utomordentliga krav på exkursionsledarens 
förtrogenhet med faunan i området. Här skulle den typiske föreståndaren för ett 
universitetsmuseum komma till korta med sina specialistkunskaper inom jäm-
förande anatomi, histologi eller embryologi. Vad som fordrades var systematik, 
eller biologi i trängre mening. 102 

Exkursionerna skulle alltid följas av en visning i museet. Deltagarna skulle 
lära sig hur museet skall användas, hur man återfinner djuren i museet och hur 
man med etiketternas hjälp ökar sin kunskap. Framför allt betraktade författa-
ren en översikt över systematiken som det viktiga. Det naturliga systemet låter 
djurvärldens historia komma till uttryck.103

Konserveringsteknik, biologiska museer och biologiska utställningar 

Vid 1800-talets slut började ett växande intresse för att i de naturhistoriska 
museerna återge djuren som levande varelser, i deras naturliga omgivning.1896 
skrev anmälaren av en nyutkommen handbok i konservering av naturföremål 
att boken speglade de senaste årens förändringar i museerna. Nu togs hänsyn 
till publikens intresse, borta var de uselt monterade djuren, till exempel: ”The 
shrivelled, faded and often imperfect spirit specimen may furnish taxonomic 
facts to the naturalist, but the public should have something else.”104 

I Sverige kom detta intresse att drivas till sin yttersta konsekvens i de biolo-
giska museerna. 1878 knöts naturforskaren Gustaf Kolthoff till den zoologiska 
institutionen vid Uppsala universitet. Kolthoff var en välrenommerad författare 
av naturskildringar och en driftig konservator, tillika polarforskare och fältor-
nitolog.105 Han hade tillägnat sig kunskaper som konservator genom egna er-
farenheter men även av konservatorn vid Naturhistoriska riksmuseet, Wilhelm 
Meves. Denne var utbildad inom den tyska konservatorstraditionen.106 

102  Friedrich Dahl, ”Das Zoologische Museum als Mittel zur Volksbelehrung”, Museumskunde (1909):5, 
90-93.

103  Ibid., 94, 96.

104  F.A. Lucas, bokanmälan, Science (1896):4, 240.

105  Wonders, 46.

106  Wonders, 49-50.
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Framstående tyska konservatorer var Johann Friedrich Naumann och Phi-
lipp Leopold Martin. Naumann var med sin bok Taxidermie från 1815 den 
förste att rekommendera modellering i lera för att ge monterade fåglar en na-
turtrogen form. Martin författade två inflytelserika böcker om konservering av 
djur, Taxidermie (1876) och Dermoplastik und Museologie (1880). Han föresprå-
kade naturalistisk montering och beskrev en metod varvid djuret byggs upp på 
ett stabilt ramverk av trä motsvarande dimensionerna av djurets skelett. Skalle 
liksom ben tillhörande djurets extremiteter fästes vid ramverket med järnstäng-
er. Ben, kropp och nacke fylls med träull över vilket läggs ett fint lager av lera. 
Djurets hud placeras i fuktigt tillstånd över den av lera klädda konstruktionen 
och läggs omsorgsfullt till rätta i syfte att låta de anatomiska dragen, även hos 
nos och käkar, att framträda.107

Den zoologiska institutionen vid universitetet i Uppsala var belägen i det 
gamla Gustavianum med den anatomiska teatern från 1600-talet. I denna ska-
pade Kolthoff en utställning i form av ett panorama med överljus från en lan-
ternin i den ovanför belägna kupolen. Utställningen beskådades från en i mitten 
belägen mörklagd plattform. I förgrunden visades en stor mängd zoologiska 
föremål monterade i en omgivning av klippor, hav och skog som omärkligt 
gick över i en fond av landskapbilder i stor skala målade av konstnären Bruno 
Liljefors. Denna så kallade biologiska utställning i Gustavianum visades fram till 
år 1902.108 

Kolthoffs första biologiska museum skulle emellertid följas i större skala av 
en rad museer byggda på samma idé: 1893 i Stockholm, 1907 i Åbo, 1910 i 
Uppsala och 1913 i Södertälje. Kolthoffs syfte var att i bild visa vad han ansåg 
omöjligt att i ord förklara kring djurens liv, deras naturliga hemvist och hur 
deras form och yttre är anpassade till omgivningen. Biologi som begrepp och 
disciplin hade förekommit sedan tidigt 1800-tal. Det var främst förknippat med 
embryologi, fysiologi och andra huvudsakligen i laboratorier utövade grenar av 
forskningen kring livet. Kolthoff och många andra använde däremot begreppet 
för beskrivningen av djurens förhållande till omgivningen.109 

I Naturhistoriska riksmuseet var de systematiska utställningarna förhärskan-
de. I blickfånget, där besökaren trädde in genom entrén, mötte emellertid den 
så kallade biologiska utställningen av ryggradsdjur. Utställningen var ägnad en 
egen katalog eller vägledning. Fem montrar visade landskap från olika delar av 
världen. Den visade typiska däggdjur och fåglar i den omgivning där djuren 

107  Wonders, 33, 40-41.

108  Wonders, 50-55.

109  Wonders, 47.
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levde. Katalogen berättade om de olika platsernas klimat och flora. Här poäng-
terades också fenomen som till exempel skyddande likhet. I de systematiska 
salarna fanns även mindre biologiska grupper som visade evolutionära meka-
nismer.110 Här föreligger en tydlig inverkan från Flowers utställning i centralhal-
len vid Natural History Museum i London. 

I Frankfurt am Main planerades vid sekelskiftet 1900 ett museum med ve-
tenskapliga samlingar skilda från museets publika del. Det skulle rymma två 
hörsalar och omsluta en öppen gård med plats för större geologiska föremål. 
Museet skulle vid sidan om den systematiska visningen även ge plats för en sär-
skild biologisk utställning och särskilda salar för utvecklingslära och jämförande 
anatomi.111 

I Malmö museum förekom under 1900-talets första årtionde intressanta pla-
ner på att i de naturhistoriska utställningarna ge gestalt åt djurlivets evolution. 
Malmö museum hade grundats 1841 under namnet Skånska naturhistoriska 
museet i Malmö. 1901 ställdes det under en styrelse utsedd av Malmö stadsfull-
mäktige. Museet rymde utom naturhistoriska samlingar också stora samlingar 
av kulturhistorisk art. Den naturhistoriska verksamheten inordnades då som 
en enhet under en vetenskaplig assistent. Som förste innehavare av denna be-
fattning utsågs docenten vid Lunds universitet, zoologen Hans Wallengren och 
som konservator Olof Gylling. Medan Wallengren lämnade Malmö museum 
redan 1908 för en professur i Lund, kom Gylling att förbli museet trogen och 
under många år förestå den naturhistoriska verksamheten.112 

Olof Gylling var en ovanlig gestalt i de naturhistoriska museernas värld, på 
en gång naturforskare, konservator, naturhistorisk illustratör och landskapsmå-
lare. Han var född 1870, avlade farmacie kandidatexamen men inhämtade sin 
sakkunskap som museiman på egen hand. Gylling har blivit ihågkommen främst 
för de dioramor han skapade. Den första av dem visade han vid en utställning i 
Malmö 1896. Ett diorama utfört för Nordiska museet till utställningen i Stock-
holm 1897 framställde Kampen för tillvaron i form av en rentjur i strid med en 
varg. Gyllings syfte var att skapa miljöutställningar, vilket han hoppades kunna 
göra då han 1901 utsågs till konservator vid Malmö museum. Där skulle han 
senare,1914, bli intendent och 1922 förste intendent. 113

110  Beckman, 213, 244-228.

111  Bericht der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main. Frankfurt a. M., 1900, 
9-97. Illustrerade tryck som visar dioramor i Museum Senckenberg förekommer i Göteborgs naturhisto-
riska museums arkiv. Foto nr 1226-1230.

112  Malmö museum 1841–1941,  Redaktionskommitté: Ad. Anderberg. Del 2. Malmö, 1942, 13.

113  Wonders, 71-72.
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Däggdjur och fåglar upptog omkring 1910 största delen av den naturhis-
toriska utställningen i Malmö museum. Biologiska grupper förekom främst 
från fågelvärlden. Två däggdjursgrupper förekom, en rävfamilj och en björn. 
Det fanns två dioramor, ett återgav sceneriet vid Måkläppens sandrev i havet 
utanför Falsterbo, medan det andra visade en vinterbild från Lappland nära 
trädgränsen.114 

1907 innehöll ett av numren av den brittiska tidskriften Museum Journal en 
artikel med en presentation av Malmö museum. Texten som var författad av 
professor F. A. Pather innehöll också en kommentar med besk kritik av Olof 
Gyllings grupper. Enligt artikeln hade den ursprungliga avsikten varit, att den 
zoologiska utställningen skulle ha ordnats som en gradvis stigande skala. Nu 
hade man emellertid givit utrymme för ett diorama av Måkläppen och ett antal 
mindre grupper. Medan Pather oreserverat berömde dioramat, där man för öv-
rigt tack vare en nyckeltavla kunde identifiera de olika fågelarterna, ifrågasatte 
han några av de mindre grupperna. De syntes honom otillåtligt drastiska i sin 
skildring av rovdjurens jakt och dödande av sitt byte, övertydliga i sin illustra-
tion av tesen ”Nature red in toth and claw with ravin”. Han drog sig inte för 
att till och med deklarera att han ansåg Gyllings grupper förtjäna förintande 
kritik.115. Gylling tog kritiken på allvar och förklarade att hans blygsamma avsikt 
blott varit att illustrera några av de lagar som framhållits av Darwin, Bates och 
Wallace, såsom kampen för tillvaron.116 Gylling var inspirerad av utställningarna 
i Natural History Museum i London. Under en studieresa 1905 skrev han i sin 
resedagbok efter att ha besökt British Museum Natural History hur museets 
samlingar var ordnade för att belysa Darwins, Huxleys, Spencers och Wallaces 
teori. Utställningens teman omfattade högre formers utveckling ur lägre, köns-
urvalet, anpassning i frågan om färg och form samt kampen för tillvaron.”117

Gylling fick däremot stöd av L.A. Jägerskiöld när denne sju år senare hade i 
uppdrag av Malmö Museums styrelse att avge ett sakkunnigutlåtande rörande 
den framtida verksamheten vid museets naturhistoriska avdelning. Jägerskiöld 
prisade i sin skrivelse till styrelsen den goda utställningen i Malmö museum 
och framhöll särskilt det konstnärligt samvetsgranna arbetet, de talrika kartorna, 

114  H. E.Larsson, Vägledning genom Malmö museum. Malmö, 1908, 2–19.

115  F. A Pather (signatur F.A.P) ”Malmö Museum”, The Museum Journal  (1907):7 . Urklipp i Göteborgs 
naturhistoriska museums arkiv. Arkiv nr 579. Orden Red in tooth and claw  är hämtade ur Alfred Tennysons 
In Memoriam. Strofen lyder: ”Who trusted God was love indeed /And love Creation´s final law – Tho / 
Nature red in toth and claw / With ravine shrieked against his creed – /  ”  Alfred Tennyson, In memoriam 
/ Tennyson. Ed by Susan Shetto and Marion Shaw. Oxford, 1982, 80.

116  Koncept av Carl Olof Gylling. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Arkiv nr 579.

117   Wonders 74. 
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nyckelritningarna och de förklarande texterna.118 Jägerskiölds utlåtande var i 
själva verket ett yttrande över ett förslag till en ny utställning, utarbetat av Gyl-
ling drygt ett år tidigare. Den plan Gylling lagt fram syftade till att framställa en 
konsekvent utvecklingshistorisk linje. Här skulle även utdöda djur presenteras. 
Utvecklingsserier skulle visa de nutida rovdjurens härstamning. Andra företeel-
ser som skulle belysas var könsdimorfismen och domesticeringens ombildande 
verkan. Dioramor skulle visa den skandinaviska naturens utveckling från isti-
dens tillbakaträdande fram till nuvarande tid.119 Men det dröjde många år, innan 
en ny utställning skulle stå färdig. Det var först i och med att museet fick nya 
lokaler i en byggnad på Slottsholmen i Malmö. Då var inte längre Gyllings 
planer aktuella.

118  Malmö museums styrelse. Ordförandens föredragningslista vid styrelsesammanträde den 5 februari 
1914  P. 5. Styrelsebeslut med anledning av skrivelse från styrelsemedlemmar angående tillkallande av sak-
kunnig rörande de naturvetenskapliga samlingarna. Malmö museums arkiv: Jägerskiöld tackar för det upp-
drag han erhållit. Brev från Leonard Jägerskiöld till konsul Bertil Söderholm, Malmö, den 10 februari 1914. 
Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok 10,162: Skrivelse från L. A. Jägerskiöld till styrelsen för 
Malmö museum den 18 februari 1914. Malmö museums styrelse. Bil. protokoll den 26 februari 1914 (sju 
maskinskrivna sidor folio). Malmö museums arkiv. 

119  Malmö museums arkiv. Malmö museums styrelse. Bilaga till protokollet den 26 februari 1914.
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2. Göteborgs Museum 

Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-
Samhälles naturhistoriska museum

1832 beslöt Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg att upp-
rätta ett museum för naturalster som insamlats inom Göteborgs stift. Initiativta-
gare var sällskapets ordförande, landshövding Olof Fåhræus. Lokaler ställdes till 
förfogande i Ostindiska kompaniets hus vid Stora hamnkanalen, i stadens hjärta. 
Den alltjämt bevarade byggnaden var ursprungligen högkvarter för Svenska 
Ostindiska kompaniet. Huset stod färdigt 1762, uppfört efter ritningar av arki-
tekterna Bengt Wilhelm Carlberg och Carl Hårleman.1 

Museet hade en intresserad rådgivare och vän i professorn vid Naturhisto-
riska riksmuseet, Bengt Fries. Han var expert på fiskar och vistades ofta i den 
bohuslänska skärgården där han bedrev insamling som delvis också kom det 
naturhistoriska museet i Göteborg till godo. Fries framhöll betydelsen av att vid 
museet i Göteborg koncentrera intresset på faunan i skärgården i väster.2 

I ett förslag till en utställning av de bohuslänska samlingarna, som Bengt 
Fries utarbetade och sände till Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, skulle de 
bohuslänska samlingarna visas i ett särskilt rum. Föremålen skulle framträda så 
tydligt som möjligt för betraktaren. Montrarna skulle därför vara ljusa, antingen 
av fanerad björk eller av fur och målade med vit oljefärg. Inuti skulle de vara 
strukna med vit limfärg. Materialet skulle ordnas systematiskt.3 

1  Ingmar Hasselgréen, Ostindiska huset – Göteborgs museum. Göteborg, 1983, (Göteborgs historiska mu-
seums skrifter) 14-22.

2  Nils Eriksson, 1978, 278 f., 281. 

3  Brev från Bengt Fries till Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg 26/8 1835. Göte-
borgs universitets bibliotek. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Inneliggande hand-
lingar.
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Vid seklets mitt rymdes det naturhistoriska museets utställda samlingar i 
fyra av salarna i Ostindiska kompaniets byggnad. Utom zoologiska samlingar 
förekom mineralogiska och etnografiska samlingar. Fågelsamlingen liksom den 
generella samlingen var båda systematiskt ordnade. Principen beskrevs med viss 
åskådlighet: ”Den generella Däggdjurssamlingen. Systemet börjar i skåp N.o 1 – 
straxt vid ingången till vänster i rummet – fortgår upp och ned, ur det ena i det 
andra skåpet och slutar i skåp N:o 9.”4 

Museet tvingades emellertid leva på mycket knappa ekonomiska medel. 
Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället hade endast obetydliga möjligheter att 
stödja museet med pengar. Meningen var att verksamhetens kostnader skulle 
bestridas av en stödförening. Trots att föreningen hade många förmögna med-
lemmar var dess bidrag helt otillräckliga. Man hoppades på ett tidigt stadium 
dessutom på stöd av staten, men Riksdagen bedömde 1840 att museet endast 
varav lokalt intresse och följaktligen inte berättigat till statsbidrag.5 

År 1848 fick museet i August Wilhelm Malm en driftig intendent som gav 
stadga och kontinuitet åt verksamheten. Av utomordentlig framtida betydelse 
var hans grundande av den marinbiologiska verksamheten vid museet. Inte 
minst bidrog hans insatser till intresset från allmänhetens sida.6

 

Göteborgs Museum

Redan på 1860-talet följde en väsentlig förändring i museiverksamhetens för-
utsättningar. På initiativ av tidningsmannen S. A. Hedlund utarbetades förslag 
om ett museum där samlingar av industrialster, en tavelsamling och även ett 
stadsbibliotek skulle ingå. Det naturhistoriska museet inordnades tillsammans 
med de övriga grenarna av verksamheten i en gemensam organisation, Göte-
borgs Museum. Det nya, stora museet fick liksom det tidigare naturhistoriska 
museet sina lokaler i före detta Ostindiska kompaniets byggnad.7 

Uppdraget att inreda och ge form åt de nya museilokalerna i Göteborg 
hade anförtrotts arkitekten Victor von Gegerfelt, en av de ledande arkitekterna 
i Göteborg.8 Den lokal där de zoologiska samlingarna visades kort efter invig-

4  August Wilhelm Malm, Följeslagare i Göteborgs naturhistoriska museum. Göteborg, 1851, 2.

5  Nils Eriksson, 283, 286-287.

6  Ibid., 279, 284.

7  Hasselgrén, 51-54.

8  Gun Schönbeck, Victor von Gegerfelt – arkitekt i Göteborg: En yrkesman och hans verksamhetsfält 1841-
1896. Göteborg 1991, 24.
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ningen, beskrevs i Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap. Planer och 
sektioner av byggnaden visar hur den zoologiska samlingen låg i en långsträckt 
sal med galleri högst upp i byggnaden. Salen omnämndes som utomordentligt 
väl och ändamålsenligt anordnad. Den betraktades i arkitektoniskt hänseende 
som museets glanspunkt, med ljus både från stora takfönster och mindre fönster 
i yttermuren. Tidskriften prisade dessutom intendent Malms utomordentligt 
väl vidmakthållna och ordnade zoologiska samlingarna.”9 

Det nya museet invigdes den 20 december1861. Ett stort hållet tal, som vid 
detta tillfälle hölls av landshövding Fåhræus, ger inblick i hur man på idémässigt 
plan betraktade museets betydelse. Nils Eriksson har understrukit talets utveck-
lingsoptimistiska anda. Den naturhistoriska grenen av museiverksamheten fick 
i landshövdingens tal därtill en religiös motivering: 

”Han som skapat solen till värma och ljus, har ock skapat de övriga 
naturkrafterna. De äro icke till förgäves, men för människans gagn, 
och utan att kännas kunna de icke lända sitt gudomliga ursprung till 
förhärligande.” 10

Som hos Linné är det hos Fåhræus Gud och Skapelsen som är förklaring till or-
ganismernas uppkomst. Denna vad man brukar kalla fysikoteologiska föreställ-
ning hade aktualiserats i William Paleys bok Natural Theology (1802) där denne 
jämförde Skaparen med en ingenjör.11 När Fåhreus höll sitt tal vid invigningen 
av museet i Göteborg var denna världsbild visserligen redan på väg att ifrågasät-
tas. Det var två år sedan Darwin publicerat Arternas uppkomst vars perspektiv 
snabbt skulle komma att göra sig gällande. 

En beskrivning av utställningen i Göteborgs Museum sådan den var ut-
formad i slutet av 1860-talet lämnas i en vägledning av intendent Malm. Den 
naturhistoriska avdelningens utställning omfattade vid denna tid det övre pla-
net i Ostindiska husets västra flygel. 12 Utställningen var indelad i flera delar: en 
zoologisk, en anatomisk, en entomologisk, en botanisk och en mineralogisk-
geologisk samling. Dessutom förekom en råvarusamling.13 

De utställda föremålen i den zoologiska avdelningen var systematiskt ord-

9  ”Göteborgs Musei Samlingar”, Tidskrift för byggnadskonst och ingenjörsvetenskap, 1862, 185.

10   Eriksson, 290-292.

11  Bowler 1992, 153, 265-266.

12  A. W. Malm. Naturhistoriska museum i Göteborg. Stockholm 1869, 11.

13   Ibid., 11, 21, 24, 25, 27, 29.
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nade och uppdelade mellan inhemska och utländska djur. Dessutom fanns en 
särskild bohuslänsk samling. Utanpå skåpen angavs med stor och tydlig text 
vilken djurgrupp den innehöll.14 

Den zoologiska samlingen var utställd i en sal med en yta om 55x10 meter 
och med ljus från stora takfönster. Vid salens ena gavel förde två svängda trap-
por upp till en läktare som löpte runt hela salen. Väggar och bakgrundsmålning 
i montrarna var hållna i ljust blågrön nyans, medan montrarnas yttre var målad 
i ekfärg.15 

Förekomsten av en systematisk utställning i denna storleksordning skall 
bland annat ses mot bakgrund av systematikens starka ställning vid landets uni-
versitet. Thomas Söderqvist har beskrivit med vilken kraft arbetet bedrevs på 
systematikens område. Fram till 1880- och 1890-talen ägnade majoriteten av 
zoologer och botaniker i ledande positioner huvuddelen av sin forskning och 
undervisning åt systematiska problem. Frågorna inom detta område blev mer 
och mer komplicerade, krävde alltmer förfinade undersökningar och allt större 
samlingar av material för jämförande studier. Beskrivande systematik och mor-
fologiska studier hade sin höjdpunkt under tiden 1840 till 1880 men fortsatte 
att öva ett mäktigt inflytande över undervisningen många generationer framåt 
och långt in på 1900-talet. Forskningen kom emellertid under inflytande från 
tysk zoologi och botanik att orienteras mot andra områden, främst jämförande 
anatomi. Genom jämförande anatomiska studier och embryologi ville man här 
som i Tyskland härleda organismernas evolutionshistoria. Många unga svenska 
doktorer i botanik och zoologi förlade någon tid av studier till Tyskland, fö-
regångsland inom industri och vetenskap. Den tyska skolans pionjär i Sverige 
David Bergendal, som studerat hos Carl Gegenbaur, tog som professor över 
ledningen av den zoologiska institutionen i Lund och förmådde omedelbart 
universitetet att omdefiniera professurerna i ämnet, den ena till allmän zoologi 
med systematik och den andra till jämförande anatomi med histologi och fy-
siologi. Under 1910-talet hade ”den tyska zoologin” hunnit bli väl etablerad 
vid universitetet i Lund. I Uppsala var Tycho Tullberg främste talesmannen för 
Darwinism och fylogenetiska undersökningar. Redan 1876 hade han etablerat 
ett mindre anatomiskt laboratorium. 1882 utsågs han till professor i zoologi. 
Den nya tyska zoologin blev ledande i Uppsala från 1890-talet och framåt.16

Göteborgs Museums resurser var ännu under 1880-talet med vår tids mått 
påfallande blygsamma. Vid sidan av en intendent fanns vid den naturhistoriska 

14  Ibid.,14.

15  Ibid., 11-13. 

16  Söderqvist, 31-32, 35-37.
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avdelningen vid denna tid endast en konservator, ett biträde och en vakt.17 
På 1890-talet utvidgades byggnaden och slutligen omgärdade den genom 

en tillbyggnad på baksidan en kvadratisk gård med en trädgårdsanläggning.18 
Efter ytterligare en ombyggnad fick de zoologiska samlingarna plats i den östra 
flygeln. Den största förändringen var att zoologiska avdelningen tilldelades en 
länga där de olika våningsplanen förbands med ett trapphus.19

I november 1890 fastställde Göteborgs stadsfullmäktige nya stadgar enligt 
vilka museet skulle utgöra ”en självständig anstalt”. Samtidigt bestämdes att sty-
relsen skulle bestå av nio ledamöter varav fem utsedda av stadsfullmäktige och 
två av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället. De två övriga skulle i sin 
tur utses av de av fullmäktige och Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället utsedda 
ledamöterna i styrelsen. 1894 beslöt stadsfullmäktige att det även skulle finnas 
två av fullmäktige utsedda suppleanter.20

L.A. Jägerskiöld 

Den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs museum har alltsedan August 
Wilhelm Malm 1848 tillträdde befattningen som chef stått under ledning av 
en rad namnkunniga museimän. Mest betydelsefull som organisatör av museet 
under 1900-talet var L.A. Jägerskiöld. Han kom till Göteborgs Museum 36 
år gammal, docent vid Uppsala universitet, och efterträdde i maj 1904 Einar 
Lönnberg. Denne hade efter endast kortvarig tjänstgöring i Göteborg blivit 
kallad till en befattning som professor vid Naturhistoriska riksmuseet.21

Jägerskiöld har berättat sina levnadsminnen i Upplevt och uppnått: Ur minne, 
brev och loggböcker.22 En fråga är vilket stöd för minnena Jägerskiöld hade då han 
författade sina memoarer. Av undertiteln till boken framgår att han utöver egna 
hågkomster utnyttjat sig av brev och loggböcker. I inledningen till memoarerna 
har Jägerskiöld uppgivit att han dels stött sig på brevsamlingen i Naturhistoriska 

17  Göteborgs Musei tjugofemårs-berättelse.från 20 december 1861 till 20 december 1886 jämte statrådet O. I. 
Fåhræus tal vid musei öppnande. Göteborg, 1888, 169.

18   Hasselgréen, , 75-79.

19  Göteborgs Museum: En festskrift med anledning av Musei Restaurerade Byggnads Invigning. Den 20 juli 1896. 
Göteborg, 1896, 45.

20  ”Tioårsberättelse för åren 1886-1896 av Musei ombudsman och intendenter”, Göteborgs Museum: En 
festskrift, 5.

21  Göteborgs Museum 1861–1911, 141.

22  Jägerskiöld,1943. 
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Museet, dels brev i hans egen ägo.23 De brev jag kunnat ta del av är emellertid 
endast sådana som förekommer i kopia i brevböcker som tillhör Göteborgs na-
turhistoriska museums arkiv och sådana brev som finns i olika andra offentliga 
arkiv, bland andra i Riksarkivet där Jägerskiöldska släktarkivet förvaras. 

Det finns anledning att vänta sig att Jägerskiöld, inte bara med tanke på den 
viktiga befattning han haft som föreståndare vid en av avdelningarna vid Gö-
teborgs Museum utan också som ledamot i olika styrelser, fört vissa dagböcker 
eller minnesanteckningar. Han har emellertid i inledningen till memoarerna 
uppgivit att han inte fört någon dagbok annat än under de vetenskapliga fär-
derna.24 På annat ställe i boken nämner han däremot sina dagböcker och hur de 
varit honom till stort gagn. Han hade i dem lagt stor vikt vid rent museala ting 
såsom katalogisering, utställningsteknik, preparering och undervisning.25 Några 
sådana dokument har jag emellertid inte kunnat påträffa, varken i Göteborgs 
naturhistoriska museums välordnade arkiv eller i Jägerskiöldska släktarkivet. 
Inte heller har jag påträffat någon bevarad privat samling av minnesanteck-
ningar som tillhört L.A. Jägerskiöld.26 

Memoarerna utgavs två år före Jägerskiölds död. De är rika på uppgifter och 
ger en levande bild av personligheter, som under olika perioder tillhört Jäger-
skiölds krets. Han har framställt sitt liv som innehållsmättat, fyllt av hårt arbete 
och en hedonistisk glädje över vistelse i naturen och i samvaro med vänner och 
familj. Åt frågor som moralisk konflikt eller konkurrens mellan kolleger ges 
däremot inte något stort utrymme. 

Som alltid då man läser självbiografier tillkomma sent i författarens liv, stäl-
ler man sig frågan, hur samma händelser och skeenden skulle ha beskrivits vid 
en tidpunkt, då det inträffade ännu var i färskt minne, ännu bedömdes av den 
yngre personens sinne. Våra minnen revideras fortlöpande. I motsats till före-
ställningen att det ihågkomna förflutna är oföränderligt, är minnena anpass-
ningsbara och flexibla.27 Minnen som är nedtecknade ett eller flera decennier 
efter händelserna, är inte fullt tillförlitliga då det gäller redogörelser i detalj för 

23  Jägerskiöld 1943, 7. 

24   Ibid., 7.

25   Ibid., 297.

26   En av Jägerskiölds söner, professor Stig Jägerskiöld (1911-1997), har haft vissa av faderns efterlämnade 
papper i sin vård. Detta framgår av källförteckningen till ett av banden i hans biografi över den finländske 
statsmannen Gustaf Mannerheim. Där nämns: ”Professor L.A. Jägerskiölds minnesanteckningar i förf:s ägo, 
Stockholm”. Stig Jägerskiöld, Gustaf Mannerheim 1906-1917. Stockholm 1965, 351. Efterlevande till Stig 
Jägerskiöld har däremot förklarat att de trots intresse för saken inte känner till de minnesanteckningar eller 
några andra privata papper som tillhört Leonard Jägerskiöld.  

27  David Lowenthal, The past is a foreign country  (1985). Reprinted Cambridge, 1990, 207-210. 
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samtal eller episoder. Minnet fungerar också selektivt; vi kommer ihåg vad vi 
önskar minnas.28 

Jag har läst Jägerskiölds memoarer med sikte på att nå kunskap om hans 
person. I många stycken har jag i hans bok emellertid också kunnat hämta rena 
sakuppgifter i frågor av uppenbart neutral karaktär.

Jägerskiöld tog studenten på Nya elementarskolan i Stockholm 1886 och 
började studierna i Uppsala året därpå.29 Den zoologiska institutionen vid Upp-
sala universitet, där Jägerskiöld började sina studier och där han skulle komma 
att göra sitt avhandlingsarbete, var sedan 1850-talet ett centrum för faunistisk 
forskning, en forskning som till stor del skulle komma att få sin inriktning på 
djurgeografi. Han kom att tillsammans med Einar Lönnberg räknas som en av 
de främsta företrädarna för denna riktning. Båda skrev emellertid sina doktors-
avhandlingar inom området jämförande anatomi.30

Lönnbergs och Jägerskiölds lärare var Tycho Tullberg, på mödernet släkt med 
Carl von Linné. Tullberg var övertygad darwinist vilket inte hindrade honom 
från att samtidigt vara troende kristen.31 Denna dualism i hans åskådning gjorde 
det tacksamt för officianten vid Tullbergs begravning i Uppsala domkyrka den 
29 april 1920 att citera Psaltaren 124:4: ”O, Jehova huru mångfaldiga äro icke 
dina verk. Med intet har du gjort dem alla. Jorden är full av din makt”.32 Linné 
hade som bekant återgivit den nu citerade psaltarpsalmen på titelsidan till sitt 
storverk Systema naturae: ”O Jehova!/ Quam ampla sunt opera tua!/ Quam ea 
omnia sapienter fecisti!/ Quam plena est terra possessione tua! Psalm. civ. 24.” 33 
Kyrkan hade vid Linnéättlingen Tullbergs begravning utnyttjat tillfället att med 
tyngd hävda Bibelns lära om skapelsen.

Jägerskiöld har i memoarerna berättat om Tullbergs fängslande undervis-
ning: ”Det var på hans föreläsningar jag lärde mig vad naturvetenskap verkligen 
var.”34 Tullberg tillhörde den så kallade tyska skolan. Sammanhållande för denna 
riktning var descendensteorin, det vill säga antagandet om en släktskap mellan alla 
både nu och tidigare levande varelser. Genom jämförande anatomiska under-

28  Torsten Thurén, Orientering i källkritik: Är det verkligen sant?  (1986). Stockholm, 1994, (Scandinavian 
university books) 29.

29  Svenskt biografiskt lexikon. Bd 20.Stockholm 1973-1975, 513.

30  Söderqvist, 65.

31  Ulf Danielsson ”Darwinismens inträngande i Sverige”, Lychnos 1963-1964, 184, 205, 279: Tullberg 
var också en av stiftarna av Linnésällskapet. Nationalencyklopedin. Band 18. Höganäs, 1995, 482.

32  Svenska Dagbladet  29/4 1920. Uppsala Nya Tidning 29/4 1920.

33  Carl von Linné, Systema naturae per regna tria naturae, 1735, ed. 2, Stockholmiae 1740, titelsidan.

34  Jägerskiöld 1943, 131.
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sökningar ville man göra det möjligt att rekonstruera utvecklingens förlopp. 
Ernst Haeckels tes ”ontogenin återger fylogenin”, individens utveckling under 
fosterstadiet återger släktets utveckling, blev till den populära sammanfattning-
en av riktningens ståndpunkt.35

Den främste företrädaren i vårt land för den tyska skolan anses ha varit 
Vilhelm Leche, professor i zoologi vid Stockholms högskola. För honom var 
djurvärldens utvecklingshistoria den allt överskuggande frågan inom ämnet. 36 
Jägerskiöld minns honom som materialist, antireligiös och radikal. Av Leche 
lärde sig Jägerskiöld tekniken att framställa en snittserie, det vill säga att göra sig 
en bild av ett djurs olika organ, deras form och sammanhang grundade på de 
tunna skivor de skurits i. Han prisade också Leche som en av sina äldsta bästa 
vänner. 37

1893 lade Jägerskiöld fram sin doktorsavhandling, Bidrag till kännedomen om 
nematoderna. Den bygger på hans egna undersökningar av ett antal arter av 
rundmaskar. Han förklarade avhandlingens syfte i följande ord:

Jag har sökt att genom en sammanställning av vad som hittills är känt 
om Ascarider med avvikande exkretions- och näringsorgan samt ge-
nom undersökning av sådana arter, hos vilka likande förhållanden 
kunde väntas, sprida någon klarhet dels över just de avvikande orga-
nen, dels över dessa arters systematik.38

Jägerskiöld hade dissekerat djuren eller med hjälp av mikrotom förfärdigat se-
rier av snitt för mikroskopering. Utmärkande är hur han vid jämförelsen mellan 
olika arter sökte spåren av utveckling eller anpassning. Han pekade till exempel 
på hur vissa blindsäcksbildningar utgör ”omvandlade” delar av magsäcken.39 
Han iakttog vid jämförelse mellan olika arter, hur det förekommer ombild-
ningar och förstoringar av organ.40 Ett organ kan hos en art befinnas ha nått 
en ”rikare utveckling”.41 I ett par fall kan man finna att han sökte förklaringar 
i förändrade yttre omständigheter eller i djurets övergång till ett nytt slag av 

35  Söderqvist, 36.

36  Söderqvist, 38.

37  Jägerskiöld 1943, 142–143.

38  Axel Leonard Jägerskiöld, Bidrag till kännedomen om nematoderna. Stockholm, 1893, 5.

39  Ibid., 63.

40  Ibid., 76.

41  Ibid., 59.
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näring.42 I flera fall visade Jägerskiöld hur en identisk grundläggande struktur 
hos olika arter tjänar skilda ändamål, utgör homologier.43

När Jägerskiöld senare sökte en professur i Lund, ansåg en av de sakkunniga, 
professor Axel Wirén, att Jägerskiöld med sina undersökningar av de parasitiska 
nematodernas anatomi och histologi utfört viktiga förarbeten för att fortsätta 
bland annat ”uppställandet av ett naturligt system, som dock ännu långt ifrån 
är funnet.” 44 

Som författare till sin doktorsavhandling framträdde Jägerskiöld som specia-
list inom ett strängt avgränsat område. Han vände sig till införstådda forskare 
och har inte erfarit något behov av att redogöra för arbetets teoretiska grunder. 
I hans ordval spåras emellertid en antydan till den uppfattning som ursprung-
ligen omfattades av den franske zoologen Jean-Baptiste de Lamarck. Gunnar 
Broberg har redovisat flera belägg för forskare som under åttio- och nittiotalet 
var påverkade av Lamarcks åskådning.45 

Lamarcks mening byggde på antagandet att djurens behov bestämmer vilka 
organ dess kropp utvecklar. Han anses ha menat att behoven bestämmer hur 
djuren använder sin kropp och att effekten av användning respektive icke-
användning orsakar att vissa delar utvecklas medan andra tynar bort. Lamarck 
presenterade inte någon detaljerad teori om hur arvet av egenskaper gick till. 
Han har utgått från att de egenskaper individen förvärvat överförs till avkom-
man och att det över generationerna uppstår en kumulativ effekt. Ett välbekant 
exempel är hur giraffens förfäder med kort hals vid ett givet tillfälle i historien 
tvingades söka sin föda i träden, med resultat att giraffen efter en lång period 
gradvis erhållit den moderna giraffens långa hals. Teorin om arvet av förvärvade 
egenskaper brukar betraktas som ett alternativ till Darwins teori om selektio-
nen. 46 

Många år senare, då som museiintendent, gav Jägerskiöld ut en populärve-
tenskaplig bok kallad Om spel och parningslekar bland djuren. Jägerskiöld beskrev 
den metod naturforskaren måste använda:

Han samlar rön, ägnade att belysa en viss fråga. Ju fler förhållanden 
han lär känna, dess bättre. Om de så alla peka mot ett visst håll, anser 

42  Ibid., 66-67.

43  Ibid., 43, 64, 74, 77.

44  Handlingar rörande tillsättandet af professuren i zoologi vid Lunds universitet. II Sakkunniges utlåtanden. Lund, 
1912, 51.

45  Gunnar Broberg, ”Lamarckismen i Sverige”, Lychnos, 1988, 170-171.

46  Bowler  1989, 86-171.
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han sig ur desamma kunna draga slutsatser. Men ju fler sakförhållan-
den, som peka i en och samma riktning, dess säkrare bli de slutsatser, 
som kunna dragas efter denna s.k. induktiva bevismetod. Och därför 
verkar massan av exempel rätt förstådd ej förvirrande utan bevisan-
de.47 

Samtidigt som Jägerskiölds bok betecknades som ett värdefullt arbete även 
från rent vetenskaplig synpunkt ifrågasattes emellertid hans mening i teoretiska 
spörsmål.48 Den metod Jägerskiöld beskrev var som framgår i kapitel 1 vanlig 
i naturhistoriska museer. Den saknade ett viktigt moment: hypotesen. Mary 
P. Winsor har erinrat om hur en forskare och museichef som Louis Agassiz 
anslöt sig till den modell för vetenskaplig metod som gick under benämningen 
induktion enligt Bacon. Den säger att fakta samlas för att efter undersökning 
uppvisa regelbundenheter; orsakerna bakom dessa förklaras av en teori som i 
sin tur prövas mot nya fakta. Ofullkomligheten i denna bild har påvisats, utom 
av Bacon själv också av William Whewell och John Stewart Mill som ansåg att 
man med resultat kunde samla fakta endast i ljuset av en teori. Den förenklade 
bilden av induktionen blev emellertid trots detta en banal sanning.49 

Efter sin disputation kom Jägerskiöld att stanna i Uppsala under ett helt 
decennium. Som docent vid zoologiska institutionen undervisade han i jämfö-
rande anatomi. Han har berättat att han med stöd av professor Hjalmar Öhrvall 
jämsides med anatomiundervisningen även kunde lägga in fysiologiska för-
sök.50 

En av Jägerskiölds närmaste vänner i Uppsala var konservatorn och natur-
skildraren Gustaf Kolthoff. Tillsamman med honom utarbetade han det stora 
verket Nordens fåglar som utkom 1898. Till dem i Uppsala vars vänskap Jäger-
skiöld och hans hustru värdesatte, hörde också fysiologiprofessorn, den aktive 
radikalen Hjalmar Öhrvall.51 

Några av somrarna på 1880-och 1890-talen förlade Jägerskiöld sitt arbete 
till Kristinebergs zoologiska station vid Gullmarsfjorden i Bohuslän. Där skulle 
han under åren från 1904 tillbringa mycken tid med insamling av havsdjur för 

47  Axel Leonard Jägerskiöld, Om spel och parningslekar bland djuren. Stockholm, 1908, 164.

48  Handlingar rörande tillsättandet af professuren i zoologi vid universitetet i Lund, 53.

49  Winsor, 82.

50  Jägerskiöld, 1943, 159–160.

51  Ibid., 168–188, 195. 
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Göteborgs Museum.52 1900 -1901 företog Jägerskiöld en halvårslång forsk-
ningsresa i Egypten och Sudan för insamling av olika slags material, bl. a. lung-
fiskar; han hade vid denna tid förberett ett arbete om simblåsan hos fiskarna och 
detta organs utvecklingshistoriska förhållande till landdjurens lungor.53 

Bild 1. L.A. Jägerskiöld. Porträttfoto, sannolikt 
från tiden före Jägerskiölds tillträde till befattning-
en som intendent vid Göteborgs Museum. GNM 
6066-2.

Jägerskiöld. skulle komma att verka vid Göteborgs Museum ända till sin pen-
sionering 1937. Under åren 1907–1941 var han docent i djurgeografi och zoo-
logi vid Göteborgs Högskola och fick 1912 professors namn. Vid två tillfällen 
under tiden som museiman deltog han i konkurrensen om professurer, båda 
gångerna utan att nå i mål.54 Det gällde utom den tidigare nämnda professuren 
i Lund också i zoologi vid universitetet i Uppsala.55

52  Ibid., 243- 249.

53  Ibid., 281.

54  Svenskt biografiskt lexikon. Bd 20, 514–515: Jägerskiöld 1943, 513: Lärrådet vid Göteborgs Högskola 
hade avvisat ett förslag att docenturen skulle benämnas zoologi med djurgeografi. Lindberg, Nilsson, 59, 
209: I maj 1916 skrev Jägerskiöld ett förtroligt brev till Tedde (Theodor) Odhner om att söka en professur i 
Stockholm. Frågan gällde hur hans meriter skulle komma att värderas i jämförelse med ”skriftställeri”. Brev 
till Tedde Odhner 27/5 1916. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 11, 318.

55  Handlingar rörande tillsättandet af professuren i zoologi vid universitetet i Lund. II Sakkunniges utlåtanden, 3, 
12, 44. 
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Professorn i konsthistoria vid Göteborgs Högskola, Axel Romdahl, tecknade 
den beundrande vännens bild av Jägerskiöld. Han framhöll Jägerskiölds stolta 
manlighet och starka vilja, men trots den nära vänskapen och vittnesmålen om 
de många samtalen tillsammans hade Romdahl ingenting att förmedla om Jä-
gerskiölds inställning i grundläggande vetenskapliga frågor liksom inte heller i 
frågor om människans tillvaro.56

Professor Bertil Hanström, zoolog i Lund, framhöll i en minnesteckning 
efter Jägerskiölds död 1945 främst Jägerskiölds gärning som museiman. Att ny-
ordna samlingarna vid museet i Göteborg och att under världskrig och depres-
sion genomföra nybyggnaden av Göteborgs naturhistoriska museum beteck-
nade Hanström som ett verkligt energiprov. Bland de vetenskapliga arbetena 
framhöll Hanström utom doktorsavhandlingen inte mindre än ett trettiotal 
arbeten om maskar tillhörande olika stammar. Till de större arbetena hörde 
Freilebende Süsswassernematoden och Nematoden aus dem Sudan, båda från 1909, 
samt Nematodes från1913. Hanström omnämnde emellertid också flera av de 
populärvetenskapliga arbeten Jägerskiöld författade, av vilka ett par också fick 
erkännande som betydande djurgeografiska och faunistiska verk, dels ett arbete 
kallat Bohusläns och Göteborgstraktens djurvärld, 1923, dels kapitlen om de högre 
ryggradsdjuren i det större verket Sveriges djurvärld, 1930.57

1898 utkom Jägerskiölds och Kothoffs i det föregående nämnda arbete Nor-
dens fåglar. Här röjs en romantisk naturuppfattning, långt från vetenskapligt sak-
lighetsideal. Beröm ges åt fåglarnas skönhet. Moraliska värderingar smyger sig 
in.58 Vi kan se dessa omdömen som exempel på populärvetenskapens tillåtande 
hållning i frågan om estetiska och etiska värderingar. Inom vetenskapliga tid-
skrifter och avhandlingar fordrades däremot värderingsfri vetenskap.59

56  Axel L. Romdahl, Som jag minns det. 3.Göteborgsåren. Göteborg, 1951, 121-127: I en biografi över 
målaren Carl Wilhelmson såg Romdahl i konstnärens porträtt av Jägerskiöld ”en viking i naturvetarens vita 

laboratorierock”. Axel L. Romdahl, Carl Wilhelmson. Stockholm, 1938, (Sveriges allmänna konstförenings 
publikation) 112-113: Arvid Wallgren, professor i pediatrik vid Karolinska institutet, tillbringade ett par 
decennier som överläkare i Göteborg och blev bekant med Jägerskiöld i Biologiska föreningen. Han såg 
uppenbarligen en annan sida av Jägerskiöld och karakteriserade honom som en ”studentikos och jovialisk 
farbrorstyp”. Arvid Wallgren, Här hemma och där ute: En barnläkares minnen. 1972, (Nordisk medicinhistorisk 
årsbok. Supplementum IV) 108.

57  Bertil Hanström, ”Minnesteckning – Axel Leonard Jägerskiöld”, Kungl. Fysiografiska sällskapets i Lund 
förhandlingar. Lund, 1945, 69–74.

58  Gustaf Kolthoff, L. A. Jägerskiöld, Nordens fåglar. Ny upplaga av G. J. Sundevalls Svenska fåglarna. Stock-
holm, 1895-1899, 25, 37, 74, 88.

59  Kaj Johansson anser att populärvetenskapen har en svårbestämd genreposition som gör den lämpad 
att härleda och legitimera värden ur fakta. Johansson, 125.
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L.A. Jägerskiölds roll som museiorganisatör och folkbildare har skildrats av 
en senare zoolog och museichef i Göteborg, Lars Orrhage. Denne har sla-
gits av Jägerskiölds tystnad i fråga om forskningen. I Jägerskiölds memoarer 
berörs överhuvudtaget inte författarens vetenskapliga specialområden. Att han 
upphörde med grundforskningen om nematoderna kan sammanhänga med att 
museet liksom för senare chefer vid museet krävde för mycket tid för att lämna 
några krafter kvar till forskningen. Undersökning av faunan på Skagerraks och 
Kattegatts bottnar bedrevs sommartid många år utan att någon sammanfattning 
av resultaten kunde göras förrän efter Jägerskiölds död. Inför omdömet av Orr-
hage, som främst är forskare, framstår projektet som utslag av museal samlar-
vurm. I en sammanfattning av Jägerskiölds roll som museiman kunde Orrhage 
däremot visa, hur flera av Jägerskiölds initiativ inom naturvård, folkbildning 
och osteologi fortsatt att spela en stor roll i verksamheten vid museet.60

L.A. Jägerskiöld var en aktiv popularisator, och folkbildningsarbetet torde 
ha upptagit hans intresse redan under hans första tid i Göteborg.61 Han hade 
en viktig roll i den till museet knutna Biologiska föreningen. Inte endast denna 
förening utgjorde vid sidan av museet spelrum för Jägerskiöld som museiman 
och professionell naturvetare. Han var också ordförande i Svenska naturskydds-
föreningens göteborgskommitté och under inte mindre än 20 år ledamot av 
styrelsen för Göteborgs Arbetarinstitut, där han hörde till de mest aktiva förelä-
sarna.62 Jägerskiöld syns ha skapat sig en framträdande position i Göteborg.63

60  Lars Orrhage, ”L. A. Jägerskiöld som museiorganisatör och folkbildare”, Göteborgs naturhistoriska mu-
seum. Årstryck 1983. Göteborg, 1983, 40.

61  I juli 1906 berättade Jägerskiöld i ett brev till sin mor att han på ett ungdomsmöte i Råda hållit ett 
föredrag om vetenskap och folkbildning. Brev till Augusta Ramsay från Leonard Jägerskiöld 17/7 1906. 
Riksarkivet. Jägerskiöldska släktarkivet. Oförtecknat: I memoarerna ägnades undervisning och folkbildning 
ett särskilt kapitel. Jägerskiöld 1943, 362-373.

62  Svenskt biografiskt lexikon. Del 20,  515: Gösta Berman, Lars Ideström, Göteborgs Arbetarinstitut 1883–
1983: Jubileumsskrift. Göteborg, 1983, 53.

63  Tidningen Idun  utgav 1923 en bildrevy över män och kvinnor ur Göteborgs ledande skikt där, utom 
företrädare för näringslivet, också några av de kulturellt mest inflytelserika personerna finns med på bil-
derna. Bland företrädarna för kulturen återfinns Göteborgs högskolas rektor Otto Sylwan och tre av inten-
denterna vid Göteborgs Museum, etnografen Erland Nordenskiöld, konsthistorikern Carl af Ugglas samt 
L.A. Jägerskiöld. Anders Houltz, Teknikens tempel: Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923. 
Hedemora och Göteborg, 2003, (Stockholm papers in the history and philosophy of technology) 51-52.



79

Medarbetare

Någon mer talrik personal var inte verksam vid Göteborgs Museums naturhis-
toriska avdelningar. Vid sidan om intendenten fanns vid tiden efter sekelskiftet 
utom konservatorn till en början endast tillfälliga krafter för det vetenskapliga 
arbetet samt för ritning och preparering.64 Den ordinarie personalen verkar 
också ha kunnat få tillfällig förstärkning av expertis utifrån.65 Konservator och 
biträden har främst varit personer som var skolade i museet. Efter många års 
arbete och tack vare fallenhet för uppgiften hade de blivit skickliga inom sina 
områden. En skicklig medarbetare var fröken Anna Andersson. 66 

Den mineralogiska avdelningen förestods av personer som hade denna roll 
som en syssla bredvid andra yrken och uppgifter.67 

Museet var som man har att vänta vid denna tid en påtagligt manlig miljö. 
Endast en kvinna framträder som verksam på kvalificerad nivå vid avdelningen. 
Det är fil. kand. Elisabet Petersson, preparator vid museet från 1916 till sin 
tidiga bortgång 1919. Jägerskiöld berättade om hennes brinnande intresse för 
naturforskning. Många preparat i samlingarna vittnar om hennes skicklighet 
(Bild 12). Vid sidan om yrkesgärningen var hon aktiv i arbetet på införande av 
rösträtt för kvinnor.68

Elisabet Petersson efterträddes av Paul Henrici som förordnades som ama-
nuens vid museet. Henrici som studerat vid universitet i Lund, men till skillnad 
från sin företrädare inte tagit någon examen var även aktiv som populärve-
tenskaplig författare och ansvarade för de vetenskapliga beskrivningarna i ett 
större ornitologiskt verk Våra fåglar i Norden (1942–1947).69 1906 anställdes Leo 

64  Göteborgs Museum 1861-1911, 125, 228, 237.

65  Skrivelse till styrelsen för Göteborgs Museum den 10 januari 1906. Göteborgs naturhistoriska muse-
ums arkiv. Kopiebok nr 1, 248: Intyg den 17 mars 1916 över amanuensen Aron Westerlunds arbete vid olika 
tillfällen åren 1904 och 1905. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv, Kopiebok nr 11,  210. 

66  I ett utlåtande till styrelsen 1905 förklarade  intendenten för den naturhistoriska avdelningen hur 
fröken Anna Andersson skolats inom museet och nått aktningsvärd färdighet som preparator, med uppövad 
blick för djurens egenskaper. Utlåtande till Göteborgs Museums styrelse den 18/9 1905. Göteborgs natur-
historiska museums arkiv. Kopiebok nr 1, 127: Jägerskiöld 1943, 399. 

67  Läroverkslektorn, fil. dr Fredrik Eichstedt innehade posten som föreståndare för den mineralogiska 
avdelningen till år 1910 då professor Otto Nordenskiöld åtog sig att utöva tillsyn över avdelningen. Göte-
borgs Museum, Årstryck 1911. Göteborg, 1911, 3: Jägerskiöld 1943, 408, 412.

68  Jägerskiöld 1943, 399: Av Elisabet Peterssons dagbok för år 1917 framgår bl. a. att hon  var aktiv i 
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR ) Elisabet Petersson: Dagboksanteckningar 1917. 
Göteborgs naturhistoriska museum. Arkiv nr 1187.

69  Sven Mathiasson, ”Naturhistoriska museets ryggradsdjur och tjänstemännen kring dem”, Göteborgs 
naturhistoriska museum 150 år. Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1983. Göteborg 1983, 63.
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Bonsdorff. Han svarade för katalogföring, etikettering och kartritning.70

Det är lätt att förbise att även föremålen i ett naturhistoriskt museum i själva 
verket är artefakter. Så snart de förts in i utställningarna ingår de i en för dem 
särskilt tillskapad bildspråklig relation.71 Föremålens egenskap av konstföremål 
har även en annan sida. Monteringen innebär, särskilt i fråga om däggdjuren, en 
skulptural omformning av djuret till en ny gestalt som ger uttryck för konser-
vatorns och museets föreställning om djurets egenskaper. Museets mångårige 
medarbetare sedan sekelskiftet, konservator Hilmer Skoog, hör därför till dem 
som skall uppmärksammas särskilt. Han kom 14 år gammal till museet 1888 
som konservatorselev och blev 1904 konservator.72 Sommaren 1907 gjorde han 
för museet en insamlingsresa på Island.73 1912 företog han en ny stor insam-
lingsresa, denna gång i Sydafrika och Portugisiska Västafrika.74 Skoog skrev en 
mängd resebrev, bland annat för Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.75

1919 anställdes finsnickaren Einar Gustavsson (död 1957) vid museet. Han 
hade i egenskap av förste vaktmästare en nyckelroll vid museets installation i 
de nya lokalerna och svarade därefter till sin pensionering 1946 för byggnadens 
vård. 76

En av museets frivilliga medarbetare var läroverksadjunkten vid Högre All-
männa Läroverket i Falun, Hjalmar Hagelin, som åren 1912–1927 under feri-
erna arbetade vid museet och för museets räkning även vid Kristineberg. Hans 
intresse var den jämförande anatomin, och han står bakom många av museets 
anatomiska preparat.77

70  Göteborgs Museum, Årstryck 1938. Göteborg, 1938, 31–32; Jägerskiöld 1943, 398–399.

71  Susan M. Pearce, On collecting: An investigation into collecting in the European tradition. London, 1995, 
267–268. 

72  Jägerskiöld 1945, 392.  

73  Rekommendationsbrev. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok 5, 241. Även i engelsk 
version, 240.

74  Skrivelse från Leonard Jägerskiöld till Göteborgs Mantalskontor den 28 februari 1913. Göteborgs 
naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok 9, 478.

75  Tidningsklipp: reseskildringar. Av Hilmer Skoog. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Arkiv nr 
1190.

76  Göteborgs Museum, Årstryck 1937. Göteborg, 1937, 28.

77  Göteborgs Museum, Årstryck 1937. Göteborg, 1937, 28.
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Insamling och forskning

Insamlingen var den stora uppgiften vid Göteborgs museums naturhistoriska 
avdelning. Avdelningen bedrev en omfattande insamling av zoologiskt mate-
rial, särskilt av fåglar. Markant är insamlingen av anatomiskt material. Enstaka 
förvärv motiverades som utställningsföremål, men det betyder inte att någon 
åtskillnad i allmänhet kan spåras mellan insamling för utställningsändamål och 
för forskningsändamål. Museet fick gåvor av enstaka föremål och även av större 
samlingar. Andra samlingar köptes in eller tillkom med stöd från museets sida. 
Åter andra samlingar skapades av tjänstemännen vid avdelningen.78 Av museets 
årsrapporter framgår att insamlingen av föremål från djurvärlden var avdelning-
ens huvudsakliga uppgift.79

Insamlingen till den botaniska och geologisk-mineralogiska samlingen var 
obetydlig i jämförelse med den zoologiska. Årsberättelserna från den botaniska 
och den mineralogiska enheten upptar ofta endast några få rader, att jämföra 
med den zoologiska enhetens årsberättelse på flera sidor. För verksamhetsåret 
1914 uppgavs en samling om 16 mineralstuffer ha inhandlats från Wien. Den 
botaniska enheten gjorde vid sidan av ett antal mindre inköp samma år den 
tredje avbetalningen om 500 kronor på ett herbarium av mossor.80 

Ryggradsdjuren och särskilt fåglarna var viktiga i museets insamling. Den 
zoologiska avdelningen uppgav 1915 att enbart samlingen av ryggradsdjur om-
fattade närmare 15 000 nummer. Samlingarna av ryggradslösa djur var så stora 
att det var svårt att överhuvudtaget ange något antal: 

Då katalogiseringen av ryggradslösa djur på grund av åtskilliga svårig-
heter, främst bristande arbetskraft och otillräckligt utrymme, ej kunnat 
följa med samlingarnas betydande ökning, är det fortfarande omöjligt 
att ge en ens någotsånär riktig översikt över deras omfång. 81 

78  Insamling genom gåvor eller inköp har betecknats som en passiv form av insamling, medan tjänste-
männens direkta insamling betecknats som aktiv. Mathiasson, 49-50. I viss mån är detta en träffande karak-
terisering, men man skall erinra sig att samlingar, som tillfallit museet som gåva, kan ha bildats av forskare 
genom vetenskapliga projekt. 

79  Förvärvet år 1907 av ”en skalle av indian”, utgörande del av en samling om flera föremål, som museet 
erhöll som gåva, var troligen helt ensamt i sitt slag. Göteborgs Museum, Årstryck 1908. Göteborg, 1908, 
16.

80  Göteborgs Museum, Årstryck 1915. Göteborg, 1915, 83.

81  Göteborgs Museum, Årstryck 1915,  39.
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Samlingen av ryggradsdjur tillmättes särskild betydelse. I frågan om dessa kunde 
detaljerade upplysningar till och med lämnas om storleken av samlingarna av 
varje klass. Talrikast var utan jämförelse samlingarna av klassen fåglar. De ut-
ländska fåglarna representerades med inte mindre än 5145 nummer och de 
svenska med 2785. Samlingarna av ägg, reden eller bon och biologiska grupper 
av fåglar redovisades dessutom för sig, ägg 1780 nummer, övrigt 382.82 

1914, liksom vart och ett av de följande åren gjordes talrika nyförvärv till 
samlingarna.83 Men det är svårt att tolka siffrorna, eftersom katalognumren öm-
som representerar enstaka föremål, ömsom hela samlingar. 

Det har inte gått att finna något verksamhetsprogram eller jämförbart do-
kument för den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum. Glimtvis 
avslöjar museets årsberättelser något om insamlingens karaktär. Läsaren får till 
exempel besked 1914 om ”en ännu ej monterad biologisk grupp av den min-
dre korsnäbben tagen i Härnösandstrakten 20:e mars, alltså under full vinter 
däruppe.”84 Dessa fåglar var som framgår av texten avsedda för montering och 
för att ställas ut som en biologisk grupp. 

1919 noterades ett preparat av en sjöborres inre organ, inbäddade i agar-agar. 
Tack vare att djurets skal var avlägsnat kunde hela dess inre studeras.85 

1917 märktes ett foster av människa. Sådana foster ansågs behövas som jäm-
förelsematerial i den del av utställningen som belyser den jämförande anatomin. 
86 I detta fall var syftet med förvärvet klart. 

Mycket av vad som var avsett att ställas ut kom till följd av brist på utrymme 
hamna i magasin. 1907 berättade Jägerskiöld i årsberättelsen att många inom 
avdelningen förfärdigade preparat, som belyser djurens inre, på grund av bris-
tande utrymme inte kunnat utställas utan fortfarande var magasinerade. 87

Samlingarna av anatomiskt material ökade regelbundet, 1914 med 110 num-
mer och 1915 med inte mindre än 291 nummer.88 1914 förvärvades en serie 
zootomia från sydafrikanska däggdjur, 1915 hjärna och skelett av indisk elefant, 
utan uppgifter om förvärvens syfte.89 

82  Ibid., 39. 

83 Göteborgs Museum,  Årstryck . 1915–1923. Passim.

84 Göteborgs Museum,  Årstryck 1915, 36-37. 

85  Göteborgs Museum,  Årstryck 1919. Göteborg 1919, 38.

86  Göteborgs Museum, Årstryck 1918,  38

87 Göteborgs Museum, Årstryck 1907. Göteborg, 1907, 18.

88  Göteborgs Museum, Årstryck 1915, 32: Göteborgs Museum, Årstryck 1916. Göteborg, 1916, 34.

89 Göteborgs Museum, Årstryck 1915, 32: Göteborgs Museum, Årstryck 1916, 34–35.
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Till de anatomiska samlingarna torde även ha räknats ett betydande em-
bryologiskt material. 1906 förvärvade museet ett foster av flodhäst från övre 
Zambesi.90 1918 önskade Jägerskiöld foster av val och skrev till Erland Norden-
skiöld: ”Jag vill fästa din uppmärksamhet på att valfoster upp till en meters längd 
men helst så små som möjligt är oss synnerligen välkomna.” 91

Stundtals rapporterades förvärv av exemplar som avviker från artens ka-
rakteristiska yttre. Däggdjurssamlingen tillfördes 1915 ”en ovanligt mörk ´tysk 
hare´ från norra Halland”. 1917 ”märkas några skinn av vår svenska hare och av 
den till oss införda s. k. tyska haren samt en hybrid av dessa båda arter.”92 Ingen-
ting sägs emellertid om de närmare motiven för förvärven av dessa exempel på 
besläktade arter, hybrider och varieteter. Årsberättelserna lämnar i detta fall lik-
som i övrigt inte öppet för många inblickar i tankegångarna bakom förvärven.

För att kartlägga fåglarnas uppehållsorter och flyttningsvägar började den 
naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum 1911 att registrera och 
märka fåglar. Museet var den första institutionen i vårt land som utnyttjade 
ringmärkning som vetenskaplig metod.93

Det kan synas som om man samlade i blindo. Det är därför viktigt att lägga 
märke till att museets material ändå utnyttjades av en rad forskare som be-
sökte museet eller lånade material för arbete vid den egna institutionen. Denna 
forskning avspeglar sig bland annat i de handlingar som utgavs av Kungl. Ve-
tenskaps– och Vitterhets–Samhället i Göteborg. Nils Eriksson har gått igenom 
innehållet i dessa skrifter och kunnat påvisa hur en majoritet har naturveten-
skapligt innehåll. Eriksson förklarar detta med den flit som uppvisades vid det 
naturhistoriska museet.94 

Vegaexpeditionens samlingar av tusenfotingar fanns vid museet, dit de förts 
av en av Vegaforskarna, Anton Stuxberg, intendent vid museets naturhistoriska 
avdelning 1882-1902. Han hade inte fått tid att själv svara för bearbetningen 
varför denna i stället utfördes av en expert i Wien. Denna bearbetning publicera-
des 1908 i Kungl. Vetenskapsakademiens Arkiv för zoologi. Museet skulle därefter 
komma att få en egen serie i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles 
handlingar. Jägerskiöld betonade nyttan av de materialsamlingar som kom att 
publiceras i denna serie. De var ett nödvändigt underlag för kännedomen om 

90 Göteborgs Museum, Årstryck  1907, 18.

91  Brev till Erland Nordenskiöld den 8/10 1918. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok 
nr 12, 479.

92  Göteborgs Museum, Årstryck 1916, 35: Göteborgs Museum., Årstryck 1918, 39. 

93  Mathiasson, 50.

94  Eriksson, 223.
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den svenska faunan. 1908 kom i denna serie ett arbete om svenska tiofotade 
kräftdjur av Torsten Lagerberg. Det byggde främst på det material inom denna 
djurgrupp som tillhörde Göteborgs Museum. Lagerberg hade fått i uppdrag av 
Jägerskiöld att kritiskt gå igenom samlingarna för att göra en sammanfattande 
framställning. Dessa och andra arbeten i serien tillhörde den kartläggande och 
inventerande zoologin; de bestod av beskrivning, systematisering och ”någon 
gång teoretiska resonemang.”95 

Efter sekelskiftet 1900 kan en begynnande medverkan i naturskyddet skön-
jas vid museet. Den 17 januari 1904 höll naturskyddstankens företrädare Hugo 
Conwentz på inbjudan av sällskapet Gnistan ett föredrag i Göteborg.96 1911 
ombads L.A. Jägerskiöld av den 1909 tillkomna Svenska Naturskyddsfören-
ingen att han skulle samla krafterna i Göteborg. Göteborgskommittén kom 
att utveckla betydande aktivitet.97 Längre fram i tiden skulle medverkan inom 
naturskyddet komma att bli en omfattande uppgift vid Göteborgs Museum.
Till en början finns sporadiska belägg för denna verksamhetsgren. I juni 1916 
avgavs yttrande till en av ledamöterna i riksdagens andra kammare, Gunnar 
Löwegren, över en motion om rätten till jakt av rovfågel.98 I januari 1917 hade 
Jägerskiöld kontakt med Rutger Sernander i frågan om att skydda ekarna i ett 
område vid stranden av Göta älv, Rya skog. Han bad Sernander om ett intyg 
om skogens värde som naturminnesmärke.99 1918 avgick en skrivelse till Kon-
ungen om fridlysning av havsörn, glada och brun kärrhök.100

95  Ibid., 227.

96  Gnistan 1904-1918: En berättelse av sekreteraren. Göteborg, 1918, 8: Maria Björkroth har utförligt redo-
visat Hugo Conwentz tankar och engagemang för tillkomsten av naturskydd och hembygdsvård i Sverige. 
Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: En museologisk studie av att bevara och förnya. Umeå, 
2000, (Papers in museology) 133-139.

97  Desirée Haraldsson, Skydda vår natur!: Svenska Naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utveckling. Lund, 
1987, (Biblioteca historica Lundensis) 155-156.

98  Yttrande 22/9 1916 till Gunnar Löwegren. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 
11, 225-228.

99  Brev till Rutger Sernander  9/1 1917. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 12, 9.

100  Skrivelse till konungen i februari 1918. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 12, 
349: Jägerskiöld skrev i detta ärende även ett handbrev till landshövding Arvid Mörner och bad honom 
verka för en snabb lösning av frågan: ”Någon av de närmaste dagarna inlämnas till Konungen en av Lilje-
fors. KE Forslund (sic) Rosenius Behm och mig undertecknad petition om att redan i år söka få totalförbud 
på havsörn, brun kärrhök o Glada de tre svenska rovfåglar som äro å utrotningens gräns. Den kommitté som 
arbetar med dessa saker har en större uppgift och synes ej hinna bli färdig till denna riksdag. Möjligen kan 
det hela avgöras administrativt? Det är verkligen fara i dröjsmål. Jag vet att du är intresserad för slika ting 
och du hör väl till dem som härvidlag verkligen kunna göra något.” Brev från L.A. Jägerskiöld till Arvid 
Mörner 20/2 1918. Riksarkivet. Esplunda arkiv.
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Ambitionerna bakom verksamheten vid Göteborgs Museums naturhistoris-
ka avdelning under L.A. Jägerskiölds ledning förstås bäst vid en jämförelse med 
den beskrivning av de naturhistoriska museernas vetenskapliga uppgifter som 
vid förra seklets början gjordes av Karl Kraepelin. Kraepelin förklarade hur na-
turvetenskapens exempellösa framsteg ger inblick i de innersta mekanismerna i 
världen, inte genom allmänna abstraktioner utan genom mödosamt arbete. Ve-
tenskapen inte bara iakttar och analyserar med outtröttlig noggrannhet mång-
falden av processer i naturen. Den strävar dessutom att nå kunskap om den 
oräkneliga mängden former i vilka den organiska och den oorganiska naturen 
tar gestalt. Mångfalden av föremål som erbjuder sig för forskaren nödvändiggör 
att de beskrivs och görs möjliga att känna igen. Museerna har därför till uppgift 
att tjäna som arkiv för de redan beskrivna och registrerade formerna. Men inte 
endast de originalföremål som legat till grund för de första beskrivningarna av 
en form av naturföremål skall läggas i akt. Det gäller allt material från fauna, flo-
ra eller från mineralriket som utgjort grund för vetenskapliga arbeten. I många 
fall är sådant material vad som återstår sedan en art hunnit dö ut. En systemati-
sering och beskrivning av djur- och växtformerna är emellertid inte tillräckligt 
för att erkännas som vetenskap. Den darwinistiska epokens inträde innebar för 
systematiken nya viktiga uppgifter som endast kunde fullföljas med hjälp av 
museernas rika samlingar. Uppgiften var nu att finna de broar som förbinder 
allt levande med det förgångna såväl som orsakerna till formernas förändring, 
specialisering och geografiska utbredning. Arbetet försiggick inom specialve-
tenskaperna morfologi, anatomi, utvecklingslära, paleontologi och biogeografi, 
alla discipliner med krav på tillgång till stora mängder material.101

 

Utställningen

Försiktiga förändringar gjordes av museets utställning. Jägerskiöld har i sina 
memoarer berättat att den hade ordnats i början av 1890-talet av hans före-
trädare Anton Stuxberg och stått färdig 1896. Jägerskiöld berättade om den i 
berömmande ordalag: ”Skådesamlingen var då kanske den vackraste och bäst 
ordnade i sitt slag i Norden. Alla andra var ju gamla och överfyllda. Men här var 
allting prydligt och än så länge rätt rymligt uppställt.”102 Jägerskiölds omdöme 

101  Karl Kraepelin, ”Naturwissenschaftlich-Technische Museen”, Die Kultur der Gegenwart: Ihre Entwick-
elung und ihre Ziele. Herausgegeben von Paul Hinneberg. Bd I,1. Berlin – Leipzig (1905), zweite verbesserte 
und vermehrte Auflage 1912, 394-396.

102  Jägerskiöld 1943, 326.
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om utställningens kvalitet säger emellertid inte uttryckligen något om vilken 
kunskap eller vilket budskap den avsåg att förmedla. 

Den naturhistoriska verksamheten vid Göteborgs Museum var på 1910-ta-
let förlagd till den östra längan i Ostindiska kompaniets byggnad och i några 
små angränsande rum. I en sal i bottenvåningen var spritpreparaten utställda. 
I första våningen visades skelettsamlingarna och samlingarna av valdjur i två 
stora salar som var skilda åt av vestibulen i ett trapphus. Där ovan visades i en sal 
däggdjuren och på en läktare ovanför valsalen reptiler och fiskar. På det översta 
planet visades fåglarna i en stor sal med en läktare kring tre sidor. I de intillig-
gande mindre lokalerna fanns arbetsrum och mindre samlingar.103 Det var en 
ändamålsenlig struktur i och med att hela den naturhistoriska avdelningens 
utställning var samlad inom en länga. De olika våningsplanen i denna länga var 
dessutom förbundna via ett eget trapphus, och besökarna i de naturhistoriska 
utställningarna behövde inte passera några andra utställningar i museet. I an-
slutning till de naturhistoriska utställningsrummen fanns på vardera plan II och 
III ett arbetsrum för den zoologiska verksamheten, det ena av dessa sannolikt 
tjänsterum för intendenten vid den naturhistoriska avdelningen. 

En föreställning om ambitionerna bakom innehållet i utställningen vid se-
kelskiftet och på 1910–talet får läsaren av Jägerskiölds memoarer. Han gjorde 
gällande att det var han som införde biologiska fågelgrupper: ”som en nyhet för 
Göteborgsmuseet. De drevos fram med alla krafter. En var av dem skulle vara 
ett dokument så sanningsenligt som möjligt.”104 

En bild av fågelsalen i det gamla museet 1902 visar en kompakt exponering 
av föremålen.105

103  Planer över de olika våningarna i Göteborgs museum: Särskilt till ledning för skolbesök. Göteborg, 1911, 
utan sidnumrering: Fördelningen av den naturhistoriska avdelningens utställningsrum i den östra längan av 
Ostindiska huset var densamma som förekom 12 år tidigare. Vägledning för besökande inom Göteborgs Museum. 
Göteborg, 1899, Opaginerad.

104  Jägerskiöld 1943, 345: Konservatorn antecknade i sin journal den 16 juni 1904: ”Utgrävt I Backsva-
lebo”. Den 6 oktober 1904: ”Modellerat och gjutit i gips I Backsvalebo”. Den 3 mars 1906: ”Färdiggjort 
och uppsatt i nyhetsskåp ett Backsvalebo”. Arbeten för Museum 1904-1924. Journal fr 1904-1924 Göte-
borgs naturhistoriska museums arkiv nr 368: 1906 förvärvades 9 bon och biologiska grupper, ”däribland ett 
par vackra grupper, särskilt en uvhona med bo, ägg och alla från matsmältningen härrörande ben, vidare en 
stjärtmes med sitt underbart vackra pungliknande näste”. Göteborgs Museum, Årstryck 1907, 22: 1908 note-
rades att det rådde svårighet att anskaffa konstgjorda blad till de biologiska grupperna. Göteborgs Museum, 
Årstryck 1908. Göteborg, 1908, 22. Denna brist avhjälptes ett par år senare, då museet inköpte en press för att 
förfärdiga ”konstgjorda blad och blommor”. Göteborgs Museum, Årstryck 1910. Göteborg, 1910, 29.

105  Sture Myhrén, ”Från kuriosakabinett till miljömuseum – om utställningsverksamheten vid Göte-
borgs naturhistoriska museum”, Göteborgs naturhistoriska museum 150 år. 108.
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Utställningen innehöll även en nyordnad samling anatomiska preparat. Sam-
lingen av skelett, ”bensalen”, var systematiskt ordnad.106 

En viktig del av den upplysning som gavs bestod av djurgeografiska kartor. 
1910 sattes ett hundratal kartor upp, dels mindre som visade var sin arts utbred-
ning dels större som visade var sin djurgrupps utbredning.107 

Några tillfälliga utställningar förekom vanligen inte vid den naturhistoriska 
avdelningen förrän mycket sent. En utställning under några få dagar i början av 
juni 1913 av de samlingar konservator Skoog bildat under sin insamlingsresa till 
Sydafrika och Portugisiska Västafrika var ett undantag.108

Göteborgs Museum präglades av hög ambition och lyckades intressera en 
stor publik. Den statistik som redovisades under denna tid gällde alla de olika 
avdelningarna inom Ostindiska huset. Under åren 1905–1914 varierade det 
årliga antalet besök mellan omkring 109 000 och 126 000.109 

Någon möjlighet att särskilja besökarna vid den naturhistoriska avdelning-
ens skådesamling från besökare vid de övriga avdelningarnas utställningar finns 
inte. En sådan särredovisning syns inte heller ha varit viktig. Många av besö-
karna har med all sannolikhet sett olika delar av utställningarna i Ostindiska 
kompaniets hus vid samma tillfälle.

Den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum hade tidigt visst 
samarbete med stadens skolor, både på högre och mer elementär nivå. Under-
visningen i zoologi vid den Kjellbergska skolans högre lärarinneseminarium 
omfattade dissektionsövningar och undervisning i systematik, en undervisning 
som var förlagd till museet, och med den systematiska delen givetvis förlagd 
till museisalarna.110 Besöken från Göteborgs folkskolor skulle enligt ett förslag 
år 1911 ägnas i förväg utvalda ämnen, till exempel en djurgrupp, ett områdes 
djurvärld eller ett organsystem. Fler ämnen som rekommenderades för studium 
var djur som har olika sommar– och vinterdräkt eller olika dräkt hos de båda 
könen.111

106  Göteborgs Museum, Årstryck 1912. Göteborg, 1912, 33.

107  Göteborgs Museum, Årstryck 1911. Göteborg, 1911, 27.

108  Göteborgs Museum, Årstryck 1914. Göteborg, 1914, 38: Konservatorn antecknade emellertid i sin 
journal redan den 8 december 1909 efter sin expedition till Grönland: ”ordnat för utställning saml. Från 
Grönland”. Arbeten för Museum 1904-1924. Journal fr 1904-1924. 

109  Göteborgs Museum, Årstryck 1915,  24. Graden av tillförlitlighet hos dessa och andra uppgifter om 
antalet besök vid museer är en fråga jag lämnar öppen; det material som jag använt innehåller inga uppgifter 
om den metod som använts för registreringen av besökarna.

110  Göteborgs Museum, Årstryck 1911. Göteborg, 1911, 30: Göteborgs Museum, Årstryck 1915, 42.

111  Brev till inspektören vid Göteborgs folkskolor, Rurik Holm, i november 1911. Göteborgs naturhis-
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Det förekom även en folkbildande funktion. Av årsberättelserna framgår 
att museet gav föreläsningar för Göteborgs Arbetarinstitut, tre till fyra varje år. 
Dessa föreläsningar kunde behandla olika djurgrupper.112 1917 gavs tre föreläs-
ningar om andningsorgan inom djurvärlden.113 Arbetarinstitutet som tillkom 
1883, var en bildningsorganisation tillhörande en liberalt social tradition.114 I 
ledningen stod år 1925 en professor och en lektor. 115

Allsidig verksamhet

När ledningen för Göteborgs Museum vid tiden efter förra sekelskiftet började 
diskutera en utvidgning av museet, hade den naturhistoriska verksamheten en 
70 år lång tid bakom sig. Från början ett regionalt, rent naturhistoriskt museum 
uppgick detta museum senare som en avdelning i ett större encyklopediskt 
museum med ambitionen att vara en kulturinstitution av nationell betydelse. 
Göteborgs stad hade ett stort ansvar för museet som trots detta var ett eget 
subjekt.

Den naturhistoriska verksamheten fick tidigt sin tyngdpunkt i den marinbi-
ologiska insamlingsaktiviteten. Utställningen var systematiskt ordnad och redan 
från 1860-talet på ett sätt som vann gillande och beundran. Insamlingen fick 
tidigt en tydlig inriktning på havets djurvärld.

Vid förra seklets begynnelse tillträdde Jägerskiöld som en i raden av kompe-
tenta ledare för den naturhistoriska verksamheten, Malm, Stuxberg, Lönnberg. 
Med en liten medarbetarskara förmådde han utveckla en rik verksamhet vars 
resultat utförligt redovisades i museets årsberättelser. 

Insamlingen av material utgjorde den största uppgiften. Samlingarna av 
ryggradsdjur, inte minst fåglarna, tillmättes stor betydelse. Man kan lägga märke 
till att insamlingen också omfattade anatomiskt och embryologiskt material, 
liksom också varieteter. Museets material kom till utnyttjande i en livlig forsk-

toriska museums arkiv. Kopiebok nr 9, 127–129: Samma år diskuterades frågan om en kurs för folkskolornas 
lärare. Brev till Jägerskiöld från Holm den 8 februari 1911. Ingående handlingar. Göteborgs naturhistoriska 
museums arkiv.

112  Göteborgs Museum, Årstryck 1915-1924, passim.  

113  Göteborgs Museum, Årstryck 1918. Göteborg, 1918, 47.

114  Martin Fritz, Från handelsstad till industristad 1820–1920. Göteborgs historia: Näringsliv och samhällsut-
veckling. Vol. 2. Stockholm, 1996, 312.

115  Berman, Ideström, 54.
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ningsverksamhet med omfattande publicering som resultat. Naturskyddstanken 
var på väg att vinna insteg i museet. 

Utställningen var vid Jägerskiölds tillträde som föreståndare för den natur-
historiska avdelningen jämförelsevis ny, färdig 1896. Utställningen förnyades 
under Jägerskiöld bland annat med attraktiva biologiska grupper och med ut-
bredningskartor. Det rådde under hans tid också ett samarbete mellan museet 
och skolväsendet. Även folkbildningen hade en plats i avdelningens förmed-
lande verksamhet. 
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3. Uppbrott

Vid tiden kring förra sekelskiftet hade omfattande samlingar med fordringar på 
stora utrymmen och en rationell förvaring hunnit bildas vid Göteborgs Mu-
seums olika avdelningar, men även utställningarna behövde större utrymmen. 
Det var tid för en utvidgning av stadens museiverksamhet. 1908 undersöktes 
möjligheterna att erhålla en ny byggnad för den naturhistoriska verksamheten. 
Vid Göteborgs Museums femtioårsjubileum år 1911 begagnade intendenten 
för museets naturhistoriska avdelning, L.A. Jägerskiöld, tillfället att i en jubi-
leumsskrift föra fram frågan om större lokaler för den naturhistoriska verksam-
heten. Han erinrade därvid särskilt om den zoologiska enhetens hittillsvarande 
framgångsrika utveckling. Men avdelningen befann sig trots alla goda resultat 
i ett kritiskt läge. Lokalerna var upptagna nära nog till det yttersta. Det rådde 
brist på magasinsutrymmen, det fanns hela djurgrupper som inte kunde ställas 
ut. Museet riskerade att inte kunna upprätthålla sin roll inom ”undervisningens, 
bildningens och forskningens tjänst”.1 

Ambitionen var hög; Göteborgs Museum skulle tillmätas större betydelse 
än enbart på det lokala planet. I styrelsens årsberättelse några år tidigare hade 
självmedvetenheten kommit till tydligt uttryck: 

Att Museum alltjämt på ett synnerligen verksamt sätt fyller sin upp-
gift såsom en framstående bildningsanstalt icke blott inom Göteborgs 
samhälle utan även inom hela landet framgår bäst av det livliga in-
tresse varmed samlingarna omfattas av den stora allmänheten och det 
vetenskapliga bruk, som i alltmera vidsträckt mån göres av dessa sam-
lingar.2

Det var hög tid för museet att expandera. Förutsättningar fanns. Staden hade 
vuxit. De ledande i Göteborg hade stora förhoppningar. Museets båda mest 
framgångsrika avdelningar, konstavdelningen och den naturhistoriska avdel-

1  Göteborgs Museum, Årstryck 1909, Göteborg, 1909, 16. Göteborgs Museum 1861–1911, 165.

2  Göteborgs Museum, Årstryck 1908, 10.
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ningen skulle komma att bryta upp för att ta egna, nya byggnader i besittning. 
Ett första beslut i denna riktning träffades redan 1912. Men det blev ett långt 
och utdraget uppbrott. 

Tillkomsten av en ny museibyggnad är en stor händelse. Kan den ge oss 
möjlighet att nå särskilda kunskaper om motiv och värderingar bakom ett mu-
seums verksamhet? En ny byggnad kan ses som uttryck för ett ideal. Man har 
inte endast fått tillfälle att förverkliga förhoppningarna om en effektiv verksam-
het, man har dessutom fått uttrycka sin identitet. Att förverkliga en stort plane-
rad byggnad kräver särskilda ansträngningar. Medel för byggnadens uppförande 
skall skjutas till från olika håll, olika viljor förenas. 

Finansieringen av ett museum är en ekonomisk fråga. Är den dessutom olika 
intressens möjlighet att öva inflytande? Vem besitter makten över de medel som 
kan komma ifråga för ändamålet? Vilka hänsyn måste tas till olika grupperingar 
i samhället? Jag skall i detta kapitel redogöra för besluten bakom tillkomsten av 
den nya museibyggnaden för den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs 
museum. Jag skall här också ge en bakgrund i form av en skiss av Göteborgs 
ekonomiska, sociala och intellektuella klimat under 1900-talets båda första de-
cennier. 

En stad på frammarsch 

Under 1800-talet hade Göteborg trätt fram som ledande på utrikeshandelns 
område. Vid mitten av seklet hade bomullsindustrin etablerat sig i Göteborg. 
Under 1890-talet inleddes moderniseringen av Göteborgs handelsflotta. Folk-
mängden femfaldigades under 1800-talets andra hälft, från att vid 1800-talets 
mitt ha legat kring 26 000, steg den för att vid sekelskiftet 1900 uppgå till       
130 000.3 

Lönerna förbättrades för de lägre inkomsttagarna. Mätt i reala termer låg 
den för manliga arbetare kring sekelskiftet 1900 runt 800 till 

1 000 kronor per år och 1913 runt 1 200 till 1 300 kronor per år. De kvinn-
liga lönerna låg däremot betydligt lägre.4 Förutsättningarna ökade för den stora 
massan av befolkningen att leva ett drägligt liv.

Tack vare handeln hade Göteborg breda kontaktytor med Storbritannien 
och de övriga industriellt utvecklade länderna i Västeuropa. Storbritannien var 

3  Fritz, 296-297, 24.

4  Fritz, 307.
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under decennierna 1890 -1920 liksom tidigare Göteborgs i särklass mest bety-
dande handelspartner, både i frågan om import och export. En viktig bidrag-
ande faktor till näringslivets modernisering var tillkomsten av ett fungerade 
kreditväsen. En annan betydelsefull sida av moderniseringen var att yrkeslivet 
differentierades. Den växande industristaden mäktade bära allt större utgif-
ter. Den kommunala budgeten ökade från omkring tre miljoner kronor vid 
1800-talets mitt till omkring åtta miljoner kronor vid sekelskiftet 1900. Staden 
tog upp stora obligationslån i utlandet, för att finansiera vattenverk, gasverk, 
sjukhus och hamnanläggningar.5 

De tre decennierna 1890 -1920 var en av de starkaste tillväxtperioderna i Gö-
teborgs historia. Antalet industriarbetare i staden trefaldigades under denna tid.6 

Göteborgs partipolitiska liv karakteriserades vid sekelskiftet 1900 av en 
storborgerlig liberalism och en medelklassförankrad konservatism, en så kallad 
folklig höger.7 Den marxistiskt inspirerade historikern Per Nyström har i en 
årgång av Svenska Turistföreningens årsskrift under rubriken ”En borgerlig ar-
betarstad” beskrivit Göteborg som en stad av motsättningar. Göteborg hade en 
liberal tradition som gick tillbaka till tiden för tidningsmannen S.A. Hedlunds 
verksamhet och Viktor Rydbergs år i Göteborg. De båda var från början över-
tygade om att det var industrin som skulle rädda folket från den fattigdom som 
rådde, men utredningar skulle komma att visa på de miserabla förhållandena i 
arbetarstadsdelen Haga i Göteborg. Enligt liberalismen kunde harmoni uppnås 
genom filantropi. Den sociala omsorgen var välgörenhetens område, men filan-
tropin blev med Nyströms ord ”en droppe i havet”. Hedlunds och Rydbergs 
liberala förhoppningar grusades. 

Liksom fattigvården var det enskilda initiativets angelägenhet, lika självklart 
blev det att kulturen vilade på den enskilde välsituerades ansvar. Det skapades 
med donationers hjälp fungerande kulturinstitutioner som bar upp en miljö 
av borgerlig prägel. Stadens politiska profil fortsatte att vara liberal. Samhällets 
toppskikt var liberalt, föga kyrkligt och nationalistiskt. ”De blågula, kyrkliga 
och konservativa hittade man”, med Nyströms målande ord, ”en trappa ned i 
Göteborg. På högern röstade småhandlare, mindre företagare och präster. De-
ras idol var biskop E. H. Rodhe, som ständigt varnade för nykterheten – som 
rörelse – och socialismen.” Att Göteborg som framträtt som en köpmännens 
och liberalismens stad i själva verket var en arbetarstad blev tydligt i och med 

5  Ibid., 297, 350, 347.

6  Ibid, 185.

7  Sven Anders Söderpalm, Storföretagarna och det demokratiska genombrottet: Ett perspektiv på första världskri-
gets svenska historia. Lund, 1969, 14.
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rösträttsreformen. Stadsfullmäktige fick arbetarmajoritet 1922.8 
En närmare beskrivning av den filantropi Per Nyström berörde i sin artikel 

lämnades i samma årsbok av Artur Attman, professor i ekonomisk historia vid 
Göteborgs universitet. Attman erinrade om hur de styrande i regel omfattade 
en liberal åskådning och ansåg att de kommunala utgifterna skulle begränsas till 
vad som var av strikt allmänt intresse. Liberalismen var i Göteborg förbunden 
med sociala intressen och hade ofta en religiös förankring. Attman redovisar de 
donationer till allmänna, sociala och kyrkliga ändamål som gjordes med början 
under 1700-talet bland köpmän tillhörande den herrnhutiska väckelserörelsen. 
Donationerna hade stor betydelse ännu under 1900-talets början. Attman näm-
ner en lång rad donatorer verksamma vid denna tid, bland dem Oscar Ekman. 
1907 invigdes Göteborgs högskolas byggnad, helt bekostad av Ekman. 1910 
fick sjukvården ett modernt och väl rustat sjukhus av samme donator.9 

Företagarna i Göteborg sökte i patriarkalisk anda genom sociala åtgärder 
ge sina arbetare hjälp till självhjälp. De tog också initiativ till bildningsorgani-
sationer som Göteborgs Arbetarförening (1866) och Göteborgs Arbetarinstitut 
(1883).10

Decennierna kring sekelskiftet kan betraktas som en utbildningsexpansion. 
Ett statligt seminarium för utbildning av folkskollärare hade startats 1842. Folk-
skolan lydde i Göteborg sedan 1858 under en kommunal folkskolestyrelse. Den 
obligatoriska skolgången ökade 1892 till sex år med möjlighet att bygga på med 
ett sjunde år. Dessutom fanns en praktiskt inriktad fortsättningsskola. Också 
läroverk och flickskolor byggdes. Trots allt skulle det emellertid dröja till in på 
1920-talet, tills hela befolkningen genomgått reguljär skolundervisning, det vill 
säga även de äldsta invånarna.11

Nuvarande Chalmers tekniska högskola blev 1835, redan före det statliga folk-
skoleseminariets tillkomst, en statlig institution, från 1914 benämnd Chalmers 
tekniska institut. Dess huvudlärare var vid denna tid professorer.1891 inrättades 
genom donationsmedel Göteborgs högskola, med humanistisk inriktning.12 

8  Per Nyström, ”En borgerlig arbetarstad”, Svenska Turistföreningens årsskift 1978. Stockholm, 1978, 11-18. 

9  Artur Attman, ”Donationernas stad”, Svenska Turistföreningens årsskrift 1978, 80–90: Oscar Ekman (1812-
1907). Finansman och ledamot av talrika styrelser. Ekman var politiskt konservativ. Ledd av sin kristna anda 
var han ivrig vän av humanitära reformer, folkuppfostran och nykterhet. Bland hans många donationer av 
stora mått märks gåvor till Göteborgs Högskola till ett sammanlagt belopp om inte mindre än en miljon. 
Svenskt biografiskt lexikon. Trettonde bandet. Stockholm, 1950, 73, 81, 83, 

10  Fritz, 312.

11  Ibid., 309-316.

12  Ibid., 340-341.
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Naturvetenskap hade däremot länge en undanskymd plats i Göteborg. Na-
turvetenskapens roll vid Högskolan var marginell. Det var inte avsikten att 
bygga upp någon naturvetenskaplig fakultet. I statuterna stod det visserligen 
att Högskolan skulle byggas ut i naturvetenskaplig riktning, men först i andra 
hand – när humaniora hade fått sitt.13 Det är en anmärkningsvärd skillnad mot 
Stockholms högskola, där de professurer som inrättades efter grundandet 1878 
enbart omfattade matematik och naturvetenskap.14

Det fanns ett behov att manifestera Göteborgs ställning som kom till särskilt 
tydligt uttryck i planeringen av en utställning vid stadens trehundraårsminne. 
Anders Houltz har i en avhandling visat hur tanken på en industriutställning 
väcktes redan 1909. 1914 beslöt stadsfullmäktige tillsätta en kommitté med 
uppgift att utarbeta förslag om en utställning i anslutning till Göteborgs stads 
trehundraårsminne. En särskild utställningsstyrelse tillsattes i juni 1916. Dess 
arbete inriktades till en början främst på en brett upplagd kulturhistorisk inven-
tering, föremålsinsamling och dokumentation i Västsverige. Senare utvidgades 
planerna till att även omfatta industrin. 1919 fick arkitektgruppen Arvid Bjerke, 
R. O. Svensson, Ernst Torulf och Sigfrid Ericson i uppdrag att utarbeta preli-
minära ritningar för en utställning i anslutning till Götaplatsen. Statsbidrag om 
2,25 miljoner kronor beviljades.15

Social oro och nationalism

Det rådde efter förra sekelskiftet starka intressemotsättningar i det svenska sam-
hället. Göteborgs stadsfullmäktige behärskades av en liten krets. Liksom i många 
andra städer låg det politiska systemet nära det ekonomiska. Med ändrade val-
lagar skulle handlandenas och industriidkarnas formella politiska dominans 
komma att brytas. 1912 hade socialdemokraterna endast åtta av de 60 manda-
ten. Efter 1919 och 1920 års val med allmän och lika rösträtt blev socialdemo-
kraterna största parti med 26 mandat.16 

1909 var året för storstrejken, en arbetsmarknadskonflikt som berörde mer 
än 300 000 arbetare i landet. Det rådde allvarliga klassmotsättningar.17 Fem år 

13  Lindberg, Nilsson, 59.

14  Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år. D. 2. 1809-2000. Stockholm, 
2000, 115.

15  Houltz, 53-63.

16  Fritz, 340-341.

17  Den svenska historien. Del 9. Industri och folkrörelser 1866-1920. Stockholm, 1968, 248-249.
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senare följde nästa stora kris. Den 10 februari 1914 såg sig liberalernas ledare, 
statsminister Karl Staaf och hans regering nödsakade att avgå till följd av kung 
Gustaf V:s utmaning av riksdagen genom det beryktade borggårdstalet inför 
bondetågets mer än 30 000 deltagare. Beundraren av Karl XII, Sven Hedin, 
hade med pamfletten Ett varningsord hetsat upp stämningarna mot Ryssland och 
manat till ökade rustningsansträngningar.18 

Det förvånar inte att en tid som denna ledde till starka nationella stäm-
ningar bland dem som hyste oro för förändring och farhågor för yttre hot. De 
nationella idealen har hållits som högst under tider av kris. Svensk nationalism 
var en ”enandenationalism” i dess strävan att förena ett i skilda klasser splittrat 
samhälle. Det fanns i svensk nationalism en samlingstanke.19

Vid tiden för diskussionerna om ett nytt naturhistoriskt museum i Göteborg 
levde den linneanska andan stark. Linnés gärning hade levandegjorts för Göte-
borgspubliken vid 200-årsdagen av den store naturforskarens födelse. Då hade 
Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle, Göteborgs högskola och Gö-
teborgs läkaresällskap hållit en fest till Linnés minne. Två föreläsningar hölls, det 
ena av historikern och professorn vid Göteborgs högskola, Ludvig Stavenow, 
och det andra av läkaren Ludwig Wolff. Ett avsnitt av Stavenows tal visar arten 
och storleken av de värden som tillmättes hågkomsten av Linnés gärning:

Det minne Sveriges folk firar i dag, tvåhundraårsdagen av Carl von 
Linnés födelse, är ett sådant minne, som lever. Det är minnet av den 
svenske man, som gjort den största insatsen i vetenskapernas allmänna 
liv. Det är det universellaste av svenska minnen. Ej endast Gustaf-
Adolfsminnet, som svenska folket känner såsom sin största nationella 
hågkomst, äger samma kraft att tala till skilda raser och odlingskretsar 
– germanskt och protestantiskt, som det företrädesvis är.20

Stavenow karakteriserade Linné också som en sann svensk:

Linné utgick helt och fullt ur svenska folkets sundaste och renaste blod 
och närdes av dess traditioner och dess levande ande. Ingen svensk har 

18  Ibid., 280-282.

19  Björn Hettne, Sverker Sörlin, Uffe Östergård, Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och 
framtid. Stockholm, 1998, 276, 297. 

20  Kväde och tal vid Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Högskolans och Läkaresällskapets gemensamma fest till 
Linnés minne den 23 maj. Göteborg, 1907, (Göteborgs K. Vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar) 4.
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intimare än han känt samhörigheten med torvan, där han var född, 
och älskat varmare svenskt folkliv och svensk natur.21

Medan historikern Stavenow framhöll Linnés betydelse som kulturgestalt – 
och även som representant för svensk ras, erinrade läkaren Wolff om Linnés roll 
som naturvetenskapsman. Wolff hänvisade till grundtanken i Linnés zoologiska 
system innefattad i den latinska sentensen, ”natura non facit saltum” (naturen 
gör inte något hopp). Han förklarade hur kedjan är oavbruten ifrån människan 
och hennes nära frände, apan, till växterna och från dessa till mineralriket. Wolff 
var inte enbart tillbakablickande; Linné måste också förbindas med modern 
vetenskap. Wolff förknippade den kedja som var grund för Linnes föreställning 
med evolutionsteorin: ”Vem spårar ej i denna ´oavbrutna kedja´, i dessa snart 
tvåhundraåriga låtar från ´naturens eolsharpa´, signalen till den moderna natur-
forskningen, till Darwinismens triumftåg genom världen?”22 

De båda talen är exempel på den förgudning av Linné som Sten Lindroth 
påvisat. Med romantiken ett stycke in på 1800-talet hade Linné blivit ett med 
den svenska sommarens behag. Romantikens bild av Linné blev folkets egen: 
”Med de stora Linnéfesterna 1878 och 1907 gav det oskariska Sverige sin of-
ficiella välsignelse åt kulten.”23 I likhet med Lindroth betraktar Koerner jubiléet 
som Linnés apoteos. Hon berättar inte endast om den stora festen vid Uppsala 
universitet utan också om fullastade järnvägståg genom Småland till Linnés 
födelseplats, om fester i städerna runt om i landet, till och med i små byar på 
landsbygden.24

Vördnaden för Linné måste betraktas som ett sant uttryck för nationalkäns-
lan. Linné var en av dem som tidigast bidrog till uppfattningen om en nationell 
natur. Efter honom konstituerades naturen i ett nationellt sammanhang. ”Kär-
leken till naturen”, skrev befolkningsstatistikern Gustav Sundbärg i en bilaga 
till Emigrationsutredningens betänkande, ”är djupt rotad hos vårt folk (Det är) 
Linné , som bestämt riktningen av vårt folks intresse för århundraden.”25

21  Ibid., 5.

22  Ibid. ,13-14: Ludwig Wolff, med. dr, ledamot sedan 1908 av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhäl-
let i Göteborg. Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok. Del 8. Stockholm, 1955, 422: Axel Romdahl 
har berättat om Wolffs medicinska historiska kåserier i Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg: 
”olika uppskattade, alltefter de lyssnandes temperament och välvilja.” Romdahl, 1951, 70.   

23  Sten Lindroth, Fru Lusta och fru Dygd: Studier och porträtt  (1957). Stockholm, 1963, (W&W-serien) 
142-146.

24  Lisbet Koerner, Linnaeus: Nature and nation. Cambridge, Mass., 1999, 178-180.

25  Citat efter Hettne, Sörlin och Östergård, 328-329.
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Lisbet Koerner har påvisat hur minnet av Linné utnyttjades för att söka ena 
stridande grupper i samhället. Hon har pekat på hur Stavenows tal vid Lin-
néhögtiden i Göteborg var exempel på hur man sökte utnyttja den makt som 
minnet av Linné ägde att tala till skilda samhällsgrupper. Men som Koerner 
visat blev inte Stavenow oemotsagd; den radikale naturvetenskapsmannen och 
publicisten Bengt Lidforss genmälde att landets alla fattiga förblev oberörda av 
jubileet och festtalen.26

Vetenskap och gudstro

Wolffs tal vid Linnéjubiletet har ett särskilt intresse på grund av den kopp-
ling han gjorde mellan klassisk och modern uppfattning. Hans betraktelse skall 
ses mot bakgrund av att naturvetenskapen i Göteborg vid denna tid inte var 
oomstridd. Att som Wolff förklara ”kedjan” som upptakten till den moderna 
naturvetenskapen och därmed stödja sig på Linnéminnets auktoritet kunde 
bidra till en för naturvetenskapen angelägen försoning mellan tradition och 
nyskapande. 

Vilken roll Högskolan spelade för stadens utveckling är givetvis svårt att 
fastställa. Författarna till Göteborgs universitets historia framhåller emellertid att 
Högskolan trots sin litenhet kan ha övat stort inflytande i begränsade men 
inflytelserika kretsar. Flera av dess professorer var internationellt kända, andra 
var tongivande opinionsbildare. Kanske hade Högskolan större betydelse än det 
universitetet som skulle tillkomma i staden ett halvt sekel senare.27 Examens-
rätt beviljades 1893 utom för filosofie kandidatexamen och filosofie licentiat-
examen även för teologisk-filosofisk preliminärexamen och för förberedande 
examen för inträde i rättegångsverken. De studenter som var inriktade på teo-
logisk-filosofisk preliminärexamen utgjorde ännu på 1950-talet en betydande 
grupp. En stor andel av studenterna var alltså blivande teologer, däribland flera 
biskopar.28

Vid invigningen av Göteborgs högskolas nya byggnad i Vasaparken i sep-
tember 1907 hade biskopen i Göteborgs stift Edvard Rodhe från talarstolen 
uppmanat högskolan att bidra till att dämpa tidens religionsupplösande tenden-

26  Koerner, 181.

27  Göteborgs universitets historia I: På Högskolans tid, 9.

28  Ibland avlades fler teologisk filosofisk examen än filosofie kandidatexamen och filosofie magisterexa-
men. Som mest, läsåret 1938/39, avlades 46 teologisk filosofisk examen mot 37 filosofie kandidatexamen 
och filosofie magisterexamen. Ibid., 52.
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ser. Vid den följande middagen med närvaro av kronprinsen, sedermera kung 
Gustav V, framträdde dessutom ärkebiskopen Johan August Ekman med ett tal. 
Denne erinrade om att den tidigare samma år avlidne Oscar Ekman, som varit 
den främste bland högskolans donatorer, betraktat den evangeliska religionen 
som den säkraste grunden för folkets väl. Dagen därpå talade professor Ludvig 
Stavenow vid en doktorspromotion som var ett led i de omfattande festlighe-
terna vid invigningen. Stavenow tog då upp den av de båda biskoparna aktua-
liserade frågan om vetenskapens förhållande till religion och ideologi. Det kan 
uppstå en konflikt mellan vetenskapens omutliga sanningskrav och den religiösa 
hänförelsen, sade han, men tillade att vetenskapen mycket väl kan samexistera 
med den vördnad religionen fordrar och citerade ett yttrande i ärkebiskopens 
tal: ”All grundlig vetenskap leder till Gud”.29 

Stavenows eftergift gentemot biskoparna visar att vetenskapens frihet inte var 
obestridd. I början av förra seklet krävde den konservativa opinionen ansvar 
av vetenskapen både för religion och fosterland. Det fanns i Göteborg också 
band mellan den klerikala grupperingen och högerkretsarna, liksom även med 
lägre sociala kretsar. Utanför prästernas inflytande stod däremot den gamla gö-
teborgsliberalismens elit.30 

Edvard Rodhe ledde sedan 1888 som biskop den i Göteborgs stift härskande 
schartauanska rörelsen. Han hade tidigt intagit en avvisande hållning till veten-
skapen.31

Den oro som rådde i samhället bidrog till utvecklingen av en konserva-
tiv väckelserörelse inom kyrkan, bekant som schartauanismen. Denna rörelse 
har behandlats i en idéhistorisk avhandling av Oskar Hörmander. Han har i 
detta arbete inte endast gått in på schartauanismens uppkomst och dess läro-
uppfattning utan även belyst dess förhållande till samhället och demokratin.32 
Därvid har han kommit in på ett i vårt sammanhang viktigt fenomen, schar-
tauanismens kritik av den moderna kulturen. De i stiftet talrika schartauanska 
prästerna vände sig i sina predikningar mot den samhällsupplösning man ansåg 
sig kunna konstatera. De kritiserade tidningarna och uttalade sin oro över allt 

29  Lindberg, Nilsson, 45-48. 

30  Lindberg, Nilsson, 46-49.

31  Rodhes inställning till vetenskapen kom till uttryck i ett herdabrev riktat till prästerna i Göteborgs 
stift. Han riktade där som ung nybliven biskop kritik mot en ”uppenbarelsefientlig” vetenskap. Rodhe var 
särskilt förargad över populariseringen av vetenskapen genom dagspress och offentliga föreläsningar. Edvard 
H. Rodhe, Herdabref till Göteborgs stifts presterskap. Göteborg, 1888, 5. 

32  Oskar Hörmander, Schartauanismen och samhället: En studie i religiösa och politiska idémotsättningar 1890-
1933. Älvsjö,1980, 3-5.
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som om söndagarna drog menigheten från gudstjänsten, såsom verksamheten 
inom skytteföreningar och idrott.33 Nykterhetsrörelsen kritiserades för att föra 
ungdomen in i nöjeslystnad och till förakt för kristendomen.34 Schartauanerna 
var starkt konservativa också inom politiken och avvisade liberalers och social-
demokraters krav på kvinnors politiska rösträtt.35 

Schartauanerna hade betydande makt inom skolpolitiken i Göteborg. Folk-
skolan lydde där under Allmänna folkskolestyrelsen som bestod av 15 ledamö-
ter. 1904 väcktes ett förslag om att antalet präster i styrelsen skulle begränsas till 
tre. Vid ärendets behandling i styrelsen gick schartauanerna däremot och före-
slog att bland kyrkoherdarna skulle utses det dubbla antalet, alltså sex. Förslaget 
antogs då ärendet slutbehandlades 1907. Schartauanerna behöll ställningarna i 
Allmänna folkskolestyrelsen.36 

Vi har i Göteborgs högskola funnit ett läger för motståndet mot naturve-
tenskapen. I dess kollegium möter vi en av de mest inflytelserika bland företrä-
darna för en äldre, idealistisk tanketradition, Vitalis Norström (1856-1916), pro-
fessor i filosofi vid Högskolan från 1893.37 Norström såg ett hot i en mekanisk 
världsåskådnings determinism.38 Under 1880-talet författade han en rad arbeten 
vars tankar riktade sig mot Herbert Spencer och mot den naturvetenskapliga 
världsbilden. Viktigast bland de många problem Norströms kritik belyste, var de 
konsekvenser naturalismen befarades få för etiken. Han vände sig mot Spencers 
återförande av alla värdebegrepp till lycka eller njutning. Oegennyttan, dekla-
rerade Norström, låter sig inte härledas ur individens begär. Han hävdade att 
värderingar i stället för i naturalism och empiri måste grundas i idealism och 
rationalism.39

Norström reste inga invändningar mot mekanisk naturåskådning inom na-
turvetenskaperna. Han godtog energilagen och evolutionsläran. Han tillerkän-
de naturvetenskaperna stort, inte minst praktiskt värde. I andan av klassik upp-
lysningsfilosofi erinrade han också om hur naturvetenskaprnas resultat befriat 
oss från vidskepelse. Problemen ansåg han uppstå när mekanisk naturåskådning 

33  Ibid., 60-63.

34  Ibid., 170-171.

35  Ibid., 176.

36  Ibid., 124-125.

37  Nationalencyklopedin. Band 14. Höganäs, 1994, 289.

38  Mats Persson, Förnuftskampen: Vitalis Norström och idealismens kris. Stockholm, 1994, (Kulturhistoriskt/
Kulturvetenskapligt bibliotek) 112-113.

39  Ibid., 97-103, 
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tillämpades på människan. Vad han vände sig mot var den naturalistiska filosofin 
och världsåskådningen med dess följder, fysiologisk psykologi, utilitarism och 
agnosticism. Naturalismen kunde uppfattas som ett hot mot den idealistiska 
och religiösa värdesyn som under 1800-talet upplevdes vara grundvalen för den 
egna livsformen.40 Norström uppfattade emellertid det religiösa livet som både 
kunskapens och moralens yttersta förutsättning.41

En kritiker av förment materialism var geologen och prästen Ivar D. Wal-
lerius. Kyrkoherde Ivar Wallerius, senare kontraktsprost i Göteborgs Gamlestads 
församling, hade disputerat i geologi 1895, många år senare även i teologi. Han 
var också verksam i stadens kommunala liv.42 Wallerius var en av företrädarna 
för schartauanismen och ingick åren 1906 -1913 i redaktionen för Göteborgs 
stiftstidning, huvudorgan för schartauanismen.43 1917 gav Wallerius ut en bok 
där han tog avstånd från Darwin. I sin argumentering mot descendensteorin, 
som förklarar arternas härstamning ur tidigare arter, kunde han hänvisa till egen 
forskning rörande den kambrosiluriska formationen i Västergötland. Han påvi-
sade hur de fossila kräftdjur han där studerat inte uppvisade några sådana över-
gångsformer som skulle kunna utgöra belägg för en utveckling enligt Darwins 
teori.44 

Wallerius refererade med instämmande till en tysk författare J. v. Uexküll. 
Denne betraktade organismerna som länkar i livets stora kedja.45 Wallerius ville 
tänka sig kausalitet och ändamålsbestämdhet, finalitet, förenade, och han var-
nade för ”den vulgära materialismen”. Han hänvisade i stället till en högre, 
målmedveten vilja bakom världsordningen och naturlagarna. Boken avslutades 
karakteristiskt med ett välbekant Linnécitat: ”Gud, den evige, den allvetande, 
den allsmäktige har jag skymtat före mig och häpnat. Jag har upptäckt några 
hans spår i skapelsens verk – och i dessa alla, även de minsta, de som synes vara 
ingenting – vilken kraft, vilken vishet, vilken outgrundlig fulländning!”46 

Vid tiden för utgivningen av Wallerius bok hade striden om materialis-
men på fackfilosofisk nivå hunnit avblåsas. Bengt Lidforss tog 1910 ställning 

40  Ibid., 109-110, 114.

41  Ibid., 241.

42  Svenska män och kvinnor: Biografisk uppslagsbok. Del 8. Stockholm, 1955, 191.

43  Hörmander, 20, 137-138.  

44  Ivar D. Wallerius, Den moderna naturåskådningens kris: Utvecklingsläran och verkligheten jämte andra upp-
satser. Lund, 1917, 52-53.

45  Ibid., 32.

46  Ibid., 110, 115-116.
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mot materialismen och förordade en värdefilosofi med utgångspunkt i andliga 
realiteter som ”den osjälviska viljan, den konstnärliga skaparkraften och den 
vetenskapliga kunskapsförmågan”.47 Trots detta ansåg sig Wallerius finna belägg 
för materialismens förekomst i ”den mest omtyckta dagspressen”, och bland 
folkets massor såg han en grogrund för denna åskådning: ”Materialismen finner 
en utomordentligt fruktbar mark i storstädernas oerhört växande publik, som 
lärt bort att se några under och därför överallt tror sig se mekaniska lagar.”48

Det är intressant att lägga märke till Wallerius bland kritikerna av materia-
lismen. Han hade egna intressen inom museets verksamhetsområde och skulle 
senare komma att ordna en samling mollusker i museets utställning. Han hade 
själv svarat för insamlingen och den vetenskapliga bearbetningen av materia-
let.49 

Var stod intendenten för den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs 
Museum, L.A. Jägerskiöld, i denna konflikt? En föreställning om hans syn på 
frågorna kan vi möjligen skapa oss genom de bevarade stolparna till ett föredrag 
med titeln ”Biologin som bildningsämne”. Här kan vi också bilda oss en upp-
fattning om Jägerskiölds relation till frågorna om vetenskap och samhälle. I det-
ta föredrag hävdade han att naturvetenskaperna utöver ett rent praktiskt värde 
hade ett ideellt kulturvärde. De bidrog till verklighetskontakt och motverkade 
därmed vidskepelse. Kemi och fysik visade på naturlagarnas undantagslöshet. 
Det betydde emellertid inte att regelbundenheten upphör vid den organiska 
världens gräns; även biologin hade en roll att spela. Biologin var grund för 
samhällsvetenskaperna och etiken; Jägerskiöld nämnde filosofen Spencer och 
erinrade om Edvard Westermarck och dennes förklaring av äktenskapet som 
fenomen. 50

I formuleringen om ”naturlagarnas undantagslöshet” röjs inte oväntat en 
materialistisk åskådning. Med sin hänvisning till Spencer och Westermarck på-
minde Jägerskiöld om biologins innebörd för filosofi och livsåskådning. 

De båda tänkare Jägerskiöld refererade till hade emellertid rakt motsatta 
åsikter i frågan om samhällsvetenskapernas och etikens relation till biologin. 
Spencer hävdade att biologin borde få inspirera samhällsbyggarna. I Principles 
of Sociology (1876) utvecklade Spencer sin bekanta socialdarwinistiska åskåd-

47  Persson, 176. 

48  Wallerius, 76-77.

49  Göteborgs Museum, Årstryck 1924. Göteborg, 1924, 37, 43: Göteborgs Museum, Årstryck 1925. 
Göteborg, 1925, 39.

50  ”Biologin som bildningsämne”. Manus på lösa lappar av makulatur varav en med påteckning med 
bläck den 6 februari 1907. Göteborgs naturhistoriska museum. Arkiv nr 841. 
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ning. Han hävdade att det naturliga urvalet borde få utöva samma inflytande i 
samhället som i naturen. I Auguste Comtes Philosophie positive bildar de olika 
fackvetenskaperna en serie där varje forskningsgren bygger på den närmast 
föregående. Här kom tanken in att sociologin bygger på biologin. Spencer, som 
var inspirerad av Comte, placerade etiken sist, det vill säga den vilar på de före-
gående vetenskapernas resultat.51

Spencer fick en stark kritiker i Thomas Henry Huxley som i Evolution and 
Ethics (1894) förklarade hur andra regler måste gälla i samhället än i naturen. I 
samhället gällde det i motsats till i naturen att skapa så gynnsamma förutsätt-
ningar som möjligt för att medborgarna skall utveckla sig så långt det är fören-
ligt med det allmänna goda.52 

Också den finländske filosofen och sociologen Edvard Westermark, vars bok 
The History of Human Marriage (1891) Jägerskiöld syftade på i sitt föredrag, hade 
en kritisk hållning till Spencer. Till skillnad från Spencer anslöt sig Westermarck 
inte till den av Lamarck inspirerade uppfattningen om en rätlinjig utveckling. 
Hans kritiska inställning till den så kallade neo-lamarckistiska uppfattningen 
kom till tydligt uttryck i att han förnekade att förvärvade egenskaper kunde är-
vas. Han ansåg följaktligen att människan hade en ärftlig natur, som inte kunde 
påverkas av samhällsformerna, och till följd härav var sig ganska lik hos skilda 
folk. Den mänskliga naturen hade formats genom naturligt urval. Till skillnad 
från majoriteten av sina samtida ansåg inte Westermarck att de så kallade primi-
tiva folken representerade olika stadier på vägen från aporna till de civiliserade 
européerna.53 

Det framgår inte av Jägerskiölds i stolpar avfattade föredragsmanus hur han 
personligen ställde sig till Spencers eller Westermarcks tankar. Vad som däremot 
kan konstateras är att han med sitt föredrag fäste uppmärksamheten på ett pro-
blem som kunde ses från två motsatta håll. Jägerskiöld har här mött en omstridd 
fråga som han haft starka skäl att ta hänsyn till vid planeringen och förverkli-
gandet av det nya museet med dess utställning.

Studieresor

Som ett led i planeringen för den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs 
Museum gjorde Jägerskiöld i maj 1912 en studieresa som förde honom till en 

51  Gunnar Aspelin, Tankens vägar: En översikt av filosofiens utveckling. 2 (1958). Lund, 1979, 270-271.

52  Nils Uddenberg, Idéer om livet: En biologihistoria. Band I. Stockholm, 2003, 229-231.

53  Uddenberg. Band II, 258-262.
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rad av de europeiska naturhistoriska museerna, först till Le Muséum national 
d´histoire naturelle i Paris.54 

Det naturhistoriska museum Jägerskiöld besökte i Paris var sedan 1700-ta-
let ett av världens ledande museer. Beläget i Jardin des Plantes bestod det som 
ännu i dag av flera olika byggnader. Av intresse för Jägerskiöld var särskilt två av 
dessa, La Galerie de zoologie och La Galerie de paléontologie et d´anatomie 
comparée. 

La Galerie de zoologie eller La Grande galerie rymde till långt efter andra 
världskriget en utställning som hade öppnats redan i anslutning till världsutställ-
ningen 1889.55 Utställningslokalerna bestod av en tidstypisk, flera våningar hög 
hall. På hallens bottenplan visades monterade däggdjur uppställda på pyramid-
formade estrader, och vid sidan av dessa exponerades skeletten av stora valar. I 
gallerierna utmed salens sidor förekom otaliga serier av preparerade djur.56 

Bevarade foton av däggdjurssalen återger en rent systematisk utställning. 
Klassen fåglar hade sin plats i en sal med väggmontrar vars översta hyllor nåd-
des från en läktare. De större fåglarna, till exempel storkar, tranor och flamingor 
kunde beskådas från alla sidor i fristående montrar. Väggmontrarnas fåglar var 
tätt uppradade och monterade med huvudet vänt mot åskådaren. I fågelsalen 
rådde den systematiska ordningen; en bild visar rader av olika ugglearter.57 

1913 skrev museets dåvarande chef, Edmond Perrier, utan omsvep i en tid-
ningsartikel, att man verkligen inte kunde vara stolt över det osammanhäng-
ande spektakel, som sedan ett antal år presenterades för museets stora publik. 
Perrier förordade kedjan som organiserande utställningsprincip:

När man tänker på de utländska museer där framställningen över li-
vets utveckling i sin fortlöpande kedja klart och logiskt fortsätter från 
den första till den sista utställningssalen, från urdjuren till människan, 
skänker en lektion som inte ens den okunnige kan undgå att dra nytta
 

54  Museianteckningar Resan 1912 L. A. Jägerskiöld. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Arkiv 
nr 104. 

55  La grande galerie du Muséum national d´histoire naturelle: Conserver c´est transformer, red. Dominique Be-
zombes m. fl. Paris, 1994, 39: Yves Laissus, Le Muséum national d´histoire naturelle. Paris 1995, 26.

56  Bibliothèque centrale du Muséum d´histoire naturelle. Foton: Galerie de zoologie (nouv.), 1907. Vue 
d´intérieur d´ensemble. Ic 330; Vue d´ensemble du grand hall. Ic 2255: La grande galerie du Muséum national 
d´histoire naturelle, 47.

57  Bibliothèque centrale du Muséum national d´histoire naturelle. Foton: Galerie de zoologie 1892. Salle 
des Oiseaux d´Europe. Ic. 103; Galerie de zoologie 1907. Galerie des oiseaux. Ic. 329.
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av, är man verkligen inte stolt över det osammanhängande spektakel, 
som sedan åratal presenteras för den publik som trängs i våra salar.58

Efter besöket i den zoologiska avdelningen antecknade Jägerskiöld i sin rese-
dagbok: ”Mycket rikt och snyggt hållet men alldeles gammalmodigt och utan 
tillräckligt ljusskydd. Nästan hela samlingen dödsdömd – Inga biol. grupper.”59 
I fågelgalleriet anmärkte han: ”alla fåglar ställda så att de ses framifrån”.60

I den andra byggnaden, La Galerie de paléontologie et d´anatomie, kan man 
alltjämt studera de nu över hundra år gamla utställningarna, sådana de var upp-
ställda från början.61 Den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum 
var fattig på paleontologiska men desto rikare på anatomiska föremål. Det var 
därför den anatomiska utställningen som var mest intressant i Jägerskiöld ögon. 
Utställningen domineras av en stor samling skelett av ryggradsdjur monterade 
som på parad. De kan betraktas som återgivningen av en utveckling från fiskar-
na till människan, människan återgiven i form av en mansgestalt med avlägsnad 
hud och blottlagd muskulatur, en så kallad écorché, med ena handen lyft som 
till hälsning.62 

I montrar uppställda utmed salens väggar ryms skelett tillsammans med 
olika i sprit konserverade organ.63 Jägerskiöld noterade i denna utställning sär-
skilt hur innehållet i väggmontrarna var ordnat: ”Ett skåp urogenitalier för fåg-
lar ett för fiskar osv. Inga ´nycklar´ men tryckta etiketter på varje organ inuti 
glasen”. Han beklagade bristen på tillsyn av föremålen, ”Malade (!) Torkade 

58  ”Quand on songe à tels musées étrangers où de la première à la dernière salle se poursuit logique-
ment, clairement, le tableau de l´évolution de la vie dans son enchaînement successif, depuis les protozoaires 
jusqu´á  l´homme, offrant ainsi une leçon dont l´ignorant ne peut manquer de profiter, on n´est vraiment 
pas fier de l´incohérent spectacle présenté depuis des années par nos galeries au public qui s´y presse.” La 
Revue hebdomaire, 6/9 1913. Mitt citat är hämtat från La grande galerie du Muséum national  d´histoire naturelle, 
54: Jägerskiöld träffade själv Perrier vid sitt besök i museet under sin studieresa 1912. En anteckning härom 
finns i Museianteckningar Resan 1912: Se även Jägerskiöld 1943, 379.

59  Museianteckningar Resan 1912.

60  Ibid.

61  Laissus, 68-69 

62  Ibid., 46-47: Bibliothèque centrale du Muséum national d´histoire naturelle. Foto: Galerie de paleon-
tologie et d´anatomie comparée 1907. Galerie d´anatomie rez de chaussée vue d´ensemble (photographie). 
Ic 261.

63  Väggmontrarna nummer 1-55 benstomme främst hos däggdjur, 56-62 serier av inre organ, 63-79 
matsmältningsorgan, 80-82 organ tillhörande cirkulationsapparaten, 83-90 nervsystemet, 91 hud, 93-96 
känselorgan, 97-103 fortplantningsorgan. Som exempel på montrarnas innehåll kan nämnas en av mont-
rarna (nr 74) som visade matsmältningsapparatens organ. Här kunde bland annat jämförelser göras mellan 
lever från ozelot, tiger, björn, människa och gibbonapa. Ett antal  montrar (194 -110), som innehållit em-
bryon, var vid mitt besök i museet tömda. Egna observationer i januari 1998.
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preparat”, men konstaterade att galleriet var en vallfartsort.64 Det förvånar inte 
om museet hade dragit till sig många människor; en majdag som vid tillfället 
för Jägerskiölds besök i Jardin des Plantes innebär en given stor publik. Museet 
var dessutom ännu förhållandevis nytt. På öppningsdagen den 21 juli 1898 
besöktes museet av 10 000 personer. Utställningen har en omvittnat sublim 
suggestion.65 

Efter sitt besök i Paris fortsatte Jägerskiöld till andra betydande museer, först 
i Bryssel där han besökte Le Musée Royal d´histoire naturelle. Vid denna tid 
visades där utomordentligt innehållsrika men delvis ålderstigna utställningar. 
Museet hade flyttat till Parc Leopold 1891. 1905 hade en tillbyggnad gjorts 
till utställningslokalerna, enbart för material från Belgien. Av bilder från tiden 
framgår att det var utställningar avsedda främst att studeras med hänsyn till sys-
tematiken, insekterna emellertid också med hänsyn till levnadssätt.66 Jägerskiöld 
noterade i museet i Bryssel att där förekom mycket långa tryckta ”legender” 
och artkartor överallt.67

Naturhistorisches Museum zu Hamburg museum rymde vid tiden för Jäger-
skiölds besök en ljusgård, på vars botten utom monterade däggdjur och skelett 
av däggdjur även visades en mineralogisk avdelning. I museet fanns dessutom 
något ovanligt, två hörsalar, en större och en mindre. På de två övre våningarna 
förekom vid sidan om olika systematiskt ordnade utställningar en avdelning, där 
besökaren kunde studera djurens variation, djurens medel för strid och försvar, 
embryologi samt skadliga och nyttiga lägre djur. En samling av höns- och duv-
raser visades för att belysa variationen till följd av människans urval.68 Redan 
1891 hade museet installerat en biologisk grupp bestående av rävar kring lyan, 
hanen kommer med ett stort byte till de hungriga valparna.69 

Det museum i Lübeck som Jägerskiöld besökte, ödelades av bomber under 
andra världskriget. Medan delar av de etnologiska samlingarna kunde räddas, för-

64  Museianteckningar Resan 1912.

65  Anna Alter, Philippe Testard-Vaillant, Guide de Paris Savant. Paris, 1997, 115.

66  Gustave Gilson, Le Musée d´histoire naturelle moderne: Sa mission, son organisation, ses droits. Bruxelles, 
1914, 86-89, 91.

67  Museianteckningar. Resan 1912.

68  Führer durch das Naturhistorische Museum zu Hamburg. Hamburg, 1895, 3, 65.

69  Universität Hamburg, Zoologisches Institut und Zoologische Schausammlung Bildarchiv. 6. Natur-
historisches Museum zu Hamburg 1891. Fuchsgruppe. Photographie u. Lichtdruck von G. Koppmann & 
Co. Erinnerungsblatt 1891: 1894 hade Jägerskiöld stiftat en första bekantskap med de naturhistoriska mu-
seerna i Hamburg och Berlin. Museet i Hamburg mindes han som det vackraste han sett: ”Jag har många 
gånger återkommit dit och alltid fått lära mig något”. Jägerskiöld 1943, 235-236 .
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intades de naturhistoriska samlingarna totalt.70 En av följderna av krigshändelserna 
är också att det är omöjligt att nu finna några tillförlitliga källor till kunskapen om 
den naturhistoriska utställning som Jägerskiöld mötte vid sitt besök i Lübeck.71 

Det dåvarande Städtisches Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde 
i Bremen hade öppnats 1896 och 1911 utvidgats med en tillbyggnad. Musei-
direktör var sedan 1887 zoologen Hugo Schauinsland.72 Museet hade en rad 
stora samlingar inom skilda områden. Utöver naturhistoriska, antropologiska 
och arkeologiska samlingar förekom även samlingar som skulle belysa handel 
och marknader. Vid planeringen av museibyggnaden hade Schauinsland tidigt 
en mycket genomtänkt uppfattning om museets roll: museet skulle vara en plats 
både för vetenskaplig forskning och för folkbildning. Museets utställning skulle 
därför dels motsvara de vetenskapliga ändamålen, dels tjäna som ett smakfullt 
ordnat skådemuseum.73 De vetenskapligt viktigaste samlingarna, till exempel 
den berömda fågelsamlingen, skulle visas i en systematisk utställning. Den öv-
riga delen av de naturhistoriska samlingarna borde däremot ordnas med direkt 
hänsyn till undervisningen för allmänheten och för att sprida intresse. Man 
måste komma närmare publiken. Det var möjligt genom en utställning, som gav 
en så trogen bild som möjligt av naturen. Schauinsland tänkte på de djurgrup-
per i naturlig omgivning, som skulle komma att förverkligas redan 1895, till ex-
empel rävfamiljen vid lyan, djurlivet kring sumpmarken vid en flodmynning.74 

Efter en tillbyggnad 1911 utvidgades den naturhistoriska utställningen vid 
museet i Bremen, bland annat med en stor grupp som visade fågellivet vid 
Nordsjöns kust. Vid motiveringen av denna tillbyggnad återkom Schauinsland 
till de estetiska krav som måste ställas på utställningen. Utställningen måste ock-
så vara överskådlig, inte överfylld med föremål. Då tillkom också en avdelning i 
utställningen som visade människa och människoapa. Utställningen rymde från 
år 1912 även en anatomisk avdelning.75 

70  G. v. Studnitz, 200 Jahre museale Naturkunde in Lübeck. Lübeck, 1980, 4: Naturhistorisches Museum Lü-
beck. Lübeck, 1993, 7. 

71  Även arkiv och bibliotek vid det naturhistoriska museet i Lübeck förstördes under andra världskriget. 
Muntlig uppgift av chefen för museet, Wolfram Eckloff, den 22 januari 1998.

72  Menschen, Meere, Kontinente – die Erde in 80 Minuten: Erlebniswelt Übersee-Museum Bremen, red.Viola 
König. Berlin, 1996, 204.

73  Herbert Abel, Vom Raritätenkabinett zum Bremer Überseemuseum: Die Geschichte einer hanseatischen 
Sammlung aus Übersee anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens. Bremen, 1970, 53, 68-71.

74  Fler olika grupper nämns: ”Fuchsfamilie vor dem Bau, Tierleben am sumpfigen Flussufer, Tierleben 
an einem alten Gemauer, balzendes Birkwild, Dachsfamilie, Charaktertiere der Alpen mit Steinbockfami-
lie”. Ibid., 71.

75  Ibid., 139.
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Jägerskiöld ansåg sig emellertid inte i något av de museer som han besökte 
på sin studieresa 1912 ha funnit någon verkligt förebildlig lösning på frågan, hur 
ett museum och dess utställningar skulle vara inrättade. Det zoologiska museet 
i Paris delade med det naturhistoriska museet i Hamburg felet att vara byggt 
kring en enda stor sal med det mesta på dess bottenplan.76 Två museer som 
väckte Jägerskiölds uppskattning var de i Bremen och Lübeck: ”Lübeck riktigt 
gott men ej stort, mindre än Gbgs”.77 Det var i Bremen och Lübeck Jägerskiöld 
fann de bästa exemplen. Han ansåg visserligen de biologiska grupperna i Bre-
mens museum något för hopträngda, men hans omdöme om detta museum löd 
ändå: ”ett herrligt skådemuseum mycket besökt”.78 

I november samma år besökte Jägerskiöld och arkitekten Ernst Torulf olika 
museer, i Stockholm det nya Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet 
och i Kristiania Zoologiska museet.79 Om de båda resenärernas omedelbara in-
tryck av dessa museer har vi ingen kännedom. I sina minnen kunde Jägerskiöld 
emellertid berätta att vad Torulf och han lärt av det nybyggda Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm mest var negativt. Vad de lärt vid de andra museerna 
under denna resa lämnade han inte några besked om.80 Jägerskiöld gjorde under 
sitt besök på det nya Naturhistoriska riksmuseet vid Frescati1912 mest negativa 
erfarenheter. Det kan delvis ha berott på att byggnaden ännu inte var färdig. 
Senare måste han emellertid ha haft anledning att studera Riksmuseets olika 
utställningar. Vad man saknar är en skildring av vilka intryck de gjorde. Det är 
tydligt att det endast var i ett fåtal museer som Jägerskiöld under resorna 1912 
fann förebilder eller inspiration för sina egna planer. Utställningarna i museerna 
på kontinenten var karakteristiska för 1800-talets naturhistoriska museer. Den 
enda påtagliga nyheten som Jägerskiöld fastnade för var Bremenmuseets diora-
mor. Vad vi också konstaterar är att han inte fann någon utställning som fångade 
hans intresse på liknande sätt som i det naturhistoriska museet i London 1903. 

76  Skrivelse 6/5 1912 till styrelsen för Göteborgs Museum. Kopiebok nr  9, 265. 
Göteborgs naturhistoriska museums arkiv.

77  Museianteckningar Resan 1912.

78  ”Om det naturhistoriska museet i Slottsskogen och modernt museiväsen”. Stolpar till föreläsning av 
L.A. Jägerskiöld. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Arkiv nr 48: Jägerskiöld 1943, 379–381.

79  Brev till Christer Aurivillius, Vetenskapsakademin, 9 /11 1914. Göteborgs naturhistoriska museums 
arkiv. Kopiebok nr 10, 375.: Brev 9/11 1914 till styresmannen för Nordiska museet Dr Gustaf Upmark. 
Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 10, 376: PM rörande min studieresa 12-16/11. 
Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 10, 385.

80  Jägerskiöld 1943, 336. 
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Beslut om nytt naturhistoriskt museum

Utvecklingen fram till tiden före första världskriget ledde till en bred uppslut-
ning i ledande kretsar i samhället kring föreställningen att naturvetenskapen 
både hade en praktisk betydelse och ett ideellt värde. Det oskarianska samhället 
bestod av två toppskikt, dels den sedan länge etablerade ämbetsmannakåren, 
dels industrialismens disponenter och bankirer. Vetenskapsmannen – i många 
avseenden typen för en ämbetsman - framstod som sinnebilden för enigheten 
mellan staten och industrin. Gunnar Eriksson har framhållit hur vetenskapen av 
samhällseliten uppfattades som en enande kraft inom nationen.81 

Majoriteten av ledamöterna i styrelsen för Göteborgs Museum vid tiden 
för besluten om det nya naturhistoriska museet är ett utmärkt exempel på den 
klass av näringslivets toppgestalter som Eriksson framhållit. De handelns och 
industrins män, som satt i museets styrelse, kunde också i Jägerskiöld se det slags 
ämbetsman de hyste förtroende för. 

Styrelsens arbete leddes karakteristiskt av en ämbetsman och friherre, lands-
hövding Gustaf Lagerbring, en person med bred erfarenhet.82 Lagerbring till-
hörde från 1905 första kammarens moderata parti, där han ingick i en reform-
vänlig minoritet.83 I kretsen av styrelseledamöter fanns dessutom högskolans 
rektor Ludwig Stavenow, en framträdande ämbetsmannagestalt.84 

Bland de övriga styrelseledamöterna fanns en rad mycket framstående per-
soner, en av dem med en historisk roll som företagsgrundare, grosshandlare 
Knut J:son Mark, ledamot i museistyrelsen den långa tiden från 1908 till1944. 

81  Eriksson 1978, 197-198.

82  Innan Lagerbring blev landshövding, hade han under tio års tid varit verkställande direktör vid 
försäkringsbolaget Skandia. Åren 1894-1896 hade han varit ledamot av Riksdagens andra kammare och 
därpå fram till 1913 ledamot av första kammaren. Svenskt biografiskt lexikon. Bd 22. Stockholm 1977-1979, 
83-86.

83  Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 
12. Höganäs, 1993, 64.

84  Ludwig Stavenow var Göteborgs Högskolas rektor åren 1909-1914. Då Stavenow 1914 lämnade 
Göteborg för Uppsala, efterträddes han av Otto Sylwan. Svenskt biografiskt lexikon. Bd 17. Stockholm, 
1969, 217, 580: Stavenow var enligt Jägerskiöld en av dem som haft särskilt stor betydelse för att driva fram 
besluten om det nya naturhistoriska museet. I oktober 1914 skrev Jägerskiöld till Stavenow i Uppsala och 
tackade honom för hans insatser för det naturhistoriska museet: ”utan ditt vägande ord skulle saken från 
början kommit i helt andra enligt min tro – mindre – lyckliga spår.” Brev till Ludvig Stavenow från Leonard 
Jägerskiöld  7/10 1914. Uppsala universitetsbibliotek. Handskriftssamlingen. Ludvig Stavenows brevsam-
ling: Jägerskiöld återkom härtill även i ett brev till Stavenow på dennes 70-årsdag: ”Jag kommer aldrig att 
glömma den kraftiga hjälp, som du i tiden gav, när det gällde om konstmuseet eller det naturhistoriska först 
skulle byggas.” Brev till Ludvig Stavenow från Leonard Jägerskiöld  19/11 1934. Uppsala universitetsbiblio-
tek. Handskriftsamlingen. Ludvig Stavenows brevsamling. 
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Som direktör i ett av Göteborgs största företag, Gamlestadens Fabriker AB, del-
tog han 1907 i grundandet av AB Svenska Kullagerfabriken (SKF). SKF skulle 
under tiden före första världskriget komma att expandera starkt på den interna-
tionella marknaden, med egna försäljningsbolag i en rad länder. Mark som var 
politiskt liberal, intog även en ledande ställning i Göteborgs offentliga liv.85 

Johan Ekman var ledamot av styrelsen för Göteborgs Museum åren 1902 - 
1919 och dess vice ordförande åren 1905-1919. Han tillhörde en av de ledande 
familjerna inom svenskt näringsliv. Ekman var i likhet med Knut J:son Mark 
liberal och var åren 1906 -1911 ledamot av Riksdagens andra kammare och 
1912 - 1919 ledamot av första kammaren.86 

Mark och Ekman var personer med betydande internationell orientering. 
Mark hade efter avslutade handelsstudier i Berlin redan åren 1890 och 1891 
på studieresor och under praktik besökt England och USA.87 Ekmans företag, 
Handelsfirman Ekman & Co hade egna kontor i London, Manchester, Paris, 
Shanghai, Tokio, Osaka och Buenos Aires.88 

Ledamöterna i museets styrelse hade betydande internationell orientering 
och har sannolikt tagit intryck av musernas betydelse i de stora världsstäderna. 

Det låg i dessa mäns intresse att överbrygga klassmotsättningar och att skapa 
politisk stabilitet. Om de lyckades förmå Göteborgs stad att besluta att ge den 
naturhistoriska avdelningen ett nytt eget hem med rymliga lokaler för publi-
ken, skulle detta betyda ett bidrag till den samförståndsanda som eftersträvades. 
Jag har i det föregående erinrat om Per Nyströms iakttagelser kring det liberala 
inflytandet i Göteborg. Det är signifikativt hur starkt det liberala inflytandet var 
i museistyrelsen, representerat av de båda inflytelserika gestalterna Mark och 
Ekman, medan Lagerbring, styrelsens ordförande, hade en bakgrund som hö-
gersinnad eller konservativ. Jägerskiöld hade själv tydliga liberala sympatier och 
tillhörde fram till 1918 styrelsen för liberala Uppsala Nya Tidning.89 

Modern forskning påvisar skillnaden mellan klassisk och yngre liberalism i 
förhållande till frågan om de lägre samhällsklasserna och moralen. Medan fö-
reträdare för klassisk liberalism främst verkade för övervakning och tillsyn över 

85  Svenskt biografiskt lexikon. Bd 25. Stockholm 1985-1987, 162-164: Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk 
på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd13. Höganäs, 1994, 87: Fritz, 252, 253, 256, 
257.

86  Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd.  Bd 5. 
Höganäs, 1991, 337: Svenskt biografiskt lexikon. Bd 13. Stockholm, 1955, 123-125. 

87  Svenskt biografiskt lexikon. Bd 25, 162. 

88  Svenskt biografiskt lexikon. Bd 13, 123 -125.

89  Svenskt biografiskt lexikon. Bd  20, 514-515.
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de fattigas omgivning, var detta inte tillräckligt för den yngre liberalismen. Det 
fanns ett behov av att hos alla samhällsklasser odla den egna moraliska kapa-
citeten. Staten hade i detta perspektiv till uppgift att erbjuda fria individer de 
perspektiv och de resurser som fordrades.90  

Göteborgs Museum intog efter sekelskiftet 1900 en betydande position i 
svenskt museiväsen. Dess ställning bekräftades av att det i februari 1907 var värd 
för det första svenska museimannamötet. Samma år gjorde museistyrelsen en 
utredning som visade att samlingarna var i oavbruten tillväxt och att lokalerna 
inte längre var tillräckliga. Utredningen ledde fram till att det borde byggas ett 
nytt naturhistoriskt museum ”på annan plats inom staden.” 91 

Besluten bakom tillkomsten av det naturhistoriska museets byggnad fattades 
av Göteborgs stadsfullmäktige efter förslag av museistyrelsen. Före 1971 före-
kom ingen kommunstyrelse. Då fanns en av fullmäktige tillsatt drätselkammare 
med uppgifter främst av förvaltande och ekonomisk natur. Några eventuella 
museiärenden i drätselkammaren har inte ingått i min undersökning. 

Många frågor som senare kom under de kommunala myndigheternas för-
valtning, behandlades inom den 1872 bildade Merkantila föreningen. Denna 
sammanslutning hade ett starkt begränsat medlemsantal och bestod av stadens 
tongivande köpmän, industriidkare och ämbetsmän. Den hade till ändamål: ”att 
genom ömsesidigt utbyte av åsikter bidraga till lösningen av merkantila och 
sociala frågor, i synnerhet sådana, som för vårt land och vår kommun äga en 
större betydelse.”92 Bland föreningens medlemmar återfinns inte oväntat några 
av ledamöterna i museistyrelsen, Knut Mark, Johan Ekman, Olof Melin.93 Ytter-
ligare en gruppering av betydelse under de diskussioner som föregick beslutet 
om museibyggnaden var Stadsfullmäktiges diskussionsklubb. Den var till för att 
bereda fullmäktigeledamöterna tillfälle att ”från olika synpunkter” skärskåda 
kommunala frågor.94 Det anmärkningsvärda och beklagliga är att huvuddelen 

90  Bennett, 28-29.

91  Redan 1906 påtalades lokalernas otillräcklighet. De erbjöd inte tillräckligt utrymme för de zoologiska 
samlingarna. Dessutom saknades en föreläsningssal. Göteborgs Museum, Årstryck 1907. Göteborg, 1907, 
25: Den 25 juni 1907 utfärdades vid Göteborgs Museum ett rekommendationsbrev för arkitekt Charles 
Lindholm inför en resa till Tyskland där han skulle studera zoologiska museer inför planeringen av ett nytt 
naturhistoriskt museum i Göteborg. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 4, 30.

92  Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1683-1962. I.1. Göteborg, 1963, 370.  

93  Anders O. Elliot, Merkantila föreningen i Göteborg 1872 - 1912. Göteborg, 1912, 21-23.

94  T. Petri, Kommunalförvaltningen i Göteborg: En översikt vid trehundraårsjubileet 1923. U.o, u.å, 122-179, 
143.
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av de arkiv som bildats av dessa båda sammanslutningar inte kunnat påträffas.95 
De i realiteten avgörande diskussionerna före beslutet i frågan om det natur-

historiska museet kan ha ägt rum i Merkantila föreningen och i Stadsfullmäkti-
ges diskussionsklubb utan att ha lämnat några protokoll eller sammanträdesan-
teckningar efter sig. Ärendet kan ha varit väl förankrat, innan det kom upp till 
behandling i stadsfullmäktige. Inblicken i de frågor och synpunkter som varit 
uppe på tidigt stadium i debatten kan ha varit förbehållen en begränsad krets av 
de mest inflytelserika personerna i staden. 

Efter en rad utredningar inom Göteborgs Museum gjorde museistyrelsen 
den 2 november 1912 en framställning till stadsfullmäktige om anslag för att 
bereda utrymme åt samlingarna. Lokalerna räckte enligt museistyrelsen inte 
längre till. Det var en skrivelse på tre sidor, inledd med en påminnelse om 
att styrelsen i flera tidigare till stadsfullmäktige ställda årsberättelser framhållit 
behovet av ökat utrymme. Framför allt betonades behovet av plats för museets 
växande samlingar. Dessa var i oavbruten tillväxt. Museistyrelsen erinrade om 
allmänhetens uppskattning av museet och om samlingarnas roll som åskåd-
ningsmaterial inom undervisningen på högre och lägre nivå. Av en bilaga till 
skrivelsen framgick den zoologiska avdelningens planer. Dessa gick ut på att 
skådesamlingen skulle ordnas på mer ändamålsenligt sätt och samtidigt ges ett 
vidare innehåll. Som exempel nämndes västkustens havsdjur. Dessutom skulle 
fler biologiska grupper visas. Olika beredningar och tillkallade sakkunniga hade 
arbetat på en lösning av museets lokalfråga. De hade alla påvisat nödvändigheten 
att bryta ut någon av avdelningarna i museihuset och uppföra en särskild bygg-
nad för denna avdelning. Antingen konstsamlingarna eller de naturhistoriska 
samlingarna behövde flytta. Byggnadsritningar och kostnadsberäkningar hade 
gjorts, men inom museistyrelsen var meningarna delade om vilken avdelning 
som borde flyttas. Styrelsen utfäste sig emellertid att efter ytterligare utredning 
av de museitekniska frågorna inom kort lägga fram förslag om den lämpligaste 
vägen. Styrelsen hemställde om ett anslag om 350 000 kronor.96 

När stadsfullmäktige inför sitt beslut den 19 mars 1913 diskuterade förslaget 
om ny museibyggnad, ifrågasatte en av ledamöterna museernas betydelse för 
de stora grupperna i samhället. Mot denna synpunkt genmälde fullmäktiges 
vice ordförande att museerna i högsta grad var en kulturanstalt för de bredare 
folklagren: ”Jag tror det är lyckligt,” tillade han, ”att ha något som tävlar med 

95  Förteckning över stadsfullmäktiges diskussionsklubbs arkiv. Protokoll och kallelser. A I. 1947-56. Kas-
saböcker G I 1909-1927. Göteborgs stadsarkiv.

96  Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1912, No 327 A, 3-8. 
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kinematograferna”.97 Det rådde en oro att inte befolkningen tillägnade sig ci-
vilisationens värden. 

Stadsfullmäktige besvarade framställningen positivt, trots att museistyrelsen 
inte varit enig. Fullmäktige beslöt bevilja ett anslag om 

325 000 kronor men uppdrog samtidigt åt museistyrelsen att inom ett års tid 
återkomma till fullmäktige och redovisa fullt utförda alternativa förslag.98 

Museistyrelsen redovisade sin utredning i februari 1914.99 Styrelsen hade då 
studerat två alternativ som innebar en ny byggnad antingen för museets natur-
historiska avdelning eller för dess konstavdelning. Båda alternativen belystes av 
ritningar och åtföljdes av kostnadsberäkningar. Alternativ 1, ny naturhistorisk 
museibyggnad, beräknades kosta 355 000 kronor och erbjuda ett utrymme om 
3 626 kvadratmeter. Den föreslogs ligga på just den plats i Slottsskogsparken 
där den senare förverkligades, en höjdplatå närmast väster om stora entrén till 
parken. Genom att flytta den naturhistoriska verksamheten skulle de övriga 
avdelningarna ges större utrymme i den gamla byggnaden. Detta skulle för 
konstavdelningens del innebära en ökning med 1 614 kvadratmeter, för övriga 
avdelningars del en mindre ökning. Det andra alternativet betydde att ett nytt 
konstmuseum skulle byggas till en kostnad om 485 000 kronor. Konstmuseets 
byggnad som skulle ligga på ett område kallat Johanneberg vid Södra vägen, 
erbjöd en yta om 3 478 kvadratmeter. Enheterna för zoologi, botanik och mi-
neralogi skulle genom denna lösning få ett utrymme i den gamla byggnaden 
motsvarande endast 3 070 kvadratmeter.100 

Stadsfullmäktige beslöt bemyndiga museistyrelsen att använda det tidigare 
beviljade anslaget om 325 000 kronor med uppkomna räntor för att på grund-
val av arkitekten Ernst Torulfs ritningar i Slottsskogen uppföra en nybyggnad 
för de naturhistoriska samlingarna.101 

Vilka var bevekelsegrunderna bakom beslutet om en ny byggnad för den 
naturhistoriska avdelningen? Hur motiverade man att just denna avdelning 
skulle flyttas ut ur gemenskapen i Ostindiska kompaniets byggnad? Vid ett till-
fälle förekom förslag om att konstsamlingarna tillsammans med de historiska 
och de numismatiska samlingarna som en enhet skulle flytta ut, medan de zoo-
logiska, botaniska och mineralogiska samlingarna tillsammans med de etnogra-

97  Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1913. Yttranden vid Stadsfullmäktiges sammanträden. Häfte 5, 7.

98  Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1913. Protokoll nr  5, par. 5, den 19 mars 1913.

99  Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1914, N:o 51: Göteborgs Museum, Årstryck 1915, 17-18.

100  Ibid., 2-3.

101  Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1914.  Protokoll N:o 14, par. 13, den 1 oktober 1914.
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fiska samlingarna skulle stanna kvar.102 För intendenten och för konservatorn 
vid den naturhistoriska avdelningen var det kanske inte huvudsaken, om det var 
konstavdelningen eller den naturhistoriska avdelningen som skulle flytta. För 
Jägerskiöld tycks det ha varit bristen på utrymme som upplevdes som särskilt 
kritiskt.103 

Efter sitt besök i Natural History Museum i London 1903 hade Jägerskiöld, 
som skildrats i det föregående, framhållit betydelsen av en ny sorts zoologiska 
museer. Där skulle verkningarna av naturlagarna visas. Det beskrivande perspek-
tivet skulle ersättas av ett kausalt perspektiv. Nio år senare var detta en paroll 
som Jägerskiöld inte fann för gott att aktualisera inför frågan om de nödvändiga 
nya lokalerna för den naturhistoriska verksamheten. Han hade nu blivit bekant 
med de stämningar som rådde i Göteborg. Han hade 1907 nåtts av budskapet 
från biskoparna och högskolans rektor om att vetenskapen var underordnad 
tron. Jägerskiöld måste ha dragit slutsatsen: Göteborg var vid denna tid inte 
platsen där framgång stod att vinna genom en materialistisk förkunnelse.

Museistyrelsen ställde 1914 det naturhistoriska museets behov framför 
konstmuseets. Den naturhistoriska verksamheten utgjorde, menade man, ”ett 
helt för sig”. Konstverk och kulturhistoriska föremål hörde däremot samman 
som alster av mänsklig odling. Det var outvecklat att sammanföra kulturföremå-
len med djuren. Valsamlingen spred en lukt som inte var passande. Museer där 
konst- och kulturhistoriska samlingar förekom tillsammans med naturhistoris-
ka samlingar, tillhörde ett ”primitivt museistadium”. Museistyrelsen förklarade: 
”Också äro på alla andra håll, där museiväsendet kommit över begynnelsesta-
diet, de naturhistoriska samlingarna sammanförda i en särskild museibyggnad”. 
Styrelsen ansåg det ”från museisynpunkt” vara långt mindre angeläget att flytta 
ut konsten än naturen.104 

Styrelsen anlade dessutom en annan aspekt, den talade om en social musei-
synpunkt. Ett naturhistoriskt museum skulle framför allt med den föreslagna 
placeringen i Slottsskogen ha stora fördelar. Slottsskogen beskrevs som en folk-
park. De naturhistoriska samlingarna skulle i denna omgivning vinna ökad 

102  Göteborgs Museums arkiv. Bilaga R till styrelsens protokoll no 6 13/5 1913. Göteborgs Museum. 
Protokoll med bilagor (AI:35) Styrelsens protokoll 1913–V–13. Göteborgs stadsarkiv.

103  ”Museibygget dryftas från alla håll, och ngt blir väl gjort, antagligen kommer Konsten eller möjligen 
vi ut. I vilket fall som helst blir här ju bättre än förut.” Brev från L.A. Jägerskiöld till konservator Hilmer 
Skog 28/9 1912. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 9, 347: ”Ska nu få 325 000  dvs 
kommittén har föreslagit Stadsfullmäktige att bevilja detta ur  Rehnströmska fonden. Om det blir vi eller 
Konsten det vete fan men vem det blir så lättar det.” Brev från L.A. Jägerskiöld till konservator Hilmer Skog 
24/2 1913. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 9, 474.

104  Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1914. N:o 51, 6.
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betydelse ”från folkuppfostringssynpunkt”. De skulle tala till bredare lager av 
befolkningen. Någon motsvarande vinst skulle man inte göra genom en ny 
museibyggnad för konstsamlingar på Johanneberg.105

Styrelsen satte också in sitt förslag i ett framtidsperspektiv. Förr eller senare 
skulle det av utrymmesskäl bli nödvändigt att både de naturhistoriska samling-
arna och konstsamlingarna flyttades. Då skulle den dåvarande museibyggnaden 
komma att rymma endast vad man benämnde ”de egentliga kulturhistoriska 
samlingarna”. Den gamla byggnaden skulle, menade styrelsen, genom sin histo-
riska karaktär och de traditioner som är knutna vid Ostindiska kompaniets hus 
bli ”en utomordentligt passande bostad.”106 

1914 uppdrog museistyrelsen åt en byggnadskommitté att påbörja nybygg-
nadsarbetet efter förslagsritningar av arkitekten Ernst Torulf.107 Museibygget 
föregicks av omsorgsfulla förberedelser. Uppgiften var att bygga ett nytt mu-
seum, i överensstämmelse med gällande fordringar på museiområdet. Genom 
studiebesök gjordes erfarenheter av standarden vid stora museer utomlands. 
Sakkunskapen förordade särskilda skådesamlingar som skulle tjäna allmänheten, 
medan det vetenskapliga materialet skulle förvaras i magasin.

Sakkunnigutlåtanden över planerna för ett nytt naturhistoriskt museum in-
hämtades. Det var Jägerskiölds kolleger Adolf Appellöf och Hans Wallengren, 
som yttrade sig över förslaget om nytt museum.108 Både Appellöf och Wallen-
gren hade egna erfarenheter som tidigare museiintendenter, Appellöf i Bergen 
och Wallengren i Malmö.109 I sitt yttrande över planerna för det nya museet i 
Göteborg erinrade Appellöf om principen att i ett museums utställningar en-
dast rymma det material som är av särskilt intresse för allmänheten, till skillnad 
från det vetenskapliga materialet som skall förvaras i magasin. Han ansåg att 
utställningen skulle vara en lärobok, där illustrationerna utgjordes av föremålen 
själva. I konsekvens härmed skulle föremålen vara försedda med förklarande 

105  Ibid., 7.

106  Ibid., 7.

107  Göteborgs Museum,  Årstryck 1915, 17-18: Jägerskiöld 1924 , 6, 9: Utarbetade ritningar av Ernst 
Torulf  finns bevarade från 1914. Originalritningar och handlingar angående nybyggnad av Naturhistoriska 
museet i Slottsskogen. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv nr 791. Dessa ritningar har dock inte stu-
derats ingående. Jag har begränsat mig till de slutliga ritningarna som presenteras i kapitel 4.

108  Hans Wallengren var sedan 1908 en av innehavarna av de båda professurerna i zoologi i Lund. Adolf 
Appellöf erhöll två år senare den ena av två professurer  i zoologi vid universitet i Uppsala. Söderqvist, 37, 
119.

109   Wallengren innehade åren före 1908 en befattning som föreståndare och vetenskaplig assistent vid 
Malmö museums naturhistoriska avdelning. Malmö museum 1841-1941, 13: Appellöf  var under 1890-talet 
och fram till 1910 intendent och professor vid Bergens museum. Söderqvist, 119-120.
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etiketter. Dessa kunde emellertid ersättas av en ”förare” i form av en bok. Djur 
som inte var tillräckligt stora att visas kunde ersättas med ”modeller framstäl-
lande deras anatomiska utveckling”.110 

Wallengren skiljde på ”de populariserande utställningarna” och ”det veten-
skapliga magasinet”. Han förklarade:

De naturvetenskapliga museernas uppgift har under de senare decen-
nierna i ganska väsentliga hänseenden vidgats och fördjupats. Från 
att åtminstone till huvudsaklig del hava varit magasin, i vilka natur-
föremål för vetenskapligt bruk fått en ny, icke mindre viktig uppgift 
i folkbildningens och skolundervisningens tjänst. Detta senare stäl-
ler naturligtvis alldeles särskilda krav på samlingarnas montering och 
uppställning samt i följd därav också på museilokalerna.111

110  Utlåtande från A. Appellöf den 3 maj 1914. Göteborgs stadsarkiv. Göteborgs museums arkiv. Diarier 
1914 (CI:27). 

111  Utlåtande från Hans Wallengren den 3 juni 1914. Göteborgs stadsarkiv. Göteborgs museums arkiv. 
Diarier 1914 (CI:27).
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4. Den nya museibyggnaden

Detta kapitel rymmer en beskrivning av den byggnad som sedan 1920-talet 
varit Göteborgs naturhistoriska museums hem. Byggnaden står oförändrad kvar 
men med en betydelsefull förändring, en stor tillbyggnad under 1980-talet på 
museets södra sida.1 Ett bevarat äldre byggnadsverk är i sig själv en källa till kun-
skap. Det står under sitt hölje av en senare tids förändringar som en kvarleva att 
tolkas av senare generationer.2 Glömda är ansträngningarna och den långa tid 
som lett fram till byggnadens fullbordan. 

Om vi talar om ett äldre byggnadsverk som oförändrat, ser vi främst till 
dess rent fysiska kvalitet. Vi bortser från materialens åldrande tillsammans med 
de många knappt märkbara förändringar som är resultat av en lång tids olika 
underhållsåtgärder. Men än viktigare är att upplevelsen av en byggnad förändras 
till följd av att nya generationers horisont förskjuts. Efterhand som tiden går, 
betraktar vi en byggnad med en förändrad blick. Som konstnärligt alster kan en 
byggnad sägas tillhöra både nuet och det förgångna, dess tidigare och nuvarande 
roll påverkar varandra. 

En byggnad uppfattas i sitt sammanhang med placeringen i landskapet eller 
stadsbilden. Förändringar av stadsbilden inverkar på vår uppfattning av äld-
re byggnadsverk. Upplevelsen påverkas av nytillkomna byggnader och andra 
förändringar i omgivningen. En tolkning av vad ett byggnadsverk uttrycker 
grundar sig på förhållandet mellan förtrogenhet och främlingskap. Vi är i vår 
tid förtrogna med byggnader som är samtida med det naturhistoriska museet i 
Göteborg, både genom deras existens i vår vardag och förmedlade genom do-
kumentation i bild och text. Vi möter och betraktar äldre byggnader med vår 
tids värderingar. Vår utblick avgränsas av vår bakgrund. Med kunskap om en 
byggnads tid och historia når vi en erfarenhet som vidgar vår horisont.

1  Tillbyggnaden i söder utfördes efter ritningar av Bo Cederlöfs arkitektkontor. Vid utformningen har 
hänsyn tagits till den ursprungliga byggnaden vars arkitektoniska värden anses ha blivit väl tillvaratagna. 
Bengt Hubendick, ”Naturhistoriska museets tillbyggnad”, Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 
1981. Göteborg, 1981, 26.

2  Lowenthal, 242, 248: Jämför även Michael Stanford, en  bland många som gjort den ibland nödvändiga 
påminnelsen om att kvarlevor inte talar. Händelser har lämnat spår efter sig, men  antingen de är benrester, 
slott eller dokument är de stumma. Det är vi som avgör vad de betyder. Michael Stanford, Handbok i histo-
riska studier  (1994).Sv. övers. Lund, 1995, 186.
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Byggnadstiden

I juni 1916 tecknades kontrakt om det nya naturhistoriska museets uppförande 
i Göteborg.3 Museistyrelsen såg ljust på planernas genomförande och deklare-
rade att ”det redan påbörjade arbetet med uppförandet av ny byggnad för musei 
naturhistoriska samlingar synes betryggat, sedan dels Stadsfullmäktige beviljat 
ett fyllnadsanslag av 160 000 kronor kronor och dels enskilda givare till samma 
arbete donerat 100 000 kronor.”4 

1918 levde museistyrelsen i föreställningen att byggnaden skulle komma att 
stå färdig samma år.5 Styrelsen fick garantier om ytterligare 160 000 kronor för 
byggnaden.6 Flyttningen från Ostindiska huset började i mindre omfattning 
1918 men kom igång på allvar först 1921 och pågick till ett par månader före 
invigningen den 8 juli 1923.7 

Den långa tid som förflöt mellan byggets påbörjande och slut, förklaras av 
den oro som rådde i världen. Första världskriget medförde visserligen en stor-
artad högkonjunktur för svensk exportindustri och rederinäring, men samtidigt 
följde brist på spannmål, petroleum och kreatursfoder. Livsmedelsexporten till 
Tyskland ledde till brist på mat bland stora delar av den svenska befolkningen. 
Mot slutet av kriget rådde svält. Våren 1917 var hungerdemonstrationernas tid. 
I april och maj 1917 demonstrerade massorna i Göteborg, det uppstod orolig-
heter och den 5 maj utkommenderades militär från kasernerna.8 

I november 1918 gav Jägerskiöld sin beskrivning av situationen i ett brev till 
en kollega i Köpenhamn: ”Vi ha fått fred men ej frid här i världen. För närva-
rande är här mycket dålig mecenattid. Börs och allt är under bolsjevikfruktans 
inflytande. Men det går väl över.”9 

I december 1919 infördes en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
vari omtalades att det nya museets exteriör nu var i det närmaste färdig, medan 

3  Jägerskiöld 1924, 4.

4  Donatorer var statsrådet Dan Broström och hans mor fru Matilda Broström, löjtnant Gösta Fraenckel, 
bankdirektör Herman Mannheimer, fru Emily Wijk och herr Hjalmar Wijk som skänkte 20 000 kronor 
var. Göteborgs Museum, Årstryck 1917. Göteborg, 1917, 19, 31.

5  Göteborgs Museum, Årstryck 1918. Göteborg, 1918, 21.

6  Göteborgs Museum, Årstryck 1919. Göteborg, 1919, 21

7  Jägerskiöld 1924, 6.

8  Eriksson 1985, 220-221: Den svenska historien. Del 9, 248-249. Martin  Fritz anser att hungerupproret 
tog sig särskilt våldsamma former i Göteborg: ”Det gamla samhället satte fortfarande sin prägel på Göte-
borg”. Fritz, 307. 

9  Brev till Th. Mortensen, 14/11 1918. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 13, 15
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inredningsarbetena däremot inte var på långt när avslutade. Den förestående 
inflyttningen beskrevs som ett ”verkligt jättearbete”. Man beräknade att det 
skulle ta ett par år att flytta och ordna samlingarna.10 

1921 kom den första stora efterkrigsdepressionen, med en tredjedel av fack-
föreningarnas medlemmar utan arbete vintern 1921–22.11 I januari 1921 be-
rättade Jägerskiöld i ett brev till Hans Wallengren i Lund: ”Mitt bygge skrider 
framåt säkert men rätt långsamt.”12 Den 11 juli samma år var Jägerskiöld nöd-
sakad att skriva till en av museets donatorer med en påminnelse om ett belopp 
om 5 000 kronor som denne 1918 förbundit sig att utbetala till museet.13 Pen-
ningsumman inflöt från donatorn prompt, redan efter en vecka.14 En månad 
senare såg sig Jägerskiöld emellertid tvungen att meddela styrelsen att det rådde 
brist på medel för inflyttning i den nya museibyggnaden. Förklaringen var att 
inte alla enskilda tecknare av bidrag kunnat fullgöra sina åtaganden.15 Men bara 
ett halvår därefter såg Jägerskiöld åter ganska ljust på utsikterna att föra musei-
bygget i hamn. Han berättade för vännen Ivar Trädgårdh: ”Flyttningen är i full 
gång och sommaren 1923 hoppas jag få visa svenska folket – dit jag även tillåter 
mig att räkna dig och den övriga professorspopulasen – hur ett naturhistoriskt 
museum skall se ut.”16 

Hösten 1922 var flyttningen ett faktum.17 Jägerskiöld och hans medarbetare 
hade lämnat de trånga lokalerna i Ostindiska huset bakom sig. Nu pågick se-
dan länge installationen av skådesamlingen i den nya byggnaden. Benämningen 
”naturhistoriska museet” användes emellertid officiellt först 193618. 

Förberedelser för utställningen i den nya byggnaden gjordes med början 

10  Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning  6/12 1919. 

11  Michael Linton, Sveriges historie. Aarhus, 1994, 118.

12  Brev till Hans Wallengren  25/1 1921. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 14, 
326.

13  Brev till Douglas Dickson  11/7 1921. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 14, 
487 A.  

14  Brev till Douglas Dickson den 18/7 1921. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 
14, 491 A.

15  Brev till styrelsen för Göteborgs Museum  19/8 1921. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. 
Kopiebok nr 15, 3. 

16  Brev till Ivar Trädgårdh  3/5 1922. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 15, 392 D.

17  Jägerskiöld anmälde museets nya adress. Brev till Postdirektören, Göteborg 1, 4/11 1922. Göteborgs 
naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 16, 108: Jägerskiöld berättade i brev till sin mor om museets 
flyttning: ”mitt nya museum”. Brev från Leonard Jägerskiöld till Augusta Ramsay 12/11 1922. Riksarkivet. 
Jägerskiöldska släktarkivet. Kapsel: Korrespondens Augusta Ramsay. 

18   Mathiasson, 52.
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redan efter beslutet om nybyggnad. Våren 1915, året efter stadsfullmäktiges 
principbeslut om den nya byggnaden, var preparatorn, Elisabet Petersson, för 
museets räkning sysselsatt med insamling vid Kristineberg.19 Hon arbetade vi-
dare under sommarmånaderna med att ordna och montera dessa samlingar. 
Insamlingen som gjordes med direkt sikte på skådesamlingen i det nya museet, 
fortsatte ett par år senare vid den biologiska stationen i Trondheim varifrån hon 
förde hem ”högst betydande samlingar av därvarande intressanta djurvärld.”20 

Ett stort och för den framtida utställningens attraktivitet betydelsefullt ar-
bete sattes i verket 1919, dioramorna över svensk natur. Det hade blivit möjligt 
tack vare att direktör Gustaf Werner ställt ett belopp om hela 50 000 kronor 
till förfogande.21 Arbetet på dioramorna skulle komma att fortgå i etapper och 
sträcka sig över lång tid. Museets konservator Hilmer Skoog började på som-
maren 1919 att preparera material för dioramorna. 22 I maj 1920 fick Carl-Olof 
Gylling ansvar för det omfattande arbetet.23 

Gylling som var intendent för den naturhistoriska avdelningen vid Malmö 
museum, hade en bred erfarenhet som museiman. Jägerskiölds kontakter med 
Gylling sträckte sig långt tillbaka. Vid tiden kring 1907 syns det även ha varit 
frågan om att inrätta en tjänst för honom vid Göteborgs museum.24 

Det föll på amanuensen Paul Henricis lott att svara för flyttningen av sam-
lingarna från Ostindiska huset. Han svarade också till stor del för inordnandet 
av materialet i det nya museets utställning.25 Den mineralogiska avdelningens 
samlingar hade under flera år legat nedpackade. I maj 1922 hade uppställningen 
i de nya lokalerna påbörjats.26 Nyuppställningen av den mineralogiska delen av 
utställningen hann däremot inte bli färdig till invigningen. Man lyckades dock 
utarbeta nya etiketter och ge plats även för ”prydnadsstenar”.27

19  Göteborgs Museum, Årstryck 1916. Göteborg, 1916, 43. 

20  Skrivelse till Göteborgs Museums styrelse 7/5 1917. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Ko-
piebok nr 12, 139: Göteborgs Museum. Årstryck 1918. Göteborg, 1918, 50.

21  Göteborgs Museum. Årstryck 1920. Göteborg, 1920, 30.

22  Anteckningar av konservator Hilmer Skoog i juli och oktober 1919. Journal fr 1904-1924. Arbeten 
för Museum 1904-1924. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv nr 368.

23  I årsberättelsen för år 1920 meddelade Jägerskiöld: ”Från sista veckan i maj till 20 oktober vistades in-
tendenten Gylling i Göteborg i det nya museet.” Göteborgs Museum, Årstryck 1921. Göteborg, 1921, 51.

24  Brev till Gylling den 22/10 1907. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok 4, 125. 

25  Göteborgs Museum. Årstryck 1949 och 1950 . Göteborg, 1950, 23-24.

26  Göteborgs Museum. Årstryck 1923. Göteborg, 1923, 70-71.

27   Göteborgs Museum. Årstryck 1924. Göteborg, 1924, 81-82.
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Ett par dagar före öppnandet av museet, den 8 juli 1923, hade museet visats 
för pressen. Tidningarna berättade i stora artiklar om det nya naturhistoriska 
museet. Göteborgs-Tidningen prisade museets sköna läge med dess vackra ut-
sikt. Ernst Torulf berömdes för byggnadens arkitektoniska kvaliteter.28 Göteborgs 
Morgonpost rymde ett stort illustrerat reportage, med porträttfoton av Torulf och 
Jägerskiöld. Artikeln gav en ögonblicksbild av museet under rubriken ”Natur-
historiska museet inviges på söndag: En vandring genom de ståtliga samling-
arna medan golven ännu bonas.”29 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning rymde 
omdömet att Göteborg nu torde ”vara innehavare av ett av de mest moderna, 
vackra och gedigna zoologiska museer som finnas.”30 Tidningarnas omdömen 
var alster av journalister som gav uttryck mer för lekmäns värderingar än för 
sakkunskap och kritik. 

De många gästerna vid den högtidliga invigningen av museet och den upp-
märksamhet museet ägnades i pressen ger en föreställning om den stora bety-
delse museet tillmättes. Vid invigningen den 8 juli 1923 hölls tal av bland andra 
Vetenskapsakademiens preses, professor Einar Lönnberg, inför en stor skara gäs-
ter som utom stadens ledning bland andra också representerade de nordiska 
universiteten och naturhistoriska museerna, sammanlagt över 300 personer.31 
Jägerskiöld redogjorde för museet utveckling.32 Han deklarerade att museet inte 
endast får vara en rent vetenskaplig institution. Det skulle i första hand tjäna 
undervisningen och folkbildningsarbetet.33 Jägerskiöld betonade betydelsen av 
utställningens skönhetsvärden.34 

28  ”Naturhistoriska museet färdigt att öppnas”, Göteborgs-Tidningen  6/7 1923.

29  ”Naturhistoriska museet inviges på söndag: En vandring genom de ståtliga samlingarna medan golven 
ännu bonas”, Göteborgs Morgonpost  6/7 1923.

30  ”Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet invigda: Överlämnade till staden i närvaro av 
framstående representanter för nordisk biologisk forskning”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning  9/7 
1923.

31  Jägerskiöld 1924, 23-24.

32  ”Naturhistoriska museet invigt: En högtidsdag för den svenska naturvetenskapen”, Göteborgs- Tid-
ningen  9/7 1923.

33  Dagens Nyheter  9/7 1923.

34  Av ett referat från invigningen av museet framgår att Jägerskiöld förklarat att man för att göra museet 
populärt måste ta hänsyn även till skönhetsvärdena, när det gällde att flytta in naturen i museisalarna. ”Ett 
märkligt datum i den svenska naturvetenskapens historia: Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs 
naturhistoriska museum invigdes i går”, Göteborgs Morgonpost  9/7 1923.
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Stadsbild

Det naturhistoriska museet var uppfört på en höjd ovanför huvudentrén till 
Slottsskogen.35 Parken som bredde ut sig på en yta om 125 hektar, var av tra-
dition ett uppskattat utflyktsmål och viktigt rekreationsområde för Göteborgs 
växande befolkning, inte minst de fattiga.36 Anlagd på 1870-talet med grupper 
av träd, slingrande vägar, vidsträckta gräsmattor och anlagda dammar var Slotts-
skogen en karakteristisk så kallad landskapspark.37 

Museet var väl beläget och lätt att nå från spårvagnshållplatsen vid Linnéplat-
sen.38 I grannskapet sydväst om Slottsskogen hade anläggningen av Göteborgs 
botaniska trädgård påbörjats för att efter förslag av uppsalabotanikern Rutger 
Sernander omfatta försöksfält, biologiskt demonstrationsfält och naturpark.39 
Öster därom låg Sahlgrenska sjukhuset vars läkarstab om 16 personer ansvarade 
för mer än 500 patienter.40 Till det omedelbara grannskapet hörde även det 
statliga folkskoleseminariet med rektor, elva lektorer, nio lärare i övningsämnen 
och sex lärare i seminariets övningsskola.41 På något längre avstånd och utanför 
synfältet låg Göteborgs högskola och Chalmers tekniska institut, båda vid Vasa-
gatan – en tvärgata till Kungsportsavenyn.

1866 hade den stadsplan fastställts som reglerade Göteborgs utbyggnad öster 
och söder om den ursprungliga staden. Det är på grundval av denna plan som 
den viktiga Östra Hamngatan fick sin fortsättning söderut i Kungsportsavenyn. 
Senare anlades på grundval av samma plan ytterligare en representativ gata sö-

35  Museets placering i en park följde ett utbrett mönster. Ett exempel bland de ledande museerna i värl-
den är Metropolitan Museum of Art vid Central Park i New York, färdigställt 1880. I Stockholm tillkom 
Biologiska museet och Nordiska museet på Djurgården under 1890-talet. Malmö museum som togs i bruk 
1901var en väsentlig del av Slottsparken. Ett museum förstärker en parks ställning som offentlig institution. 
Catharina Nolin, Till stadsbornas nytta och förlustande: Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet. Stock-
holm 1999, 281-286.

36  Carl Rudolf A:son Fredberg, Det gamla Göteborg: Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. D. 
1. Göteborg, 1919, 548: Göteborg En översikt vid trehundraårsjubileet 1923. Göteborg, 1923, (Skrifter utgivna 
till Göteborgs stads trehundraårsjubileum) 119: Göteborg under 300 år: Bilder samlade och beskrivna av Carl 
Lagerberg och Otto Thulin. Göteborg, 1923, 212–213: Nolin, 181-184.

37  Nolin, 186.

38  Professor Johan Gunnar Andersson observerade vid ett besök i Göteborg några år efter museets 
öppnande hur detta i likhet med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm var beläget i en vacker natur-
omgivning men till skillnad från Riksmuseet hade en spårvagnshållplats i omedelbar närhet. Johan Gunnar 
Andersson, ”Göteborg som museistad”, Svenska Dagbladets Söndagsbilaga  5/2 1928

39  Göteborg: En översikt inför trehundraårsjubileet 1923, 120.

40  Ibid., 364-366.

41  Ibid., 877-878.
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derut, Linnégatan, löpande från Järntorget till Linnéplatsen och Slottsskogens 
entré. 1923 fullbordades efter en arkitekttävlan gestaltningen av Götaplatsen, 
Kungsportsavenyns avslutning i söder.42 

Ett viktigt element i planeringen av stadens utbyggnad söderut var den väg 
i öst-västlig riktning som skulle bilda en förbindelseled i det bergiga området 
mellan Götaplatsen och Linnéplatsen.43 1923 fanns inom Ecklesiastikdeparte-
mentet färdiga förslag om att ombilda den högre avdelningen vid det dåvarande 
Chalmers tekniska institut till en teknisk högskola. Det förelåg samtidigt långt 
gångna planer på att lägga denna högskola på ett område invid vägen mellan 
Götaplatsen och Linnéplatsen.44 Det blev också i detta område som den tek-
niska högskolan senare skulle komma att uppföras. 

Vägen mellan Götaplatsen och Linnéplatsen skulle därtill komma att bilda 
tillfarten till Sahlgrenska sjukhusets växande område. Under 1900-talets andra 
hälft skulle denna väg komma att förbinda en rad institutioner vid Göteborgs 
universitets medicinska, odontologiska och matematisk-naturvetenskapliga fa-
kulteter. Med sitt höga läge intog det naturhistoriska museets byggnad en mar-
kant position i den västliga spetsen av detta område. 

Sedan en väg i sydlig riktning med en senare tids skala med flera körfält och 
breda tillfarter kommit att skilja Slottsskogen från Botaniska trädgården, har 
stadsbilden emellertid blivit mycket förändrad. Naturhistoriska museets sam-
hörighet med de vetenskapliga inrättningarna framstår inte längre lika tydligt. 
Avståndet mellan museet och universitetets zoologiska institution är trots detta 
fågelvägen i dag inte större än högst en kilometer, dock med en betydande 
skillnad mellan det rent fysiska och det upplevda avståndet. 

Den nya museibyggnaden hade en god lokalisering, i omedelbar närhet av 
en välkänd plats och en välbekant omgivning. Detta är som Michael Belcher 
framhållit viktigt också från psykologisk synpunkt, ”because people who know 
where they are, and who are on familiar territory, tend to be more confident, 
more relaxed and receptive than those who do not.”45 

Lokaliseringen av det nya naturhistoriska museet kan betraktas som ett ut-
tryck för ett steg på vägen mot en frigörelse av vetenskapen. Det låg inte som 
Ostindiska kompaniets hus, verksamhetens tidigare hem, i stadens kyrkliga, ad-
ministrativa och kommersiella centrum. Det område där det naturhistoriska 

42  Ibid., 44-48, 864.

43  Ibid., 44-48.

44  Ibid., 864.

45  Michael Belcher, Exhibitions in museums. Leicester, 1991, (Leicester museum studies series) 146.
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Bild 2: Karta över Göteborg år 1931. Slottsskogsparken och Botaniska trädgården till söder i kartans 
mitt. Från Slottsskogen och norrut löper Linnégatan in mot Järntorget och stadens mitt. Museet ligger i 
parkens norra del, på kort avstånd från Linnéplatsen och dess spårvagnshållplats. 
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museet fick sin plats, var vid tiden för uppförandet den del av staden där dess 
viktigaste framtidsplaner sattes i verket. Hit lokaliserades vetenskapens institu-
tioner. De må ha varit blygsamma, om vi mäter med vår tids mått, men har vid 
sin tillkomst markerat inträdet i en ny, vetenskapens tid. Vårt land var ivrigt att 
visa sin ställning inom naturvetenskapen och hade före första världskriget be-
trakat sig värdigt att belöna tre av de egna naturvetarna med nobelpris.

 Det naturhistoriska museet låg däremot på avstånd från de förmögnas Lo-
rensberg och stadens kulturella fäste, det nya Götaplatsen. Historikern Per Ny-
ström har i beska ordalag förklarat den sociala segregeringens uttryck i stads-
bilden:

”Armodets barn” hade inget att säga till om i stadens styrelse, där 
grosshandlare och industrimän – tack vare rösträttsskalan – helt skötte 
ruljangsen. / /det byggdes en pampig s.k. stenstad kring Kungsportsa-
venyn och Vasagatan med påfallande många sexrumsvåningar och i 
stadens periferi trästäder - med en över markplanet upplyft källarvå-
ning, en förbättring av Hagamodellen, s.k. landshövdingehus – med 
högst ett rum och kök. Härigenom nådde man fram till en – enligt 
tidens sätt att se – nära nog idealiskt segregerad stad med lugna sy-
rendoftande, centrala stadsdelar för fint folk och på lämpligt avstånd 
därifrån överbefolkade arbetarkvarter i Gårda, Redbergslid, Masthug-
get och Majorna.46 

Museibyggnadens struktur

Naturhistoriska museets arkitekt Ernst Torulf som var född 1872 hade 1888–96 
utbildats vid Chalmers i Göteborg och vid Konstakademin. Han hade vid tiden 
före uppdraget att rita det naturhistoriska museet fullföljt flera betydelsefulla 
projekt, bl. a. tillsammans med Erik Hahr Göteborgs högskolas huvudbyggnad 
i Vasaparken. Torulf förestod det största arkitektkontoret i Göteborg.47

Den som är bekant med museibyggnaden från 1923 känner i detalj igen den 
i arkitekten Ernst Torulfs ritningar från 1916.48 Ritningen till bottenvåningens 
plan (figur 1) visar en byggnad bestående av olika längor eller byggnadskroppar 

46  Nyström, 16.

47  Henrik O. Andersson, Fredric Bedoire, Svensk arkitektur. Stockholm, 1986, 202.

48  Byggnadsritningar. Slottsskogen Naturhisto. Museum. Ernst Torulf den 2 juni 1916. Göteborgs stads-
arkiv. Göteborgs byggnadsnämnds arkiv. Oförtecknad. 
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Figur 1. Göteborgs naturhistoriska museum. Bottenvåningens plan. Arkitekt Ernst Torulf. 1916.



126

Figur 2. Göteborgs naturhistoriska museum. Planritning av våningen en trappa. Arkitekt Ernst Tor-
ulf.1916.



127

Figur 3. Göteborgs naturhistoriska museum. Fasad mot söder. Arkitekt Ernst Torulf. 1916.
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Figur 4. Göteborgs naturhistoriska museum. Östfasaden. Arkitekt Ernst Torulf. 1916.
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som omsluter en rektangulär öppen gård. Gården begränsas på den södra sidan 
av det stora så kallade museihuset och på dess norra sida av valhuset.49 Gårdens 
östra sida begränsas av laboratorielängan och västra sidan av dioramabyggnaden. 
Laboratorielängan och museihuset är i sydost förenade genom den botaniska 
avdelningen.

Museihuset upptas i bottenplanet dels av utställningsgallerier, dels av en stor 
magasinssal. Planritningen av våningen en trappa upp (figur 2) visar, hur bot-
tenvåningens magasin här motsvaras av utställningssalen för däggdjuren. Man 
lägger märke till museets föreläsningssal i den östra flygeln. 

På ritningen av fasaderna mot söder (figur 3) återfinns de fem byggnads-
längorna, i väster dioramabyggnaden med välvt, plåttäckt tak, överst krönt av en 
glob. I komplexets mitt ligger museihuset med ett högt valmat mansard- eller 
säteritak, vars stora, mellan takfallen vertikalt placerade fönster för in ett rikligt 
ljus i husets mittdel, däggdjurssalen. Bakom museihuset syns ett torn med spira 
samt i öster en flygel med högt sadeltak och kraftiga strävpelare och framför 
den östra flygelbyggnaden med huvudingången en låg mur.

Sedd från öster visar fasaden i söder museihuset, östra flygelbyggnadens gavel 
och i norr laboratorielängan, bakom och väster därom valhuset. Museets tjäns-
temän hade sin ingång genom portvalvet i laboratorielängan, medan publiken 
gick in genom huvudingången på sydsidan.

Via huvudingången nådde besökarna de allmänna eller publika utrymmena, 
vestibul, utställning och föreläsningssal. Den som anmälde sig i entrén och hade 
ärende till någon av tjänstemännen kunde via den öppna, gräsbevuxna gården 
nå tjänsterummen i laboratorielängan. 

Utställningen som utgör huvudintresset i vårt sammanhang, låg i musei-
huset, dioramabyggnaden och valhuset. Innanför entrén och vändkorset togs 
besökarna emot i en vestibul med dekorativa väggpaneler. Vägen genom ut-
ställningen var planerad efter noggrann beräkning. Besökarna avsågs följa en 
bestämd bana genom utställningarna.50 I själva verket kunde de välja att antin-
gen först studera utställningen i museihusets undre våning eller omedelbart gå 
trappan upp till det övre planet med de mest attraktiva delarna av utställningen, 
den stora däggdjurssalen och dioramorna. 

Den som i dag besöker museet tas emellertid emot i en ny entré belägen i 
den tillbyggnad som uppfördes på 1980-talet (figur 5). Här ryms stora publika 

49  Benämningarna på byggnadens olika delar är hämtade från Jägerskiöld 1924, 10–14.

50  Ibid., 17: Byggnaden överensstämde med den bestämda väg besökarna hade att följa i full överens-
stämmelse med ett ideal som förespråkades av George Brown Goode: ”A single entrance and one conse-
cutive line of progress through the halls is most advantegeous, both to administrator and visitor, and should 
be duly considered.”  George Brown Goode 1895, 49.
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Figur 5. 1980-talets tillbyggnad, nederst, är belägen på södra sidan om det naturhistoriska museets 
ursprungliga byggnadskomplex. 
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lokaler, förutom reception, hörsal och servering även utrymmen för tillfälliga 
utställningar. Den gamla utställningen når besökarna nu via en ingång från 
tillbyggnadens utställningslokaler. För att förstå museihusets uppbyggnad måste 
man ta sin utgångspunkt vid den gamla vestibulen. Under tiden för min un-
dersökning kunde man där återfinna den bevarade disk där vakterna tog emot 
besökarna. Jag kunde därifrån gå direkt in i bottenvåningens gallerier som på 
klassiskt museimanér utmed ena sidan är uppdelade i alkover eller kabinett. Jag 
kunde följa den ena av de båda trapporna till det övre planet i museihuset, Där 
kunde jag promenera i gallerierna, ströva runt i den stora däggdjurssalen och 
sedan fortsätta den sammanbindningsbana där man på vägen till valsalen pas-
serar det tornrum varifrån besökarna betraktar de olika dioramorna.

Under debatten i samband med stadsfullmäktiges beslut i mars 1913 om det 
nya naturhistoriska betonades publikens behov (kapitel 3). Dessa behov hade 
tillgodosetts genom byggnadens välkomnande karaktär och genom de rymliga, 
väl ordnade utställningslokalerna. Inte minst viktig var föreläsningssalen, efter-
lyst av Leonard Jägerskiöld redan 1907: ”En verklig föreläsningssal i samband 
med Museet vore ett synnerligen behjärtansvärt behov. Sådan finnes vid de 
flesta större museer utomlands.” 51 

Karakteristiskt är hur särskilt de publika funktionerna avspeglar sig i bygg-
nadens yttre. Framför allt gäller det givetvis den stora södra flygeln, musei-
huset, men också dioramornas tornbyggnad. Föreläsningssalen annonserar sig 

51  Göteborgs Museum, Årstryck 1907, 25.

Bild 3. Göteborgs naturhistoriska museum, sett från Linnéplatsen. Under byggnadstiden, med ställningar 
framför burspråket vid föreläsningssalen. Foto. Anna Backlund 1916. GNM 933-1.
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utåt genom ett monumentalt utformat burspråk mot öster. Den vetenskapliga 
verksamheten och det praktiska arbetet, som är förlagda till längorna invid den 
klosterlika gården, har en utåt mer sluten karaktär. Önskan att skapa en tillta-
lande yttre form förenades i det naturhistoriska museet i Göteborg med en 
strävan att vid sidan om dess publika funktion betona dess identitet också som 
vetenskaplig institution.

Den abstrakta bilden av den museala processen, från insamling och vård 
via bearbetning till förmedling, är en schematisk abstraktion; det är i realiteten 
svårt att visa på omedelbara förbindelser mellan de olika leden. Byggnadens 
uppdelning ger ett synligt uttryck för den åtskillnad som vanligen råder mellan 
museernas utåtriktade och inre verksamhet. I funktionernas fördelning inom 
byggnaden och i kommunikationernas utformning mellan tjänsterum och 
publika rum råder en gränsdragning som innebar en skiljelinje också i själva 
verksamheten.52 Signifikativ är beteckningen ”museihuset” för en särskild del 
av museet, den som består av utställningslokaler och förvaringsrum för sam-
lingarna. Karakteristisk är också benämningen ”laboratorielängan” på den del 
av byggnaden som främst rymde tjänsterum. Några större laboratorier rymdes 
visserligen inte i museet, men vid tiden för museets nybyggnad var det emel-

52  En ännu tydligare uppdelning förekom i den nyuppförda zoologiska institutionen vid Lunds univer-
sitet. Den egentliga institutionsbyggnaden och museet bildade där så gott som fristående byggnader endast 
förenade genom en smal passagebyggnad. Th. Wåhlin, ”Botaniska och zoologiska institutionsbyggnaderna i 
Lund”, Byggnadstidningen (1913): 3, 42, 46. 

Bild 4. Göteborgs naturhistoriska museum, sett från sydost. Till vänster det så kallade museihuset, till 
höger laboratorielängan. Uppdelningen i flera mindre längor avviker från dåtidens vanliga, långt mer im-
posanta museibyggnader. Vykort. GNM 5419-14.
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lertid sedan länge laboratorierna, som utgjorde den karakteristiska typen av 
institution för biologisk forskning. Beteckningen ”laboratorielängan” tjänade 
som tillkännagivande av tidsenlig vetenskaplig verksamhet.

Museet i Slottsskogen står med sin asymmetriska uppbyggnad och inte 
minst med sin uppdelning i flera byggnadskroppar i stark kontrast till det sam-
tida konstmuseet i Göteborg, som vänder en mäktig fasad mot besökaren. Det 
naturhistoriska museet skiljer sig mycket från de museer Jägerskiöld besökt. 
I sina anteckningar från studieresan 1912 visade han tydligt sitt ogillande av 
museer där utställningslokalerna domineras av en stor centralhall. En stor cen-
tralhall var kännetecknande för de museer han studerat i London, Paris, Berlin 
och Hamburg. 

En förebild kan däremot ha varit Nationalmuseet i Helsingfors som började 
byggas år 1905 efter ritningar av arkitektgruppen Herman Gesellius, Armas 
Lindgren och Eliel Saarinen. Byggnaden ligger i likhet med museet i Göteborg 
i en park. Den omsluter två innergårdar. Den har tre, delvis fyra våningar, höga, 
branta tak, gavlar och torn. Väggarna är omväxlande putsade och täckta med 
granit och täljsten. Tillsammans med tornet ger exteriören av museets så kallade 
kyrkflygel en delvis sakral prägel åt byggnaden.53 

Det är främst två element hos det naturhistoriska museet i Göteborg som 
erinrar om det finska nationalmuseets byggnad; det är uppdelningen i flera 
byggnadskroppar och anknytningen till äldre inhemsk byggnadskonst. Det lig-
ger dessutom nära till hands att också se till likheter i frågan om enskilda motiv 
som den muromgärdade förgården och huvudentréns placering i vinkeln mel-
lan två byggnadskroppar. Strukturen hos de båda museerna motsvarade vad som 
ännu långt senare var ett ideal. Man önskade att museibyggnadernas olika delar 
skulle få ett eget utryck i stället för att döljas bakom en stor byggnadskropp. 
Olika längor eller flyglar skulle förenas kring gröna gårdar.54 

Lennart Palmqvist, museolog vid Stockholms universitet, har studerat de 
båda byggnader som Göteborgs Museum lät uppföra inför utställningsåret 
1923, det naturhistoriska museet och konstmuseet. Han har frågat var arkitek-
terna lagt tyngdpunkten, på innehållet eller byggnaden. Palmqvist konstaterar 
att i det naturhistoriska museet var byggnaden underordnad funktionen. Han 
framhåller också hur byggnaden med ett diskret formspråk är tilltalande och 
inbjudande. ”Det lågmälda anslaget”, säger Palmqvist, ”lever kvar också inne 
i byggnaden, inga pompösa trapphus eller vestibuler möter besökaren i stället 

53  Ritva Wäre, ”The National Museum of Finland 1916-1996 – from preservation to presentation, 
Nordisk museologi (1996): 2, 139-148.

54  Alma S. Wittlin, The museum: Its history and its tasks in education. London, 1949, 209-211. 
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förstärker de hantverksmässigt utformade rummen den litet romantiska under-
ström som förmedlas av det traditionsbundna utställningsspråket.”55

Variation och dekor

Fasadritningarna till det naturhistoriska museet ger en föreställning om arki-
tektens önskan att skapa så rik omväxling som möjligt. Särskilt kommer denna 
ambition till uttryck i fasaden mot öster. På ritningarna framgår takhöjdens 
variation liksom fönstrens olika form och storlek. Vad som inte syns lika tydligt 
på ritningarna är valet av olika material, som fasadernas och takens tegel el-
ler grundmurarnas, trappornas, strävpelarnas och portalernas huggna natursten. 
Byggnaden tilltalar betraktaren genom sin omväxling, sin harmoniska rikedom 
av former och tack vare den omgivande parken. Trots sin storlek har byggna-
den med exteriörens asymmetri och uppdelning i olika byggnadskroppar en 
otvungen, välkomnande karaktär.

Till byggnadens entré skall utom yttertrappan och porten också räknas den 
förgård som ryms i vinkeln mellan museihuset och den östra flygeln och utåt 
avgränsas av en låg, dekorativ mur av natursten. Förgårdens betydelse ökas av 
den ek som intog en markant plats som vårdträd. Detta var även platsen för 

55  Lennart Palmqvist, ”Museets byggnad – Konstmuseet och Naturhistoriska museet i Göteborg 1923”, 
Kunskapsarv och museum: Rapport från museidagarna 1995 och 1996 i Umeå. Red. Bengt Lundberg, Per Rå-
berg. Umeå 1997, (Idéhistoriska skrifter. Papers in museology) 212, 213.

Bild 5 Vy av naturhistoriska museets ex-
teriör med museets ursprungliga entré, 
muromgärdad förgård, vårdträd och 
flaggstång. Tegelfasaderna med små-
rutiga fönster är täckta av vildvin. Foto: 
Björn Wennerberg. GNM 4694-1.
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institutionens brunbetsade flaggstång. (bild 5). Både eken och flaggstången var 
symbolmättade attribut, eken för odödlighet, flaggan för den moderna natio-
nen.56 

Den som före museets ombyggnad på 1980-talet trädde in genom museets 
ursprungliga huvudingång stämdes till andakt. Likt vapenhuset i en kyrka var 
entrén till museet en sluss före mötet med förkunnelsen. Den uppmärksamme 
kunde i taket till entrén skymta en målning. Dess motiv var Adam bland dju-
ren i Edens lustgård (bild 7). Målningen var en anspråkslös motsvarighet till 
den skulptur föreställande skapelseberättelsens Adam som står ovanför huvud-
ingången till Natural History Museum i London.57 I det viktiga utrymmet 

56  Hans Biedermann, Symbollexikonet (1989). Sv. övers. Stockholm, 1991, 97-98: Eric J. Hobsbawm, 
Nationer och nationalism (1990). Sv. övers. Stockholm, 1994, 95.

57  Ursprungligen var avsikten att på en mur ovan entrén till det naturhistoriska museet i London placera 
två skulpturer, den ena föreställande Adam, den andra Eva. 
Mark Girouard, Alfred Waterhouse and the Natural History Museum. New Haven, 1981, 57-58: Adamgestalten 

Bild 6. Museets ursprungliga huvud-
entré belägen på sydsidan, i vinkeln 
mellan museihuset och en flygelbygg-
nad mot öster. Portens ornamentik er-
inrar om stormaktstidens byggnads-
skick och är ett av flera exempel på 
lån från denna epok.
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framför ingångsdörrarna till föreläsningssalen i det naturhistoriska museet i Gö-
teborg utgjordes dekoren av en takmålning med Bibelns Eva i centrum.

Ovanför huvuduppgången till andra våningen i museihuset förekommer 
en utsmyckning påminnande om ett ålderdomligt tak med fördjupade rek-
tangulära fält. Det är bemålat med motiv från havets värld: krabbor, maneter, 
bläckfiskar och andra djur. Framställningen anknöt till en viktig gren av mu-
seets insamlings- och forskningsverksamhet; museet hade sedan första början 
haft ambitionen att öka kännedomen om havsfaunan (kapitel 2). Havet och 
utvecklingen av det bohuslänska fisket var också museistyrelsens ordförandes, 
landshövding Gustaf Lagerbrings intresse.58 Betydelsen av att i utställningen ge 
ökad plats för havets djurliv hade särskilt framhållits i museistyrelsens förslag om 
en ny byggnad (kapitel 3). 

Målningarna är alla hållna i samma begränsade färgskala av rött, blått och 
grönt. De var utförda av konstnären Gunnar Ström. Han hade1917 efter full-
följd femårig utbildning gått ut Konstakademien belönad med Kungliga med-
aljen. Som elev till Olle Hjortzberg deltog han i dekoreringen av ett av dåtidens 

är återgiven på den bild av museibyggnaden som förekommer på museets guidebok 1887. General Guide to 
the British Museum (Natural History).

58  Svenskt biografiskt lexikon. Band 22, 83-86.

Bild 7. Adam bland 
djuren i Edens lust-
gård. Takmålning av 
konstnären Gunnar 
Ström. Adam var den 
som enligt Första Mo-
sebokens skapelsebe-
rättelse gav namn ”åt 
fåglarna under himlen 
och åt alla markens 
djur”.
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storverk inom kyrkobyggnadskonsten, Engelbrektskyrkan i Stockholm.59 Jäger-
skiöld berättade i sina memoarer om tillkomsten av målningarna i museet. En 
artist hade fått använda en outnyttjad lokal i huset någon tid, innan museet var 
färdigt att öppnas för allmänheten. Konstnären som inte behövt betala någon 
hyra, hade utfört målningarna som tack.60 I ett samtida brev uppgav Jägerskiöld 
att Ström arbetade på hans uppdrag. Han omnämnde samtidigt Ström som en 
”kulturmänniska”.61 

59  Jägerskiöld 1914, 10: Gunnar Ström var född 1892 i Landskrona. I Göteborg utförde han  dekoren 
i huvudmatsalen vid Göteborgs jubileumsutställning 1923. Betydande senare uppdrag bestod i utsmyck-
ningen av två av Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg, 1928 och 1948. Han svarade för utsmyckningen 
i några av de stora biograferna i staden. Svenskt konstnärslexikon: Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Band 
5. Malmö, 1967, 292-293: Efter en tävling vann han uppdraget att utföra altartavlan i Annedalskyrkan. 
Bengt Hellekam, Annedals församlings historia 1908 – 1978. U.o., 1985, 48, 50: En auktoritet i svenskt 
konstliv, Sten Karling, omnämnde 1945 Gunnar Ström som ”en välkänd förmåga på den dekorativa kon-
stens område”. Göteborgs-Postens lördagsbilaga 8/9 1945.

60  Jägerskiöld 1924, 16: Adamgestalten var efter Jägerskiölds förslag ett porträtt av museibyggnadens 
arkitekt Ernst Torulf. Jägerskiöld 1943, 340-341.

61  Jägerskiölds brev var ställt till Oscar Ekman den yngre (f. 1873), en son till den kristne filantropen 
Oscar Ekman. Svenskt biografiskt lexikon. Bd 13, 82. Brev till Oscar Ekman 19/3 1921. Göteborgs natur-
historiska museums arkiv. Kopiebok nr 14, 396: Oscar Ekman uttryckte i ett svar från Bjärka Säby att han 
tyckte bra om herr Ström och var glad åt dennes arbete. Brev från Oscar Ekman till L.A. Jägerskiöld 21/4 

Bild 8. Havsdjur. Dekor av Gunnar Ström i trapphusets kassettak. Havets djur har i alla tider varit museets 
viktigaste intresseområde.
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Inredningen med dess fasta montrar var vid tiden för min undersökning 
bevarad orörd. Det är inte osannolikt att utställningssalarna från början varit av-
sedda att fungera främst med hjälp av rent dagsljus.62 Stora delar av museihusets 
utställningslokaler består av gallerier med sidoljus från fönstren. Däggdjurssalen 
har överljus från stora takfönster. Trappor och golv är belagda med jämtländsk 
kalksten utom i biutrymmen, där i stället linoleum kom till användning. Mont-
rarnas stomme är tillverkad i fur.63 

Utrymmena omedelbart innanför entrén är utformade i en intim, mindre 
skala. Samma skala fortsätter i bottenvåningens gallerier. Med däggdjurssalen i 
den övre våningen växlar skalan till ett stort, nästan monumentalt rum, sam-
tidigt som sidoljus ersätts av överljus, en dramatisk förändring av rummens 
karaktär och plats på värdeskalan. Betydelsefull för upplevelsen av utställningen 

1921. Riksarkivet. Jägerskiöldska släktarkivet.  

62  1921 beviljades 70 000 kronor för mattor, gardiner och elektrisk armatur som inte ingått tidigare 
uppgjorda beräkningar. Axel Leonard Jägerskiöld, Naturhistoriska museet i Slottsskogen . Göteborg, 1924, 6.

63  Jägerskiöld 1924, 10-13, 18, 21.

Bild 9. Interiör av insektsgalleriet i museihusets bottenvåning. med montrar av fur. Till vänster montrar 
med preparat i cylindriska glaskärl på rad. Foto: A. Karnell. GNM 2743-1.
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är den lågmäldhet som skapas av inredningens av sparsamhet präglade brun-
betsade trä tillsammans med kalkstenens grå ytor (bild 9 och 10). Detaljer av 
metall var utförda i svart färg. 

Den inre gården pryddes av en springbrunn av slipad svart granit, utförd av 
skulptrisen Sigrid Friedmann.64 Skulpturens tre pingviner placerade ovan ett 
lågt åttkantigt kar på gårdens mitt har stor dekorativ verkan, samtidigt som det 
porlande vattnet sommartid bidrar till gårdens rofyllda behag. 

Museets inre omfattades av ett liknande formspråk som exteriören, arkitek-
ten har även svarat för ritningarna till montrarna.65 Ett av tidens ideal var bygg-
nader och inredning förenade i ett allkonstverk.66 Materialen var omsorgsfullt 
valda. Montrarna av fur erinrade om de enkla skåp av samma träslag som rymde 

64  Jägerskiöld 1924, 9: Sigrid Friedman var elev till Antoine Bourdelle under åren 1912-1914 och 1916, 
varifrån hon hämtat en på en gång högstämd och dekorativt verkningsfull konst. Svenskt konstnärslexikon: 
Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Band 2. Malmö, 1953, 245.

65  Jägerskiöld 1924, 9, 18

66  Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse: Svensk arkitektur 1890-1920. Stockholm, 1990, 160, 175.

Bild 10: Vestibul i museihusets övre våning. Till vänster leder en av de båda trapporna upp från bottenvå-
ningen. Till höger ingång till däggdjurssalen med två monterade svartbjörnar på vardera sidan. I fonden 
skymtar ingången till föreläsningssalen. Foto. A. Karnell. GNM 2736-1
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Carl von Linnés naturaliesamlingar.67 Teglet kom från Slottsmöllan i Halm-
stad, ett tegelbruk vars produkter åtnjöt stort anseende.68 Man föreställde sig 
att oputsade tegelfasader var speciellt svenskt.69 Till murens kvalitet hör de mot 
teglets färg avstämda röda fogarna. Säteritaket över den största byggnadskrop-
pen erinrar om byggnadskonsten under den karolinska epoken, svensk stor-
maktstid. Huvudingången till museet består av ett valv med kraftfullt huggen 
ornamentik i gråsten, på avstånd likt de portaler som pryder 1600-talsfasaderna 
i Stockholms Gamla stan.

Arkitekterna tog under 1910-talet upp former med svenska anor. Ragnar 
Östberg, tidens store arkitekt i vårt land, ville ”se byggnader växa upp, som 
stilla och gediget tala om den nya kulturen i vårt gamla Sverige.”70 Det är en 
ambition som kom till vältaligt uttryck när arkitekten Torben Grut förklarade 
egenskaperna hos Svenska Läkaresällskapets nybyggnad i Stockholm 1907, ritad 
av kollegan Carl Westman:

Den, som komponerat portalens järngrindar, portvalvets linjer golvens 
cementmosaik, gallren, lyktorna, väggbonaderna, borden, möblerna – 
han har länge och kärleksfullt sett på vår svenska natur, avlyssnat barr-
skogen dess hemligheter och snöfälten deras poesi – han har tänkt på 
våra byggnadsminnen, på våra hjältar och på deras hävder i lust och 
nöd, och vad han därvid funnit avspeglar sig i hans arbete. Därför är 
det hela svenskt, och därför är det levande.71 

Tore Frängsmyr talar om en estetisk nationalism och erinrar om landskapsmå-
leriet och om diktarnas hembygdsintresse. Han sätter också nationalromantiken 
i samband med unionskrisen 1905.72 

Arkitekturhistoriker som är sysselsatta med nationalromantikens arkitektur, 
framhåller byggnadernas symbolvärden. Arkitekterna ville under 1900-talets 
första decennier spåra specifikt nationella drag i Vasatidens och den karolinska 
tidens byggnadskonst. Kanske såg de till och med en särskild moral förbunden 
med dessa epokers enkelhet i hållning och material.73 

67  Jägerskiöld 1943, 282.

68  Jägerskiöld 1924, 10: Eva Eriksson, 299.

69  Andreas Lindblom, Sveriges konsthistoria. D 3. Från Gustaf III till våra dagar. Stockholm, 1946, 929.

70  Lindblom, 928–930.

71  Torben Grut, ”Svenska läkaresällskapets nybyggnad”, Arkitektur och dekorativ konst. Årgång 37, 1907, 3.

72  Frängsmyr, 150.

73  Eva Eriksson, 198, 218, 294, 297-298.
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Samma nationalromantiska tegelarkitektur som i naturhistoriska museet 
hade Torulf tillämpat i rådhuset i Borås och i Hvitfeldtska läroverket i Göte-
borg.74 Det mest markanta inslaget i Göteborgs stadsbild är Masthuggskyrkan, 
stadens landmärke, ritad av Sigfrid Ericsson, uppförd åren 1910 - 1912, ett 
resultat av nationalromantikens historiskt associativa arbetssätt, ”ett kollage av 
motiv ur äldre svensk byggnadskultur”.75 

I sitt av nationalromantiken präglade uttryck anslöt museibyggnaden till 
Slottsskogsparken med dess inhemska trädslag och eftersträvade naturlikhet. 
Catharina Nolin har framhållit hur Slottsskogsparken i dess betoning av det 
nationella utgör en parallell till strävandena efter en svensk karaktär inom ar-
kitekturen.76 

De element jag hittills pekat på kan förknippas med en mer allmän före-
ställning om svensk arkitektur under äldre tid och därmed om svenska ideal. 
Kupoltaket över dioramabyggnaden har däremot en utformning som har mer 
speciell syftning; det efterliknar den välkända kupol som täcker anatomisalen på 
Gustavianum, den gamla universitetsbyggnaden i Uppsala.77 Den bevarade ana-
tomisalen, Theatrum anatomicum, är ett minnesmärke över svensk naturvetenskap 
och biologisk museiverksamhet. Den byggdes och inrättades av naturforskaren 
och historikern Olov Rudbeck den äldre. I denna sal förvarades på Rudbecks 
tid universitetets anatomiska preparat och skelett. På 1800-talet blev den en 
del av universitetets zoologiska museum.78 Det var också här Gustaf Kolthoff 
skapade det första i raden av sina nydanande biologiska museer (kapitel 2). 
Siluetten av kupolen ovanför det naturhistoriska museets dioramabyggnad i 
Göteborg var igenkännlig för besökare med akademisk bakgrund. Den låg nära 
till hands att förknippa med Rudbeck och dennes framgång som naturforskare. 
Tankarna kan därvid ha löpt vidare till Carl von Linné som den mest berömde 
bland svenska naturforskare, i mångas medvetande förbunden med universitet 
i Uppsala.

Den svenska flaggan hade under decennierna efter förra sekelskiftet blivit 
en allt oftare använd nationell symbol. Ernst Beckman författade skaldestycket 

74  Andersson, Bedoire, 202. 

75  Ibid., 178: Gunnar Dahlström, ”Masthuggskyrkan: En arkitekturhistorisk studie”, Göteborg förr och 
nu. IV, 1966, 85-119. 

76  Nolin 1999, 317.

77  Wonders, 78: Tornet på Gustavianum bär en karakteristisk yttre kupol som med sitt globformade solur 
bevarats oförändrad till våra dagar. Dess inre restaurerades under åren efter 1946. Gunnar Nyström, Olaus 
Rudbeck´s anatomical theatre in the ”Gustavianum”. Uppsala, 1964, 15.

78  Löwegren 1952, 162 –167.



142

Vår svenska fana gul och blå”.79 Flaggan framställs i en av stroferna i detta verk 
som en bekännelse till Gud:

Vår svenska fana gul och blå,
I solglans fram för folket gå!
Må mandom lyfta högt din stång,
Må kärlek sjunga ljuvt din sång!
Till fredlig id, till frihetsstrid
I ärans spår vår fana går – 
För segern Gud allsmäktig rår,
Ja Gud allsmäktig rår.80

Nation och kristendom var nära förbundna. Adamgestalten innanför entrén 
till museet var inte en dekor utan innebörd. Bilden framstår som en pastisch. 
Adam med modern kortklippt frisyr och utan det fikonlöv som brukar tillhöra 
detta motiv har en ironisk verkan. Vi vet inte mot vem denna ironi riktar sig. 
Betraktad i sitt sammanhang får bilden emellertid oberoende härav en särskild 
mening. Adam bland djuren var för det tidiga 1900-talets svenskar en välkänd 
gestalt i Första Moseboken (Genesis). Så här lyder i 1917 års kyrkobibel texten 
om Adam som namngivaren:

Och Herren Gud danade av jord alla himlens fåglar och förde dem 
fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem; ty så som man-
nen kallade var levande varelse, så skulle de heta. Och mannen gav 
namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himlen och åt alla markens 
djur.81

Bilderna av Adam och Eva i Edens lustgård är en påminnelse om skapelseberät-
telsen i Första Moseboken: ”Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt 
blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när Herren Gud gjorde 
jord och himmel.” 82 

79  Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet: Studier i hundra års skolpropaganda. Stockholm, 1969, 231: Ernst 
Beckman (1850 -1924) var publicist och politiker, tillhörde från 1903 Liberala samlingspartiet. Nationalen-
cyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd. Bd 2, Höganäs 1990, 
356.

80  Citat efter Tingsten 1969, 231.

81  Gamla och nya testamentet: De kanoniska böckerna. Övers. De förenade bibelsällskapens edition (1917). 
Stockholm, 1953, 11.

82  Ibid., 10.
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Hänsyftningen på Edens lustgård var inte ny i de naturhistoriska museernas 
värld. Richard Owen gav 1862 ut en skrift för att tillkännage planerna på det 
nya naturhistoriska museet i London. Här citerade han sextonhundratalsskal-
den John Miltons text om Paradiset där Adam: ”Beheld its bird and beast/Ap-
proaching two and two/He named them as they passed and understood/Their 
nature; with such knowledge God endued/His sudden apprehension”.83

Det genom Owen tillkomna Natural History Museum återspeglade länge 
kristna influenser. I museets guidebok påmindes besökaren så sent som 1931 
genom ett citat av Thomas av Aquino om hur vi genom att studera den fysiska 
världen blir bekanta med Guds eviga principer: 

Moreover it is written in the Epistle to the Romans that the invi-
sible things of God are known to us through the works of creation. 
Now the eternal principles are counted among the invisible things of 
God. Therefore the eternal principles are known through the material 
world and not conversely.84 

Framställningarna av Adam och Eva i Paradiset var utförda av Gunnar Ström, 
en skolad, medveten målare. Att de förekom i ett 1924 nyuppfört naturhisto-
riskt museum förklaras inte enbart av traditionen i naturhistoriska museer. De 
skall också ses mot bakgrund av den makt kyrkan ägde i Göteborg vid tiden 
för planeringen av museet och dess utställning, en makt även över vetenskapen. 
Biskoparna fick Göteborgs högskolas rektor, ledamoten i Göteborgs Museums 
styrelse, Ludvig Stavenow, att böja sig för deras anspråk på vetenskapens under-
dånighet gentemot kristendomen (kapitel 3). 

Arkitektur och dekorativt måleri samverkade i det naturhistoriska muse-
et till att bilda en betydelsemättad bakgrund till utställningen. Detta var inte 
unikt. Ambitionen att i museibyggnader förena skilda konstformer kan ledas 
tillbaka till 1800-talet. Christian Laine inleder en uppsats 1976 om den erfarne 
tyske museiarkitekten Friedrich August Stülers Nationalmuseum i Stockholm 
med att påminna om hur uppfattningen om museerna som allkonstverk gick 
som en röd tråd genom 1800-talets museibyggande. Arkitektur, konstnärlig ut-
smyckning och utställda samlingar skulle i oupplöslig samverkan stå som ett 

83  Citat ur Richard Owen, On the Extent and Aims of a National Museum of Natural History. London, 
1862, 2. Citatet hämtat från Barbara J. Black, On exhibit: Victorians and their museums. Charlottesville, 2000, 
16.

84  British Museum (Natural History), Illustrated Guide to the Exhibition Galleries, London 1931, IV.
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monument över den nationella bildningen.85 Laine påvisar hur en skulptural 
fasadutsmyckning i de stora konstmuseerna i Tyskland dominerats av allego-
rier över de bildande konsterna, som regel kompletterade med märkesmännen 
inom konstens historia. Det svenska nationalmuseets fasadutsmyckning hade 
däremot ett motiv som svarade mot de nationella stämningar som omgav mu-
seets tillkomst.86

Av särskilt intresse är dekoren av Natural History Museum i London. Muse-
ets dekorativa program bestod främst av avbildningar av naturens värld. Plattor 
av terrakotta täcker väggarna både i byggnadens interiör och på dess exte-
riör. På dessa återgavs i relief naturens värld, utdöda arter på byggnadens östra 
sida och levande arter på den västra sidan. Det var en åtskillnad som stod i 
motsats till samtidens evolutionistiska trosbekännelse. Än mer tydligt ifrågasat-
tes modern vetenskap av Adamgestalten: Den beskrevs i en konsttidskrift som 
”´the quintessence of nature´, with outstretched arms and upward gaze directed 
towards a still higher power”.87 

Göteborgs naturhistoriska museums byggnad utgjorde inte något helt själv-
ständigt eller unikt arkitektoniskt verk. Dess formspråk var karakteristiskt för 
tiden. Förebilder stod att finna inom den samtida byggnadskonsten i allmänhet 
liksom även i museiarkitekturen. Den nationalromantiska stilens förråd av ut-
trycksmedel hade emellertid utnyttjats kreativt och effektivt. Museet med dess 
olika byggnadskroppar var organiserade på ett sätt som var underordnade dess 
olika funktioner vilket bidrog till att ge byggnaden ett tydligt uttryck. Naturhis-
toriska museet förbinder genom sitt symbolspråk de värden som är förknippade 
med både vårt lands och den svenska naturforskningens historia.88 Kopplingen 

85  Christian Laine, ”Nationalmuseum och förebilderna”, Nationalmuseum: Byggnaden och dess historia. 
Red.: Thomas Hall. Stockholm, 1976, (Årsbok för svenska statens konstsamlingar) 84.

86  Ibid., 87-88.  
87  Carla Yanni, ”Divine display or secular science: Defining nature at the Natural History Museum in 
London”, Journal of the Society of Architectural Historians, Volume 55, (1996):3,  289, 292-293. 

88  Göran Hermerén har ställt upp tre villkor för vad som är ägnat att betecknas som symbol för något 
annat: (1) den får informerade betraktare att tänka på vad den symboliserar, (2) var och en som ser den 
som symbol, inklusive konstnären, är i stånd att ange vad den symboliserar och (3) vad den avbildar eller 
porträtterar är inte identiskt med vad den symboliserar. Hermerén skiljer mellan konventionella, naturliga 
och semikonventionella symboler. Till konventionella symboler räknar han sådana bilder som till följd av 
konvention eller regler används av konstnärer för att förmå betraktare att tänka på något bestämt. Natur-
liga symboler bygger i stället på en likhet eller analogi mellan symbolen och vad den åsyftar. Nu finns det 
emellertid många symboler som inte kan hänföras till den ena eller andra kategorien utan bär drag av båda, 
semikonventionella symboler. Naturliga och semikonventionella symboler bär i motsats till konventionella 
symboler med sig en information också om egenskaperna hos det som symboliseras. Göran Hermerén, 
Representation and meaning in the visual arts: A study in the methodology of iconography and iconology. Lund, 1969, 
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mellan nationens förflutna och naturhistorien inte endast motiverade och gav 
legitimitet åt museet: Den förband dessutom staden med rikets historia. De na-
tionella associationerna sågs i museibyggnadens arkitektur även förbundna med 
konservativ moral och kristna värden.

Museets läge med utsikt över stadens bebyggelse och Botaniska trädgården 
inbjöd till tankar kring museets uppgift i Göteborg. Man påmindes om staden 
som en givande part inte endast i det industriella och kommersiella livet utan 
också inom vetenskapen. 

Byggnadens rika formala kvaliteter och utvecklade symbolspråk samverkar 
genom skilda konstnärliga medel. Påfallande är det nationella budskapet. Häri 
var museibyggnaden med dess dekor ett omedelbart uttryck för de nationella 
stämningar som rådde och hade kommit till särskilt tydligt uttryck i samband 
med Linnéjubileet 1907. 

 
 

Funktion och symbol

Placeringen av museet var i enlighet med avsikterna bakom museets tillkomst 
gjord med hänsyn till arbetarklasssens och småborgarnas behov. Slottsskogen var 
deras traditionella utflyktsmål, på gångavstånd från stora arbetarstadsdelar som 
Haga, Annedal och Majorna men också lätt att nå med spårvagn. Slottsskogen 
var platsen där de stora grupperna av befolkningen valde att förlägga en del av 
sin knappt utmätta fritid. Museets placering var därmed ett tydligt uttryck för 
viljan bland stadens fäder att befästa museets roll som en ”kulturanstalt för de 
breda folklagren”. 

Flyttningen av museet från de gamla kvarteren vid Stora Hamnkanalen till 
den stora parken söder om den tätbebyggda staden markerade ett led i moder-
niseringen. Olika funktioner i stadens liv fick olika plats i stadsrummet. Museet 
blev en i raden av vetenskapliga institutioner, på avstånd från domkyrkan, från 
stadens administration och från de stora bankkontoren. 

Den rika och symbolmättade arkitekturen i förening med de dekorativa 
konstverken gav museet en hög plats på värdeskalan bland stadens byggnader. 
Den var ett markerat uttryck för stadens syn på betydelsen av museets verk-
samhet. 

När byggnaden stod färdig 1923 hade emellertid redan lång tid hunnit gå, 
sedan planer och arkitektritningar utarbetats. Andra arkitektoniska ideal hade 
hunnit utvecklas. Anders Houltz har i sin avhandling om Jubileumsutställning-

(Lund studies in philosophy) 77-82.
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en i Göteborg analyserat utställningsbyggnadernas stil och uttryck. Han erinrar 
om hur Jubileumsutställningens arkitektur var inspirerad av antika förebilder. 
Flera kommentatorer var positivt förvånade över avsaknaden av lokala och 
nationella referenser i stilen. Arkitekturen anknöt till 20-talsklassicism och art 
déco. Den klassicistiska stilen kopplade samman det moderna Göteborg med 
antikens Grekland som det humanistiska arvets ursprungsland. Arkitekturhis-
torikern Fredrik Bedoire har framhållit att tjugotalsklassicismen skall ses som 
en reaktion på ofredsåren och de sociala motsättningarna. Det var en arkitektur 
som skapade ordning i kaos.89 

Under jubileumsåret 1923 i Göteborg manifesterade sig klassicism och en-
tusiasm för antikens formideal också i det monumentala konstmuseet, ritat av 
Sigfrid Ericsson i samarbete med Bjerke, Svensson och Torulf. En utställnings-
hall som ritats för jubileumsutställningen av Hakon Ahlberg, var ett kortvarigt 
men kvalitativt högtstående exempel på arkitektur i den klassisistiska andan.90 

Vi vet inte mycket om hur Naturhistoriska museets nya byggnad togs emot 
av kritiken. Den kan ha kommit i skymundan av de nya arkitektoniska idealen 
vilket förklarar att dess arkitektur inte blev nämnvärt uppmärksammad. Konst-
historikern Axel Romdahl bedömde dock byggnaden som Torulfs främsta, med 
en pittoresk kvalitet, väl anpassad för sitt ändamål och till platsen.91 

Nationalromantiken var inte endast en rörelse inom konsten och arkitek-
turen. Den var en intresseriktning som också omfattade landets historia och 
tradition. Hyllningen av vad som uppfattades som svenska värden var nära för-
knippad med konservativ samhällssyn. Nationalromantiken uppmuntrades av 
de försvarsvänliga krafterna och kunde stundtals även komma i motsättning till 
den tidiga arbetarrörelsen.92 

Redan när den öppnades hade museibyggnaden i Slottsskogen hunnit bli ett 
minnesmärke, monument från tiden före första världskriget och de nationella 
stämningar som då rådde. Vid tillkomsten av ritningarna till det naturhistoriska 
museet i Slottsskogen i Göteborg svarade arkitekturens storsvenska ideal mot 
den speciella fosterlandskänsla som då rådde. Men sedan dess hade tidsandan 
hunnit förändras. Genom stora reformer åren 1918 - 1921 hade en uppgö-
relse om rikets författning uppnåtts. Framför allt hade allmän och lika rösträtt, 

89  Houltz, 83-91. 

90  Lindblom,  936-937: Den av Ahlberg ritade hallen med dess av romersk villaarkitektur inspirerade 
pelarförsedda atrium uppskattades särskilt av kritikerna. Houltz, 87-88.  

91  Romdahl tillskrev Torulfs medarbetare förtjänsten av det pittoreska. Romdahl, 1951, 47.

92  Frängsmyr 2000, 150.
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omfattande även kvinnorna, genomförts.93 Det naturhistoriska museets många 
associationer till den svenska nationens förflutna förlorade därmed något av sin 
laddning. Den berövades för den skull inte sin verkan. Denna nya byggnad gav 
löfte om att den storhet som en gång troddes ha varit verklig i vårt land även 
fortsättningsvis skulle vara möjlig. På det naturhistoriska området fanns ett rikt 
arv att förvalta sedan Rudbeck och Linné. Också handels-, sjöfarts- och indu-
stristaden Göteborg hade med dess ambition på vetenskapens område en del i 
detta arv. 

Museets roll var till stor del av förvaltande natur. Vi erinrar oss hur de av 
museichefen starkt uttalade motiven för nybyggnad var att skapa tillräckligt 
utrymme för förvaring av de stora samlingarna. I byggnaden hade de värdefulla 
samlingarna fått en ändamålsenlig bostad. Här var inte i första hand utrymme 
för en aktivitet av det slag som kommit att utövas vid universitetens laborato-
rier eller vid de försöksanstalter som skulle föra fram till de nya kunskapernas 
tillämpning. 

93  Vid en urtima riksdag i december 1918 fattades beslut om allmän och lika rösträtt i kommunala val 
för både kvinnor och män. Motsvarande vidgning av rösträtten till andra kammaren beslöts vid påföljande 
års båda lagtima riksdagar, 1919 och 1921. Nils Stjernquist, Tvåkammartiden: Sveriges riksdag 1867-1970. 
Stockholm, 1996, 83-91. 
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5.Djurriket 
– provinser, klasser, släkten, arter

Den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum hade tack vare flytt-
ningen från Ostindiska kompaniets hus till den nya museibyggnaden i Slotts-
skogen erhållit i grunden förändrade förutsättningar för att visa de mest sevärda 
delarna av samlingarna. 

Utställningslokalerna hade inte endast utökats i storlek. Utställningen hade 
givits gestalt i en arkitektonisk form av rum och ljus som var väl ägnad att tyd-
liggöra dess innehåll. 

Avdelningen för naturhistoria delade inte längre lokaler med de övriga av-
delningarna inom Göteborgs Museum. Den framträdde i stället som ett eget 
museum i en särskild, för ändamålet uppförd byggnad. 

Besökarna i Göteborgs Museum kom in direkt från gatan, mitt i stadens 
dåvarande livliga centrum, medan däremot det nya museet nåddes efter en kort 
promenad genom en rofylld park med tillfälle att förbereda sinnena på det vän-
tade utställningsbesöket. 

De nya förutsättningarna innebar en koncentration av intresset. I motsats till 
tidigare blev besöket i den naturhistoriska utställningen ett slutet helt. Besöka-
ren kunde lämna museet med behållningen av en stark upplevelse av djurvärl-
den och med en betydande insikt systematiken.

 Detta kapitel rymmer en beskrivning av utställningen, dess innehåll och 
form. Det sätter in utställningen i traditionen av systematiska utställningar. Det 
är på sin plats att förklara begreppet utställning. Det definieras i Nationalency-
klopedein som ”ett medium för visuell kommunikation. Det används för att 
rumsligt ordna objekt för betraktande.”1 

En bevarad skådesamling

Trots att mer än 80 år hunnit gå sedan utställningarna öppnades i det natur-
historiska museet, fanns vid tiden för mina observationer hela den ursprung-

1  PUÅ (Per-Uno Ågren), ”Utställning”, Nationalencyklopedin. Band 19, 156.
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liga monterinredningen i museihuset bevarad, praktiskt taget oförändrad. Jag 
kunde följa de nedre gallerierna med deras bevarade inredning och där iaktta 
en blandning av äldre och nyare utställningsarrangemang. 

Ofta ensam och ostörd av andra besökare kunde jag gå längs raderna av 
montrar och göra mina iakttagelser och noteringar. I gallerierna i museihusets 
undre våning stod höga montrar fyllda uppifrån och ned med glaskärl, vart och 
ett med representanter för var sin art. Kärl nära varandra innehöll organismer 
som även för lekmannen uppvisade en påfallande likhet. Kärl på längre avstånd 
från varandra rymde ett innehåll av organismer med större olikheter. De gav en 
intuitiv erfarenhet av varierande grad av släktskap sinsemellan. 

I många av dessa montrar fanns emellertid ett nyare material, lätt igenkänn-
bart som senare tillägg eller förändringar. På en punkt överraskades besökaren 
av att hela följden av ordnade djur var avbruten. Här mötte en särskild utställ-
ning som exemplifierade hur ett ekologiskt system rubbas till följd av männis-
kans påverkan av naturen. Denna utställning utgjorde inte endast ett brott i den 
systematiska utställningen. Den medförde dessutom en lucka i den ursprungliga 
utställningens följd av olika djurgrupper.

På museihusets övre plan fann jag möjligheterna att erfara karaktären av 
de ursprungliga utställningarna än större. Längs hela det östra galleriet visades 
de utländska fåglarna utan att några synliga ingrepp hade gjorts. Monterade 
fåglar var placerade tätt invid varandra; serier av släkten visades i oavbruten 
följd, en lätt igenkännbar typ av utställning, bekant för alla som har minnen av 
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm före 1990-talet, då den 70 år gamla 
utställningen revs. 

Galleriet för de utländska fåglarna i museet i Göteborg följdes av ett galleri 
som förenade avdelningen för de utländska fåglarna med de svenska. I detta 
galleri visades vid tiden för mina besök en likaledes orörd del av utställningen, 
som bestod av fåglar vid sina nästen. I den följande avdelningen, den systema-
tiska utställningen över de svenska fåglarna, fanns moderna inslag, till exempel 
en anläggning, som återgav fåglars läten. På väggarna satt här högt monterade 
skärmar som i bild och text förklarade flyttfåglarnas gåta. Detta tillägg inkräk-
tade emellertid tack vare sin placering endast i ringa mån på den ursprungliga 
utställningen. 

I fågelavdelningen visades intressanta exempel på variationen inom arterna, 
dels enstaka hybrider dels serier av varieteter. I den stora av dagsljus uppi-
från upplysta däggdjurssalen kunde jag med beundran studera de stora djuren, 
konstskickligt monterade av museets kunniga konservatorer. Vissa ålderstigna 
monterade djur var däremot inte lika naturtrogna. 
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Från fågelgallerierna och däggdjurssalen fortsatte leden genom utställnings-
lokalerna via en sammanbindningsbana till valsalen, ett annex till däggdjurs-
salen, där den unika med hela sitt yttre hölje bevarade ”Malmska valen” spred 
en lätt doft av tran. På en av väggarna i valsalen hängde målningar som doku-
menterade den dramatiska bärgningen av den vid kusten söder om Göteborg 
strandade valen. 

Beläget invid korridoren till valsalen låg det mörka dioramarummet med 
kvadratiska öppningar in mot de konstnärligt utförda scenerierna av jungfruliga 
svenska landskapsavsnitt. 

När jag orienterade mig i de stora utställningslokalerna, kunde jag föreställa 
mig hur de tidigaste museibesökarna rörde sig i det nybyggda museet. Jag re-
flekterade över vilken verkan den på 1930-talet påvisade ”exit gradient effect” 
utövat; A. W. Melton hade funnit att museibesökare har en tydlig benägenhet att 
tillbringa en oproportionerligt stor del av tiden för museibesöket i de delar av 
utställningen som ligger närmast ingången. Därefter ökar takten alltmer ju när-
mare besökarna kommer utgången.2 Jag föreställde mig mot denna bakgrund 
att många besökare kan ha dröjt sig kvar alltför länge i gallerierna på det nedre 
planet. Kanske räckte inte tiden till för att på slutet av utställningsbesöket hinna 
stå i kö för att få plats att blicka in i gluggarna till de attraktiva dioramorna .

Dessutom slogs jag av vilka förnöjsamhetens ideal som måste ha härskat; 
här fanns mellan de långa gallerierna och de stora salarna inte någon plats att 
sitta ned och vila benen, inte heller en plats där det gick att få något att äta el-
ler dricka. Jag påminde mig att det var först under de senaste decennierna av 
1900-talet som museerna anpassades för familjer med små barn. 

Den viktigaste informationen om utställningens ursprungliga uppbyggnad 
och innehåll står att få i museiintendentens presentation i en broschyr 1924. 
Utställningen – med tidens språk ”skådesamlingen”3 – beskrivs i en fem sidor 
lång text kompletterad med foto och figurer. Härtill kommer planer över ut-
ställningen jämte tablåer över innehållet. Broschyren inleds med en konkret 
återgivning av lokalernas orientering och innehåll, med början i den nedre 
våningens galleri, vidare genom övre våningens fågelgalleri och däggdjurssal, 

2  Melton publicerade sina rön i ett arbete med titeln Problems of Installation in Museums of Art  (1935). 
Belcher, 112. 

3   Enligt SAOB förekom ordet skådesamling första gången år 1903. Det användes då i Kungl. Veten-
skapsakademiens årsbok för år 1903 om en nyordning av en utställning: ”Arbetena inom avdelningen 
hava utgjorts av omdanings- och nyordningsarbeten i och för en fullständigt ny uppläggning av såväl hu-
vudsamlingen som för den stora allmänheten avsedda skådesamlingen.” Ordbok över svenska språket. Bd 27. 
Lund, 1977, spalt 5662. Jägerskiöld fann samma år skådesamling vara ”ett kanske mindre lyckligt valt ord”. 
Jägerskiöld, 1903, 284.
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via museets dioramor till valsalen och slutligen till den geologiska eller mi-
neralogiska avdelningen. Därefter följer en förklaring rörande grunderna för 
utställningens disposition. Dessutom lämnas ingående beskrivningar av teknisk 
natur. Skriften rymmer även uppgifter om museibyggnadens uppförande, om 
utställningens inrättande, om kostnader och om museets invigning.4 

Informationsskriften används här främst i dess beskrivning av utställningen 
och dess olika delar. Denna beskrivning är en ren faktaframställning tillkom-
men omedelbart sedan utställningen hade färdigställts och samtidigt stod öppen 
för allmänheten. Skriften präglas av naturvetarens nyktra saklighet. Den fanns 
att köpa vid ingången till museet.5 Vi har ett så pålitligt dokument som kan 
önskas. Vad som beklagligtvis saknas är emellertid uppgifter om innehållet i den 
mineralogisk-geologiska delen av utställningen. 

En kort beskrivning av Naturhistoriska museet lämnades ett decennium 
senare i Svenska Turistföreningens guidebok över Göteborg, men inte heller 
här får vi någon närmare kunskap om innehållet i den mineralogisk-geologiska 
delen av utställningen.6 

Främsta källan till kunskapen om hur den ursprungliga utställningen såg ut 
består förutom av informationsskriftens foton även av ett tjugotal foton av god 
kvalitet tagna av fotografen Anders Karnell kort tid efter museets öppnande.7 
Hans bilder ger en god föreställning om museihusets inre, av utställningsarki-
tekturen och av utställningens innehåll. De ger emellertid endast ett fåtal exem-
pel på utställningens utseende och innehåll på detaljnivå.

Utbytet av äldre mot nyare innehåll i har i större omfattning ägt rum först 
på 1960-talet.8 Det äldre och det nyare innehållet i utställningen skiljer sig tyd-
ligt åt genom helt olika stil. Om det skulle uppstå tvekan om vad som tillhör 
den ursprungliga delen, respektive vad som är senare ändringar eller tillägg, kan 

4  Jägerskiöld 1924, 11-25.

5  Göteborgs Museum. Årstryck  1925. Göteborg, 1925, 24.

6  En bok om Göteborg. Red. Carl-Julius Anrick, Arthur Lindhagen och Mårten Stenberger. Stockholm, 
1931, 113.

7  Foto A. Karnell. Neg. nr 2735-2750. Glasplåtar och kopior. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv: 
Karnell som var född 1871 och sedan 1897 anställd hos fotografen Björsell i Stockholm, etablerade sig med 
egen firma i Göteborg 1908. 1923 tog han en stor serie foton från Jubileumsutställningen. LarsOlof Lööf, 
Göteborgs fotografer: Ateljéer och yrkesmän 1840-1910. Göteborg, 1999, 109, 111.

8  Dessa förändringar har redovisats i sammanfattning i museets årstryck 1977. Bengt Hubendick, ”Ut-
åtriktad verksamhet vid Göteborgs naturhistoriska museum 1959–1976”, Göteborgs naturhistoriska mu-
seum, Årstryck 1977. Göteborg, 1977, 14–29. Efter år 2000 har utställningarna i museet fortlöpande reno-
verats. Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 2007. Göteborg 2007, 6.
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museets årsberättelser ge vägledning. Det finns följaktligen goda möjligheter 
att skilja de senare förändringarna och tilläggen från det tidigare innehållet i 
montrerna.

Djurriket klassificerat 

De tablåer eller planer som presenterades i informationsskriften, visar hur ut-
ställningen började omedelbart innanför vestibulen i det undre galleriet med 
ett mindre utrymme för encelliga djur och svampdjur följt av ett rum för näs-
seldjur och kammaneter. Därefter löpte galleriet vidare med rum för maskar, 
leddjur, blötdjur och tagghudingar. Av ryggradsdjuren visades på det undre pla-
net fiskar, groddjur och kräldjur. Hela den övre våningen var förbehållen de två 
klasserna fåglar och däggdjur.9 

Mellan valhuset och museihuset ligger dioramabyggnaden med sitt torn. På 
dess övre plan visades fem dioramor, bilder ”från i zoologiskt hänseende särskilt 
intressanta platser”. På nedre botten i dioramabyggnaden hade man inrymt den 
geologiska eller mineralogiska avdelningen. I framtiden avsågs denna avdelning 
ges större utrymme genom en tillbyggnad. Därvid skulle dioramabyggnadens 
bottenvåning i stället ge plats för en anatomisk skådesamling bestående av 47 
väggmontrar som tills vidare hade placerats på läktaren i valsalen.10

Det var ett zoologiskt museum som mötte besökaren.11 Framför allt var det 
morfologin som presenterades, det vill säga vad vi omedelbart varseblir av dju-
ren, utom form också storlek, färg, teckning.12 

9  Jägerskiöld 1924, 29–30, 32–33: Planerna att visa encelliga djur kom inte att förverkligas under Jäger-
skiölds tid vid museet. Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1961. Göteborg, 1961, 4.

10  Jägerskiöld 1924, 12-17, 34.

11  Varje monter bar alltjämt vid min undersökning ett nummer angivet dels på en mindre bleckplåt 
fästad på framsidans träram, dels med större siffror fästade på monterns glas. Denna numrering överensstäm-
mer med få undantag med tablåerna i informationsskriften från 1924. Av de tablåer som presenterades i 
informationsskriften framgår att nedre planet i museibyggnaden rymde 404 och övre planet 360 numrerade 
montrar för zoologiskt material, varav i däggdjurssalen 86 montrar. Valsalen rymde  på bottenplanet 44 och 
på läktaren 47 montrar. Några uppgifter om montrarna i utställningens mineralogiska del förekommer inte 
i broschyren. Ibid., 29-34. 

12  Morfologin som är den äldsta grenen av biologin, beskrivs i dag som en mångfacetterad disciplin: 
”Morphology  and development are in many ways both the oldest and the newest facets of biology. The 
morphology of organisms is what we perceive – it is the phenotype, with all its variations and different 
expressions. Morphology is shape, and size, and color, and ornamentation; it is body parts - stems and leaves, 
limbs and jaws, sperm, neurons.  --- The study of morphology can be descriptive, comparative, mechanistic, 
experimental, and evolutionary.” Marvalee H. Wake, ”Bodies and body plans, and how they came to be”, A 
New Century of Biology. Ed. W. John Kress and Gary W. Barrett. Washington and London, 2001, 28.
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Att det var den zoologiska verksamheten som skulle förbli den dominerande 
ännu efter flyttningen till den nya byggnaden stod i full överensstämmelse med 
avsikterna från början. Kort tid efter det naturhistoriska museets färdigställande 
hade den botaniska verksamheten avsöndrats från museet. 1919 hade den bota-
niska trädgården öppnats. Vid nyåret 1926 stod trädgårdens institutionsbyggnad 
färdig, ritad av arkitekten Arvid Bjerke, och i april samma år hade inflyttningen 
avslutats. Dit hade då överförts samtliga Göteborgs Museum tillhöriga herba-
rier. Omorganisationen kommenterades i ett betänkande som avgavs av en be-
redning med uppgift att ge förslag om den framtida vården och utvecklingen av 
stadens museer. Beredningen ansåg att Göteborgs Museums samlingar av växter 
i botaniska trädgården skulle komma att få bättre vård och tillsyn tack vare ett 
speciellt fackintresse som inte funnits tidigare.13

Det saknades inte uppslag och idéer om vad som skulle visas i den minera-
logisk-geologiska avdelningen av det nya museets utställning. Det fanns planer 
på att utveckla olika teman. Ett av dessa var att visa ”de viktigaste på jordytan 
verksamma krafterna”. Man önskade samtidigt visa Göteborgstraktens geologi 
och intressanta geologiska lokaler.14 Museet disponerade emellertid inte de re-
surser som fordrades för att förverkliga dessa avsikter, det fanns inte arbetskraft 
för uppgiften.15

13  Att de botaniska samlingarna vid Göteborgs Museum skulle komma att överföras till en ny, botanisk 
institution hade förutsetts sedan länge. I ett brev till professor August Brinkman vid museet i Bergen berät-
tade Jägerskiöld redan 1915 att det nya museet i Göteborg väsentligen skulle bli zoologiskt. Innan det stod 
färdigt, skulle det antagligen finnas en självständig botanisk institution. Den mineralogisk-geologiska sam-
lingen var ”diminutiv”. Brev till August Brinkman 27/9 1915. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. 
Kopiebok nr 11, 94-95: 1924 behandlades frågan om herbariernas förvaring i en framställning till stadsfull-
mäktige från styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård. Styrelsen för trädgården erinrade här om stadens 
dyrbara botaniska samlingar: ”Stommen utgöres av musei naturhistoriska avdelnings herbarium, som delvis 
var uppställt, delvis magasinerat i den gamla museibyggnaden vid Norra Hamngatan. Vid avdelningens 
flyttning har detta herbarium alltjämt måst förbli svårtillgängligt.” Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 
1924. N:o 450, 2: Se även Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar  1926. N:o 80, 4:  Göteborgs Stadsfullmäktiges 
Handlingar  1926. N:o 207, 2-4: Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar. 1927. N:o 57, 3: Göteborgs Museum. 
Årstryck. 1926-1927. Göteborg 1927, 86.

14  Göteborgs Museum, Årstryck 1924, 81-82.

15  Göteborgs Museum, Årstryck 1926-1927, 86.
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Museets skådesamling uppgavs i informationsskriften vara indelad i olika 
avdelningar som innehöll samlingar av var sin provins eller klass.16 I tablåer över 
de utställda samlingarna förekom följande huvudgrupper: 

• Encelliga djur 

• Svampdjur , 

• Nässeldjur, 

• Kammaneter,

• Maskar, 

• Leddjur,

• Blötdjur, 

• Tagghudingar,

• Fiskar, 

• Groddjur, 

• Kräldjur, 

• Fåglar och 

• Däggdjur.17 

Museistyrelsen och L.A. Jägerskiöld har haft frihet att oberoende av detaljerade 
direktiv från stadens fullmäktige organisera och ordna det nya museet. Av de 
officiella handlingarna framgår endast att det gällde byggnaden av ett ”modernt 
efter biologiska principer uppställt museum”.18 På tidigt stadium hade Jäger-
skiöld deklarerat utställningens syfte. Inför planeringen av museibygget gjorde 
han redan 1914 följande klarläggande: 

För att kunna med fördel utnyttja en naturvetenskaplig skådesamling 
bör den vara strängt systematiskt ordnad d.v.s. åskådaren skall i Museet 
kunna steg för steg följa det av vetenskapsmännen antagna systemet 
från lägre till högre djur hela skalan uppför.19

16  Jägerskiöld 1924, 12.

17  Ibid., 29-33.

18  Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar 1914. No 51, 7.

19  Bilaga till Göteborgs Museums styrelses byggnadsberednings protokoll 24/1 1914.
Göteborgs stadsarkiv. Göteborgs Museums arkiv. 
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Systematikens betydelse kom att betonas även i Jägerskiölds tal vid museets 
invigning. Av ett referat i Dagens Nyheter den 9 juli 1923 framgår att Jägerskiöld 
då förklarat att museet måste rymma en systematisk framställning:

– – –det måste i första hand tänka på att vara undervisningen och 
folkbildningsarbetet till tjänst. Det måste ge en redig, systematisk fram-
ställning av djurriket och bringa blivande lärare en fast vägledning.20

Också i informationsskriften förklarades utställningens uppbyggnad i full över-
ensstämmelse härmed som systematiskt ordnad: 

Det vetenskapliga zoologiska systemet har varit ledtråden vid upp-
görandet av planerna för utställningssalarna. Den besökande skulle 
kunna börja med de lägsta djuren och i oavbruten följd bese djur-
provins efter djurprovins i den ordning de systematiskt komma efter 
varandra. I själva byggnaden skulle gränserna mellan djurprovinserna 
anges genom fullständiga väggar och dörröppningar.21

I beskrivningen av det undre galleriet heter det att djuren var ordnade ”i det 
zoologiska systemets följd från de lägst stående uppåt”.22 

Broschyren lämnar däremot inte någon upplysning om vilket system det 
är frågan om. Den anger inte vilka av dess grupper som är provinser och vilka 
som är klasser.23 

Många besökare köpte säkert inte skriften; de hade helt enkelt inte råd. Den 
sannolikt tämligen begränsade krets, som fick den i sin hand, hade klart för sig 
att ”systemet” syftade på den ordning föremålen var indelade i. Denna del av 
publiken var bekant med att ett sådant system var hierarkiskt uppbyggt, det vill 
säga att de olika kategorierna i systemet var rangordnade. De översta katego-
rierna var delade i lägre kategorier som sin tur var delade i olika kategorier. 
Begreppet ”djurprovins” förklaras av sammanhanget. Det bör ha stått klart för 
läsaren att det handlade om grupper inom systemet, men inte på vilken nivå. 
Informationsskriftens planer över utställningarnas innehåll rymmer emellertid 
utom namnen på provinserna och klasserna även grupperna på närmaste lägre 

20  Dagens Nyheter  9 /7 1923, 1, 5.

21   Jägerskiöld 1924, 11-12

22  Ibid., 11.

23  Ibid.,  30, 32-33.
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nivå. Det betyder att under provinserna följer klasser, och under ryggradsdju-
rens klasser följer underklasser. 

Grupperna fiskar, groddjur, kräldjur och däggdjur igenkänns från Linnés 
system. Dessa grupper var klasser i Linnés mer eller mindre naturliga system, där 
varje art var en orubblig ”essens” eller typ att likna vid en platonsk idé.24

Museets system kan främst jämföras med det som med viss variation använ-
des i olika arbeten av zoologen Carl Gegenbaur. I sitt stora arbete om rygg-
radsdjurens anatomi1898 indelade han de flercelliga djuren i åtta grupper som 
mycket nära motsvarade dem i Göteborgs naturhistoriska museum ett kvarts 
sekel senare. Man igenkänner hos Gegenbaur samtliga av museets provinser 
utom leddjuren. Hos Gegenbaur finns dessutom en grupp som saknas i museets 
indelning i provinser, nämligen ryggradsdjuren.25 Ryggradsdjuren var i museet 
inte upptagna som en egen grupp utan motsvaras här av grupperna fiskar, grod-
djur och kräldjur, fåglar och däggdjur, det vill säga fem av de sex klasserna i 
Linnés system. 

Gegenbaurs system låg även till grund för det system som i en artikel om 
djurriket, författad av zoologiprofessorn Wilhelm Leche, återfinns i Nordisk fa-
miljebok 1907. Det var ett system som först och främst delade djurriket i de 
två huvudgrupperna encelliga djur och flercelliga djur. De senare var i sin tur 
uppdelade i följande sex grupper, så kallade stammar:

Celenterata, kavitetsdjur,
Echinodermata, tagghudingar,
Vermes, maskar,
Mollusca, blötdjur, 
Arthropoda, leddjur och
Vertebrata (Chordata), ryggradsdjur.

Enligt Leche var detta ett system som gav uttryck för djurens släktskapsförhål-
landen.26 Vi finner således samma system som i museet återgivet i ett erkänt 
uppslagsverk, därtill i en artikel författad av en av landets främsta zoologer. Det 
var vid tiden efter sekelskiftet 1900 i vårt land det system som ledande zoologer 
tillämpade. 

24  Lindroth, 1978, 172, 203, 205.

25  Carl Gegenbaur, Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere mit Berücksichtigung der Wirbellosen. Bd 1. Leipzig, 
1898, 63-64.

26  Wilhelm Leche, ”Djur”, Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. Bd 6, Stockholm, 
1907, 559.
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Gegenbaur tillhörde tillsammans med Ernst Haeckel i Tyskland och Thomas 
Henry Huxley i England en grupp darwinister som orienterade sig från en 
tidigare idealistiskt präglad morfologi till en på evolutionsteoretiska principer 
grundad morfologi.27 Gegenbaurs elev Ernst Haeckel använde 1866 i ett stort 
arbete kallat Generelle Morphologie der Organismen ett påminnande system bestå-
ende av fem huvudgrupper, av Haeckel benämnda stammar: Vertebrata, Mollusca, 
Articulata, Echinodermata och Coelenterata.28 Detta var enligt Haeckel ett genea-
logiskt system som var uppställt med en tillfredsställande grad av tillförlitlighet. 
Han menade vidare att med paleontologins, den jämförande anatomins och 
embryologins hjälp skulle man förmå att fastställa grunddragen i olika gruppers 
utvecklingshistoria.29 

Darwins Om arternas uppkomst innehåller en enda illustration. Det är det dia-
gram som i slutet av boken visar ett hypotetiskt stamträd över arterna inom ett 
tänkt släkte. Darwin avslutade fjärde kapitlet, om det naturliga urvalet, med orden:

På samma sätt som knoppar genom sitt växande ger upphov till nya 
knoppar, och dessa, om de visar sig livsdugliga, grenar ut sig för att 
helt överskugga mången svagare gren, så har utvecklingen genom ge-
nerationer fortskridit också i det väldiga Livets träd, som fyller jordens 
skorpa med sina döda och avbrutna grenar och täcker dess yta med 
sitt vackra och sig evigt förgrenande lövverk.30

Haeckel hade inspirerats att arbeta vidare på detta tema. I Generelle Morphologie 
presenterade han åtta olika stamträd. Ett av dessa visade den högsta taxonomiska 
nivån, rikena, förutom Plantae och Animaliae även ett tredje rike kallat Protista. 
Var och en av de olika stammarna framställdes som ett träd. Dessutom förekom 
i Hackels bok ett särskilt stamträd över däggdjuren.31 För Haeckel liksom för 
Gegenbaur var den tvingande uppgiften att utreda frågorna om förbindelserna 
mellan och inom de största taxonomiska grupperna, av Haeckel kallade phyla.32 

27   Thomas Junker, ”Charles Darwin und die Evolutionstheorien des 19. Jahrhunderts”, Geschichte der 
Biologie, 371. 

28  Ernst Haeckel indelade djurriket i fem stammar. Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen. 
Erster Band. Berlin, 1866, 209.

29  Ibid., Zweiter Band, XLVIII –XLIX. 

30  Charles Darwin, Om arternas uppkomst genom naturligt urval( 1859). Sv. övers. (1976) Stockholm, 1994, 
101.

31  Panchen, 48: Haeckel, Tafel VIII.

32  Nyhart, 150.
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Den teoretiska basen för Haeckels träd var hans berömda, genom tiderna fort-
levande biogenetiska regeln, ”ontogenin återger fylogenin”.33 Innebörden härav 
var att han i fostrets och individens utveckling såg en återgivning av släktets 
utveckling.

Anhängare till Haeckel och Gegenbaur fortsatte under seklets sista fjärdedel 
att sätta tro till att bestämningen av storskaliga taxonomiska gruppers fyloge-
netiska historia var mål som skulle vara möjliga att uppnå. Resultaten skulle 
vinnas genom jämförelse mellan embryologi, jämförande anatomi och pale-
ontologi. Man var däremot oense om var fokus borde ligga. Under 1900-talets 
första år rådde en konflikt inom tysk forskning mellan å ena sidan embryologin 
och å andra sidan den jämförande anatomin. Carl Gegenbaur började tvivla på 
embryologin redan på 1880-talet. Det var en motsättning som visade de unga 
inom zoologin hur fruktlöst det var att bestämma fylogenier med användning 
av jämförande anatomi eller embryologi. Fylogenetiska studier skulle komma 
att helt förvisas.34

Systematik på nedgång

Ännu på 1920-talet rådde förhoppningen att systematiken skulle kunna åter-
spegla evolutionens vägar. Vilhelm Leche gav i Nordisk familjeboks artikel om 
zoologin en utförlig orientering om systematiken där han framhöll hur den 
zoologiska systematiken skall identifieras med organismernas släktskapslära. 
Systematiken skulle genom att förena eller skilja större och mindre kategorier 
ge en översiktlig framställning av vilken kunskap som nåtts om djurens släkt-
skapsförhållanden. Målet för systematiken var att samla morfologins och fysio-
logins resultat till en översiktlig framställning.35 

Djuren var i museet i det nya naturhistoriska museet i Slottsskogen alltså hu-
vudsakligen ordnade i kategorier som vid tiden för museets planering visserli-
gen kunde betraktas som förenliga med evolutionsteorin. Systemet var däremot 
inte fullt avläsbart. En uppenbar svårighet för den som önskade sätta sig in i 
utställningens systematik var att det inte gjordes någon tydlig åtskillnad mellan 
gruppernas olika nivåer. 

33  Söderqvist, 36.

34  Nyhart, 244-276.

35  Vilhelm Leche, ”Zoologi”, Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. Ny reviderad och 
rikt illustrerad upplaga, Band 33. Stockholm, 1922, 831-832.
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Museet redovisade – i motsats till Gegenbaur, Haeckel och Leche – inte 
någon åtskillnad mellan encelliga och flercelliga djur. Samtidigt som begreppet 
flercelliga djur överhuvudtaget inte förekom i utställningen, angavs de encelliga 
djuren som en provins bland flera. De båda överordnade grupperna encelliga 
och flercelliga djur ställdes därigenom på samma hierarkiska nivå som klasserna 
fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.36 

Eftersom provinsen ryggradsdjur inte stod angiven i utställningen, utan var 
ersatt med klasser enligt Linné, kunde systemet lätt förväxlas med Linnés system. 
Linnés system byggde på en statisk föreställning om formerna i naturen. Det var 
följaktligen inte uppenbart, om utställningens system byggde på en föreställning 
om att djurvärlden var oföränderlig eller resultatet av en utveckling. 

Informationsskriften ger intryck av att utställningen bygger på ett och 
samma system, kanske dessutom det enda inom system som förekom inom 
zoologin. Anmärkningsvärt är att endast på lägre nivå har lämnats uppgift om 
vilket system som tillämpats. Det gäller klassen fåglar. Överraskande är att det 
för denna klass handlar om två skilda system. Sålunda uppges det i frågan om 
de utländska fåglarna vara Handlist of Birds av R. Bowdler Sharpe som använts. 
För de svenska fåglarna är det däremot Jägerskiölds egen tillsammans med Gus-
taf Kolthoff författade Nordens fåglar som utgör grundvalen.37 Jägerskiölds och 
Kolthoffs bok byggde på äldre forskning, ett arbete från 1860 av professor Wil-
helm Lilljeborg.38

Sharpe och Lilljeborg tillämpade helt olika indelning av klassen Fåglar. Shar-
pe indelade fåglarna i tre underklasser, Saururae, Ratitatae och Carinatae. Bland 
dessa var Saururae exempel på en klass som omfattade endast fossilt material. 39 
Hos Lilljeborg rådde en indelning i Insessores, Cursores och Natatores. Detta kom 
emellertid inte till uttryck i själva utställningen, eftersom underklasser inte var 
angivna på några skyltar.

Sharpe svarade som tjänsteman vid Natural History Museum i London för 
större delen av sitt museums vetenskapliga katalogisering av fåglarna.40 Hans 

36  Haeckel delade djurriket i två huvudgrupper, Protozoa, encelliga djur, och Metazoa, flercelliga djur. 
Numera räknas Protozoa inte till Animalia, djurriket. Vanligen sammanförs numera encelliga organismer och 
flercelliga alger till ett rike, Protista. Michael Allaby, The concise Oxford dictionary of zoology  (1991). Oxford, 
1996,  209, 381.

37  Jägerskiöld 1924, 32.

38   Kolthoff, Jägerskiöld 1895-1899, 3. 

39  R. Bowdler Sharpe, A review of recent attempts to classify birds: An address delivered before the second inter-
nationl ornithological congress on the 18th of May 1891. Budapest, 1891, 88.

40  Gunther, 150: Stearn, 177.
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system är av särskilt intresse, därför att det bygger på evolutionsteorin. I ett an-
förande inför Andra internationella ornitologkongressen i maj 1891 förklarade 
Sharpe: 

Min indelning av klassen ´Aves´ bygger på övertygelsen att det enda 
praktiska tillvägagångssättet att undervisa om ornitologi eller att stu-
dera ornitologi är med evolutionen som utgångspunkt och det är en 
ren plikt att ordna fågelgrupperna enligt denna plan.41 

Wilhelm Lilljeborg, den ledande inom faunistiken efter Sven Nilsson, var den 
förste innehavaren av professuren i zoologi i Uppsala.42 Han var till skillnad från 
Sharpe tämligen opåverkad av Darwin.43 

Jägerskiöld och Kolthoff ursäktade sig i sin bok om fåglarna för att de valt 
Lilljeborgs system. Det fanns flera system som var på väg att utvecklas och 
som byggde på detaljerade anatomiska studier. Dessa system erbjöd visserligen 
vetenskapliga framsteg men var enligt Jägerskiöld och Kolthoff inte ägnade att 
läggas till grund för en bok som var avsedd för en större krets. De föredrog att i 
sin bok använda Lilljeborgs system, eftersom detta var mer välkänt.44 

Jag vill stanna upp inför frågan om valet av system för utställningen av fåg-
larna. Ett system tillämpades för de utländska, ett annat för de inhemska arterna. 
Härtill kom att det ena systemet inte ansågs stå i full överensstämmelse med 
aktuell forskning. Vi tvingas konstatera att det inte var vetenskapliga kriterier 
som bidragit att fälla avgörandet vid valet av system. I frågan om de svenska ar-
terna var det tvärtom det välkända, konventionen, som var bestämmande. Man 
kan föreställa sig att systematiken, med dess brister, var något tidens zoologer 
tog för given utan att på allvar reflektera över.45 Det troliga är att de inte såg till 
de teoretiska frågorna om systematiken. Man såg främst till den praktiska nyt-
tan, hur man skulle ordna och återfinna organismerna i museisamlingar och i 

41  Sharpe, 58.

42  Söderqvist, 33.

43  Tycho Tullberg skrev i en dödsruna över Lilljeborg: ”… darwinismen, som så mäktigt inverkade på 
60- och 70-talens naturforskare utövade föga om ens något inflytande på hans zoologiska verksamhet.”  
Tycho Tullberg, ”Wilhelm Lilljeborg”, Fauna och flora (1908):3, 154: I Lilljeborgs systematik spelade osteo-
logiska kännemärken en stor roll. Eriksson 1978, 137.

44  Ibid., 2-3.

45  Frågor om djursystematiken speglas inte ofta i det källmaterial som ryms i Göteborgs naturhistoriska 
museums arkiv. Jag noterar emellertid de två belägg jag funnit. Brev till Tycho Tullberg 18/4 1918. Göte-
borgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 12, 376: Brev till Elisabet Petersson 23/6 1918. Göte-
borgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 12, 420. 
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beskrivande naturhistorisk litteratur. Kanske betraktades systemen rätt och slätt 
som en metod att skapa ordning i en överväldigande mångfald.

En grupp av intresse, bland annat i perspektivet av Linnés inflytande, är de 
svenska däggdjuren. De var i utställningen indelade i ordningarna I. Insektsätare, 
fladdermöss, II. Gnagare, III-VI. Rovdjur, VII. Sälar. Därefter gick indelningen 
med hjortdjuren direkt ned på artnivå.46 Vi kan jämföra denna indelning både 
med indelningen hos Linné i tolfte upplagan av Systema Naturae (1766). Klassen 
Däggdjur, Mammalia består hos Linné av ordningarna I. Primates, II. Bruta, III. 
Ferae, IV. Glires, V. Pecora, VI. Beluae samt VII. Cete.47 Museets system för dägg-
djuren överensstämmer väl med Linnés system. Grupperna rovdjur och gnagare 
i museet motsvaras av ordningarna Ferae och Glires, valarna av Cete. Gruppen 
sälar motsvaras av släktet Phoca inom Linnés Ferae. 

Inte oväntat återkommer jämförbara grupper också hos Einar Lönnberg i 
hans arbete Sveriges ryggradsdjur från 1914. I hans verk möter vi ordningarna 1. 
Insektsätare, 2. Fladdermöss, 3. Rovdjur, 4. Själhundar, 5. Gnagare, 6. Klövdjur, 
7. Hovdjur, 8. Elefantdjur och 9. Valar.48 Hovdjuren och elefantdjuren repre-
senteras i Lönnbergs svenska fauna av tamhäst och åsna respektive mammut.49 
Lönnbergs val av ett system som anknöt till Linnés system är karakteristiskt. 
Sten Lindroth har erinrat om att Linné eftersträvade ett naturligt system för 
djurriket och med 12:e upplagan av Systema naturae till viss del även lyckades.50 
I salen för däggdjuren byggde utställningens system på äldre mönster, men prö-
vat inom modern forskning.

Thomas Söderqvist har beskrivit med vilken kraft arbetet tidigare bedrevs på 
systematikens område. Fram till 1880- och 1890-talen ägnade majoriteten av 
zoologer och botaniker i ledande positioner huvuddelen av sin forskning och 
undervisning åt systematiska problem. Frågorna inom detta område blev mer 
och mer komplicerade, krävde alltmer förfinade undersökningar och allt större 
samlingar av material för jämförande studier. Beskrivande systematik och mor-
fologiska studier hade sin höjdpunkt under tiden 1840 till 1880 men fortsatte 
att öva ett mäktigt inflytande över undervisningen många generationer framåt 
och långt in på 1900-talet. Forskningen kom däremot under inflytande från 

46  Jägerskiöld 1924, 33.

47   Carl von Linné, Systema naturae per regna naturae tria naturae (1735). Tolfte upplagan, Holmiae. Band 1, 
1766, (D. L. T. L. Holmiae, 1766-1768) 24-25. 

48  Lönnberg använder här ett numera borglömt ord för sälar, själhundar. Einar Lönnberg, Sveriges rygg-
radsdjur. Del 1. Däggdjuren. Stockholm, 1914, passim.

49  Ibid., 74-75.

50  Lindroth 1978, 205.
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tysk zoologi och botanik att orienteras mot andra områden, främst jämförande 
anatomi. Genom komparativa anatomiska studier och embryologiska under-
sökningar ville man, här som i Tyskland, härleda organismernas evolutionshis-
toria. Många unga svenska doktorer i botanik och zoologi förlade någon tid 
av studier i Tyskland, föregångsland inom industri och vetenskap. Den tyska 
skolans pionjär i Sverige var David Bergendal. Bergendal som studerat hos 
Carl Gegenbaur, tog som professor över ledningen av den zoologiska institu-
tionen i Lund och förmådde omedelbart universitetet att omdefiniera profes-
surerna i ämnet, den ena till allmän zoologi med systematik och den andra till 
jämförande anatomi med histologi och fysiologi. Under 1910-talet hade ”den 
tyska zoologin” hunnit bli väl etablerad vid universitetet i Lund. I Uppsala var 
Tycho Tullberg främste talesmannen för Darwinism och fylogenetiska under-
sökningar. Redan 1876 hade han etablerat ett mindre anatomiskt laboratorium. 
1882 utsågs han till professor i zoologi. Den nya tyska zoologin blev ledande i 
Uppsala från 1890-talet och framåt.51

Vid Stockholms högskola företräddes den tyska zoologin av den radikale 
Vilhelm Leche, som i likhet med Bergendal betraktade systematiken inte en-
dast som ointressant utan till och med som ovetenskaplig.52 När utställningen 
i det nya naturhistoriska museet i Göteborg installerades, rådde uppenbarligen 
inte längre någon forskning som drev fram en ny systematik. Forskningsintres-
set var riktat åt andra håll. Här ligger sannolikt förklaringen till den brist på 
konsekvens som präglade vad Jägerskiöld summariskt omnämt som ”det av 
vetenskapsmännen antagna systemet”.

Släkten och arter

Besökaren orienterades i utställningen med hjälp av de stora skyltarna med 
namnen på de provinser som visades i de olika rummen eller salarna. För att 
i övrigt orientera sig om klasser och underklasser var besökaren hänvisad till 
informationsskriften. 

Utställningen innehöll utöver de skyltar jag nämnt inte någon annan text 
än de av ordknapphet präglade etiketter som hörde till varje föremål.53 Etiket-
terna rymde artens namn på latin och svenska jämte uppgifter med hänvisning 
till museets katalog samt ofta namnet på den eller de personer som medverkat 

51  Söderqvist, 31-32, 35--37.

52   Ibid., 38.

53  Jägerskiöld 1924, 23. 



163

till museets förvärv av föremålet.54 Etiketter med längre texter var inte ovanliga 
i naturhistoriska museer, men som framgått i kapitel 2 och 3 var Jägerskiöld 
kritisk till alltför långa texter. Hans kritik förklarar däremot inte varför han 
överhuvudtaget inte införde förklarande text.

Utställningens största rum är salen för däggdjuren. En plan över salen visar att 
denna var uppdelad i svenska och utländska däggdjur.55 Planen över salen, som 
återges i informationsskriften 1924, visar hur de svenska djuren upptog ett 
mindre utrymme, beläget i den norra delen. De utländska djuren upptog 64 
montrar (1–64), de svenska 10 montrar (I–X). Serien av utländska djur började 

54  Under tiden för mina observationer i museet, före år 2000, fanns äldre bevarade etiketter i rik mängd, 
men jag har inte kunnat säkerställa att dessa etiketter var de ursprungliga från 1923.

55  Jägerskiöld 1924, 33.   

Bild 11. Monter med innehåll av 
koraller. Foto: A. Karnell. GNM 
2739-1
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med kloakdjuren och pungdjuren i salens sydöstra hörn. Den fortsatte med 
bland andra insektsätare, gnagare, tandfattiga djur, rovdjur och hovdjur utmed 
östra sidan. Serien av hovdjur fortsatte på västra sidan. I hörnet av västra och 
södra sidan fanns skåp som visade halvapor, nya och gamla världens apor samt 
människoapor. Vid salens södra ände stod en monterad giraff i sällskap med ett 
skelett av samma art. Däggdjurssalen är avbildad på tre av fotografen Anders 
Karnells bilder.56

En översikt mot norr visar rummet i hela dess längd (Bild 14). Närmast syns 
giraffen och dess skelett, bakom detta skelettet av en valross och till vänster, 
delvis skymt, i en av nischerna på salens västra sida, skelettet av en elefant. Till 
höger på bilden syns stora, utskjutande montrar rymmande olika släkten, när-
mast i bilden björnar.

56  Foto. A. Karnell Neg. nr 2735, 2746, 2749. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv.

Bild 12. Gorgonocephalus linckii. Orm-
stjärna. Preparat i glaskärl. Etikettens in-
formation inskränker sig till ett fåtal upp-
gifter, utom organismens namn, främst 
datum och plats för förvärvet samt namn 
på person bakom förvärvet. Foto: Anders 
Karnell. GNM. 2747-1.
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Bild 13 Interiör av däggdjurssalen med dess lanternintak och stora montrar. Mot söder. 
Foto. Anders Karnell. GNM 2749-1

En motsvarande bild tagen från salens norra ände visar i förgrunden en låg plint 
med sälar och bakom dessa ett arrangemang med sjölejon och pälssäl (bild 13). I 
montrar som skjuter ut från väggen syns, på höger hand klövdjur och på vänster 
hand hovdjur.

En bild av hur en systematisk serie såg ut vid tiden för museets öppnande 
kommer från utställningen av de svenska fåglarna (Bild 15). Den ingår i sviten 
av fotografier tagna av Anders Karnell kort efter utställningens färdigställande 
och visar en dubbel monter som rymmer ugglor. Monterns vänstra, hitre halva 
har två plan, den högra tre, fåglarna är uppställda på rad, de större i monterns 
hitre och de mindre i monterns bortre del.57 Den återfinns på ursprunglig plats 
i fågelgalleriets södra del. Monterns vänstra halva är fortfarande liksom på bil-
den delad i två plan. Här finns i dag sex fåglar tillhörande släktet Syrnium, tre 
slagugglor och tre lappugglor. På tre plan, bottenplan och två glashyllor, visas 
i monterns högra halva 15 vuxna fåglar och lika många unga fåglar, represen-

57  Dubbel monter, nr 168-169. 
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terande tre olika arter av släktet Strix, tornuggla, pärluggla och kattuggla. Av 
tornuggla finns även ett exemplar av den engelska rasen, Strix flammea alba. 
Av samtliga föremål i monterns båda halvor har alla utom tre förvärvats före 
utställningens tillkomst 1923. Det är alltså fullt möjligt att de flesta av fåglarna 
visats i montern redan från början.

Utställningen av de svenska fåglarna visar ofta flera exemplar av varje art, 
som hane, hona, ungfågel, vinter– eller sommardräkt. Ett vackert exempel är 
tofsvipan, varav fem exemplar är utställda, hane av ungfågel, hona delvis i vin-
terdräkt, gammal hane, hane i sommardräkt och dununge (hona).58

Karakteristisk för den ursprungliga utställningen är också den del som visar 
tagghudingar och manteldjur.59 Ett framsynt beslut fattades 1977 i och med att 
det bestämdes att de montrar som innehöll tagghudingar skulle bevaras oför-
ändrade för framtiden.60 Här påträffas inte i samma utsträckning som i andra de-

58   Monter nr 196.

59   Montrar nr 305-314.

60   ”När det gäller montrarna över tagghudingarna kommer någon sådan total omarrangering av  mate-

Bild 14. Interiör av däggdjurssalen, mot norr. I förgrunden skelett och exteriör av giraff. 
Foto A. Karnell. GNM 2735-1
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lar av bottenvåningens gallerier några av de senare tilläggen i form av plastmo-
deller, pedagogiskt tillrättalagd text eller moderna foton. Skåpen är uppdelade i 
flera plan med 8 till10 glaskärl som innehåller djur i sprit, representerande olika 
arter och varieteter ordnade släkte efter släkte. Skylten vid ingången upptar de 
båda provinsernas svenska och latinska namn. Innehållet i skåpen motsvarar 
alltjämt den plan som redovisades 1924.61 

rialet som skett med andra ryggradslösa djur ej att genomföras. Bakgrunderna har målats om, transparanta 
färgfoton, som Leif Göran Hjelm ställt till förfogande, har satts upp och smärre justeringar har utförts. En 
stor anatomisk modell har tidigare tillförts detta utställningsavsnitt. När lämpligt motiv påträffats kommer 
en eller ett par större foton att monteras framför fönstret. I övrigt avses utställningsdelen behållas med glas-
hyllor, burkar och allt.” Göteborgs naturhistoriska museum: Årstryck 1977. Göteborg, 1977, 3.

61  Jägerskiöld,1924. Plan av nedre galleriets samlingar. E.

Bild 15. Vy av fågelgalleri med så kallade bogrupper. Till vänster i förgrunden monter med serier av ugglor. 
De uppslagna dörrarna leder in till däggdjurssalens södra del. Ovan dörrarna några av utställningens 
fåtaliga bilder. Foto Anders Karnell. GNM 2746-1.
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1932 gavs följande beskrivning av detta avsnitt av utställningen: 

I avdelningen för tagghudingar (Echinodermata) möter västkustbon 
åtskilliga bekanta, t. ex. sjöstjärnor och sjöborrar, och här inrymmas 
också några manteldjur (Tunicata), bland vilka en del former i sin fos-
terutveckling avslöja en oförtydbar släktskap med ryggradsdjuren.62 

Det skåp som visar sjögurkor är i dag uppdelat i fyra plan av råglas.63 På vart 
och ett av dessa står 8 till 10 rektangulära glaskärl med djur som förvaras i sprit. 
I flera fall förekommer mer än ett djur i varje kärl. Bakgrunden i kärlen är svart 
med undantag av fyra kärl med vit och ett med röd bakgrund. Etiketter fästade 
på nedre delen av kärlens insida lämnar uppgifter om art, fyndort, preparator 
och därutöver data ur museets katalog, såsom årtal för förvärv och ibland upp-
gift om vid vilken undersökning eller expedition djuren insamlats. 

På skåpets övre plan visades vid tiden för mina observationer fem olika arter 
och två varieteter av arter tillhörande släktet Holothuria.64 På samma hylla fanns 
dessutom ett kärl, som rymmer ett djur tillhörande ett annat släkte, Actinopyga. 
Flertalet djur var förvärvade före utställningens tillkomst 1923, tre av dem dock 
senare. På andra planet uppifrån fanns fyra arter av släktet Cucumaria. Ytterligare 
en art av detta släkte var representerad på tredje hyllan uppifrån, kanske som 
resultat av en ommöblering i samband med att ett nytt kärl beretts plats i skåpet. 
På andra planet fanns vid sidan av arterna, som tillhör Cucumaria-släktet, även 
representanter för fyra övriga släkten. Endast ett av föremålen på detta plan har 
tillförts samlingarna efter 1923. 

Hylla nummer tre uppifrån rymde, utom den tidigare nämnda arten av 
Cucumaria, åtta olika djur, varav fyra som tillhör släktet Thyone, medan övriga 
tre djur tillhör skilda övriga släkten. Med hänsyn till årtalen för förvärv kan 
fem av föremålen ha ställts på plats på hyllan redan från början. På det fjärde, 
nedersta planet, stod tio kärl, bland dem ett som innehåller en cucumaria-art, två 
som innehåller psolus-arter. Övriga djur tillhör skilda släkten. Tre av burkarna 
stod dock så lågt att texterna på etiketterna inte kan läsas utan att tas fram ur 
det låsta skåpet. Det skåp vars innehåll jag beskrivit erinrar till utseendet om de 
avbildade skåpen i nedre galleriets västra länga 1924.65 Skåpet har från början 

62  En bok om Göteborg, 113.

63  Monter nr 314.

64  Två exemplar tillhör arten Holothuria atra,  varav det ena en varietet, amboniensis, samt vardera ett 
exemplar av arterna floridana, grisea, monocaria  och pardelis, var. subdivita.

65  Jägerskiöld 1924, 12.
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rymt samma klass tagghudingar som alltjämt, och endast ett fåtal exemplar är 
införda i samlingarna efter utställningens tillkomst 1923. Skåp och innehåll är 
således representativa för utställningen i dess tidigaste gestalt. Vid jämförelse 
med de bevarade montrarna i fågelgalleriet observerar man inte endast likheten 
i fråga om rikedomen på djur. Framför allt observeras det principiella i hur de 
är ordnade, släkte efter släkte följande varandra i svit. 

Varieteter och hybrider

Den svenska delen av fågelgalleriet avslutades med ett viktigt brott i den fortlö-
pande följden av arter och släkten. Här visades serier av varieteter hos fåglar. Vi 
äger inga vittnesbörd om det exakta innehållet i de ursprungliga serierna. Själva 
skåpen är emellertid bevarade på ursprunglig plats i utställningen.66 

En i ett hörn placerad monter innehåller en samling tamduvor. Tamduvor är 
exempel på avvikelser i form och 

byggnad inom en art; de är som bekant varieteter av klippduva, Columba li-
via. I två av de övriga montrarna med tamfåglar visas olika raser av tamhöns, till 
exempel brun leghorn, Plymouth rock och pärlhöns, alla varieteter av samma 
art. 

Utom exemplar av skilda fågelarter och ett litet fåtal varieteter förekommer 
i utställningen också hybrider som kan ha funnits i utställningen sedan dess 
tillblivelse, till exempel en bastard av svart och grå kråka samt flera korsningar 
av olika arter tillhörande familjen skogshöns .67 

Exempel på hybrider och varieteter har också intill nyligen gått att studera i 
däggdjurssalen, till exempel bastarder av hare.68 Däggdjurssalens hybriddjur var 
inte utställda för sig och därmed än svårare att lägga märke till bland den stora 
mängden djur jämfört med varieteterna i särskilda montrar i fågelgalleriet. 

Varieteter och hybrider hade länge fångat naturhistorikernas intresse. Båda 

66  Montrarna nummer 276-281: Jägerskiöld 1924, 32.

67  Monter nr 119 samt en onumrerad monter. Hybriderna inom familjen skogshöns hade intresserat den 
naturhistoriska avdelningens tidigare chef, A. W. Malm. August Wilhelm Malm, ”Om hybriditeterna inom 
de skandinaviska Tetraonidernas grupp och särskildt om en ny form av sådana, förslagsvis kallad moriporre, 
Lagopotetrix Dicksonii, Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar  (1880):7, 33-43.

68  Monter nummer 4. Inför däggdjurssalens färdigställande skrev Jägerskiöld till konservator Gösta Kihl-
én och bad om en småvessla i sommardräkt och förklarade: ”Vi ha sådana i mörk dräkt skjutna vintertid vid 
västkusten men det är ingen sommardräkt.” Brev till Gösta Kihlén 17/11 1922.  Göteborgs naturhistoriska 
museums arkiv. Kopiebok nr 16, 123. 
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företeelserna var bekanta för Linné. Medan han från början uppfattade relatio-
nerna mellan art och varietet som en del av Guds plan, kom han med tiden att 
föreställa sig möjligheten att varieteter under speciella omständigheter kunde 
ge upphov till nya arter. Han trodde sig också kunna förklara både bastarderna 
bland djuren och växtrikets hybrider.69 Välbekant är hans svar på en prisfrå-
ga från vetenskapsakademien i Sankt Petersburg, Disquisitio de sexu plantarum, 
(1760). Han förklarade i denna skrift att i begynnelsen hade Gud för varje släkte 
endast skapat en art. De olika släktenas övriga arter var genomgående tillkomna 
genom korsningar.70 

Tamduvan var vad man kan kalla Darwins modellorganism. Darwin hade 
funnit angeläget att visa att arterna normalt delar sig i varieteter, i hans åskåd-
ning förstadier till nya arter. Om varieteterna överlever och förändringen förs 
vidare till kommande generationer, kan slutligen egna arter utvecklas. Varieteter 
på tidigt stadium av förändring antogs kunna korsas och ge upphov till frukt-
stam avkomma, medan varieteter på längre framskridet stadium av förändring 
däremot inte kan korsas och få fruktsam avkomma. En ny art har uppkommit. 
Åtskillnaden mellan varieteterna är ett fortgående förlopp där möjligheten till 
avkomma efter föräldrar är gradvis minskande.71 

Det centrala i Darwins teori var selektionen. Kampen för tillvaron tillåter 
endast de mest lämpade att överleva. Darwin hade däremot svårt att i naturen 
finna direkta belägg för hur urvalet fungerar. Han samlade därför information 
från djuruppfödare och trädgårdsexperter och förklarade det naturliga urvalet 
genom analogin med urval och förädling av husdjur och odlade växter. Av jäm-
förelsen med de tama djuren och de odlade växterna följde frågan om vilken 
faktor i naturen, som motsvarade uppfödarens eller odlarens urval.72 Man sökte 
på tidigt stadium stöd för denna teori genom att visa på insekternas skyddande 
förklädnad och dess betydelse i kampen för tillvaron. Det var redan i början av 
1860-talet som Walter Bates gjorde upptäckter på detta fält.73 Det var följdrik-
tigt i utställningens avdelning för insekterna som detta fenomen illustrerades 
särskilt.74 Jägerskiöld berättade i sin sin artikel i Ord och Bild om Flowers intro-
ducerande utställning i Londons naturhistoriska museum. Där var tamduvan 

69  Bowler 1989, 67: Broberg 1975, 44-47, 84-88.  

70  Bowler 1989, 68. 

71  Bowler 1989, 177. 

72  Ibid., 166.

73  Ibid., 191.

74  Montrar nr 120-121.
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föremål för en egen monter(kapitel 1). En samling höns- och duvraser till be-
lysning av variation till följd av människans urval hade Jägerskiöld haft tillfälle 
att se utställd också i Hamburgs zoologiska museum (kapitel 3). 

Också utställningens exempel på hybridisering, till exempel bastarderna av 
skogshöns, kan sättas i samband med utvecklingsläran. Frågan om korsning mel-
lan skilda arter var främst en fråga om steriliteten mellan arterna. För Darwin 
var problemet att förklara hur det naturliga urvalet kan dela ett ursprungligen 
sammanhängande bestånd av organismer, till dess det uppstår sterilitet mellan 
dess olika delar. Hur kommer det sig att korsningar av varieteter inom en given 
art ger normal avkomma, medan försök att korsa skilda arter antingen miss-
lyckas helt eller leder till ofruktsam avkomma? Frågan var kritisk för Darwin; 
motståndarna till utvecklingsteorin anförde steriliteten hos hybrider som bevis 
för arternas särskilda natur.75 

Jägerskiöld bidrog till det stora översiktsverket Sveriges rike (1896) med en 
nära 200 sidor lång artikel under rubriken ”Sveriges högre ryggradsdjur”. Hy-
brider av hönsfåglar omnämns här närmast som kuriosa, och ingenting sägs 
om på vilket sätt de skulle kunna sättas i samband med utvecklingsläran.76 Inte 
heller ägnar Jägerskiöld större uppmärksamhet åt varieteter. Man kan emeller-
tid lägga märke till att han omnämner fjällhare och mohare som två varieteter 
eller geografiska arter.77 Begreppet ”geografisk art” tyder på att Jägerskiöld här 
tycker sig se ett exempel på hur geografiskt åtskilda populationer på längre sikt 
tenderar att bilda nya arter. Underarter och raser bland fåglar var 1916 ämne 
för en av Jägerskiölds föreläsningar i Biologiska föreningen, men det är obekant 
vilken utläggning av ämnet som han därvid presenterade.78

En framställning av plattfiskynglens metamorfos skall betraktas som ett ut-
tryck för intresset för utvecklingsläran. I En bok om Göteborg görs läsaren upp-
märksam på hur utställningens avdelning för fiskarna bland annat åskådliggjorde 
flundrefiskarnas utveckling.79 Dessa fiskar hade väckt August Wilhelm Malms 
livliga intresse. Han beskrev sina iakttagelser och hypoteser i en uppsats 1854. 
Förändringen av flundrefiskarnas sidor till buk- och ryggliknande delar äger 

75  Ibid., 213.

76  ”Rackelhönor stå i jämförelsevis högt pris hos naturaliehandlarna, och det lönar sig bättre att sälja 
dem dit än att låta dem vandra i grytan.”  Axel Leonard Jägerskiöld, ”Sveriges högre ryggradsdjur”, Sveriges 
rike. Red. J.F. Nyström. Stockholm, 1899, 170. 

77  Ibid., 284.

78  Den 15 december 1916 föreläste Jägerskiöld om uppkomsten av underarter och raser hos svenska 
fåglar, särskilt rovfåglar. Göteborgs biologiska förening 1904-1929. Göteborg, 1929, 11.

79  En bok om Göteborg, 113. Utställningen över plattfiskarnas metamorfos finns inte längre kvar. 
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rum genom en metamorfos sedan ynglet kläckts ur rommen. Samtidigt som 
ynglen växer, sker en process där ynglets ena öga vandrar från ett ursprungligt 
läge till ett nytt läge invid det andra ögat. Orsaken tyckte Malm sig finna i 
förhållandet att ynglen gradvis etablerar sig på sjöbottnen. De blir därvid suc-
cessivt alltmer benägna att ligga på ena sidan. Samtidigt försöker de bibehålla 
ögonen i ursprungligt läge i förhållande till ljuset uppifrån. Malm återkom till 
ämnet 1868 i en uppsats som byggde på direkt observation av olika arter av 
plattfiskar i akvarium. Uppsatsen från 1868 har påträffats i engelsk översättning 
i kvarlåtenskapen efter Darwin, som med gillande citerade den i sjätte upplagan 
av Om arternas uppkomst.80 

Som man har anledning att vänta sig, fanns exemplar från Malms undersök-
ningar av yngel av flundrefiskar utställda redan på dennes tid. De omnämns i en 
beskrivning av den naturhistoriska avdelningen i det Ostindiska huset: ”Denna 
samling torde intaga ett högt rum bland övriga sådana i vårt land och i veten-
skapligt hänseende vara en av de viktigaste inom detta museum.”81 

Alltjämt vid tiden för min undersökning kunde utställningsbesökarna lägga 
märke till andfågelhanarnas praktfulla dräkt, lejonhanens magnifika man eller 
hanarnas ståtliga horn hos hjortdjuren. I en bok utgiven 1908 förklarade Jä-
gerskiöld i anslutning till Darwin att detta slags sekundära könskaraktärer har 
sin uppgift i könsurvalet, det vill säga honornas val mellan rivaliserande hanar. 
Könsurvalet bidrar enligt Jägerskiöld i sin tur till att det är de bästa och kraf-
tigaste som fortplantas.82 Härom ger emellertid inte någon text i utställningen 
någon upplysning.

Anatomiska preparat

Skelett av stora däggdjur förekom vid sidan av djurens monterade yttre. I valsalen 
visades både skelettet och det preparerade yttre av den stora blåval, ”Malmska 
valen”, som var ett av museets huvudnummer. Exteriören och skelettet av en 
giraff kunde, som redan nämnts, studeras sida vid sida i däggdjurssalen.

 Utmed valsalens väggar löper en läktare. Den var avsedd för att betraktaren 
skulle få utblick över den Malmska valen. Läktaren hyste emellertid också en 

80  P. J. Vorzimmer, ”Darwin´s ´Lamarckism´ and the ´Flat-Fish Controversy´”, Lychnos 1969-70, 139-
141, 150-151, 162, 164, 166.

81  Octavia Carlén, Göteborg: Beskrifning öfver staden och dess närmare omgifningar: Ny handbok för resande. 
Stockholm, 1869, 85, 88.

82  Jägerskiöld 1908, 69-71, 96, 158-159, 176-177.
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samling anatomiska preparat av ryggradsdjur och en mindre samling skelett.83 
Totalt omfattade denna samling, som ej längre visas i museet, inte mindre än 
47 montrar. Den bestod av flera olika serier, bland andra preparat av hjärna, 
sinnesorgan, blodkärlssystem, urin- och könsorgan, luftstrupe och lunga samt 
matsmältningsorgan. Mer än tiotalet montrar som rymde skelett och skallar av 
däggdjur, upptog hela läktarens bortre kortvägg. I de anatomiska montrarna 
gavs möjlighet att studera likheter och olikheter hos representanter för olika 
grupper bland ryggradsdjuren, inklusive människa. 84 

Hela sviten av väggmontrar med anatomiskt innehåll erinrade mycket nära 
om den anatomiska utställningen i Jardin des Plantes i Paris (kapitel 3). Jäger-
skiöld hade vid sitt besök i Paris särskilt noterat att Galerie de paléontologie et 
d´anatomie var ett vallfartsmål. Man skall påminna sig att de anatomiska sam-
lingarna i Jägerskiölds eget nyöppnade museum var avsedda att senare ges en 
annan och sannolikt bättre placering (kapitel 3). I bottenplanet på dioramator-
net skulle anatomin erhålla en mer avskild belägenhet, lämpad för koncentrerat, 
ingående studium. Var Jägerskiölds avsikt att skapa en utställning med förut-
sättningar att som i Jardin des Plantes bli en folklig attraktion? Beklagligtvis 
förverkligades planen aldrig.

Läran om organismernas form och byggnad, morfologin, gav Darwin de 
främsta argumenten för gemsam härstamning. Morfologin syntes honom vara 
naturhistoriens väsen. Denna vetenskapsgren skulle under 1800-talets andra 
hälft i Tyskland följdriktigt komma att nå en utomordentlig blomstring. Det 
rådde en interaktion mellan jämförande anatomiska och embryologiska under-
sökningar. Gegenbaur fordrade att resultaten av de embryologiska undersök-
ningarna kompletterades med jämförande anatomiska undersökningar.85 Det är 
i detta perspektiv man skall notera att den anatomiska samlingen även rymde 
foster av de olika klasserna av ryggradsdjur.86 Här finner vi en del av förklaring-
en till den angelägna insamlingen till museet av olika slag av foster (kapitel 2).

83  Jägerskiöld 1924, 14: Montrarna med anatomiska preparat är synliga på foto över valsalen: Ibid., 16.

84  Ibid., 34. 

85  Junker, 370-371. 

86  Jägerskiöld 1924, 34.
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Djurgeografiska kartor 

I däggdjurssalens montrar förekom kartor som visade djurens utbredning.87 I 
många av museets montrar påträffas fortfarande utbredningskartor placerade 
bredvid den etikett som ger data om det utställda föremålet.88 Tidigare har det 
uppenbarligen förekommit långt fler sådana kartor i utställningen; i museets 
arkiv förvaras ett antal av dessa. En av kartorna i arkivet var hämtad i en bok av 
R. Lydekker. 89 Lydekker är bekant för den så kallade Lydekker´s Line, en linje 
som avgränsar den östligaste utbredningen av orientaliska djur mot blandzonen 
mellan orientalisk och australisk fauna. Motsvarande västliga gräns är Wallace´s 
line markerarande pungdjurens maximala utbredning i västlig riktning.90 

Den djurgeografiska aspekten var inte någon nyhet; som vi sett hörde art-
kartor till vad Jägerskiöld införde redan före flyttningen till det nya museet. Ut-
bredningskartor tillhörde vad Jägerskiöld med gillande noterade vid sitt besök 
i det naturhistoriska museet i London 1903 och senare även i Bryssel. (Kapitel 
2.)

Det djurgeografiska perspektivet representerades i utställningen endast ge-
nom utbredningskartorna. Djurens utbredning har således inte i någon del av 
utställningen tillåtits inverka på föremålsseriernas följd. Det djurgeografiska 
perspektivet hade betydelse som en förklaring till systematiken. Den som be-

87  Jägerskiöld 1924, 14, 23.

88  Utbredningskartor observerade och antecknade på plats i däggdjurssalen 24 september 1997:  mont-
rarna nr 30 (äldre nummer på mässingsbleck 3) pungmullvad, 26 (7) malajsk myrkott, 32 (2) fläckig kuskus, 
24 (10) isbjörn, 24 (10) läppbjörn, 21 (13) grizzlybjörn, 18 (16) strimmig hyena, 13 (20) kungstiger, 12 
(21) ozelot, 11 (22) kanadensisk lo, 10 (31) jaguar, 9 (32) vårtsvin, 59 (38) karta över vilda kameldjurs och 
dvärgmyskdjurs nuvarande utbredning, 57 (39) pampashjort, 56 (40) hjortdjurens (Cervidae) nuvarande ut-
bredning, 56 (40) ren, 58 (VIII) älg, 47 (50) geografiska utbredningen av oxgemssläktet, 46 (51) mufflon, 45 
(52) tjockhornsfår, 44 (53) myskoxe, 43 (54) gems, karta över den amerikanska buffelns utbredning under 
tidrymden 1800–1890, 34 (57) okapi, 39 (60) karta över halvapornas nuvarande utbredning.

89  De kartor som förvaras i arkivet är av två olika slag, dels ett större antal på kartong uppklistrade 
utbredningskartor för enstaka arter, dels tre kartor över djurgeografiska områden. 14 kartor visar utbred-
ningen av olika svenska sötvattensfiskar efter Rud. Lundberg och uppges i en anteckning vara intagna från 
utställningen i april 1972 i samband med att våtpreparaten av svenska fiskar magasinerades. Kartorna över 
djurgeografiska områden är av större format, ungefär A4. En av dessa visar de djurgeografiska områdena 
särskilt med hänsyn till däggdjurens utbredning och uppges vara hämtad ur R. Lydekkers bok A geographical 
history of mammals. Utbredningskartor som varit utställda i museet före 1970. Göteborgs naturhistoriska 
museums arkiv. Arkiv nr 1688: Lydekker var en av Flowers medarbetare vid det naturhistoriska museet i 
London. Lydekkers bok utkom 1896. Stearn, 184: I en biografi över William Flower har Lydekker berättat 
att en av innovationerna inom den zoologiska grenen av verksamheten vid Londons naturhistoriska mu-
seum var att placera mindre kartor vid varje föremål eller grupp för att med hjälp av färg utmärka artens 
eller gruppens geografiska utbredning. R. Lydekker, Sir William Flower. London, 1906, 63.

90  Allaby, 266.
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traktade systematiken som en bild av djurvärldens utveckling, kunde i utställ-
ningen studera olika arter i förhållande till de släkten de tillhör och samtidigt 
söka svar på frågor kring arternas utveckling i skilda geografiska områden med 
olika naturförutsättningar. 

I likhet med utvecklingshistoria tillhör djurgeografi de processer och möns-
ter som har att göra med organismernas form och släktskap. Djurgeografin är 
– vid sidan av morfologin, embryologin och paleontologin – ett av de kunskaps-
områden som har betydelse i frågan om härledningen av arternas och grup-
pernas släktskapsförhållanden. Snarlika arter som lever i intilliggande områden 
kan förväntas vara närmare besläktade än långt åtskilda djur. Djuren kan inte ha 
gemensam härstamning utan att också ha gemensamt geografiskt ursprung.91 

Djurgeografin är en disciplin med ursprung långt tillbaka. 1600-talets tän-
kare, som levde i Bibelns föreställningsvärld, konfronterades med frågan hur 
djuren efter syndafloden nått från Mellersta Österns Ararat till Amerika. De 
svårigheter som sammanhängde med idén att alla djur och växter hade sitt 
ursprung i ett gemensamt centrum, ökade i och med att Linnés elever förde 
hem djur och växter från sina resor i olika delar av världen. Det blev tydligt att 
organismer i olika regioner bildade klart avgränsade grupper.92 Biogeografi blev 
också den huvudsakliga källan till Darwins evolutionsteori. Härvid stod Dar-
win i motsättning till de flesta av sina samtida kolleger som såg startpunkten för 
varje undersökning av livets historia ligga inom studiet av fossilen.93 

Alfred Russel Wallace, Darwins medtävlare om evolutionsteorin, gav också 
viktiga bidrag till biogeografin. Tack vare själva karaktären hos biogeografin 
kunde dess utövare visa att evolutionen var en oförutsägbar process. Den be-
rodde på det slumpmässiga i organismernas vandringar och hur spridda popu-
lationer anpassats till områden med annat klimat och annan miljö.94 

Den djurgeografiska aspekt som kom till synes i den ursprungliga utställ-
ningen rimmar väl med Jägerskiölds engagemang inom zoologin. Det var i 
djurgeografi han hade erhållit sin docentur vid Göteborgs högskola, och på 

91   George Gaylord Simpson, ”The principles of classification and a classification of mammals”, Bulletin 
of the American Museum of Natural History New York.  New York, 1945, 9.

92  Bowler 1992, 174-175.

93  Ibid., 280

94  Ibid., 328: Darwin och Wallace övergav sina föregångares bundenhet vid tidsdimensionen och ersatte 
den med den geografiska dimensionen och studerade populationer och arter som ersätter varandra i det 
geografiska rummet. Mayr, 420. 
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högskolans sommarkurser föreläste Jägerskiöld om däggdjurens utbredningshis-
toria inom de olika världsdelarna.95

 Det går också att spåra den djurgeografiska aspekten i Jägerskiölds artikel i 
Sveriges rike. Här är texten visserligen disponerad med hänsyn till djurens före-
komst i olika naturtyper, fjället, barrskogen, kärrens och gölarnas vassbevuxna 
stränder, vattendragen och skärgårdarna. Jägerskiöld talar däremot i detta arbete 
också om djur söder om en gräns på höjden av Sundsvall och i Jämtlandstrak-
ten, liksom om djur söder om norra Uppland och södra Värmland och en rent 
sydlig grupp som är mer oberoende av naturtyp.96 Han berättade också om vad 
man visste om tidigare skeden av djurlivet efter istidens slut.97 

I Biologiska föreningens föreläsningsverksamhet tilldrog sig djurgeografin 
intresset vid ett par tillfällen. 1918 föreläste Jägerskiöld om världskartan och 
djurens utbredning. Fem år senare behandlade doktor Walter Kaudern ”Djur-
geografin i belysning av professor Wegeners teori”.98 

Lydekkers djurgeografiska arbete från 1896 ägde oförändrad aktualitet ännu 
vid tiden för Jägerskiölds planering av utställningen. Lydekkers bok kan, bort-
sett från den större omfattningen, jämföras med en år 1914 utkommen lärobok 
i djurgeografi av docent Nils Rosén, avsedd att användas i undervisningen vid 
universitet och högskolor. Båda böckerna beskriver faunan i olika djurgeogra-
fiska regioner. Överensstämmelsen i frågan om indelningen i olika regioner är 
närmast total.99 

En bland många väsentliga punkter av samstämmighet mellan de båda böck-
erna gäller den teoretiska grunden för djurgeografin. Lydekker formulerade 
bestämda krav för förståelsen av djurens utbredning. Det var viktigt att studera 
djurens förflutna historia sådan den var dokumenterad i de förstenade, fossili-

95  Göteborgs Museum, Årstryck 1909. Göteborg, 1909, 29: Göteborgs Museum, Årstryck 1910, 30.

96  Jägerskiöld 1899, 109, 127, 195, 203, 215.

97  Ibid., 109, 131.

98  Jägerskiölds föreläsning ägde rum 15 oktober 1918 och Kauderns föreläsning 4 maj 1923. Göteborgs 
biologiska förening 1904-1929, 11, 13: Fil. dr Walter Kaudern, ursprungligen zoolog, förestod från 1928 na-
turhistoriska museets geologiska avdelning, från 1931 chef för Göteborgs Museums etnografiska avdelning. 
Göteborgs Museum, Årstryck 1943, 1-2: Alfred Wegener hade i Die Entsteung der Kontinente und Ozeane 
(1915) lagt fram sin teori om att dagens kontinenter från början hängt samman för att senare förskjutas från 
varandra. Teorin vann inte erkännande förrän på 1960-talet. Först därmed stod det klart varför områden 
med likartade klimatiska förhållanden hyste så distinkt skilda arter. Sverker Sörlin, Europas idéhistoria. 1492-
1918: Världens ordning. Stockholm, 2004, 540.

99  Lydekker talade om riken där Rosén använde begreppet region. De benämndes hos båda författarna 
Notogea, Neogea och Arctogea. Härtill kom emellertid hos Rosén även Antarktiska området. R. Lydekker, A 
geographical history of mammals. Cambridge, 1896, (Cambridge Geographical Series) 27: Nils Rosén, Djurgeo-
grafi. Stockholm, 1914, 18-19. 



177

serade, lämningarna i olika geologiska skikt; utan denna bakgrund skulle det 
inte vara möjligt att finna förklaringarna till de många oregelbundenheterna 
i djurens nuvarande utbredning. Djurgeografin bygger till sin natur på att alla 
djur är ärftligt förbundna med varandra och att de former som nu förekommer 
genom evolution är sprungna ur tidigare arter. Utan denna övertygelse skulle 
djurgeografin som vetenskap falla i stycken.100 Djurgeografins teoretiska grund-
val formulerades av Rosén i följande ordalag:

Tager man i övervägande, att klimatet och fördelningen av land och 
hav växlat, att andra djurformer funnits än de nu levande, att djurens 
utbredningsförhållanden ej alltid varit som nu, samt slutligen att hela 
djurriket bildar ett sammanhängande släktträd, då blir det klart, att den 
nutida utbredningen av djuren ej kan förklaras endast av nutida för-
hållanden, av det nutida klimatet, av den nutida fördelningen av land 
och hav etc., utan att den är resultatet av en lång utveckling. Det är ej 
endast av aktuella utan även av historiska faktorer, djurens nuvarande ut-
bredning är beroende. Från det första primitiva djurlivet på jorden har 
en allt högre djurvärld utvecklat sig, utbrett sig över jorden följande 
klimatets, landets och havets förändringar. Att söka utforska de vägar, 
djurformerna härunder vandrat, är en av djurgeografiens viktigaste 
uppgifter, ty först då blir det möjligt att förstå den nutida utbredningen. 
Det var också först genom denna syn på djurens utbredning, som djur-
geografien höjde sig till rangen av en vetenskaplig disciplin.101

Rosén beskrev en kausal djurgeografi, en disciplin som inte var enbart be-
skrivande utan sökte orsakerna bakom djurens utbredning. För att finna dessa 
måste man dels utgå från att det förekommit en evolution, dels att en rad övriga 
både historiska och aktuella faktorer spelat in. Centralt i den teori som omfat-
tades av Rosén var Darwins bild av utvecklingen i form av ett träd.

Den djurgeografi som mötte besökaren i Göteborgs naturhistoriska mu-
seums utställning saknade den historiska och därmed den kausala aspekten. 
Här liksom i den systematiska utställningen i övrigt fanns förbindelse endast 
med den rent beskrivande nivån av vetandet. Och ingen förklarande text gav 
vägledning till fonden av kunskap bakom de utställda djurgeografiska kartorna. 
Djurgeografin baserad på en förgrenande utveckling och över tid stod inte att 
avläsa i utställningen. 

100  Lydekker, 6.

101  Rosén, 1914, 11-12.
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Djuren i deras omgivning. 

Den som nu besöker utställningens entomologiska del, finner några vackert 
åldrade montage, där insekter är dekorativt ordnade tillsammans med kvistar 
och blad (bild 16)102 De beskrivs i informationsskriften 1924 som ett antal snett 
ställda montrar, i vilka visas serier av insekter ordnade efter deras uppehållsor-
ter, till exempel sötvattensinsekter, gräsens insekter eller lövskogens insekter: ”I 
mitten av lådorna finnas överallt, där så lämpligen kan ske, ett konserverat prov 
av den eller de växter, som utmärka uppehållsorten i fråga, t. ex. ljung äppleträd 
o.s.v. Kring detta prov äro anordnade de vanligaste hithörande insekterna.”103 
Dessa uppsättningar var utförda i överensstämmelse med förebilder i Friedrich 
Dahls bok om naturvetenskapliga samlingar.104 De var anspråkslösa ansatser att 
antyda djurens sammanhang med omgivningen. Stora ansträngningar att visa 
djuren i sin omgivning låg däremot fågelavdelningens bogrupper och än mer 
de dyrbara dioramorna.

Bild 16. Barrträdens insekter. Preparaten visar olika insekter och deras värdväxter. 

102  Montrar nr 136-180.

103  Jägerskiöld 1924, 19-20.

104  Dahl 1914, 134.
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Flera av de bogrupper som i dag visas i fågelgalleriet känns igen i några av bil-
derna från den tidigaste utställningen. De två grupperna av dvärgfalk från Lule 
lappmark, den ena bestående av hane och hona med bo och ägg och den andra 
med hane, hona och tre ungar, är inköpta av konservator G. Kihlén.105 Från 
samma konservators hand kommer gruppen av sädgäss tillhörande en lokal i 
Tjiskavaara, Gellivare, Lule lappmark.106 En grupp från en koloni av råkor vid 
Onsala prästgård i Halland och en korpfamilj från Södra Inland i Bohuslän är 
gåvor till museet.107 Bogrupperna hade sin förebild i London (kapitel ett).

105  Monter nr 156: Foto: A. Karnell. Neg. Nr 2737 och 2738. Göteborgs naturhistoriska museums 
arkiv. 

106  Montrar nr 205 respektive 143: Foto: A. Karnell. Neg. Nr 2742 och 2743. Göteborgs naturhistoriska 
museums arkiv. 

107  Montrar nr 137 och 147. Det framgår inte vem som svarat för monteringen: Foto: A. Karnell Neg. 

Bild 17. Biologisk grupp, kungs-
örn, par med unge i redet. Foto: 
Anders. Karnell. GNM 2744-1.
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Dioramorna tilldrog sig största intresse:

Museets främsta attraktion och prydnad finna vi i de fem naturbil-
der, vilka i dioramabyggnaden på ett utomordentligt sätt utförts av 
intendenten O. Gylling. Särskilt fjällandskapet i rika höstfärger samt 
framställningen av Hornborgasjöns djurliv äro oförglömliga mäster-
verk inom den genre av djurlivsframställning, där Gustaf Kolthoff var 
banbrytaren.

Orden är professor J. Gunnar Anderssons, hämtade ur hans artikel i Svenska 
Dagbladet efter hans besök 1926 vid museerna i Göteborg.108 

Dioramor som museitekniskt medium har undersökts av Karen Wonders 
som även ägnat stor uppmärksamhet åt dioramorna i Naturhistoriska museet i 
Göteborg. Dioramorna är där belägna i en tornbyggnad vars kupol är genom-
bruten av fönster som ger en naturlig belysning åt de utställda naturscenerierna. 
Besökaren går in i en mörk rotunda och möts av en serie små fönsteröppningar, 
var och en med utsikt mot sitt sceneri: Stora Karlsö, Tjiskavaara nära Malmber-
get, Jeresta Kronpark i Jämtland, Måkläppen utanför Falsterbo och stranden vid 
Hornborgasjön. Wonders vägleder läsaren i dioramornas scenerier. Hon fäster 
uppmärksamheten på djuren som tack vare sin skyddande förklädnad döljer sig 
för sin fiende. Hon beskriver förhållandena på Måkläppen med olika arter av 
tärnor och måsar. Det är skrattmåsen som är mest rovlysten och hotar att överta 
den lilla ön. Endast en av de olika arterna av tärnor förmår bjuda skrattmåsen 
motstånd. Sceneriet från Järesta Kronopark ger en vision av jungfruligt orörd 
vildmark. Vyn från Hornborgasjön återger terrängen som den såg ut 1920, 
omedelbart före den sista dräneringen i ett fruktlöst försök att förvandla sjön 
till åkermark. Fåglarna är, framhåller Wonders, monterade i olika vetenskapligt 
korrekt återgivna ställningar, topografin framställd med en exakthet som möj-
liggör en fullständig identifiering av varje landskapsavsnitt, scenerierna hämtade 
från bestämda årstider och åskådliggjorda med konstnärliga medel. Dioramorna 
är ett verk av Carl Olof Gylling. Han hade inspirerats av Gustaf Kolthoffs illuso-
riska biologiska museer, men hans egna dioramor utfördes i mindre format och 
med större grad av naturtrohet. Som exempel nämner Wonders hur Gylling för 
hand tillverkade förgrunden till varje diorama med exakta kopior av varje växt. 
Hon förklarar att dioramatekniken för Gylling var ett medel att ge uttryck för 
beundran inför naturens skönhet och komplexitet, samtidigt som han skapade 

Nr 2.759 och 2.753. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv.

108  Johan Gunnar Andersson, ”Göteborg som museistad”, Svenska Dagbladets Söndagsbilaga  5/21928.
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opinion för naturskyddstanken. Till ambitionen hörde att dioramorna skulle 
behandla ämnen av rådande internationellt intresse. 109

Svenskt naturskydd omfattade under det tidiga 1900-talet framför allt den ur-
sprungliga, orörda naturen. Det var nästan uteslutande inriktat på ett statiskt 
bevarande.110 Jägerskiöld och därmed museet var sedan tidigt engagerade i na-
turskyddsfrågorna (kapitel två). Det är uppenbart att dioramorna med bilderna 
av orörd men samtidigt hotad natur skall ses i detta sammanhang. 

109  Wonders, 76-82. 

110  Bo Sundin, ”Från rikspark till hembygdsmuseum”, Naturligtvis: Uppsatser om natur och samhälle tilläg-
nade Gunnar Eriksson. Umeå, 1981, 170, 173.

Bild 18. Stora Karlsö. Dio-
rama av konservatorn och 
museiintendenten Carl Olof 
Gylling. I förgrunden mon-
terade fåglar, i bakgrunden 
målad fond. Foto: Anders 
Karnell, GNM 2768-2. 
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Museets verksamhet kan sättas i samband med tidens ambition att kartlägga 
vårt land. Denna strävan är emellertid inte begränsad till vetenskapen. Den är 
ett allmänt kulturellt fenomen, landskapen kartlades även med måleriets med-
el.111 Dioramorna i det naturhistoriska museet förenade konst och naturveten-
skap. I likhet med bildkonsten vid denna tid var dioramorna ett uttryck för ti-
dens nationella anda. Samma nationella värderingar som kom till uttryck inom 
konsten och arkitekturen gjorde sig också gällande i diroramorna. Dioramorna 
speglade också kampen för tillvaron. Samtidigt som naturhistoriska museet in-
vigdes i Slottsskogen visades i Göteborgsutställningen en stor samling arbeten 
av konstnären Bruno Liljefors. 112 Det är betecknande för tidens anda att man 
visade verk av Liljefors, skildraren av djurens kamp för tillvaron. I samma per-
spektiv har Göteborgs jubileumsutställning betraktats som en uppvisning av 
industrivärlden i konkurrensen företagen emellan (kapitel 3). 

Det är emellertid naturligt att också, som Wonders har gjort, betrakta dio-
amorna i perspektivet av den framväxande ekologiska disciplinen. Hon har 
också i anslutning till en tankegång hos en av museets intendenter, Sture Myh-
rén , pekat på hur museet, med dess tendens till en ekologisk utställningsfilo-
sofi, var särskilt väl ägnat för Gyllings dioramor.113 Vid tiden under och efter 
första världskriget gjordes flera ansträngningar i riktning mot ett ekologiskt 
projekt. En framstående företrädare för ekologin i dess första ansatser var Sven 
Ekman.1909 definierade han djursamhällen i följande ord: ”sådana djur som 
är anpassade till samma omgivning bildar tillsammans ett djursamhälle”. 1917 
sökte han hävda ekologin som en egen disciplin definierad som vetenskapen 
om olika djurs levnadssätt, deras yttre villkor, förhållande till ljus, värme, hetta, 
näring och till andra organismer. 114 Under 1920-talet arbetade ett betydande 
antal botaniker och zoologer, ”protoekologer” med frågor som kan sägas ha 
tillhört ett förstadium till den egentliga ekologin.115 

Särskilt de båda dioramorna som visar Hornoborgasjön och Måkläppen 
tycks återge bilden av djursamhällen enligt Ekmans begrepp. Det är i båda 
fallen en stor mängd arter som är anpassade till samma omgivning. Med dio-

111  Per Wisselgren, Samhällets kartläggare, Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens for-
mering 1830-1920. Stockholm, 2000, 206-207.

112  Verk av Liljefors ingående i Thielska galleriets samling visades enligt en tidningsannons i Göte-
borgsutställningens konsthall, bland andra Morgonstämning, Skrakar, Andkull, Örn och hare, Räv och and, 
Svanar, Orrhöna och Storlommar. Dagens Nyheter  8/6 1923.

113  Wonders, 28, 76.

114  Söderqvist, 68.

115  Ibid., 127.
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ramorna anknöt utställningen nära till en betydelsefull tendens i svensk natur-
historisk forskning. 

 

Föremål, bild, text och struktur

De systematiska serierna bestod praktiskt taget enbart av preparat av djur. In-
sekter var utställda i torkat tillstånd. Ryggradslösa djur, kräldjur och fiskar var 
utställda i glaskärl med sprit.116 I avdelningen med fiskar hade emellertid några 
torrt monterade hajar ställts ut.117 Däggdjur och fåglar visades monterade, vad 
vi i dagligt tal kallar uppstoppade. Det innebar, förenklat uttryckt, att skinnet 
av det flådda djuret var monterat på en omsorgsfullt modellerad avbildning av 
djurets kropp. Skelett av däggdjur intog en framskjuten plats .118 Många mont-
rar rymde ett material av omedelbara, erkända skönhetsvärden, till exempel 
korallerna (bild 11).119 De utställda djuren i museet var i många fall livfullt och 
verklighetstroget framställda (bild 18).120

Ett viktigt och för helheten avgörande element har varit montrarnas färg-
sättning. Praktiskt taget alla montrar var försedda med bakgrund, med olika 
färg i över- och undervåningen, utförd av konstnären Brocke Blüchert.121 I dag 
är färgerna blekta, och det råder olyckligtvis ovisshet om vilka kulörer som 
använts.122

Utställningen hade en värdefull egenskap i den variation som rådde. Från 
de många preparaten av mindre djur i utställningens början övergick den suc-
cessivt till de större djuren. I museihusets övervåning mötte besökaren fåglar i 
vackra dräkter. Här avbröts dessutom de stramt ordnade systematiska serierna 
av de måleriska och livfulla bogrupperna. 

116  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv Foto: A. Karnell. Neg. nr 2747, 2751.   

117  Jägerskiöld 1924, 20, 29.

118  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv Foto: A. Karnell. Neg. nr  2.741 och 2.757.

119  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Foto: A. Karnell. Neg. nr 2.739.

120  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Foto: A. Karnell. Neg. nr 2.752. 

121  Jägerskiöld 1924, 10, 17, 23.

122  1923 lovade Jägerskiöld sända färgprov för bakgrunderna i museets montrar till  professor Enzio 
Reuter, Helsingfors. Brev från L.A. Jägerskiöld till Enzio Reuter 3/9 1923. Göteborgs naturhistoriska mu-
seums arkiv. Kopiebok nr 17, 44: Reuter tackade för färgproverna några månader senare och meddelade att 
han uppdragit åt arkitekt S. Stenius att studera montrarna vid Jägerskiölds museum. Brev från Enzio Reuter 
till L.A. Jägerskiöld 17/12 1923. Riksarkivet. Jägerskiöldska släktarkivet. 
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Även i däggdjurssalen härskade systematiken, men arrangemangen var fri-
are, inte enbart lineärt ordnade. Bilder från däggdjurssalen återger en av dagsljus 
flödande rymd. Ljuset faller in från de högt belägna lanterninfönstren. Trots en 
stor mängd djur uppfattar vi ingen trängsel, utrymmet tillåter de stora djuren 
att göra ett effektfullt intryck (bild 10, 11).123 

Däggdjurssalen var vid tiden för mina studier av museet i stort oförändrad. 
Särskilt i dagsljus ges rättvisa åt djurens form och färg. De framträder inte endast 
i skönhet; hos de bäst monterade djuren tror sig åskådaren upptäcka även deras 
väsen. Om man söker leva sig in i tiden före färgfotots och framför allt natur-
filmernas utbredning, kan man föreställa sig storheten i den upplevelse som 
däggdjurssalen vid tiden för sin tillblivelse erbjöd sina besökare. 

Efter att ha tagit del av de mäktiga systematiska samlingarna kan besökaren 
ha uppskattat den omväxling som bjöds i dioramornas landskapsscenerier. I val-
salen fascinerades besökaren vid anblicken av de magnifika djuren. Här visades 
inte mindre än ett trettiotal stora djur, valar, tumlare och delfiner, med Malmska 
valen som den stora attraktionen.124 

Galleriernas montrar var, liksom ännu vid tiden för min undersökning, upp-
ställda så att de bildade lagom stora utrymmen för en skolklass eller en grupp 
av vuxna om ett drygt tjugotal personer. ”Åskådarna får härigenom samlad 
översikt av en större eller mindre systematisk enhet. Deras intresse splittras ej 
av för tillfället ovidkommande föremål”, förklarade Jägerskiöld.125 Fotona från 
salen visar också hur montrarna i däggdjurssalen var uppställda så att det bilda-
des nischer. 

Glas med djur som var konserverade i sprit stod omsorgsfullt uppradade sida 
vid sida från montrarnas botten och upp.126 En bild visar mängden av småfåglar 
på socklar med etiketter.127 I däggdjurssalens mitt var en grupp sälar monterade 
på en sockel utan skyddande glas, medan salens övriga djur visades i montrar. 
Stora djur som zebra och antilop var placerade så att de kunde betraktas från 
alla sidor, mindre djur var utställda på hyllor i grundare montrar och flertalet 

123  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Foto: A. Karnell. Neg. nr 2.735 och 2.749.

124  Jägerskiöld 1924, 34: Det var 1865 som August Wilhelm Malm tog tillvara och lät preparera en ung 
blåval. Uddenberg, II, 238: Malm gjorde en egen vetenskaplig beskrivning av djuret. A.W. Malm, Några blad 
om Hvaldjur i allmänhet och Balænoptera Carolinæ i synnerhet. Göteborg, 1866, 10-15: Valen äger en betydande 
ryktbarhet och har gjorts till föremål för en romantisk monografi av Cecilia Grönberg och Jonas Magnus-
son, Leviatan från Göteborg. Paracetologiska digressioner: Malmska valen, Götebogsvitsen, Jona-komplexet och Moby 
Dick. Göteborg 2002.  

125  Ibid., 17. 

126  Ibid., 12.

127  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Foto: A. Karnell. Neg. nr 2.759. 
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synliga endast från sidan. Över montrarna i däggdjurssalen var hornkronor av 
hjortdjur uppsatta i dekorativa grupper på väggen.128 

Valsalen gav tillräckligt utrymme för att de stora djuren skulle komma till 
sin rätt. 1915 hade Jägerskiöld skrivit härom till en kollega och talat om vilka 
fordringar man borde ställa på en utställning av valar. Det skulle främst finnas 
en läktare, så att djuren kunde ses uppifrån eller snett uppifrån på något avstånd; 
besökarna skulle verkligen se att det är fråga om stora djur.129

Museiföremålen och de arrangemang där de förekommer är i sig själva ett 
slags bilder. En väsentlig del av en senare tids utställningar är emellertid de fo-
tografiska eller tecknade bilder vilka ger sammanhang åt de utställda föremålen. 
I tidigare naturhistoriska utställningar upptog bilder däremot i allmänhet blott 
ett ringa utrymme. Det gäller också 1920-talets naturhistoriska museum i Gö-
teborg. De bilder som förekom var få, av litet format och intog en sidoordnad 
plats. Foton från fågelgalleriet visar hur inramade bilder varit placerade utanför 
montrarna, i periferin av det blickfält där föremålen betraktades.130 

De många montrarna innanför galleriernas fönster var emellertid utrustade 
för montering av dagsljusgenomlysta svartvita foton: ”diapositivbilder berö-
rande de djur som finns i det motsvarande båset. Då dessa framställningar är rätt 
dyrbara att anskaffa, ha de endast kunnat iordningställas under ett av fönstren i 
reptilsamlingen.”131 1931 talades, kanske med någon överdrift, om ”en mängd 
fotografier och ljusbilder” till belysning av fåglarnas liv.132 Alltjämt finns ett antal 
sådana bilder, alla i fågelgalleriet. De är tagna under åren 1913-1927 utom av 
museets konservatorer Hilmer Skoog och David Sjölander, även av industri-
mannen och fotografen Victor Hasselblad.133 

Victor Hasselbad var en framstående representant för de kunniga amatörer 
som bildade en krets kring museet. Han var en erkänd skribent inom ornito-
login och bidrog med foton i ett stort antal böcker om djurliv och natur från 
1920-talets mitt till slutet av 1950-talet.134 

128  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Foto: A. Karnell. Neg. nr 2.735, 2.741, 2.749 och 2.755. 

129  Brev till Tedde Odhner 27/5 1915. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok nr 11, 1.

130  Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Foto: A. Karnell. Neg. nr 2746 och 2759.

131  Jägerskiöld 1924, 18.

132  En bok om Göteborg, 113.

133  Montrarna i fågelgalleriets svenska del nr 126, 157, 163, 178, 192, 200, 201, 227, 228, 242, 255, 256 
269, 271 och i dess utländska del nr 52 och 53.

134  Sören Gunnarsson, Victor Hasselblad: Mannen bakom kameran. Stockholm, 2006, 41, 54, 85, 354.
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I den del av utställningen där anatomiska preparat visades uppgavs så kallade 
nyckelritningar med förklaringar ha funnits.135 

Som vägledning hängde i öppningen mellan varje rum eller alkov skyltar 
som markerade den systematiska indelningen. Skyltarna som samvetsgrant be-
varats på plats, är stora och dekorativt utförda av järnplåt med ram och text i 
guldfärg på svart botten. Här anges namnen på latin och svenska på den pro-
vins eller klass inom djurriket som visas.136 Till varje föremål i de systematiska 
serierna hör i dag en etikett med tryckt svart text på grå botten. De tidigaste 
etiketterna var emellertid textade för hand.137 De nuvarande etiketterna är dock 
från tiden före den omgestaltning av utställningen som påbörjades omkring 
1960.138 På dessa återges uppgifter om djurets latinska och svenska namn, kön, 
ålder (”gammal”, ”ung”), fyndort, givare, preparator, katalognummer och årtal 
för förvärv. Den som var bekant med metoden för namngivningen, omfattande 
djurets släktnamn och artnamn, fann därmed vilka djur som tillhör samma 
släkte. Däremot upplyste inte etiketterna eller någon annan text i utställningen 
om namnet på den närmast högre rangen i systemet, familjen.139

Besökarna skulle börja sin vandring genom museet i den undre våningens 
gallerier och vidare till den övre våningen med fåglarna och däggdjuren. Åskå-
daren skulle då kunna följa ”hela skalan uppför”. Vi kan jämföra denna for-
mulering med en karakteristik några år efter museets öppnande. Utställningen 
liknades som tidigare framhållits vid ”de levande varelsernas kedja”. 

Kedjan är ett välbekant begrepp i naturalhistorisk tradition. Under 1700-ta-
let skulle emellertid vissa tänkare komma att förbinda föreställningen om ked-
jan med tanken på tidens lopp.140 Hos den förste av företrädarna för tanken 
om en evolution, Jean-Baptiste de Lamarck, bestod arbetet med att klassificera 
organismerna i två uppgifter, den ena att placera arterna på deras rätta plats på 

135  Jägerskiöld 1924, 14.

136  Ibid., 12.

137  Ibid., 23.

138  Bengt Hubendick, Återanvänt hjärnskrot: Ur en biologs minnen. Stockholm, 1989, 252.

139  Endast på enstaka punkter syns korta, orienterande texter ha förekommit. Trots att det inte råder full 
säkerhet, om de tillkommit vid utställningens tillblivelse, har jag funnit dem värda att lägga märke till. En 
skylt med tryckt svart text på grå botten i den monter som rymmer sjögurkor berättar: ”I Stillahavsom-
rådet äro flera arter sjögurkor av släktena Holothuria och Stichopus mycket omtyckta som föda (trepang, 
biche de mer).” En annan skylt av knappt mer än 150 millimeters höjd och försedd med en tunn, svart 
ram berättar vidare i samma monter: ”Pelagothuria. Sjögurkorna äro bottendjur men en och annan kan 
simma (Bathyplotes) Pelagothuria är helt anpassad för pelagiskt liv och erinrar i utseendet om en manet.” 
Montrarna nr 305-314. 

140  Lovejoy, 244.
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naturens skala, den andra att placera dem i grupperingar utmed skalans längd. 
Lamarck kom emellertid att i likhet med många andra naturhistoriker under 
1800-talets början att ifrågasätta idén om en kedja.141 Det rätlinjiga mönstret 
byttes mot ett öppet mönster av förgreningar. Darwin framställde redan i sina 
anteckningsböcker evolutionen i form av ett träd.142 

I London diskuterades på 1830-talet naturhistoriens framtid inom British 
Museum. Man kritiserade den brist på ordning som rådde i museet. Det var 
viktigt att ersätta denna med en systematiskt uppbyggd samling. Man diskute-
rade därvid frågan om att ställa ut ”hela den sammanhängande kedjan, från de 
lägst stående korallerna till de högsta djurformerna”.143 

Varats kedja förlorade gradvis i betydelse inom biologisk diskussion redan 
under 1700-talet men fick fortsatt användning som poetisk bild.144 Ulf Daniels-
son som undersökt hur Darwinismen mottogs i vårt land, har emellertid funnit 
att föreställningen om kedjan i naturen i Sverige var ett av många alternativ till 
descendensteorin.145 

Jägerskiöld besökte på sin studieresa 1914 chefen för det naturhistoriska 
museet i Paris. Denne ansåg som framgår i kapitel 3 att kedjan var förebildlig 
som organiserande princip för uppbyggnaden av de naturhistoriska museernas 
utställningar.

Var motivet för skådesamlingen i Göteborgs naturhistoriska museum 1923 
möjligt att förknippa med den Varats kedja som Lovejoy härlett till Aristoteles? 
Trots utställningens tillkomst i modern tid finns det skäl att besvara frågan po-
sitivt. Så kunde de utställda djuren i rum efter rum betraktas som en kedja där 
varje form följde omedelbart på den andra. Besökarna hade att följa en bestämd 
väg genom skådesamlingen, med början i bottenvåningens gallerier. De skulle, 
hette det i citatet från 1924, ”i oavbruten följd bese djurprovins efter djurpro-
vins” (min kursivering). Utställningen avslutades med däggdjurssalen, som med 
sin stora volym och inte minst tack vare det rikt flödande, uppifrån infallande 
dagsljuset dramatiskt skiljde sig från byggnadens övriga rum. Det är inte svårt 
att här uppfatta ljuset som sinnebilden för det högsta goda, Gud enligt före-
ställningen om Varats kedja. En sådan tolkning kan ha framstått som följdriktig 
för den besökare som reflekterat över innebörden i framställningen av Adam i 
Edens lusgård som mötte besökaren i museet entré. 

141  Panchen , 12.

142  Bowler 1992, 33, plate 12.

143  Desmond, 147-148.

144  Bowler 1989, 55

145  Danielsson 1963, 163.
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Givetvis kunde kedjan samtidigt betraktas som ett bildligt uttryck för ut-
vecklingen. 1905 avslutade Jägerskiöld en serie artiklar i Göteborgs Handels- och 
Sjöfarts-Tidning med att tala om utvecklingskedjans länkar:

Om jag i dessa artiklar lyckats bibringa läsaren en aning om, att många 
av de drag, som vi anse såsom för människan särskilt utmärkande, på-
träffas såsom små, om jag så får säga, i groning stadda frön, påträffas, 
säger jag, stundom längst ned i djurserien. Om jag vidare har lyckats 
antyda hur i naturen intet sker genom språng utan allt genomgår en 
utveckling – låt vara att denna utveckling överallt ej ligger lika öppet 
i dagen, och att vi därför ej överallt kunna påvisa utvecklingskedjans 
alla länkar.146 

Kedjan hade emellertid i däggdjurssalen en lucka; människan var inte represen-
terad. Jägerskiöld saknade inte förebilder, om han hade önskat ge människan sin 
plats i utställningen. I Jardin des plantes i Paris hade Jägerskiöld sett människan 
representerad av en écorché. Tack vare Henry Flower hade människan fått en 
framträdande plats i Natural History Museum. Flower hade löst frågan om hur 
människan skulle representeras i museets utställning genom att använda färgade 
avgjutningar och foton. De var placerade i en antropologisk del i anslutning till 
utställningen av de människolika aporna.147 I museet i Bremen hade Jägerskiöld, 
som framgick i kapitel 3, tillfälle att se en lösning på frågan, hur människan som 
biologisk varelse kan ges en plats i den museala framställningen. 

Huxley prisade Linné för att han placerat människan i samma ordning som 
aporna, Primates. Men uppfattningen om människans och apornas släktskap 
fortsatte att vara känslig långt in på 1900-talet.148

En estetisk utställning

Den utställning som öppnades i det naturhistoriska museet i Slottsskogen i 
Göteborg 1923 var i huvudsak ett alster av traditionen – för att inte säga kon-
ventionen – inom naturhistoriska museer. Den grep tillbaka ytterst på Linnés 
museiideal både i sin återgivning av Varats kedja och i systematiken. Utställ-

146  L.A. Jägerskiöld, ”Om samhällen och bolag bland djuren. VII”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning  
3/6 1905.

147  Lydekker 1906, 74-76.

148  Uddenberg. Band II, 178-179, 189.
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ningen var i huvudsak baserad på naturhistorisk beskrivande tradition och vi-
sade inte de för modern naturvetenskap utmärkande orsakssambanden, detta i 
tydlig motsats till de ideal som tidigare uttalats av dess upphovsman. 

Hur skall vi förstå att Jägerskiöld valde att begränsa informationen i utställ-
ningen och därmed lämna öppet för besökarnas intuitiva tillägnan av utställ-
ningen? Det fanns inom museivärlden motstridiga uppfattningar i frågan om 
textens plats i utställningarna. Å ena sidan fanns en mycket bejakande hållning. 
Å andra sidan fanns, särskilt inom konstmuseerna, en skepsis till mer utförlig 
information. 

Allmänna eller samlande etiketter skulle enligt Goode beskriva grupper av 
föremål och deras förhållande till varandra. Han ägnade stor omsorg åt etiket-
ternas utformning, koncisa formulering och läsbarhet. Längden på vissa av hans 
utställningstexter har senare bedömts som föredömliga.149 

Genom att hänvisa till Goode och hans mening om texten som bärande 
element i museiutställningar vill jag visa hur det vid tiden för tillkomsten av 
det naturhistoriska museet i Göteborg fanns en lång tids erfarenhet att falla 
tillbaka på; utställningstextens problem hade tidigt behandlats med sakkunskap 
och på ansedd yrkesmässig nivå. Jägerskiöld hade genom sina besök på museer 
i Västeuropa sett exempel på utställningar där besökaren vägleddes av utförlig 
text. Han hade ibland reserverat sig mot texternas längd (kapitel 1 och 3). Nå-
got belägg för att han generellt var motståndare till förklarande text förekom-
mer däremot inte. Tvärtom – Jägerskiöld prisade 1912 sin kollega Gylling för 
de förklarande texterna i den utställning denne svarade för i Malmö museum 
(kapitel 1). I sitt sakkunnigutlåtande 1914 över planerna på det nya naturhisto-
riska museet i Göteborg påminde Adolf Appellöf om betydelsen av förklarande 
etiketter (kapitel 3). 

Den utställning för vars tillkomst Jägerskiöld svarade hade inte enbart en 
undervisande uppgift. Den hade väl så mycket ett estetiskt syfte.150 Jägerskiölds 
vän och kollega vid Göteborgs Museum konsthistorikern Axel Romdahl ka-
rakteriserade det nya naturhistoriska museet som ”ett skådemuseum av högsta 
klass”.151

149  Alexander, 1983, 279-309.

150  Roger Steele Miles konstaterar i inledningen till sin bok om didaktiska utställningar: ”First, all ex-
hibitions, by their very nature (i.e. by virtue of their being described as exhibitions), invariably have some 
educational content. Secondly, although exhibitions almost always try to tell visitors things that they are 
unlikely to have known before, there are many kinds of exhibitions in which the educative component 
is not  the most important. Roger Steele Miles et. al., The design of educational exhibits (1982). 2nd edition 
London, 1988, 1. 

151  Axel Romdahl karakteriserade det naturhistoriska museet som ”ett skådemuseum av högsta klass 
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Michael Belcher sammanfattar de viktigaste kriterierna för en estetisk ut-
ställning i tre punkter:

1. Syftet med presentationen är att besökaren skall uppskatta skönhe-
ten hos föremålen som är valda att ställas ut på denna grund.

2. I avsikt att uppnå detta mål förekommer ett minimum av ”visuell 
störning”. Grafik, och andra förekommande hjälpmedel för tolkning 
nedbringas till ett minimum eller förekommer underordnat och mått-
fullt; de tävlar inte med utställningsföremålen. 

3. Formgivningen skapar en estetisk miljö.152

Utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg uppfyllde i flera hänseen-
den Belchers kriterier för en estetisk utställning. Det var för det första ett uttalat 
syfte att utställningen skulle uppskattas för de utställda föremålens skönhet. Vid 
museets högtidliga öppnande klargjorde Jägerskiöld i sitt tal att man för att göra 
museet populärt måste ta hänsyn även till skönhetsvärdena, när det gällde att 
flytta in naturen i museisalarna (kapitel fyra). 

Det var inte heller svårt att omfatta de utställda djuren i de systematiska 
utställningarna med ett estetiskt förhållningssätt. Valet av föremål har i stor ut-
sträckning dikterats av estetiska intressen. Fåglarna som tilldrar sig allas blickar 
på grund av sin skönhet gavs särskilt stort utrymme. Många andra djur vars 
skönhetsvärden kan ha varit svårare att uppfatta har tilldelats mindre utrymme. 
Så rymdes exempelvis den stora stammen Nematoda endast i ett enda mindre 
rum. 

Det förekom i utställningen, med lån av Belchers ord, ”ett minimum av vi-
suell störning”. Utställningen tyngdes inte av någon besvärande myckenhet av 
information. Vid sidan av de utställda föremålen förekom endast etiketter och 
diskret utformade kartor. Texten inskränkte sig praktiskt taget helt till etiket-
terna med namnen på djuren och till skyltarna, som talade om vilka djurgrup-
per som visades i utställningens olika avdelningar. 

Utställningen erinrade i sin knapphet på information påfallande mycket 
om en utställning i ett konstmuseum. I konstmuseerna ansåg man att konstver-
ken ägde karismatisk kraft att tala direkt till betraktaren. Information och upp-
lysning riskerade, menade företrädare för konstmuseerna, att ställa sig mellan 

med ett därtill fogat viktigt forskningsinstitut.”  Romdahl, 1951, 124-125. 

152  Belcher, 60.
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verket och betraktaren och att därmed förhindra den estetiska upplevelsen.153

Belchers tredje kriterium är särskilt intressant vid en studie av Göteborgs 
naturhistoriska museum 1923. Belcher framhåller här helheten. Jag har i kapitel 
4 visat hur utställningen visas inom en arkitektonisk ram av hög estetisk kvalitet 
som även innehåller konstnärliga och symboliska element. 

Avgörande för helheten var att utställningen var enhetligt formgiven. Alla 
montrar var utförda i samma material och efter samma mönster.154 Samma ge-
nomgående färgsättning rådde i montrarna i varje våning. Det rådde en har-
moni mellan arkitektur och inredning. (Kapitel fyra.) 

Omväxling mellan gallerier och salar och inte minst rummens artikulering 
av infallande dagsljus från fönster och lanterniner skänker en vitaliserande kva-
litet åt interiörerna. Detta var vid denna tid inte någon allmänt förekommande 
egenskap hos museibyggnader och utställningssalar.155 

Som i ett konstmuseum stod utställningen öppen för en privat, på utställ-
ningens estetiska egenskaper grundad upplevelse. Om besökaren kunde låta 
tankarna vandra fritt i utställningen, förutsågs hon däremot inte lekamligen 
röra sig lika fritt. Vägen var noga utstakad. Det tillhörde tidens museibyggande 
att skapa utställningar, där besökaren hade att följa en bestämd väg (kapitel 
fyra). Endast dioramorna och valsalen låg utanför denna bana och bildade en 
återvändsgränd. 

Besökarens väg genom utställningen var ägnad att skänka upplevelsen av en 
helhet med en början och ett slut. Utställningen och utställningssalarna repre-
senterade en rytm och en dramatik. Den som följt utställningens utstakade väg 
genom det undre planets gallerier med lågt i tak och med dess många montrar 
fyllda av otaliga smådjur och fortsatt till den övre våningens attraktiva fågel-
gallerier och ståtliga däggdjurssal hade erfarit en upplevelsens fortskridande 
stegring.

Till utställningen estetiska egenskaper skall läggas dioramornas höga konst-
närliga kvalitet. Den illusoriska effekten var fängslande. I de storslagna scene-
rierna från Tjiskavara och Stora Karlsö erfars en landskapets dramatik. Utmär-
kande för alla dioramorna är att naturen gestaltas jungfrulig, sådan den väcker 
storstadsmänniskans längtan. 

153  Anna-Lena Lindberg, Konstpedagogikens dilemma: Historiska rötter och moderna strategier (1988). Stock-
holm, 1991, 16. 

154  Ett undantag kan dock ha varit montrarna för den provisoriska utställningen av anatomiskt material 
som numera inte finns kvar i utställningen.

155  Systematiska utställningar i alltför förutsägbara moduler ledde under början av förra seklet till ofta 
återkommande kritik. Belcher, 146.  
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I reflektionerna efter sitt besök i det naturhistoriska museet i London hade 
Jägerskiöld antytt att museerna också skulle erbjuda ett ”förädlande nöje” (ka-
pitel två). Tanken att utställningar skall bereda nöje och skänka estetisk upple-
velse är inte ny. Jägerskiöld fullföljde på denna punkt ett ideal i Carl von Linnés 
museiprogram. I företalet till katalogen över Adolf Fredriks naturaliesamling på 
Ulriksdal, förklarade Linné det nöje som naturaliesamlingar erbjuder, ”ett av de 
ädlaste nöjen som naturaliesamlingar skänker”. Han sammanfattade: 

Således haver det ädla nöjet, som hämtats utur Skaparens Vishet uti 
de ting, blivit över den mest upplysta världen antaget och utvalt till 
Potentaters nöje.156 

 

Skönhetsvärdena var tecken på gudomlig närvaro. Inga djur är så obetydliga att 
de inte tilltalade Linnés skönhetssinne

Vid de främmande djurens yta faller förnämligast Färgen i våra ögon, 
då vi finner den prakt varmed Skaparen utsirat somliga djur vida över-
gå all konst. Ja skaparen har ofta så klätt de minsta maskar, och själva 
Kräken i avgrunden, att deras glans övergår själva metallernas.157

I sin kritik av de synoptiska eller propedeutiska utställningarna hade Otto Leh-
man framhållit värdet av att bygga på estetiska verkningsmedel. Lehman var inte 
den ende bland tyska museimän som vid tiden efter 1900 framhöll skönhets-
värdenas betydelse. Djurens skönhet uppmärksammades av Hans Möbius som 
i Ästhetik der Tierwelt (1908) inledde med att berätta om hur han som musei-
direktör ofta stannade upp inför djurens yttre, estetiskt verksamma egenskaper. 
Han kom att reflektera över orsakerna till de skönhetsupplevelser som djurens 
form, färg och rörelse skänker.158 

Möbius kom bland annat fram till att djurens skönhet inte endast låg i deras 
ändamålsenliga form. Han tyckte sig se att encelliga djur har en enklare estetisk 
inverkan än flercelliga. Av de högre utvecklade djurens form, storlek och rörel-
ser sluter vi oss till att de har ett mer rikhaltigt inre liv. Det högsta värdet har de 

156  Carl von Linné 1754, I-II.

157  Ibid., xv.

158  Karl Möbius, Ästetik der Tierwelt. Jena, 1908, III.
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estetiska verkningar som utgår från djurens egen livskänsla.159 
Utställningen hade givetvis en viktig didaktisk uppgift. Den var undervi-

sande, framför allt så långt det gällde att förmedla kunskap om djurrikets sys-
tematik. En fråga är om den estetiska dimensionen även kan ha ansetts ingå en 
förening med det kunskapsförmedlande syftet.

Jag har i kapitel 1 pekat på att idealistiska naturforskare under 1800-talet 
trodde sig förstå utvecklingen och dess ändamål via intuitionen. Vid tiden för 
beslutet om bygget av det nya naturhistoriska museet i Göteborg och plane-
ringen av dess utställning hade Henri Bergsons tankar om intuitionen blivit 
aktuella. De mötte i vårt land kritik men också intresse. Filosofen Hans Larsson 
gav 1912 ut skriften Intuitionsproblemet där han vände sig mot Bergsons åsikt att 
intuitionen är av annan natur än intelligensen.160 I Poesins logik som utkom för-
sta gången 1898 och därefter i flera nya upplagor, bland annat 1922, gav Larsson 
exempel på intuitivt tänkande.161 

Hans Larsson hade en betydelsefull roll i utvecklingen av ett bildningsideal 
inom folkbildningsrörelsen. Idéhistorikern Bernt Gustavsson har i Bildningens 
väg (1991) studerat Hans Larssons tankar kring intuitionen. Gustavsson erin-
rar om hur tankarna i Intuitionsproblemet kan tillämpas såväl inom vetenskap 
och diktning som inom pedagogik. På alla dessa områden vill Larsson tillämpa 
”intuitiv syntes”. I Kants filosofi är det väsentliga i en intuitiv tankeakt ”fö-
reställningarnas   samtidiga befintlighet i blickpunkten”, vad Kant benämnde 
”comprehensio aestetica”. Larsson ansåg att denna ”comprehensio aestetica” 
också tillhörde vetenskapen. Med begreppet intuition ville Hans Larsson nå 
en integrering av själsförmögenheterna; det gällde att återupprätta känslan och 
viljan.162 

Hans Larsson var åren 1901-1927 professor i teoretisk filosofi vid Lunds 
universitet. Han blev 1925 ledamot av Svenska Akademien, och man får till-
skriva honom stor betydelse för tidens tänkande. Speciellt starkt var hans in-
flytande inom folkbildningen.163 Jägerskiöld kan som en engagerad folkbildare 
och ledamot av styrelsen för Arbetarinstitutet i Göteborg inte ha varit obekant 
med Hans Larssons tankar kring intuitionen. 

159  Ibid., 128.

160  Hans Larsson, Intuitionsproblemet: Särskilt med hänsyn till Henri Bergsons teori. Stockholm, 1912, 5-6.

161  Hans Larsson, Poesins logik (1899). Lund, 1914, 8-9.

162  Bernt Gustavsson, Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930. Stockholm, 1991, 
130-138.

163  Ibid., 235-236.
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Både den tidigare naturhistoriska skådesamlingen i det gamla Göteborgs 
Museum och i det nya museet i Slottsskogen var linneanska systematiska ut-
ställningar. Den nya utställningen innebar på denna punkt inte något brott mot 
den tidigare traditionen. Trots att den nya utställningen var tillkommen under 
inflytande av de tankar, som brukar sammanfattas under begreppet The new mu-
seum idea, innebar den inte något radikalt nytt. Den saknade ett viktigt element, 
nämligen den text och de bilder som skulle förklara de utställda föremålen. 
Utan en mer utförlig, orienterande text överlät utställningen åt åskådarna att 
själva finna vilka fenomen som motiverade föremålens plats i utställningen. Den 
tolkning de gjorde blev beroende av deras egna förkunskaper och intellektuella 
erfarenhet. Utan förklarande text förföll dessutom ambitionen att orientera om 
vad som tillhörde det nya inom vetenskapen. Utställningen hade däremot en 
framträdande kvalitet i dess förening av kunskaps- och skönhetsvärden.
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6. En permanent utställning 
och dess omarbetning

Ett karakteristiskt naturhistoriskt museum

Det var ett karakteristiskt naturhistoriskt museum som sommaren 1923 öppna-
des i Slottsskogen i Göteborg. Visserligen saknades i museet växtriket, och mi-
neralriket intog endast en undanskymd plats. Museets utställning överensstämde 
inte i alla hänseenden med de definitioner och ideal som 1895 formulerades 
i den amerikanske museimannen George Brown Goodes bok The Principles of 
Museum Administration. Ett naturhistoriskt museum var enligt Goode ett för-
varingsrum för föremål som tillhör naturens tre riken, växtriket, djurriket och 
mineralriket. Han hävdade att föremålen i ett naturhistoriskt museum visas som 
exempel på krafter och fenomen som tillhör naturen. De visar också föremålens 
utvecklingshistoria, fylogeni, och geografiska utbredning.1 

Som synoptiska utställningar definierade Brown Goode de utställningar som 
har till ändamål att lära en bestämd läxa, med hjälp av en mindre serie föremål 
etiketterade och försedda med illustrationer.2 Någon synoptisk utställning erin-
rande exempelvis om utställningen i den stora centralhallen i Londons natur-
historiska museum förekom däremot inte i det nyöppnade museet i Göteborg.

Den som söker en närmare förebild för museet finner denna i ett av de 
museer Jägerskiöld besökte under sin studieresa 1912, nämligen i det dåvarande 
Städtische Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde i Bremen. Vid en 
jämförelse mellan de båda museerna känner vi igen utställningarnas innehåll, 
i de båda museerna förenades systematiska utställningar med de tilldragande 
dioramorna. Vi anar också att de av museichefen Schauinsland uttalade syftena 
ligger bakom den museibyggnad och den utställning som tillkom under Jäger-
skiölds ledning. 

1  Goode, 1895, 28.

2  Ibid., 42.
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Från 1923 till tiden efter andra världskriget

Några år efter öppnandet av det nya naturhistoriska museet beskrevs Göteborg 
i ett reportage i Svenska Dagbladet som en museistad.3 Det var författat av ingen 
mindre än den legendariske geologen och arkeologen ”Kina-Gunnar”, profes-
sor Johan Gunnar Andersson, vid denna tid i färd att planera för Östasiatiska 
museets framtid.4 Anderssons artikel skildrade museernas utveckling i Göteborg 
från tiden kring 1900 och under ett kvarts sekel framåt. Han mindes det gamla 
museet i Ostindiska kompaniets hus ”med dess ganska heterogena innehåll av 
konst, kulturhistoriska och djurrikets alster. Det var på den tiden ett stort och 
på vissa områden imponerande, men dock odifferentierat provinsmuseum.”5 

Sedan dess hade stora framsteg gjorts. Konstmuseet vid Götaplatsen, uppfört 
1925, beskrevs som ett luftigt, ljust museum, rikt på utrymme. Röhsska konst-
slöjdmuseet hade 1915 fått lokaler i en för ändamålet uppförd, förnämlig bygg-
nad vid Vasagatan. Naturhistoriska museets utställning gavs rikt utrymme i An-
derssons reportage och fick beröm för hög estetisk kvalitet och för överskådliga 
och lärorika arrangemang. Museet gjorde ett sällsynt angenämt intryck. Det 
var överskådligt, på ett diskret sätt estetiskt tilltalande och föremålen lärorikt 
ordnade. Dessa museer var tillkomna 1925 eller tidigare, och Andersson beskrev 
årtiondet 1915 – 1925 som en glansperiod i Göteborgs museala liv.6 

Den tid Andersson benämnde en glansperiod var den tid stadens utveckling 
alltjämt kunde bygga på enskilda välgörares frikostiga donationer. Förutsätt-
ningarna för privat filantropi kom att från och med 1920-talet förändras i grun-
den. Framför allt ett räntefall under 1930-talet och en därpå följande minskning 
av penningvärdet ledde till att avkastningen av donationerna krympte samtidigt 
som kostnaderna steg. Därtill avtog möjligheterna för nya donationer i och 
med att beskattningen av högre inkomster skärptes.7 Den utbyggnad av det na-
turhistoriska museet som var avsedd från början kom inte att förverkligas förrän 
vid ingången av 1980-talet (kapitel 4).

Det nya naturhistoriska museet i Slottsskogen tilldrog sig omedelbart stort 
intresse. Det öppnades för allmänheten söndagen den 15 juli 1923. Antalet be-

3   Andersson.

4  Johan Gunnar Andersson blev 1929 föreståndare för Östasiatiska museet, Svenska män och kvinnor. Del 
1. Huvudredaktör Nils Bohman. Stockholm, 1942 , 96.

5  Andersson.

6  Ibid.

7  Attman 1978, 95.
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sökande fram till det följande årsskiftet uppgick till närmare 25 000.8 Året därpå 
var antalet besök över 67 000.9 Krigsåret 1940 inträffade en minskning i till-
strömningen av publik. Antalet besökare stannade detta år vid ca 48 600, det 
lägsta sedan museet stod klart. Påföljande år lockade museet emellertid 7000 
fler besökare för att 1943 nå upp till 82 700.10 Besökssiffrorna kan jämföras med 
de årliga besökstalen vid Naturhistoriska riksmuseet som åren efter museets 
flyttning till de nya lokalerna vid Frescati låg något under 50 000.11

Besöksliggaren visar att det nya naturhistoriska museet i Göteborg tog emot 
talrika besök av skolorna. En återkommande grupp var Biologiska föreningen 
som första gången besökte det nya museet den 20 september 1923.12 

Den diskussion som föregick beslutet om en ny byggnad för museet hade 
erinrat om museets betydelse för arbetarbefolkningen (kapitel 3). Vår kunskap 
om vilka samhällsgrupper, som i verkligheten utgjort museets besökare, är 
emellertid minst sagt mager. Det går därför inte att svara på frågan i vilken mån 
museet lyckades väcka arbetarnas intresse. Det rådde emellertid en ambition 
från museets sida att nå denna samhällsklass, bland annat genom föreläsningar 
och visningar för Göteborgs arbetarinstitut.13

Året för invigningen av den nya museibyggnaden i Slottsskogen bestod per-
sonalen utom av en intendent, av en konservator, en amanuens och en prepa-
rator, en extraordinarie amanuens, en vicevärd och förste vaktmästare, en andre 
vaktmästare, en eldare och gårdskarl, fem vakter och en springpojke som tillika 
var konservatorsbiträde.14 

I sitt tal vid museets invigning i juli 1923 hade Jägerskiöld framhållit att mu-
seet i första hand skulle vara till för undervisningen och folkbildningen (kapitel 

8  Göteborgs Museum, Årstryck 1924. Göteborg, 1924, 34

9  Göteborgs Museum, Årstryck 1925, 24.

10  Göteborgs Museum, Årstryck 1941. Göteborg 1941, 7: Göteborgs Museum, Årstryck 1942. Göteborg 
1942, 7: Göteborgs Museum, Årstryck 1944. Göteborg 1944, 7.

11  Beckman, 140.

12  Besöksliggare. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Arkiv nr 376: Göteborgs biologiska förening, 13. 

13  Höstterminen 1923 höll intendenten fem föreläsningar för Göteborgs arbetarinstituts räkning: ”De 
gåvo en allmän översikt över samlingarna och besöktes av sammanlagt 325 åhörare. Härvid visade sig 
de nya lokalerna synnerligen ändamålsenliga.” Intendentens föreläsningar för Arbetarinstitutet fortsatte på 
1930–talet. Som ytterligare ett exempel på omfattningen av verksamheten kan nämnas år 1932. Under 
vårterminen detta år höll intendenten två föreläsningar i museet för Göteborgs Arbetarinstituts räkning. 
Sammanlagda åhörareantalet var 58. Dessutom demonstrerades samlingarna i föreläsningsform fyra gånger i 
februari och två gånger i april för arbetslösa arbetare. Göteborgs museum, Årstryck 1924, 24–25. Göteborgs 
museum, Årstryck 1933. Göteborg, 1933, 99.

14  Göteborgs Museum, Årstryck  1924, 24, 25.
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4). Ställd inför frågan om museet i sin verksamhet tillämpade denna målsättning 
tvingas man konstatera att det var den vetenskapliga verksamheten i form av 
insamling och bearbetning som dominerade. Under den tid som förflöt efter 
museets flyttning till den nyuppförda byggnaden i Slottsskogen, var det framför 
allt samlingarnas berikande som upptog museets krafter. 

Ett decennium efter att den nya museibyggnaden öppnats, karakteriseras 
verksamheten av aktiviteten på fältet. På Kattegatt och Skagerrak bedrevs un-
dersökningar av bottenfaunan.15 De pågick ännu 1939.16 I april 1940 kunde de 
emellertid inte fortsättas.17 Detta år hade andra världskriget nått Danmark och 
Norge. Med bidrag från Theodor och Hanne Mannheimers fond startades då i 
stället undersökningar av fiskfaunan i västra Sverige.18 

1921 inleddes museets hittills största undersökningsprojekt, en inventering 
av vissa av markfaunans olika djurgrupper; nu undersöktes förekomsten av 
landsnäckor, gråsuggor, tusenfotingar och mångfotingar.19 Undersökningarna 
med hjälp av ringmärkning av fåglar fortsatte till år 1960, då verksamheten 
övertogs av Naturhistoriska riksmuseet.20 

Intresset för hybrider var bestående.21 Förvärv av anatomiska preparat av rygg-
radsdjur och av mikroskopiska preparat förekom sporadiskt.1937 gjordes även 
förvärv av foster av däggdjur.22 Som många gånger förr meddelades 1939 att tiden 
inte räckt till för bestämning och katalogisering av de ryggradslösa djuren.23 

15  Göteborgs Museum, Årstryck 1933, 95. Göteborgs museum, Årstryck 1934. Göteborg, 1934 ,57. 

16  Göteborgs Museum, Årstryck 1940 . Göteborg, 1940, 15-18: Det i dag pågående Svenska artprojektet 
arbetar med kartläggning av den marina bottenfaunan längs den svenska västkusten. Resultaten väntas 
ge ett viktigt material för taxonomisk forskning. Den skall även bli en referens för att dokumentera och 
bevara den marina mångfalden. Den undersökning som hittills tjänat som referens i frågor om ryggrads-
lösa djur i Västerhavet gjordes under 1920- och 1930-talen av Jägerskiöld och hans medarbetare. Denna 
undersökning var emellertid inte systematiskt planlagd utan gjordes med olika metoder på lokaler där ex-
peditionsdeltagarna hade intresse av att erhålla material. Det material som nu insamlas skall införlivas med 
de marina samlingarna vid Göteborgs naturhistoriska museum. Anna Karlsson, ”Artdatabanken informerar: 
Spännande fynd i havet”, Biodiverse från Centrum för biologisk mångfald (2006):2, 10.

17  Göteborgs Museum, Årstryck 1941. Göteborg, 1941,  12.

18  Göteborgs Museum,  Årstryck 1943. Göteborg, 1943,  9. 

19  Henrik Waldén, ”Göteborgs naturhistoriska museums inventering av markfauna 1921-1981”, Göte-
borgs naturhistoriska museum 150 år, 69–86.

20  Mathiasson, 50.

21  1933 och 1940 förvärvades bland många andra föremål även exemplar av bastard mellan hussvala och 
ladusvala Göteborgs museum, Årstryck 1934 . Göteborg, 1934, 53. Göteborgs museum, Årstryck 1941, 11. 

22  Göteborgs museum. Årstryck 1933, 92: Göteborgs museum, Årstryck 1934.  Göteborg, 1934, 53: Gö-
teborgs museum, Årstryck 1938 . Göteborg, 1938, 10.

23  Göteborgs museum, Årstryck 1939 . Göteborg, 1939, 18.
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De stora däggdjuren, inte minst rovdjuren, skattades högt.1938 märktes 
främst ”ett utmärkt vackert skinn (med tillhörande kranium) av ett hanligt 
massailejon [...] avsett för montering och utställning i skådesamlingen såsom 
ersättning för det nuvarande ålderstigna exemplar, som inför allmänheten knap-
past gör djurens konung rättvisa”.24

Museets måttliga engagemang i utställningsverksamheten kan delvis ses som 
utslag av en internationell tendens. Michael Belcher anser att det på båda sidor 
av Atlanten under slutet av 1920-talet och på 1930-talet inte funnits någon 
bestämd politik i fråga om den till publiken riktade verksamheten. Impulserna 
från det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets donatorer hade ebbat ut.25 
Jägerskiöld synes ha följt det mönster och gjort de värderingar av uppgifternas 
betydelse som var allmänna inom de europeiska museerna. 

Prioriteringen av insamlingsverksamheten vid museet i Göteborg hade sin 
motsvarighet vid de stora museerna ute i världen, till exempel vid det ledande 
av dessa museer, det naturhistoriska museet i London. Dess verksamhetsberät-
telse för två olika år under mellankrigstiden ger inblick i den ofattbart stora 
verksamhet som museet bedrev. 

Totala antalet förvärv uppgick vid det naturhistoriska museet i London 
1925 till omkring 260 000. Inom de olika avdelningarna pågick klassificering-
en av föremål, undersökningen och beskrivningen av nyupptäckta arter. Där 
det befanns nödvändigt vidtog arbetet med att revidera klassifikationen av olika 
djurgrupper. Museet bevakade utvecklingen i frågan om naturskydd, särskilt i 
afrikanska länder.26 Intressant är emellertid att publiken vid syns ha varit tillfreds 
med sakernas tillstånd. Museet hade 1925 omkring en halv miljon besök.27 

Med sin ambitiösa vetenskapliga verksamhet arbetade det naturhistoriska 
museet i Göteborg med Natural History Museum i London som högt före-
döme. Under Jägerskiölds fortsatta tid vid museet tillkom emellertid i den 1924 
öppnade utställningen inga nya avdelningar eller inbrytningar på nya ämnesom-
råden. Det skall framhållas att det inte varit omöjligt att senare ge utställningen 
ett tillägg som skulle svarat mot Jägerskiölds personliga program 1903. Han 
ville då att ett zoologiskt museum inte endast skulle motsvara vetenskapens 
beskrivande del utan även visa orsakssammanhangen. Ett sådant museum skulle 
också följa den vetenskapliga utvecklingen tätt i spåren (kapitel 1). Jägerskiöld 

24  Ibid., 11.

25  Belcher, 175.

26  British Museum. Annual Report of the Museum and of the British Museum (Natural History) for the Year 
1925 . London, 1926, 136–137.

27  Ibid.,  394–395.
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hade vid det nya museet som en minsta åtgärd i denna riktning kunnat följa 
Naturhistoriska riksmuseets exempel. Som vi sett i kapitel 1 hade man där i en 
av vägledningarna för allmänheten pekat på faktorerna bakom evolutionen. Vad 
hindrade emellertid att det vid museet i Göteborg framställdes en utställning 
som klart och tydligt visade evolutionens orsaker?

En innehållsrik sådan utställning förverkligades av den naturhistoriska avdel-
ningen vid Bergens Museum. Denna utställning som alltjämt står kvar till synes 
helt oförändrad, beskrevs i Bergens Museums årsberättelse för verksamhetsåret 
1927-1928. Utställningen består av 22 montrar som är avsedda att studeras i 
nummerföljd. Den inleds med åtta skåp som visar systematikens betydelse för 
utvecklingsläran, följda av fyra montrar med innehåll av embryologisk och ana-
tomisk natur. Två därpå följande skåp rymmer paleontologiskt material, medan 
nästa skåp visar exempel på skyddande likhet hos insekter. Skåpen 18–21 vi-
sar ärftlighetslärans grunddrag. I utställningens sista monter har ställts ut dels 
exempel på experimentellt framkallad mutation, dels mutation uppkommen i 
naturen.28 

Utställningens ämne ligger på hög abstraktionsnivå. Det har följaktligen varit 
nödvändigt att använda ett betydande mått av text. De många texterna balanse-
ras emellertid av ett rikt åskådningsmaterial bestående av såväl preparerade djur 
som avgjutningar och rekonstruktioner. Utställningen speglade därtill aktuell 
vetenskap. Tillkomsten av en utställning med dessa egenskaper får sin förklaring 
främst i Bergens museums vetenskapliga ambition. Museets historia går tillbaka 
till år 1825 Det erhöll tidigt inte bara kommunalt utan även statligt ekonomiskt 
bistånd. Det hade vid förra sekelskiftet inte mindre än sex fasta vetenskapliga 
befattningar, varav fem på det naturhistoriska området och en inom arkeologi. 
Till museet hörde sedan 1897 dessutom en biologisk station. 1907 fick museet 
examensrätt för så kallade hovedfagstudenter i zoologi. Från 1914 hade museets 
avdelningschefer benämnts professorer, och efter beslut av regeringen hade de 

28  Bergens Museum, Årsberetning 1927-1928. Bergen, 1928, 88-92: Planeringen av utställningen över 
utvecklingsläran omnämndes ett par år tidigare. Bergens Museum 1925: En historisk fremstilling redigert av 
professorkollegiet. Bergen, 1925, 214-215: Utställningen består av 22 montrar med följande teman: 1/ Det 
zoologiska systemet; 2/ Klassificering; 3/ Könsdimorfism m.m.; 4/ Inverkan av omgivningen; 5/ Geogra-
fiska raser; 6/ Melanism och albinism; 7/ Variation i fråga om yttre mönster eller teckning; 8/ Husdjurs-
raser; 9/ Tagghudingar; 10/ Hjärnan, jämförande anatomi; 11/ Uppkomst av rudiment; 12/ Broskfiskars 
och däggdjurs utveckling; 13/ Embryologi; 14/  Ryggradsdjurens utvecklingshistoria; 15/ Kranier av olika 
människor och människoapor; 16/ Hästens utveckling; 17/ Skyddande likhet; 18/ Ärftlighetsläran; 19/ 
Nedärvning, anlag för grå och vit färg hos mus; 20/ Nedärvning av anlag, exempel snäckor och marsvin; 
21/ Könsbundet arv. Kromosomer hos bananfluga; 22/ Evolutionsteorier (Lamarck och Darwin ). Även ex-
empel på experimentellt framkallade mutationer hos fjärilar: Jag undersökte utställningen på plats år 2005, 
och min beskrivning av utställningen bygger på mina iakttagelser vid detta tillfälle.
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tillsatts enligt samma kriterier som universitetsprofessorer. Siktet var inställt på 
att bygga upp en matematisk-naturvetenskaplig fakultet.29 Den slutsats man kan 
dra är att de värderingar som gjordes vid Bergens Museum var att jämföra med 
värderingarna inom universiteten. Som vid universiteten lades vikt vid vad som 
skedde inom aktuell forskning. 

År 1937 efterträddes Leonard Jägerskiöld som chef för det naturhistoriska 
museet i Göteborg av Orvar Nybelin som förblev blev museets chef under 22 
år. Nybelin som disputerat i Uppsala 1922, gjorde omfattande vetenskapliga 
undersökningar av parasiter hos fisk samt av fiskars utbredning och utveck-
lingshistoria. Nybelin som 1950 fick professors namn, har karakteriserats som 
systematiker, djurgeograf och expert på parasitiska organismer.30 

Under Nybelins tid vid det naturhistoriska museet i Göteborg anställdes 
vid museet Johannes Lepiksar, mag. scient. i Dorpat 1930 och intendent vid 

29  Egil Ertresvaag, Et bysamfunn i utvikling 1800-1920. Bergen bys historie. Bind III. Bergen, 1995, 586, 
588.

30  Orvar Nybelin utsågs av Göteborgs museistyrelse i april 1937. Göteborgs Museum, Årstryck 1938 . 
Göteborg, 1938, 27. Svenskt biografiskt lexikon. Band 27. Stockholm, 1990-1991, 635-636.

Bild 19. Bergens Museum. Utställning över utvecklingsläran. Montrarna nr 15 och 16. Den vänstra mon-
tern ger tillfälle att jämföra kranierna hos olika människor och människoapor. I den högra montern illustre-
ras hästens utveckling dels av kranier, dels av fötternas benstomme och hovar. 
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zoologiska institutionen vid universitetet i Dorpat. Lepiksar kom till museet i 
Göteborg 1949 och var åren 1958–1972 intendent vid museets avdelning för 
ryggradsdjur, där han utvecklade museets berömda så kallade benlexikon.31 

Några större förändringar av den utställning som skapades vid det naturhis-
toriska museets installation i den nya byggnaden i Slottsskogen 1923 förekom 
inte heller nu. Häri visade sig utställningen som en karakteristisk represen-
tant för den för länge sedan gångna viktorianska tidens museitänkande. Ut-
ställningar med fasta montrar i gedigna material var på den tiden avsedda att 
vara permanenta.32 Så småningom observerade man dock att materialet åldra-

31  Mathiasson 1983, 58, 63.

32  Michael Belcher anser att det var avsikten att museimontrar  skulle bestå lika länge som de musei-
byggnader som de var infogade i. Belcher, 44.

Bild 20. Bergens Museum. Ut-
ställning över utvecklingsläran.
Montrarna 20, 21, 22. Den vänst-
ra montern visar exempel på ned-
ärvning av olika anlag hos snäck-
or. I den mellersta montern visas 
exempel på kromosomerna som 
bärare av arvsanlagen, med ex-
empel från bananfluga. I samma 
monter visas bastarder av fjärilar. 
Den högra montern redogör i text 
för Lamarcks och Darwins teorier. 
Den innehåller dessutom exempel 
på resultat av både experimentellt 
och i naturen framkallade muta-
tioner hos fjärilar. 
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des och behövde förnyas.33 Av betydande principiellt intresse är emellertid att 
Orvar Nybelin lade ned stort arbete på att omdana utställningen av fiskar. Där 
demonstrerades fiskarnas utvecklingshistoriska bakgrund med hjälp av fossil, 
modeller och scheman.34 Denna del av utställningen fanns dock inte bevarad 
vid tiden för min undersökning.

Syftet vid museet i Göteborg syns ha varit inriktat främst på att genom 
nyförvärv successivt höja utställningens kvalitet. Härvid kom en viktig insats 
att göras av en ny konservator vid museet, David Sjölander, som anställdes år 
1925. Under de första åren vid museet utförde han fågelgrupper och svarade 
senare för en lång rad uppmärksammade monteringar av däggdjur tillhörande 
främmande länders fauna. Sjölander ansågs ha utvecklat en hög förmåga för 
iakttagelse av djurens liv och beteende, som i förening med uppdriven teknisk 
skicklighet satte honom i stånd att återge djurens naturliga utseende, och hans 
arbeten sades ha ”bidragit till museets goda rykte såsom det kanske vackraste i 
Norden.”35 

David Sjölander monterade det lejon som förvärvades 1938. Det fick då er-
sätta ett ålderstiget exemplar som tidigare haft plats i utställningen. Museichefen 
uttryckte i museets årsberättelse för 1940 sin uppskattning av sin medarbetares 
verk och förklarade det som museets ”ur monteringssynpunkt kanske förnäm-
sta objekt”.36 

Under tiden juli 1948 till och med maj 1949 företog Sjölander en expe-
dition i Angola.37 Han sköt där en elefanthane som han själv monterade och 
1952 kunde ställa ut i däggdjurssalen. Den betecknades efter en rad av hans 
uppmärksammade arbeten som ”krönet på hans livsverk”.38 I utställningen blev 
den en stor attraktion och ansågs bidra till att museets besökstal samma år steg 
till över 155 000.39 

Förnyelsen av däggdjurssalens monterade djur innebar en väsentlig förbätt-
ring av utställningens kvalitet. De äldre djuren var ofta klumpigt monterade 

33  Lydekker erinrade i sin biografi över William Flower om hur föremålen i Londons naturhistoriska 
museum blekts av solljuset. Föremålen hade endast en i varierande grad lång period, då de var lämpade att 
visas för publiken. Framför allt däggdjurssalarna fordrade ett tidskrävande underhåll.  Lydekker 1906, 63.

34  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1960. Göteborg, 1960, 6.

35  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1953. Göteborg, 1953, 6–7: Göteborgs naturhistoriska 
museum, Årstryck 1955 . Göteborg, 1955, 6. 

36  Göteborgs Museum, Årstryck 1941, 11.

37  Göteborgs Museum, Årstryck 1949, Årstryck 1950, 17-18, 24.

38  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1953, 6.

39  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1953, 1.
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och gjorde skäl för begreppet ”uppstoppade”. De nya av Sjölander monterade 
djuren var utförda med en hög grad av naturalism. På så vis ökade de utställ-
ningsbesökarnas förutsättningar att tolka djurens egenskaper. Medan de äldre 
djuren främst syns ha tjänat syftet att visa var de olika arterna hade sin plats 
i systemet för djurriket, kunde besökaren i de nya djuren studera hela deras 
byggnad, deras muskulatur och även viktiga detaljer. Detta var drag som iakt-
tagaren kunde sätta i samband med djurens levnadssätt och plats i relationen 
till andra djur i samma omgivning. De nya monterade djuren var i likhet med 
museets dioramor från 1923 ett steg i utvecklingen mot utställningar, som inte 
endast visade på likhet och olikhet, utan i ökande utsträckning främjade åskå-
darens reflektion över djurens anpassning till sin omgivning.

Långt efter seklets mitt odlades i Göteborgs naturhistoriska museum klassisk 
naturhistoria. Något intresse att förmedla en kunskap om de större sambanden 
härutöver spåras ännu inte, då museet 1959 gav ut en vägledning på omkring 
femtio sidor.40 Exempel på karakteristisk information var i denna guide att 

40  Naturhistoriska museet. Göteborg, Vägledning. Göteborg 1959. Av allt att döma har museet under sin 

Bild 21. Montering år 1949 av elefant från Angola. Föreläsningssalen har tagits i anspråk som ateljé. 
Bilden visar grundstommen till det utställningsföremål som är i vardande. GNM 4576-15
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svampdjuren står på gränsen mellan de flercelliga djuren och kolonier av en-
celliga djur, att maskarna inte är någon enhetlig djurgrupp, att dolksvansarna 
bildar en isolerad djurgrupp som dock har vissa gemensamma drag med spin-
deldjuren.41 

Om avdelningen för färgvarianter i fågelsamlingen heter det i denna vägled-
ning, att vi här framför allt finner fåglar med hel eller partiell albinism, avsak-
nad av pigment. Företeelsen förklarades ytterligare i samband med skriftens 
framställning om gnagarna. Ekorrar och råttor var i utställningen företrädda av 
olika färgvarianter. Vit färg (albinism) och svart färg (melanism) förklarades i 
skriften som betingade av förändringar i arvsmassan. Den svarta råttan förklara-
des däremot som ett helt normalt av naturen betingat råttdjur.42 Någon upplys-
ning om skillnaden mellan ”av naturen betingade” respektive ”av förändringar 

långa historia endast i sällsynta fall givit ut någon broschyr med vägledning till besökarna.

41  Ibid., 4, 6, 11

42  Ibid., 22.

Bild 22. Montering år 1949 av elefant från Angola. Grundstomme täckt av ståltrådsnät som skall täckas 
av lerlager. GNM 4576-17
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i arvsmassan betingade” egenskaper hos råttorna lämnades inte. Det rådde ett 
ointresse för frågor som är viktiga för att förstå sammanhangen. 

I den entomologiska delen av skådesamlingen gavs exempel på skyddande 
förklädnad. Detta principiellt viktiga fenomen i utvecklingsläran behandlades 
i vägledningen utan att dess betydelse förklarades mer ingående. Större plats 
ägnades i stället insekternas skadeverkningar och de sjukdomar de sprider.43 

Ett nytt program

Ett första viktigt steg i riktning mot förändring av utställningen i det naturhis-
toriska museet i Göteborg var att komplettera den systematiska framställningen 
med bilden av ett stamträd över djurriket. Naturhistoriska museets årsberättelse 
för år 1959 meddelade: ”Ett stamträd har monterats på en 7 m2 stor väggyta 

43  Ibid., 12.

Bild 23 Montering år 1949 av elefant från Angola. Lermodell delvis täckt med gips. GNM 4576-16
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strax innanför huvudentrén.” 44 Bilden av stamträdet var placerad i själva entrén 
till utställningen. Det var lätt att förstå att tavlan med denna placering och stor-
lek tjänade som en ingress till utställningen. 

Mitt emot bilden av stamträdet tillkom ytterligare ett montage, ”en fram-
ställning av djurvärldens utbredning i tid och rum samt av storleksordningen 
inom djurriket”. Syftet med de båda stora tavlorna var att ”hjälpa besökaren 
att få sammanhang i och överblick över den stora mångfald som sedan möter 
i museet.” 45 

Ett stamträd, eller mer precist ett fylogenetiskt träd, ger en bild av livets 
genealogi. Det visar hur olika besläktade djur och djurgrupper utvecklats från 
gemensamma fäder. 

44  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1960 , 3–4. 
45  Vägledning, 4: I en tidningsartikel författad av museets chef förklarades de båda nya tavlorna i museet. 
Där beskrevs evolutionen utan omskrivning som resultatet av ”naturens nycker”. Bengt Hubendick, ”Ut-
flykt uppåt väggarna”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 25/10 1960: Hubendick hade flera år tidigare 
givit uttryck för sitt intresse för utvecklingsläran i ett populärvetenskapligt arbete. Bengt Hubendick, Den 
moderna utvecklingslärans huvuddrag. Stockholm, 1950. (Studentföreningen Verdandis småskrifter)

Bild 24. Montering år 1949 av elefant från Angola. Gipsnegativ till montage. GNM 4576-18.
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Bild 25. Elefant från Angola monterad i däggdjurssalen. Foto: Inge Altring, Lennart Arlevik, Åke Källstrand. 
GNM 6953-12.
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Bild 26. Stamträd över djurriket. Tavla vid entrén till utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg. 
Tavlan som sattes upp 1959 visade en förgrenad utveckling, i enlighet med Darwins teori. Den kvarva-
rande utställningen från 1923 förblev däremot baserad på föreställningen om en rätlinjig utveckling. 
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Tillkomsten av de båda tavlorna vid ingången till museet markerar över-
gången till ett nytt skede i utställningens liv. Tavlorna berättade om utveckling-
en som förgrenad och speglade därigenom Darwins teori om en av slumpen 
betingad evolution, utan riktning eller mål. Trots att bilden av Adam i Edens 
lustgård alltjämt fanns kvar i taket till museets vestibul lät sig utställningen inte 
längre på samma sätt som tidigare förknippas med Bibelns världsbild. De två 
nya tavlorna utgjorde därtill det första exemplet på en vetenskaplig förklaring 
till utställningen och dess föremål. Tidigare hade utställningen förutom skyltar-
na med namnen på de olika taxonomiska grupperna praktiskt taget inte rymt 
någon annan text än etiketterna med namnen på de utställda djuren. 

Tavlorna över stamträdet och djurvärldens utbredning var ett initiativ av en ny 
chef vid museet, Bengt Hubendick, och kan betraktas som ett uttryck för en ny 
syn på museets förhållande till sin publik. Det gällde att gå publiken till mötes, 
att underlätta för åskådare utan stora förkunskaper att få utbyte av utställning-
arna. Bengt Hubendick har berättat om hur han som chef för museet tog sig an 
nydaningen av museets utställningar. Hans ledstjärna var att utställningen skulle 
berätta om sammanhangen i naturen och om hur organismerna fungerar.46 

Bengt Hubendick tillträdde 43 år gammal som chef för Göteborgs natur-
historiska museum 1959. Han kom närmast från Naturhistoriska riksmuseet, 
där han tjänstgjort i 12 år, och var docent i zoologi vid Uppsala universitet. 
Han skulle komma att verka vid det naturhistoriska museet i Göteborg till 
1981. Som en person av stor kapacitet åtog han sig under tiden som museichef 
flera tunga styrelse- och kommittéuppdrag jämte en rad expertuppdrag för 
Världshälsoorganisationen. Han fick 1980 i likhet med sina företrädare profes-
sors namn.47 

Under Bengt Hubendicks ledning kom museets utställning att genomgå åt-
skilliga förändringar. I medvetande om betydelsen av att hålla omgivningen väl 
informerad om sina avsikter orienterade han i museets årsberättelser fortlöpan-
de om planer och genomförande. Både här och i dagspressen gav han regelbun-
den rapportering om alla nyheter som infördes i den gamla skådesamlingen. 

Som nytillträdd museichef annonserade han ett radikalt program för ut-
ställningens omdaning. Han utmålade den utställning han övertagit ansvaret 
för som enformig och föråldrad. Den dominerades av burkar med spritpre-
parat, uppstoppade djur, mineral eller bergartsprover, allt på rad. Hubendick 

46  Bengt Hubendick, ”Utåtriktad verksamhet vid Götebprgs naturhistoriska museum”, Göteborgs na-
turhistoriska museum. Årstryck 1977, Göteborg1977, 14–29.

47  Vem är det: svensk biografisk handbok 1999. Red. Lena Jönsson. Stockholm 2000, 518.
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bekantgjorde: ”Naturvetenskapen har för länge sen passerat sitt rent föremåls-
beskrivande skede. Vetenskapen rymmer i dag oerhört mycket av sammanhang 
bakom föremålen.” 48 Det hörs som ett eko av L.A. Jägerskiölds program 1903 
där också denne framhöll hur naturvetenskapen passerat sitt beskrivande skede 
(kapitel ett). 

Hubendick som var forskare och saknade erfarenhet av utställningsarbete, 
var angelägen att snabbt orientera sig om utvecklingen inom utställningsteknik 
och museididaktik. 1960 och 1961 gjorde han studiebesök vid en rad utländska 
museer, bland dem ”flera viktiga naturhistoriska museer i USA”.49 

1960 berättade Bengt Hubendick i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
att han under en månads studieresa besökt över tjugo naturhistoriska museer 
i Europa. Han klassificerade flertalet av dem som kuriosakabinett. För att i 
stället visa sammanhang, orsaksförhållanden och idéer måste museerna gallra i 
mångfalden av föremål. Man måste komplettera med text, bilder, diagram och 
modeller.50 

I USA fäste sig Hubendick vid hur det i de främsta naturhistoriska mu-
seernas utställningar framför allt var sammanhangen som uppmärksammades. 
Vid ett universitetsmuseum i Ann Arbor i Michigan var föremålen, berättade 
Hubendick för Handelstidningens läsare, arrangerade så att de belyste samman-
hangen i naturen på ett lärorikt och intressant sätt. Det gällde exempelvis den 
organiska utvecklingen och livsprocesserna eller livet i en vattendroppe.51 

Ledande i frågan om utställningsteknik var de båda naturhistoriska muse-
erna i Chicago och New York. Här intog dioramorna en stor plats. Hubendick 
berättade om den interna kritiken mot dioramorna; de var för dyrbara i fram-
ställning och visade inte heller sammanhangen. De borde ersättas av bild och 
film. Alternativet var utställningar där ett fåtal föremål visas på sådant sätt ”att de 
osökt ger museibesökarna kunskap om olika slag av sammanhang och beroen-
den i naturen”. Från museet i New York erinrade han särskilt om en utställning 
över människans biologi.52

48  Bengt Hubendick, ”Naturhistoriska museets uppgift”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 14/1 
1960.

49  Göteborgs naturhistoriska museum. Årstryck 1961, 6: Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 
1962, 7

50  Bengt Hubendick, ”Från naturhistoriska museer i Europa”, Göteborgs Handels-  och Sjöfarts-Tidning 
19/4 1960. 

51  Bengt Hubendick, ”Intryck från museer i USA”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning 29/11 1961: 
Bengt Hubendick, ”Naturhistoriska toppmuseer i USA”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 4/12 
1961.

52  Hubendick, ”Naturhistoriska toppmuseer i USA”.
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1961 sammanfattade Hubendick sina planer för det museum vars ledning 
han anförtrotts. Museet hade tre huvuduppgifter: det skulle sprida kunskap 
om naturen, samla och bevara naturhistoriskt material samt dessutom bedriva 
forskning. Störst uppmärksamhet ägnade han emellertid varken samlingarna 
eller forskningen utan den upplysande verksamheten; det var först och främst 
genom museets permanenta utställningar som kunskapsspridningen skulle äga 
rum. Han betonade vikten av att visa skeenden och sammanhang i naturen. 
Nya avdelningar skulle skapas i utställningen, bland andra över människan, över 
ärftlighet och över utvecklingsbiologi. Museet skulle moderniseras, men inom 
givna ramar. Omdaningen av utställningen förutsågs, med de knappa resurser 
som stod till buds, bli ett långvarigt arbete: 

Det förutsätts att omfattningen av denna utställning inom överskådlig 
framtid bestäms av den nuvarande byggnadens utformning. Inom den-
na ram kan dock en betydande utveckling ske. Dels är det önskvärt att 
genomföra en kvalitativ omformning som tar fasta på att visa, vid sidan 
av naturföremålen själva, skeenden och sammanhang i naturen. Detta 
innebär i själva verket en genomgripande omdaning av stora delar av den 
nuvarande utställningen, särskilt den över lägre djur. Denna omdaning 
innebär en känslig balansgång mellan en klar, pedagogisk framställning 
av väsentligheter å ena sidan och presentation av den fantasieggande 
men bedövande mångfalden å den andra. Detta omdaningsarbete är ett 
led i långtidsplanen för museets modernisering. Dit hör också införande 
av nya avdelningar, nämligen över människan (egenart, utveckling, raser, 
byggnad samt om möjligt även något om funktioner), ärftlighets- och 
utvecklingslära, ekologi (organismernas förhållande till sin miljö) och 
vår faunas invandringshistoria. Den geologiska utställningen slutligen 
kräver genomgripande omdaning. Med nuvarande personalresurser 
måste alla dessa arbeten ske ytterst långsamt. 53 

Några år senare sammanfattade Hubendick i en artikel i tidskriften Svenska Mu-
seer sin syn på frågorna om de naturhistoriska museernas framtid. Han hävdade 
att de naturhistoriska museernas utställningar behövde ett rikare intellektuellt 
innehåll än tidigare. Museerna fick inte stanna vid att endast exponera föremå-
len. De måste även förklara sammanhang. Hubendick satte därvid tro till före-
målens betydelse för att förena kunskapsförmedlingen med upplevelse:

53  Bengt Hubendick, ”Naturhistoriska museet”, Göteborgs museum hundra år, Red. Carl-Axel Moberg. 
Göteborg 1961, 20.
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Deras uppgift blir att förmedla kunskap inte bara om hur naturföre-
teelser ser ut utan också om hur de fungerar, hur de är beroende av 
varandra och hur människan påverkar dem. Sådan kunskap kan spri-
das också i form av populärvetenskapliga böcker, filmer, radio- och 
TV-program. Dessa senare medier kan dock inte förmedla en direkt 
kontakt med originalföremål. Det är originalmaterialet som skiljer 
den museala metoden att sprida upplysning från andra. Även hos kun-
skapsmuseer (till skillnad från upplevelsemuseer såsom konstmuseer) 
är alltså upplevelsemomentet en väsentlig faktor. Originalmaterialet 
ensamt är lika otillräckligt för kunskapsförmedling som det är viktigt 
för att krydda kunskapsförmedlingen med upplevelse.54 

De naturhistoriska museerna i London och New 
York under mellankrigstiden och senare

Det var att vänta att Hubendick tagit intryck av museerna i U.S.A. och kanske 
även i London. Han hade tillträtt som chef för ett museum där utställningen stått 
i allt väsentligt oförändrad under tiden från dess öppnande 1923. Det är därför av 
intresse att här göra en utvikning och se hur utställningarna utvecklades under 
motsvarande period vid British Museum (Natural History) och American Mu-
seum of Natural History, de båda ledande naturhistoriska museerna i världen.

Till och med år 1963 var Londons naturhistoriska museum en del av British 
Museum, vilket förklarar det tidigare officiella namnet British Museum (Natu-
ral History). British Museum hade sedan det grundandes varit organiserat som 
en stiftelse, under en board of trustees. Samma organisationsform valdes även för 
det nya, självständiga naturhistoriska museet.55 Verksamheten vid museet var 
under 1900–talet fördelad på avdelningarna för zoologi, entomologi, paleonto-
logi (tidigare geologi), mineralogi och botanik. 

I förordet till museets officiella historik The Natural History Museum at South 
Kensington (1981) framhölls forskningen kring ”the unity and progressive deve-
lopment of the natural world”. Här låg den sammanhållande faktorn i museets 
breda verksamhet. Samtidigt markerades museets tilltro till vetenskaplig metod 
som medel för att tillförlitligt förklara och ordna alla vittnesbörd om naturens 
mångfald.56 

54  Bengt Hubendick, ”Naturhistoria i museer”, Svenska museer (1967): 3, 8.

55  Stearn, 1981, 9–11, 345–346.

56  Ibid., xiii–xiv.
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 Jag vill karakterisera utvecklingen från den viktorianska tiden till tiden efter 
andra världskriget som en period av ebb och flod. Vid installationen i den nya 
museibyggnaden i London låg särskilt utställningsverksamheten på högsta nivå, 
för att sjunka efter första världskriget. Under 1800-talet hade museet byggt 
upp en samling som var enastående i fråga om både storlek och betydelse. 
Museets medarbetare tillhörde de ledande inom sina forskningsområden och 
åtnjöt högsta internationella anseende. Det var en position museet förmådde 
bibehålla ännu ett tiotal år efter sekelskiftet 1900. Efter första världskriget var 
dock naturhistoriens och samtidigt museets glansdagar till ända. I den officiella 
historiken erinras om hur välutbildade naturvetare från och med denna tid val-
de en karriär utanför museerna, inom den nya, experimentella biologin. Efter 
andra världskriget följde en kritisk period för det stora museet i London, som 
yttrade sig framför allt i en ständig brist på pengar. Dessutom saknades tillräck-
liga utrymmen för samlingar och vetenskaplig verksamhet.57 1963, vid tiden för 
självständigheten som eget museum, bestod arbetet inte till mer än 12 procent 
av utåtriktad verksamhet. Den större delen upptogs av forskning med specia-
litet inom taxonomi och systematik. Identifikation och klassifikation av fossil, 
mineral och levande organismer upptog större delen av verksamheten. För att 
komma ur sin kritiska belägenhet inriktade museiledningen nu forskningen 
mot närmare samarbete med universiteten och på rekrytering av kvalificerade 
forskare. Moderna vetenskapliga instrument gjorde sin entré i museets labo-
ratorier, elektronmikroskopet 1964, svepelektronmikroskopet 1966. Museets 
status i den vetenskapliga världen ökade under 1960- och 1970-talen. Från att 
ha varit en isolerad, inåtvänd och gammalmodig del av British Museum anses 
museet under denna period ha utvecklats till en modern, väl utrustad veten-
skaplig institution. Kanske låg förklaringen till denna utveckling delvis i att den 
sammanföll med en period, då taxonomin vann nytt erkännande.58

Museet i London valde att arbeta sig ur krisen efter andra världskriget ge-
nom att prioritera forskningen som vid denna tid i Europa betraktades som en 
viktig kraftkälla för den ekonomiska utvecklingen. Först senare följde arbetet på 
en förnyelse av utställningarna. Detta trots att den dåvarande museidirektören 
redan 1943 i en kritisk PM till styrelsen deklarerat att museets utställningar var 
alldeles för lärda och tråkiga, därtill hopkomna till synes av en slump. Till största 
delen kunde de liknas vid överfulla magasin. Sakernas tillstånd kunde förkla-
ras som en följd av museifolkets brist på intresse för utställningsverksamheten. 
Kring 1950 förändrades emellertid attityden, och efterhand som det ekono-

57  Ibid., 333–334, 365, 376–385.

58  Ibid., 356–359, 364.
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miska läget ljusnade, påbörjades ett mer vittgående utställningsprogram. Åren 
1963-1968 tillkom ett antal nya utställningar.59 
1969 beslöt styrelsen för Natural History Museum i London att utvidga 

utställningsverksamheten till nya områden. Den skulle nu även omfatta den ex-
perimentella biologin och således ägnas åt ekologi, fysiologi och molekylärbio-
logi, samtidigt som den äldre, strukturella biologin skulle ha sin plats i museet 
med syfte att skildra livets mångfald.60 

De amerikanska museerna hade sedan länge varit framstående inom den 
utåtriktade, till publiken riktade verksamheten. De hade den förnämsta utställ-
ningsverksamheten. Det främsta bland de naturhistoriska museerna var i detta 
hänseende American Museum of Natural History i New York. Det grundades 
1869 som en offentlig institution.61 Många förknippar säkert detta museum 
framför allt med de magnifika dioramor som visas där. Det är emellertid värt att 
komma ihåg att museet tidigt visade utställningar som skänkte en djupare kun-
skap om de stora sammanhangen. Ett av flera exempel är Darwinsalen. Museets 
utställningskatalog upplyser om att här illustrerades bestämda av Darwin fast-
ställda fakta. Här visades följaktligen variabilitet under domesticering, exempli-
fierad av hundar, duvor och tamhöns. Kampen för tillvaron hade givits gestalt 
i en framställning som visade en grupp åkersorkar omgivna av sina många 
fiender.62 Före och under1920-talet utvecklades utställningstekniken. Man tog 
i bruk en rad olika slags utställningsföremål, till exempel glas- och vaxmodeller 
av mikroskopiskt stora djur. Vid slutet av decenniet kom däremot kartor, dia-
gram och modeller att förkastas med hänvisning till att de inte var tillräckligt 
intressanta för den breda publiken. Nu var det dioramorna som kom att sluka 
museets pengar.63 

Under 1920-talet hade museet i New York åtnjutit en exempellöst flödande 
tillgång på pengar, men innan decenniet hunnit till ända följde börskraschen 
på Wall Street. Museet som var beroende av privata bidrag fick se sina medel 
dramatiskt minskade. En storhetstid var till ända.64 

59  Ibid., 368, 365.

60  Ibid., 367.

61  John Michael Kennedy, Philantropy and science in New York City: The American Museum of Natural His-
tory, 1868-1968. Yale, 1968, 44-45. 

62  American Museum of Natural History, General Guide. New York, 1913, 37-43.

63  Kennedy, 203-204.

64  Ibid., 220.



216

Forskare inom genetik eller fysiologi, som gjorde snabba framsteg inom 
sina nya specialvetenskaper, började att se ned på kollegerna inom beskrivande 
naturhistoria och taxonomi. Thomas Hunt Morgan deklarerade så tidigt som 
1908 att det naturhistoriska museet i New York museet fick mycket pengar utan 
att uträtta särskilt mycket. Museets medarbetare kritiserades under 1930-talet 
för att vara intellektuellt inaktiva.65 

1942 tillträdde oceanografen Albert Eide Parr som chef för museet.66 Han 
ansåg att museet i likhet med många andra naturhistoriska museer nått en kri-
tisk punkt.67 Parr startade med att omformulera museets program. Han dekla-
rerade att museet hade fjärmat sig från aktuell biologisk forskning. Det fanns 
ingenting besökarna kunde lära av utställningarna. Han ville nu göra museet till 
en effektiv utbildningsinstitution. Det var att sprida vetenskaplig kunskap som 
gav ett naturhistoriskt museum dess existensberättigande. Parr hoppades göra 
detta med hjälp av idéutställningar. Bristen på pengar gjorde emellertid att dessa 
utställningar kom att dröja. En omorganisation av den vetenskapliga verksam-
heten påbörjades i syfte att föra fram museet i linje med tidens vetenskap. På 
initiativ av Parr lades den paleontologiska avdelningen ned. Det skedde trots att 
avdelningen varit ett centrum för världens forskning kring evolutionen. Dess 
medarbetare fick förflyttning till andra avdelningar.68 Redan några få år senare 
fann Parr det dock för gott att förklara systematik och klassifikation som mu-
seets fundamentala uppgift: 

Parallellt med de nya utvecklingsområdena arbetade museet vidare 
med dess fundamentala och permanenta uppgift att bidra till att skapa 
systematisk ordning i vårt vetande om allt både levande och icke le-
vande som ryms i naturen och att öka vår förståelse för evolutions-
processen. 69

Enbart avdelningen för däggdjur tog under verksamhetsåret 1950/1951 emot 
inte mindre än 5 760 exemplar. Ytterligare ett slående exempel på omfattningen 
av förvärv gjorda samma år är en gåva till museet av en samling nordamerikan-

65  Ibid., 211-215.  

66  Ibid., 238-239. 

67  American Museum of Natural History, Annual report 1942. New York, 1943, 14.

68  Ibid., 240-246, 250.

69  American Museum of Natural History. Annual report. July 1950, Through June 1951. New York 1951, 26.
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ska fåglar omfattande 16 200 exemplar.70 Det var ett misstag av Parr att tro att 
betydelsen av traditionell systematisk zooologi hade upphört.71

En avdelning för studiet av djurens beteende väntades få växande betydelse, 
då museet hade att tillmötesgå behovet av utställningar som tolkar ”the internal 
mechanisms by which nature functions”.72 

Ekologin blev det förnämsta temat. I landskapssalen som färdigställdes 1949, 
var syftet att med ett nytt utställningsspråk, där bild och föremål integrerades, ge 
elementär kunskap om de nationella problemen kring människans utnyttjande 
av naturen. Ytterst avsågs utställningen få besökaren att betrakta de dagliga er-
farenheterna med ny insikt.73 

Vid tiden då Parr lämnade sin befattning vid museet, omkring 1958, hade 
emellertid hans uppfattning blivit erkänd verksamhetspolitik; museets uppgift 
var att undervisa publiken om viktig aktuell vetenskap. Också hans värdering 
av ekologins betydelse hade vunnit erkännande.74 

Utställningarna främst

Hubendick noterade redan vid sin studieresa 1961 att utställningarna i Europa 
liknade den gamla utställningen vid museet i Göteborg. Det finns inte heller 
några nyheter i Hubendicks planering som kan härledas till det naturhistoriska 
museet i London, där man visserligen redan under tiden för andra världskriget 
börjat föra en diskussion om utställningarnas kvalitet. Förnyelsen av utställ-
ningsverksamheten vid museet i London kom inte att förverkligas förrän i stort 
sett samtidigt som vid det naturhistoriska museet i Göteborg. Att lägga märke 
till är att utvecklingen vid museet i Göteborg gick i samma riktning som vid de 
båda museerna i museerna i London och New York. Gemensam är betoningen 
av den vetenskapliga grunden för verksamheten. 

Ungefär samtidigt, åren 1942-1944, gav cheferna för de båda museerna i 
London och New York uttryck för sin kritik av utställningarna. När man efter 
krigets slut började den närmare planeringen av utställningarnas innehåll, var 

70  Ibid., 27, 28.

71  Kennedy, 251. 

72   American Museum of Natural History. Annual report 1944. New York, 1945, 21-22.

73  American Museum of Natural History. Annual report 1942. New York, 1943, 14-15, 18: American 
Museum of Natural History. Annual report, July, 1948, through June 1949 . New York, 1949, onumrerade 
sidor. 

74  Kennedy, 250-251.
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det modern biologi man siktade till att visa. Ekologin nämndes tidigt vid mu-
seet i New York, men först vid 1960-talets slut beslöt museet i London om ut-
ställningar inom nya områden som ekologi, fysiologi och molekylärbiologi. Då 
hade Bengt Hubendick redan flera år tidigare presenterat sin långtidsplan för 
utställningarnas reformering vid museet i Göteborg, med ekologin som viktigt 
nytt område. Han var dessutom redan i full färd med arbetet. 

Hubendick syns utomlands inte i första hand ha funnit direkta förebilder 
för sitt eget arbete på utställningen vid museet i Göteborg. Vad som däremot 
var betydelsefullt var att han mötte en ny inställning till frågan om de naturhis-
toriska museernas uppgift: en prioritering av utställningarna och en ambition, 
som inte funnits lika tydligt tidigare, att visa sammanhangen och med Parrs ord 
”de inre mekanismerna bakom naturens sätt att fungera”. 

Bengt Hubendick ledde sitt museum ut på nya områden. Redan 1959 bör-
jade en permanent utställning över människan förberedas. Den tillkom succes-
sivt under en följd av år och gav utrymme för människans utveckling, män-
niskans geografiska variation, cellerna, skelettet och musklerna. I utställningens 
sjätte och sista monter tillkommen 1967, kallad ”Människan utan och innan”, 
redovisades biologiska data för man och kvinna samt människokroppens inne-
håll av olika ämnen. Utställningen gav exempel på en rad karakteristiska nya sätt 
att skapa utställningar. Flera olika slags material kom till användning: röntgen-
bilder, plastmodeller med förstoring av mikroskopiska preparat, avgjutningar, 
rekonstruktioner, schematiska figurer, foton och, särskilt viktigt, ett visst mått 
av förklarande text.75 

Det är värt att notera att utställningen om människan påbörjades mer än ett 
år innan Hubendick såg den utställning över människan som vid hans studie-
besök i USA fanns vid American Museum of Natural History. 

I utställningen i museet i Göteborg stod avdelningen för de svenska fåglarna 
oförändrad sedan sin tillkomst. Utan att flertalet av de stora montrarna med sitt 
rika innehåll av monterade fåglar ändrades, gjordes 1961 i denna del av museets 
utställning stora, instruktiva montage över fåglars flyttning, med kartor, diagram 
och text. Här besvarades frågor och presenterades forskning i ämnet fåglars 
flyttning.76 Anmärkningsvärt är emellertid att de montrar som visade variete-

75  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstyck 1961. Göteborg, 1961, 3-4: Göteborgs naturhistoriska 
museum, Årstryck 1962. Göteborg, 1962, 3: Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1963. Göteborg, 
1963, 3: Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1964. Göteborg, 1964, 4: Göteborgs naturhistoriska 
museum, Årstryck 1966, 3-4: Sven Mathiasson, ”Några drag ur den vertebratzoologiska verksamheten vid 
Naturhistoriska museet i Göteborg”, Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1967. Göteborg, 1967, 
31-33.

76  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1962, 4.
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ter av fåglar lämnades oförändrade. Inte heller kommenterades överhuvudtaget 
varieteterna av duva och de övriga tamfåglarna i den vägledning som kom ut 
1964.77

Hubendick hade deklarerat som sin avsikt att visa på sammanhangen. Det 
hade mot denna bakgrund varit att vänta att han begagnat tillfället att utan 
dröjsmål framhålla mekanismerna bakom evolutionen. Med tillkomsten av de 
båda skärmarna vid utställningens entré hade evolutionen givits en tydlig roll 
som utställningens tema. Detta tema hade kunnat fullföljas genom ett avsnitt 
som belyste eller exemplifierade variationens och urvalets betydelse. Först.1977 
nämns att en utställning över genetik och utvecklingslära påbörjats.78 Att en 
sådan komplettering av utställningen inte gjordes långt tidigare framstår i efter-
hand som svårt att överhuvudtaget inse. Utan utvecklingsläran förblev mång-
falden av former omölig att förstå för besökaren. 

Efter andra världskriget lyckades ekologin tack vare forskning kring stor-
skaliga ekosystem nå den grad av vetenskaplighet som fordrades för ett fullstän-
digt erkännande i forskarvärlden och hos forskningsråden.79 Det naturhistoriska 
museet i Göteborg skulle längre fram i tiden komma att bli bekant för sitt 
starka ekologiska program. Ett ekologiskt perspektiv kom emellertid redan un-
der 1960-talets början att införas i några av utställningarna, till exempel i fågel-
galleriet, där temat näringsekologi gavs utrymme 1964.80 Framför allt infogades 
under denna tid dioramor i mindre format. De förekom i utställningens skilda 
avdelningar och gestaltade djurens relation till omgivningen. 1969 skapades 
en utställning över temat ekologisk balans. Den utgjorde ett inskjutet tema i 
utställningen.81. I själva verket är den en egen utställning. Det är en intressant 
utställning som skulle vara väl värd ett särskilt studium. Jag har valt att lämna 
den utanför mitt nu aktuella arbete. 

Givetvis måste också de gamla utställningarna förnyas. En omarbetning och 
komplettering inleddes. Den startade med de encelliga djuren, den ursprung-
liga utställningens början. Därefter fortsatte den i den nedre våningens galleri 

77   Naturhistoriska museet. Göteborg, Vägledning. 1964, 35.

78  Hubendick 1977, 21: Som en jämförelse kan emellertid nämnas att Ilse Jahn anser att den moderna 
syntesen inom utvecklingsläran i allmänhet gjorde sig gällande i naturhistoriska museiutställningar först 
under 1970-talet. Jahn 1979, 247.

79  Söderqvist, 273.

80  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1965. Göteborg, 1965, 4.

81   Hubendick 1977, 20: Hubendick ansåg dioramor av mindre format vara motiverade för att visa till 
exempel markfauna och annan smådjursfauna. Hubendick, ”Naturhistoriska toppmuseer i USA”.
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med dess rum för grupperna svampdjur 1963-1964, parasitmaskar 1965-1966 
och nässeldjur 1966-1967. Omarbetningen fortskred ännu under de följande 
åren.82 

Hubendick introducerade utställningen över de encelliga djuren i en av 
sina artiklar i Handelstidningen. Han förklarade hur dessa organismer föregått 
utvecklingen av flercelliga djur och antas ha funnits på jorden för minst tusen 
miljoner år sedan. Det var naturligt att vid en modernisering av museets ut-
ställningar börja med de encelliga djuren – urdjuren. De hade tidigare till följd 
av sin ringa storlek inte kunnat visas i museet. Nu kunde de visas under lupp. 
Modeller av vax, glas eller plast togs till hjälp liksom svartvit foto och diapositiv 

82  Hubendick 1977, 19-20.

Bild 27. Detalj av utställningsskärm med översikt över de encelliga djurens systematiska indelning i klas-
ser. Bilden visar sektion av infusionsdjur, medan texten förklarar djurets anatomi och näringsämnenas 
upptag i kroppen. Foto: Inge Altring, Lennart Arlevik, Åke Källstrand. GNM 6953-23
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i färg. Text var också nödvändigt. I en fördjupningsdel redovisades urdjurens 
huvudgrupper samtidigt med deras levnadssätt och funktioner.83 

Nya utställningspedagogiska grepp prövades. 1967 koncentrerades arbetet 
med att förnya utställningen i den del som omfattade nässeldjuren: 

Som en vinjett har ett stort och unikt fotografi av en manet taget av 
LENNART NILSSON satts upp. I en inledande monter med rubri-
ken V a d m e n a s m e d n ä s s e l d j u r ? definieras dessa, och deras 
byggnad förklaras med hjälp av en ölflaska, en termosflaska samt mer 
detaljerade modeller.84 

Med de av förändringar Hubendick gjorde kom den systematiska utställningen 
att i väsentligt högre grad än tidigare ge en bild av fakta om naturen och där-
med att skänka åskådarna en större intellektuell behållning.85 Hubendick var i 

83  Bengt Hubendick, ”Urdjur på Naturhistoriska”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1/11 1961.

84  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1968. Göteborg, 1968, 3.

85  ”[…] taxonomy has an intellectual as well as a practical aim, namely to give a picture of the facts 
of nature.”Julian Huxley, ”Towards the New Systematics”, The New Systematics. Ed. Julian Huxley (1940). 
Reprint, London, 1971,  27.

Bild 28. Utställningsskärm med översikt 
över gruppen encelliga djur. Utom en 
indelning av gruppen i klasser rymmer 
skärmen en ansenlig mängd information 
i text och bild. Foto: Inge Altring, Lennart 
Arlevik, Åke Källstrand. GNM 6962-4
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sina försök att utveckla utställningsmediet pedagogiskt alldeles avgjort i främsta 
ledet bland museichefer. Han torde ha haft få svenska kolleger vid naturhisto-
riska museer att utbyta erfarenheter med i frågor om utställningar.86

Principiellt betydelsefull var museets omfattande aktivitet med tillfälliga utställ-
ningar. Redan 1959 visades en tillfällig utställning av Svenska Naturskyddsför-
eningen och Fältbiologiska Ungdomsförbundet.87 Denna gren av verksamheten 
hade 1966 hunnit få betydande omfattning; detta år med fem tillfälliga utställ-
ningar.88 Tack var dessa temporära utställningar gjordes det aktuella skeendet 

86  1965 års musei- och utställningssakkunniga riktade i ett av sina betänkanden uppmärksamheten på 
att de naturhistoriska museernas utställningar länge var starkt eftersatta. Först 1965 fick Naturhistoriska 
riksmuseet en särskild avdelning för den utåtriktade verksamheten med möjlighet att framställa tillfälliga 
utställningar för redovisning av aktuell biologisk forskning.Utställningar. Betänkande (SOU 1974:43) av 
1965 års musei- och utställningssakkunniga. Stockholm, 1974, 28. 

87   Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1960, 4.

88   Göteborgs naturhistoriska museum,  Årstryck 1967, 4.

Bild 29. Exempel på ny utställningsdidaktik: nässeldjurens byggnad illustrerad av en ölflaska och en 
termosflaska. 



223

närvarande i museet. Samhällsfrågorna fördes in i utställningarna på ett sätt som 
inte förekommit tidigare. 1967 visades i museet en vandringsutställning kring 
problemen med föroreningarna i naturen.89 

Nya vetenskapliga rön eller översikter över pågående forskning inom el-
ler utanför museet hade till en början ingen framträdande plats i utställningen. 
Det kan ha sin förklaring i att naturvetenskaplig forskning nått en hög grad av 
komplexitet och därtill blivit så specialiserad att den även för biologer av facket 
var svår att följa på alla olika områden. Museets fåtaliga personal har inte haft 
möjlighet att följa forskningens utveckling mer än inom den egna specialiteten. 
Hubendick har själv beskrivit omfattningen av utställningsarbetet och vilka 
resurser det tog i anspråk. Han har förklarat hur komplext och tidsödande detta 
arbete varit. Redan från början arbetade han med att anpassa utställningens 
innehåll till publikens intressen. Det gällde att trots innehållets komplexitet 
begränsa mängden text. Samtidigt med de många olika försöken att prova nya 
grepp gällde det att göra varje formulering ”glasklar”.90 

Omdaningen av den gamla skådesamlingen genomfördes på skilda plan. En 
väsentlig förändring var att föremålen i de tidigare serierna grupperades om och 
kombinerades med modeller och bild. Utställningen skulle därmed komma att 
berätta om sammanhangen i naturen och om hur organismerna fungerar.91 

Hubendick har i sina minnen betecknat den ursprungliga utställningen från 
1924 som ett ”fint naturaliekabinett”. Han ville skapa en undervisande utställ-
ning och var kritisk till den gamla utställningen, inte minst på grund av att den 
i alltför hög grad litade till estetiska kvaliteter. Han sökte därför omforma ut-
ställningen främst genom tillägg av bild och text.92 Att på så sätt komplettera de 
utställda föremålen ökade givetvis utställningens didaktiska verkan, och gjorde 
det framför allt möjligt att klargöra sammanhang och funktion.93

Ett nytt slags undervisningsteknik och ett nytt formspråk hade därmed in-
förts i museets utställningar. Eftersom arbetet på utställningens förnyelse inte 
genomfördes fullt ut i alla delar av utställningen, uppstod emellertid en splitt-

89  Utställningen som var producerad av Naturhistoriska riksmuseet och Riksutställningar hade titeln 
”Förgiftar vi naturen?”. Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1968 .Göteborg, 1968, 4: Utställningar, 
240. 

90   Hubendick 1977, 

91  Göteborgs naturhistoriska museum, Årsskrift 1962 . Göteborg, 1962, 4. 

92  Hubendick, 1988, 252.

93  Roger Steele Miles framhåller hur  undervisning om relationer är pedagogiskt överlägsen den un-
dervisning som begränsar sig till fakta och principer. Det senare slaget av utställningar visar endast vad som 
är fallet. Miles, 29.
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ring mellan två skilda utställningsideal, det äldre utan text, och det nya med en 
kombination av museiföremål, modeller, bild och text. Detta är en tudelning 
som alltjämt rådde vid tiden för min undersökning; sida vid sida stod då mont-
rar med innehåll som ordnats under skilda tidsperioder. 

De förändringar Hubendick åstadkom skall inte värderas med utgångspunkt 
i de krav museifolket och publiken i dag ställer på museiutställningar. De se-
naste decennierna har utställningarna på nytt utvecklats i riktning mot högre 
estetisk kvalitet, med inriktning på att skänka upplevelsevärden framför kun-
skap. Museernas resurser är i dag ojämförligt mycket större än vid 1960-talets 
mitt. Vid Hubendicks sida fanns då endast en intendent och en amanuens vid 
avdelningen för ryggradsdjur samt en intendent för de båda avdelningarna för 
insekter och för geologi. Det fanns en konservator och en andre konservator.94 
Att lägga märke till är att Hubendicks och hans medarbetares förändringar 
av utställningen efter många års arbete blev en stor framgång. 1961 besöktes 
museet av inte mer än omkring 86 500 personer varav något under hälften var 
skolelever. Men det skulle följa en positiv utveckling av publikens intresse, och 
1978 besöktes museet av över 175 000 personer.95 

Vad därutöver skall framhållas är att Hubendicks framgångsrika arbete år 
1977 ledde till att stadens ledning satsade på en tillbyggnad för att göra det 
möjligt att öka omfattningen av museets utställningsverksamhet. Detta beslut 
tillhör däremot ett kapitel i museets historia som ligger utanför ramen för min 
skildring. 

Omformningen av utställningen genomfördes utan tillgång till vare sig 
en arkitekt eller formgivare.96 Alla utställningens montrar kom till glädje för 
framtiden att pietetsfullt bevaras oförändrade. Detta innebar dock samtidigt ett 
problem. Den ursprungliga utställningen hade en styrka i den samverkan som 
rådde mellan utställningens arkitektoniska form och dess innehåll. Tillsammans 
förmedlade de en romantik som i de nya inslagen ersattes av en vetenskaplig 
rationalitet. Förnyelsen av utställningen innebar att den kom att sakna det stöd 

94   Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1966. Göteborg, 1966, 8-9.

95  Göteborgs naturhistoriska museum, Årstryck 1979. Göteborg, 1979, 3.

96  Att det vid det naturhistoriska museet i Göteborg vid tiden för Hubendicks inledande verksamhet 
vid museet saknades tillgång till en utställningsarkitekt eller formgivare var inte unikt. Ett stort museum 
som Natural History Museum i London anställde sin första formgivare så sent som 1965. Miles, 7: Falk 
och Dierking har erinrat om hur utställningarna i museerna under de senaste decennierna undergått en 
revolutionerande förändring i fråga om både kvalitet och komplexitet: ”The driving force in this change 
has been the move away from the concept of exhibitions as merely spaces for visually displaying objects to 
the view of exhibitions as environments in which visitors experience art, history, nature, or science.” Falk, 
Dierking, 2000, 127.



225

i en samstämmig arkitektonisk inramning som var utmärkande för den ur-
sprungliga utställningen.

Samhällets sekularisering

Tiden efter 1923 präglades i vårt land visserligen inte av ointresse för museernas 
utveckling, men det var främst de kulturhistoriska museerna som fick samhäl-
lets stöd. En organisation med kulturhistoriska länsmuseer byggdes under mel-
lankrigstiden upp med bidrag från avkastningen av statliga lotterier.97 

Efter första världskriget mötte naturvetenskaperna svårigheter. Den na-
turvetenskapliga forskningens expansion var under tiden mellan världskrigen 
mycket måttlig. I läroverken stärktes de humanistiska ämnena och språken på 
naturvetenskapernas bekostnad.98 ”Tidens ansikte vände sig”, som Kjell Jonsson 
uttryckt det, ”efter första världskriget bort från den biologiska vetenskapens 
fråga om det organiska livets utveckling till frågan om den enskilda männis-
kans och mänsklighetens utveckling.” 99 Efter andra världskriget skulle natur-
vetenskapen komma att förstärka sin position. Jonsson har i 1940-talets svenska 
forskningspolitik sett ett samhälleligt erkännande av den vetenskapliga och tek-
niska forskningen. Detta decennium tillkom flera statliga forskningsråd, bland 
dem det naturvetenskapliga forskningsrådet år 1945.100 

En tillbakablick påminner om att de lärda på det naturhistoriska området i 
Göteborg länge bestod av endast en liten skara. En av dessa personer var kyr-
koherden Ivar Wallerius vars kritik av utvecklingsläran och materialismen vi 
tidigare lärt känna (kapitel tre.) Åren 1923 och 1924 hörde Wallerius till dem 
som gavs plats i museet för bearbetningen av sitt material.101 Han var visserligen 
doktor i geologi men till professionen präst. Bland yrkesverksamma naturve-
tare märks fil. lic. Hjalmar Östergren som kommit till Göteborg 1923. 1906 
hade han blivit föreståndare för Vetenskapsakademiens zoologiska havsstation 

97  Bertil Berthelsson, ”Kulturminnesvården, provinsmuseerna och landsantikvarierna”,  Ad patriam il-
lustrandam: Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april 1946. Red. Adolf Schück och Bengt Thordeman; med 
biträde av Dagmar Selling. Uppsala, 1946, 404, 409, 411-442.

98  Kjell Jonsson, ”Naturkunskap, världsåskådning och metfysiskt patos i mellankrigstidens Sverige”, 
Lychnos 1992, 115.

99  Ibid., 119.

100  Ibid., 146.

101  Göteborgs Museum, Årstryck 1924. Göteborg, 1924, 37, 43: Göteborgs Museum, Årstryck 1925. 
Göteborg, 1925, 39.
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vid Gullmaren. Vid Göteborgs jubileumsutställning 1923 fick han uppgiften att 
bygga ett akvarium som senare överfördes till Göteborgs Museum. Från 1933 
var han intendent för de stora akvarier han fått i uppdrag att inrätta vid Göte-
borgs sjöfartsmuseum.102 Utöver de nu nämnda fanns ett litet antal läroverks-
lektorer. Docent Gustav Thulin (1889–1945), lektor vid Hvitfeldtska läroverket 
i Göteborg, ”Sveriges lärdaste zoolog”, hade sedan 1936 en arbetsplats vid mu-
seet att utnyttja på den tid som inte upptogs av tjänsten vid läroverket.103 

Före andra världskriget var biologerna få i Göteborg. Härvidlag väntade 
efter kriget stora förändringar. På sikt skulle vid högskolan i Göteborg en na-
turvetenskaplig fakultet bildas med bland många ämnen även biologi.104 Under 
efterkrigstiden rådde i det svenska samhället en öppenhet gentemot naturve-
tenskapen. Denna öppna syn måste ha verksamt bidragit till möjligheterna att 
i utställningen vid det naturhistoriska museet anlägga ett perspektiv som var 
opåverkat av kristen åskådning. Samtidigt med naturvetenskapens starkare ställ-
ning i människors medvetande följde en sekularisering som fick sitt mest preg-
nanta uttryck i riksdagens beslut 1951 att tillåta medborgarna rätt att utträda ur 
kyrkan.105 Människor var inte längre som under seklets första decennier bundna 
av kyrkans lära. Religiösa förklaringar ersattes av rationella förklaringar. 

Thomas H. Huxleys sonson, biologen Julian Huxley, strävade efter att göra 
evolutionen till en etisk grund. Människan var unik i sin förmåga att öva kon-
troll över sin egen utveckling, genom intelligensen som skapar mänskliga vär-
den. Förbättringen av mänskligheten skulle ses som en del av evolutionen. 1946 
blev Huxley ordförande i det då nybildade UNESCO.106 Hans åskådning med 
tron på människans andliga utveckling som en del av evolutionen fick därmed 
förutsättningar att spridas i alla delar av världen. 

Svensk kulturpolitik hade efter andra världskriget fått en ny profil. De spe-
cifikt borgerliga livserfarenheterna och de borgerliga idealen hade under den 
tid Jägerskiöld var verksam uppfattats som allmänmänskliga. Kraven på bildning 
utestängde emellertid huvuddelen av medborgarna från möjligheten att tillgo-

102  Göteborgs museum, Årstryck 1936. Göteborg, 1936, 21–23.

103  Göteborgs museum, Årstryck 1946. Göteborg, 1946, 20.

104  Redan 1931 hade en personlig professur i botanik inrättats för Carl Skottsberg. 1948 anställdes en 
forskare som t.f. laborator i växtfysiologi. 1954 inleddes en verksamhet med så kallade fortbildningskurser i 
biologi för folkskollärare. 1961 inrättades en professur i zoofysiologi och två år senare en professur i zoologi. 
Lindberg, Nilsson 1996, 224.

105  Frängsmyr, 302.

106  Vassiliki B. Smocovitis, Unifying biology: The evolutionary synthesis and evolutionary biology. Princeton, 
1996, 144-145, 153.
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dogöra sig den borgerliga kulturens alster. Kulturlivet präglades vid sekelskiftet 
1900 av en idealism riktad mot arbetarklassen.107 

Det skulle först efter andra världskriget komma att bli en angelägenhet för 
socialdemokratin att bryta med arvet från borgerlighetens makt över kulturen. 
1952 framlades inom Socialdemokratiska partiet en förslagsskrift kallad Män-
niskan och nutiden, vari hävdades att de kulturella tillgångarna borde vara på ett 
likvärdigt sätt tillgängliga för envar. Problemet att göra konstarterna tillgängliga 
såg man som en utbildningsfråga och som en distributionsfråga. Man konstate-
rade att de kulturella vanorna i hög grad bestäms av den sociala miljön.108 

1961 antog riksdagen ett handlingsprogram för statens kulturpolitik som 
syftade till att bredda kulturmiljön och förbättra den kulturförmedlande verk-
samheten. Som ett led i denna politik var det viktigt att öka möjligheterna för 
en större allmänhet att ta del av museernas tillgångar. Det fordrades en ökad, 
mer differentierad utställningsverksamhet och en kunskapsförmedling lämpad 
för skilda publikkategorier. 1965 lät regeringen starta en särskild kommitté 
med en rad uppgifter rörande utvecklingen av kulturminnesvård, museer och 
utställningar, med Bengt Hubendick som en av ledamöterna.109

Museernas utåtriktade verksamhet började ungefär samtidigt uppmärksam-
mas i den internationella diskussionen. 1968 hölls i Polen ett seminarium på te-
mat ”Museet och den nya publiken”, där det betonades att museerna måste svara 
mot den ökande allmänna utbildningen och en åtföljande efterfrågan på nya 
kunskaper. Samma år anordnade International Council of Museums (ICOM) ett 
möte med titeln Education in Museums. Ordföranden för The Standing Commis-
sion on Museums and Galleries i Storbritannien, the Earl of Ross, förklarade att 
museerna har en vital roll att spela genom att sörja för att gå tillmötes ”the quests 
for inner contentment and for realization of Man´s highest capabilities”.110 

Det är mot denna bakgrund man skall betrakta Hubendicks förändringar 
av det naturhistoriska museets utställning under 1960-talets början. Det långa 
dröjsmålet i frågan om en förändring av museets utställning skall jämföras med 
det stillastående som gick att iaktta även vid de största museerna både i Europa 
och USA. Mellankrigstiden hade inte erbjudit ett tillräckligt stort ekonomiskt 
utrymme för utställningarnas förnyelse. 

107  Sven Nilsson, Vägen till kulturpolitiken: Kulturen och samhällsförändringen. Stockholm, 1981, 35-36.

108  Erik Gamby, ”Partiernas kulturpolitiska mål”, Idéer i kulturpolitiken. Stockholm, 1970, (Studier ut-
givna av kulturrådet) 20-21: Sven Nilsson, ”Den kulturpolitiska debatten under 1960-talet”, Idéer i kultur-
politiken, 152.

109  Utställningar, 5, 13 –16.

110  Stearn, 365-366.
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I sin långtidsplan år 1961 nämnde Hubendick ärftlighetsläran som ett av 
utställningens kommande ämnesområden. Flera år senare beslöt styrelsen för 
Natural History Museum i London att utvidga utställningsverksamheten till att 
omfatta även den experimentella biologin. Liksom för Jägerskiöld var det inte 
heller för Hubendick aktuellt att bryta med den naturhistoriska traditionen. 

Först efter andra världskrigets slut fanns de ekonomiska förutsättningarna 
för en förnyelse av de naturhistoriska museernas utställningar. Samtidigt vak-
nade på nytt det intresse för naturvetenskaperna som var utmärkande för tiden 
före första världskriget. Inom biologin rådde dessutom enighet om de teore-
tiska grundvalarna. Det betydde emellertid inte att Hubendick valde att vidga 
museets utställning till att omfatta biologin i dess helhet; den experimentella 
biologin lämnades länge utanför. Den omarbetning som företogs under Hu-
bendicks ledning kom inte heller att bli en konsekvent framställning av evolu-
tionen, så som de besökare kunde vänta, som lade märke till tavlorna i entrén 
med deras stamträd och kronologiska översikt över utvecklingen. Framför allt 
saknades liksom vid tiden för utställningens tillkomst alltjämt 1970 en upplys-
ning om faktorerna bakom utvecklingen.
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7. Vetenskap, individ, samhälle

Utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg 1923 speglade tidens 
vacklan inför de nya tendenserna inom livsvetenskaperna. Vad som helt sakna-
des var en belysning av den nya, experimentella biologin; varken ärftlighetens 
lagar, kunskapen om mutationerna eller faktorerna bakom evolutionen hade 
före 1968 satt några spår i utställningen. 

Mary P. Winsor har begrundat den konservatism som förekommer i natur-
historiska museer. Hon har i sitt material från dessa museer lagt märke till en 
oförmåga att låta sig påverkas av större förändringar av de vetenskapliga idéerna, 
till exempel evolutionsteorin.1 Ett förslag till förklaring, som hon fört fram, är 
museers egenskap av institution; det ligger i institutioners natur att vara konser-
vativa. Museers konservatism gynnar det långsiktiga bevarandet av taxonomiska 
typexemplar men är samtidigt till hinders för intellektuell revolution. De som 
verkar vid en institution är benägna att engagera sig för själva institutionen och 
för de ändamål den var avsedd för vid sin tillblivelse.2 Winsor har även pekat 
på hur universiteten har ett försteg framför museerna. Universiteten skiljer sig 
från museerna genom närvaron av studenter och forskare som på två sätt har en 
stimulerande effekt. För det första: de unga utmanar och sätter på prov. För det 
andra: de unga har att publicera vetenskapliga artiklar för att nå akademiska gra-
der, vilket medför en effektivare, mer progressiv forskning än vid museerna.3

I vårt sammanhang är det emellertid den utåt, till publiken riktade utställ-
ningsverksamheten som ligger i brännpunkten.

Utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg 1923 kan jämföras 
med det progressiva program Carl Olof Gylling 1912 presenterade för för-
nyelsen av Malmö museums naturhistoriska avdelning. Det var ett program 
som Jägerskiöld prisade i det sakkunnigutlåtande han framlade på uppdrag av 
Malmö museums styrelse. Gyllings plan syftade till att framställa en konsekvent 
utvecklingshistorisk linje, även med en presentation av utdöda djur och bl. a. 
serier som skulle visa de nutida rovdjurens härstamning. Detta var – karakteris-

1  Winsor, 267.

2  Ibid., 273-274.

3  Ibid., 272.
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tiskt nog – ett program som aldrig kom att genomföras.(Kapitel ett.) 
Utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg byggde i huvudsak 

på en vid den aktuella tiden erkänd systematik, utan tydliga och bestämda ut-
tryck för utvecklingens orsaker. Den innehöll inte någon förklaring till de olika 
formerna i djurvärlden som resultat av utveckling. Den saknade en uttalad 
tidsdimension. 

Särskilt den av Jägerskiöld skapade utställningen präglades av ett fasthållande 
vid det bestående. I viss mån gällde detta också de fyra decennier senare under 
Bengt Hubendicks tid gjorda förändringarna av utställningen.

Med dess på systematiken uppbyggda struktur tillhörde utställningen en ka-
tegori som beskrivits i kapitel ett. Det var en genre som var dominerande bland 
ledande museer i Europa. Inordnad i en mäktig tradition kom utställningen 
med sin systematiska framställning att ge uttryck för ett länge omhuldat ideal 
inom de naturhistoriska museerna. 

L.A. Jägerskiöld hade före sitt tillträde till befattningen som chef för den 
naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum uttryckt sin tilltro till en 
ny typ av utställning som bättre än de äldre systematiska utställningarna skulle 
spegla ny vetenskap (kapitel ett). Man måste fråga varför han inte sökte realisera 
denna nya utställningsidé. Detta spörsmål tillhör den centrala problematiken i 
min studie. Min hypotes är att det främst var beroendet av omvärld och tradi-
tion som hindrade honom att fullfölja sin avsikt.

Jag besvarar i detta kapitel frågan, om det är upphovsmannens ideal, den 
vetenskapliga teorins utveckling och aktuella ståndpunkt, museernas eller det 
omgivande samhällets värderingar som övat det största inflytandet vid fram-
ställningen och vid den senare revisionen av utställningen.

Ett dilemma

I likhet med Steven Conn och Tony Bennett, som jag refererat till i avhand-
lingens inledning, har jag haft att reflektera över museernas förhållande till ut-
vecklingsläran. 

Det förekom i den systematiska utställningen vid det naturhistoriska mu-
seet i Göteborg ingen hänvisning till den geologiska successionen.4 Till skillnad 
från framför allt de stora amerikanska museerna saknade museet i Göteborg en 
paleozoologisk avdelning som hade kunnat erinra om djurvärldens utveckling 

4  Som framgår av kapitel fem förekom i den mineralogiska eller geologiska avdelningen inte någon 
framställning av den geologiska successionen.
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i dess långa perspektiv. Inte på någon punkt i utställningen omtalades vilka av 
organismerna som var tillkomna före eller efter varandra. Jägerskiöld måste ha 
litat till att många av besökarna varit bekanta exempelvis med att musslor och 
snäckor förekommit tidigare i djurriket och jordens historia än fiskarna. Han 
kan ha utgått från att många, som följde den systematiska delen av utställningen 
från dess början till dess kulmen i däggdjurssalen, också kunde associera till en 
utveckling. 

Hubendick kompletterade utställningen med en inledande kronologisk 
översikt, men han fullföljde inte tidsaspekten i den systematiska utställningens 
olika delar. 

Varieteterna var ett viktigt element i Darwins och Wallaces teori om evo-
lutionen. Som jag visat i kapitel fem var emellertid varieteterna skjutna i bak-
grunden eller undanstuckna och svåra att upptäcka i utställningens serier av 
olika arter. 

För den invigde var de djurgeografiska kartorna viktiga element i en fram-
ställning av djurriket som resultat av en utveckling enligt Darwin och Wallace. 
Det var däremot inte möjligt att utan motsägelse tolka utställningen med dess 
rätlinighet som återgivningen av en utveckling i enlighet med selektionsteo-
rin. 

Jägerskiölds egen bekantskap med Darwins lära gick tillbaka till tiden redan 
före studieåren i Uppsala.5 Gunnar Eriksson har erinrat om hur utvecklingsbio-
loger som Thomas Henry Huxley och Ernst Haeckel kring sekelskiftet 1900 
lästes av otaliga kroppsarbetare. Arbetarklassens medlemmar studerade Darwin 
i studiecirklar och föreningsbibliotek.6 Jägerskiöld kunde alltså utgå från att 
vissa av utställningens besökare ägt förutsättningar att tolka utställningen som 
bilden av en utveckling. Det måste trots detta ha varit långt ifrån alla som i det 
svenska samhället vid 1900-talets början givits tillfälle att stifta bekantskap med 
utvecklingsläran. 

Kyrkan utövade ett stort inflytande över människors föreställningsvärld. För 
de kristna har det varit i konsekvens med Bibelns lära att betrakta djuren i 
det naturhistoriska museets utställning som exempel på resultaten av Guds all-
makt.

 Frågan är vad som hindrade Jägerskiöld att inviga utställningens publik i 
den vetenskapssyn som han själv omfattade.

Jägerskiöld sökte, som skildrats i kapitel två, själv intressera skolans lärare 
att undervisa om utvecklingsläran men måste fråga lärarna vad som hindrade 

5  Jägerskiöld 1943, 99-100.

6  Eriksson 1990, 333.
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dem. Nils von Hofsten har vittnat om att utvecklingsläran kring 1900 ännu inte 
trängt in i det allmänna medvetandet. I skolans undervisning var den beroende 
av lärarnas initiativ.7

Jenny Beckman har i sitt arbete om Naturhistoriska riksmuseet satt innehål-
let i Riksmuseets utställning i samband med skolans fordringar. Beckman har 
ingående granskat skolans läroböcker i naturkunnighet, naturlära och biologi. 
Hon har tydligt visat hur det var systematiken som tillsammans med växt- och 
djurgeografi dominerade i denna litteratur.8 Det framgår att utvecklingsläran 
inte hade någon framskjuten plats i skolans undervisning.

Vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr har i sitt arbete om den svenska idé-
historien karakteriserat perioden 1866 -1914 som utvecklingstrons epok. Ut-
vecklingstänkandet dominerade naturvetenskaperna. Darwinismen gav ideolo-
gisk styrka åt tron på framsteg. Inom forskning och teknik rådde framstegstro 
med ideologisk grund i darwinismen; ”utveckling” och ”framsteg” upplevdes 
som inneboende krafter i världen.9 

Jägerskiölds förhoppning 1903 var, som visats i kapitel 1 att i ett zoologiskt 
museums utställning kunna visa på lagbundenheten bakom formerna inom 
djurriket och att även följa vetenskapen tätt i spåren. Att genomföra dessa av-
sikter skulle däremot komma att bli problematiskt. Jägerskiöld hade sin före-
bild i Flowers utställning i centralhallen i Londons naturhistoriska museum, 
en utställning som visade på lagar eller principer enligt Darwins teori. Dessa 
principer hade emellertid hunnit bli ifrågasatta, innan Jägerskiöld påbörjat ar-
betet med den nya utställningen. Att presentera en utställning baserad på aktuell 
vetenskap skulle innebära att han varit tvungen att ta ställning i svåra, oavgjorda 
vetenskapliga frågor. 

Att utvecklingsläran enligt Darwins teori inte tillåtits vara mer framträdande 
i Göteborgs naturhistoriska museums skådesamling 1924 kan sättas i samband 
med att Darwins stjärna vid tiden för museets tillkomst hunnit dala. Darwins 
teori hade redan på 1880-talet vunnit fäste i svensk naturvetenskap.10 Det skulle 
emellertid följa en nedgång för denna teori under tiden efter 1900. Det var vis-
serligen inte själva utvecklingen som var ifrågasatt, det var selektionen man då 
inte längre betraktade som en möjlig förklaring till utvecklingen.11 Viktigt att 

7  Nils von Hofsten, ”En student från sekelskiftet: Världsåskådningsdrömmar och naturvetenskapliga stu-
dier”, Bland professorer och studenter. Red. Sven Thulin. Uppsala, 1938, 158-159.

8  Beckman, 230-238.

9  Frängsmyr, 101-102. 

10  Danielsson, 284.

11  Bowler 1989, 246.
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minnas är självfallet att Jägerskiölds utställningstankar 1903 inte var bundna till 
Darwins teori utan var av rent principiell natur; de handlade om att zoologiska 
utställningar skulle visa på orsakssammanhangen och vidare att de skulle följa 
vetenskapens framsteg.

På hundraårsdagen av Darwins födelse formulerade Leonard Jägerskiöld i 
en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning ett väl avvägt omdöme om 
Darwins ställning inom den aktuella biologin. Han förknippade med Darwins 
namn främst en allmän föreställning om en utveckling och förklarade att det 
rådde delade meningar om utvecklingens framdrivande orsaker .

Darwins vetenskapliga betydelse kan knappast överskattas. I dag och 
ännu lång tid framåt arbeta så gott som alla världens biologer mer eller 
mindre direkt på de av honom först på vetenskapligt sätt behandlade 
frågorna. Att en utveckling ägt rum därom äro praktiskt taget alla 
eniga. Men Darwins lära är vetenskaplig och får därför ej stelna till 
dogm. Om utvecklingens framdrivande orsaker är meningarna ännu 
delade. Men nydarwinisterna med den skarpsinnige Weismann och 
nylamarckisterna och den store holländske botanisten de Vries, alla 
äro i den mening ”Darwinister” att de hylla utvecklingsläran.12

Jägerskiölds karakterisering av läget var träffande. Enigheten om en utveck-
ling var i det närmaste fullständig, men det var inte Darwins teori som var 
förhärskande. Peter J. Bowler har erinrat om hur den svenske forskaren Alvar 
Ellegård 1958 visade hur utvecklingsläran redan före 1870 nådde vidsträckt 
utbredning även utanför biologernas krets. Ellegård betonade emellertid också 
att det handlade om en utvecklingslära som inte var baserad på Darwins teori. 
Bowler menar att Darwin visserligen övertygade den vetenskapliga världen om 
utvecklingen men inte om hur den fungerade.13 

I U.S.A. började på1860-talet en renässans för 1700-talsbiologen Lamarcks 
tänkande.14 Grunden för hans åskådning var som bekant att förvärvade egen-
skaper går i arv till kommande generationer. I Tyskland framträdde Haeckel 
som god lamarckian och föreställde sig utom att förvärvade egenskaper går i 
arv också att utvecklingen med nödvändighet fortskrider mot ett förutbestämt 
mål. ”Haeckel´s evolutionary morphology”, förklarar Bowler, ”was essentially 
progressionist and was even based to some extent on a revival of the old linear 

12  L.A. Jägersköld, ”Charles Darwin”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning  12/2 1909.

13  Peter J. Bowler, The non-darwinian revolution: Reinterpretation of a historical myth. Baltimore, 1988, 47.

14  Ibid., 71, 99.
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image of development ascending a single hierarchy of stages toward its inevi-
table goal.” 15 

I sin artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning omnämnde Jägerskiöld 
August Weismann. Denne var nylamarckismens främste motståndare. Hans te-
ori byggde på att den genetiska informationen inte påverkas av den kropp den 
tillhör. Detta ledde honom till att bestrida Lamarcks och nylamarckianernas 
mening att förvärvade egenskaper kan överföras till en kommande generation. 
I anslutning till Darwin hävdade Weismann det naturliga urvalets betydelse.16 

Bland nydarwinisterna nämnde Jägerskiöld även Hugo de Vries. Denne fann 
vad han uppfattade som nya varieteter eller underarter hos en växt kallad natt-
ljus, Oenothera lamarckiana. På grundval av denna tolkning av sina iakttagelser 
utvecklade de Vries en teori om mutationer. Han insisterade på det naturliga 
urvalets betydelse. De till följd av mutation uppkomna varieteterna hade inte 
utvecklats i någon bestämd riktning och kunde därför betraktas som resultat 
av en slumpmässig variation, med endast de bästa överlevande till kommande 
generationer. Enligt de Vries uppfattning bestämdes evolutionen således av an-
passningen, adaptionen. De Vries är även en av dem som tillerkänns äran att ha 
återuppväckt Gregor Mendels arbete ur glömskan.17 

I sin artikel i Ord och Bild 1903 uttryckte Jägerskiöld sitt gillande av den ut-
ställning i Londons naturhistoriska museum som byggde på Darwins teori om 
variation och urval. Man hade kunnat vänta att han i den utställning han själv 
svarade för hade knutit an till Weissmanns eller de Vries åsikter. Dessa båda fors-
kares mening om evolutionen utövade likväl inte någon inverkan på innehållet 
i den utställning som under Jägerskiölds tid skapades vid det naturhistoriska 
museet i Göteborg. 

En bild av var man vid tiden för det naturhistoriska museets öppnande stod 
i förhållande till utvecklingslärans frågor går att få i Nils von Hofstens populär-
vetenskapliga bok Ärftlighet och utveckling (1923). Von Hofsten menade att det i 
utvecklingsfrågan förekommit mycket spekulation på lösa grunder. Det fanns 
därför skäl att inte tala för mycket om darwinismen och lamarckismen. De båda 
begreppen hade kommit att utvecklas till slagord. Enighet ansågs råda först och 
främst om urvalets roll vid uppkomsten av varieteter och nya arter. Urvalet ska-
par däremot inte något nytt. Selektionsteorin betraktades alltså endast som en 
partiell utvecklingsteori; vad den förklarade var blott varför utvecklingen tagit 
den väg den gjort. Man visste att nya former, nya varieteter, uppstod genom 

15  Ibid., 84-85.

16  Ibid., 117.  

17  Ibid., 121-122.
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korsning, varvid generna kombinerades på nytt sätt. De flesta forskare ansåg 
också att ärftliga förändringar kunde uppkomma genom mutationer, men man 
visste inte vad som förändrades genom mutationer eller hur mutationerna upp-
stod. Von Hofsten menade att det rådde en viss avvaktande inställning i frågan 
om mutationernas betydelse.18

Viktigt att lägga märke till är att samtidigt som von Hofsten pekade på den 
oenighet som rådde kring utvecklingsläran ansågs det enligt honom råda enig-
het om selektionsteorin, den del av Darwins teori som fanns antydd i utställ-
ningen i det naturhistoriska museet i Göteborg. 

En annan av tidens auktoriteter, Erik Nordenskiöld, beskrev däremot påföl-
jande år i sitt stora verk Biologins historia (1924) en inre upplösning av darwi-
nismen:

 ...tiden närmast före och kring sekelskiftet såg uppkomsten av de 
båda utvecklingshistoriska riktningar som benämnas ny-darwinism 
och ny-lamarckism och vilkas förfäktare sökte övertyga biologerna 
om sina egna åsikters absoluta giltighet. Ur dessa båda huvudrikt-
ningar härledde sig yttermera ett antal speciella försök att förklara ut-
vecklingens orsaker, så att slutligen situationen på härstamningslärans 
område företedde en ganska förvirrad anblick.19

Man bör emellertid inte bortse från att tydliga belägg för att det är mutatio-
nerna, som ger upphov till nya ärftliga egenskaper, hade kommit från Thomas 
Hunt Morgans och hans kollegers experiment med bananfluga. De kunde ock-
så påvisa att muterade gener förs vidare i överensstämmelse med Mendels lag.20 
Att Morgans experiment bedrevs och publicerades i USA, innebar inte att de 
kring 1920 var obekanta i vårt land. Det var visserligen först 1932 som Morgan 
tilldelades Nobelpriset i medicin, men hans namn var under diskussion i detta 
sammanhang redan 1922.21 

Det dramatiska skeendet inom biologisk forskning utspelade sig vid denna 
tid inte bara utanför vårt eget land. 1909 företog Herman Nilsson-Ehle på Sva-
löfs växtförädlingsanstalt en serie försök inom växtförädlingen som bekräftade 

18  Nils von Hofsten, Ärftlighet och utveckling. Stockholm, 1923, 51-66.

19  Erik Nordenskiöld, Biologins historia: En överblick. D. 3. Den moderna biologin. Stockholm, 1924, 381.

20  Bowler 1989, 279.

21  Gunnar Broberg, ”Statens institut för rasbiologi”, Kunskapens trädgårdar: Om institutioner och institutio-
naliseringar i vetenskapen och livet. Red. Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson och Karin Johannesson. Stock-
holm, 1988, 212.
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selektionsteorin.22 Hans arbete resulterade redan 1909 i den berömda doktors-
avhandling som 1915 ledde honom till en professur i botanik vid Lunds univer-
sitet och två år senare till en personlig professur i ärftlighetslära.23

Att det trots allt var svårt att värdera selektionsteorin visar sig i Erik Nord-
enskiölds formuleringar: 

Genom den exakta ärftlighetsforskningen har själva utvecklingsläran 
blivit bragt in på andra banor; de fylogenetiska spekulationerna ha för 
det mesta blivit nedlagda, åtminstone för tillfället, det naturliga urvalet 
vidhålles väl principiellt av vissa ärftlighetsforskare, exempelvis Baur, 
men spelar egentligen ingen praktisk roll: man kan ju ej observera 
det, och har därför ej heller kunnat inpassa det i ett forskningsområde 
vilande på exakta observationer. Och medan den gamla darwinismen 
opererat med yttre likhet som fullgott bevis på gemensam härkomst, 
har ärftlighetsforskningen konstaterat att likhet och släktskap ej svara 
mot varandra och därigenom undandragit fylogenin dess starkaste 
stöd. Över huvud arbetar ärftlighetsforskningen på ett mer begränsat 
område: den har, just medan den blivit en exakt vetenskap, ej kunnat 
följa den gamla darwinismen på dess spekulativa färder, men vad som 
förlorats i allmän världsåskådning har onekligen vunnits i saklig kon-
centration och påtagliga resultat.24

 
Det komplicerade läge som rådde i frågan om den grundläggande teorin inne-
bar för en museiman ett verkligt dilemma. Tidigare, som docent vid universite-
tet i Uppsala, hade Jägerskiöld haft nära kontakt med forskningen och levt i en 
omgivning där de vetenskapliga frågorna dryftades av sakkunniga. På sin post i 
Göteborg saknade han närhet till forskarkollegerna och till den dagliga veten-
skapliga diskussionen. Den forskning som bedrevs vid museerna var ifrågasatt, 
till på köpet av en av dem Jägerskiöld räknade till sina äldsta vänner, professorn 
i zoologi vid Stockholms högskola Vilhelm Leche. Denne gav 1922 luft åt sin 
kritik: 

22  Bowler 1989, 309-310.

23  Sven Widmalm, ”Den stora växtförädlingsanstalten: Svalöf, Weibullsholm och vetenskapens samhälls-
roll under mellankrigstiden”, Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen  i det svenska samhället, 1880-1950. Red. 
Sven Widmalm. Hedemora, 1999,  235.

24  Nordenskiöld, 427.
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Det är ock numera från de zoologiska universitetslaboratorierna 
ävensom de zoologiska stationerna (  ) och ej längre från de stora 
museerna, som i allmänhet de arbeten utgå, vilka bestämma huvud-
riktningarna av den zoologiska vetenskapens utveckling.”25 

Jägerskiöld upplevde att han efter många års bortovaro från Uppsala ham-
nat utanför forskningens kretsar; i ett brev till en kollega och god vän i Oslo 
kommenterade han sina utsikter i konkurrensen om en professur i Stockholm 
och erinrade med ironiskt tonfall om hur ”museimeriter” inte tillskrevs något 
nämnvärt värde i jämförelse med ”skriftställeri”.26 I ett brev till en av sina tyska 
kolleger berättade han samma år att han på grund av arbetet att planera det nya 
museet tvingats att skjuta vetenskapen åt sidan27 

Jägerskiölds situation inför frågorna inom den aktuella vetenskapen erinrar 
om Ludwik Flecks träffande beskrivning från 1930-talet av den moderna fram-
åtskridande vetenskapen. Han jämför den med en trupp som består av en för-
trupp och en huvudstyrka. Förtruppen intar ingen fast ställning utan återfinns 
från dag till dag på olika platser. Huvudtruppen rör sig långsammare, och man 
kan aldrig förutse vilken riktning huvudtruppen kommer att välja bland alla de 
olika förslag som kommer från förtruppen.28 

Trots en viss osäkerhet kring Darwins och nydarwinisernas teori förekom i 
den utställning Jägerskiöld hade ansvaret för ett material som för den invigde 
refererade till ett centralt moment i Darwins teori, variationen och selektionen. 
Utställningen saknade emellertid text som förklarade varför materialet ställts ut. 
Jägerskiöld hade visserligen uttryckt misstro mot alltför långa texter men inte 
principiellt ifrågasatt användningen av text. Det material i olika montrar i ut-
ställningen som kunde tjäna som illustrationer till teorin om evolution till följd 
av variation och urval, hade utan tekniska svårigheter kunnat sammanföras och 
förses med kortfattad förklarande text. En annan lösning hade varit att som vid 
Naturhistoriska riksmuseet ge ut en orienterande vägledning. Av vägledningar 
till Riksmuseets utställningar framgår att man där vågat ta ställning i frågan om 
de evolutionära mekanismer som betraktades som grund för systemet.29 

25  Vilhelm Leche, ”Zoologiska institutioner och samlingar (museer)”, Nordisk familjebok: Konversationslexi-
kon och realencyklopedi. Ny reviderad och rikt illustrerad upplaga. Trettiotredje bandet. Stockholm, 1922, spalt 848. 

26  Brev till Tedde Odhner 27/5 1916. Göteborgs naturhistoriska museums arkiv. Kopiebok 11, 318.

27  Brev till Arthur Loos 30/12 1916. Göteborgs naturhistoriska museum. Kopiebok 11, 490-495. 

28  Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och 
tankekollektiv  (1935). Svensk översättning. Stockholm, 1997, 121.

29  Beckman, 228.



238

Det är svårt att frigöra sig från intrycket att Jägerskiöld ålagt sig en självcen-
sur; han visade exempel på variation och selektion men inte med sådan tydlig-
het att fenomenen kunde uppmärksammas annat än av den som var införstådd. 
Vad hindrade honom att ge detta material en mer framträdande plats och en 
klargörande text? Hindret låg inte i att selektionsteorin inte representerade 
aktuell vetenskap; von Hofsten ansåg, som jag visat, att det inte rådde oenighet 
speciellt i denna fråga. 

Som särskilt Nordenskiöld tolkade situationen kring 1923, var frågan om 
Darwins teori fylld av motsägelser. Jägerskiöld kan som ledare för en offentlig 
institution till skillnad från en enskild forskare ha sett sig förhindrad att ta ställ-
ning till förmån för den ena eller den andra uppfattningen i en kontroversiell 
fråga. Han skulle emellertid stå kvar som chef under många år. Efterhand som 
läget inom forskningen ytterligare klarnade, hade han med små medel kun-
nat göra de förändringar av utställningen som hade erbjudit besökarna mer 
ny kunskap i frågan. Ett gott exempel fanns, som visats i kapitel 6, vid museet 
i Bergen. Där hade Jägerskiölds egen gode vän, professor August Brinkmann, 
skapat en utställning som visade en sammanfattande bild baserad på de begrepp 
som förklarar evolutionen och dess orsaker.30 Karakteristiskt är att denna ut-
ställning hade tillkommit i ett museum med större vetenskapliga resurser än i 
Göteborg och i ett samhälle med akademiska ambitioner på det naturveten-
skapliga området. 

För Jägerskiöld som museiman, på avstånd från universitetsvärldens natur-
vetare med deras höga värdering av nya forskningsrön och ny kunskap, var det 
inte längre lika angeläget som under tiden som docent i Uppsala att visa vad 
som tillhörde det nyaste inom vetenskapen. I Göteborg hade han också fått 
erfara makten hos en ytterlighetsgruppering inom kyrkan och från en idealis-
tisk krets av intellektuella. Inom dessa båda sfärer hade han bevittnat en kritisk 
inställning till en materialistiskt färgad vetenskap. 

30   Jägerskiöld har berättat att Brinkmann och han träffades första gången 1903, vid den zoologiska 
stationen i Neapel. Brinkmann blev senare en av Jägerskiölds bästa vänner inom yrket. Jägerskiöld 1943, 
283.
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Utveckling – framsteg.

Steven Conn har som jag berättat om i inledningen framhållit hur man i U.S.A. 
under det tidiga 1800-talet i utställningarna återgav varats kedja, och senare som 
en kompromiss omtolkade samma kedja till en bild av utvecklingen. 31 

Jägerskiöld deklarerade i introduktionsskriften till museet att djuren var ord-
nade från lägre till högre djur. Att använda begreppen högre och lägre djur 
var ett uttryck för dåtida vetenskapligt synsätt. Wilhelm Leche betraktade de-
scendensteorin som en princip om ”de högre livsformernas uppkomst ur de 
lägre”.32 Jag har satt utställningens rätlinjiga tendens i samband med varats kedja. 
Utställningens uppbyggnad skall emellertid också sättas i samband med utveck-
lingsidén. 

Nils Uddenberg talar om en ”släktträdens filosofi” när han berättar om hur 
tidsandan avspeglar sig i de träd biologerna framställde som en bild av djur-
rikets utveckling. Han erinrar om hur Haeckel ritade olika släktträd, varav ett 
som visade hur stammen sträcker sig rakt uppåt mot människan. Bilden åter-
gav en linje från urdjuren till människan; den förmedlade en föreställning om 
den biologiska utvecklingen som en väg mot allt högre fullkomning. Denna 
framstegens naturgivna lagbundenhet var tilltalande för den borgerliga elit där 
vetenskapsmännen och deras uppdragsgivare hörde hemma.33 

Utställningens rikligt förekommande utbredningskartor (kapitel 5) gav ut-
tryck för uppfattningen att evolutionen var en oförutsägbar process. Denna 
process berodde på det slumpmässiga i organismernas vandringar; spridda po-
pulationer hade anpassats till områden med annan miljö och annat klimat. Ut-
ställningens många djurgeografiska kartor får därför betraktas som en motsägel-
se till utställningens rätlinjiga struktur. Djurgeografisk teori gav inte utrymme 
för idén om en målbestämd evolution. Till följd av att kartorna endast utvisade 
en statisk bild av djurens hemhörighet i olika regioner behövde däremot besö-
karen i gemen inte besväras av denna problematik. 

31  Sverker Sörlin har funnit evolutionsidéerna under 1800-talet ta gestalt i de naturhistoriska museerna. 
Dessa tillhandhåller, enligt Sörlin, som evidens för en utveckling en serie sekventiella berättelser där den 
ena formen följer ur den andra. Varje sekvens utgör en gren i det fylogenetiska trädet. Sörlin har emellertid 
inte redovisat några belägg för utställningsarrangemang som påvisar en förgrenad utveckling. Sverker Sörlin, 
”Den rymliga naturen; kring ett begrepps öden mellan allt och intet”, Vetenskapens rymder: Perspektiv och 
visioner, forskare reflekterar. Red. Roger Jakobsson och Gunnar Öquist. Stockholm, 1997, 255.

32  Wilhelm Leche (signatur L-e), ”Descendensteori”, Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realen-
cyklopedi. Band 6. Stockholm, 1907, spalt  191.

33  Nils Uddenberg, I, 249-252. 
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Tony Bennett har i Pasts Beyond Memory (2004) visat på de liberala intressena 
bakom museer och museiutställningar med ett evolutionistiskt budskap. Den 
liberala politiska åskådningen kom att i sin moderna form till skillnad från tidi-
gare liberalism hylla tanken på statligt stöd till den enskildes sedliga utveckling. 
Museer hade tack vare sitt åskådningsmaterial fått en viktig roll härvidlag.34 

Evolutionen påvisades inte direkt i Göteborgs naturhistoriska museums ut-
ställning, men som Bennett förklarat, kunde den i museiutställningar göras up-
penbar genom den ordning som föremålen visades i. Bennett talar om en be-
rättande, narrativ, ordning. Museerna ville i sina utställningar uppvisa naturens 
ordning på ett sätt som skulle bidra till föreställningen om en reglerad samhälls-
utveckling. Medborgarna skulle i bilden av en ordnad, oavbruten utveckling se 
ett mönster för samhället. Linjärt ordnade utställningsgallerier ansågs tjäna detta 
syfte. Det fanns en politisk bakgrund i den fruktan som rådde för att ”de farliga 
klasserna” och de socialistiska idéerna skulle leda till revolution i samhället; so-
cialismen ansågs påverkad av Darwins utvecklingslära, med dess materialistiska 
grund och dess beroende av slumpen.35 En jämförbar politisk bakgrund fanns, 
som jag erinrat om i kapitel 3, vid tillkomsten av det nya naturhistoriska museet 
även i Göteborg. 

Många hyste decennierna efter sekelskiftet 1900 en föreställning om en av 
inre krafter styrd utveckling. Den kunde i motsats till Darwins modell inge 
en föreställning om framsteg med ett moraliskt ändmål. Evolutionism under 
slutet av 1800-talet innefattade i de flesta fall ett progressivt element, ett drag 
av tro på framgång. En – med Bowlers begrepp – pseudodarwinism bar med sig 
teleologiska principer från tidigare västerländskt tänkande. Till det centrala i 
Darwins teori hör tvärtom att man måste avvisa tanken på att utvecklingen har 
ett mål.36 

Inflytelserika grupper

1800-talets medelklass i England, särskilt de kommersiella och de professionella 
grupperna, var medveten om sin betydelse inom ekonomin och eftersträvade 
ett motsvarande politiskt inflytande. Medelklassen behövde en världsbild där 
framsteget framstod som förutbestämt; det var på grundval av en sådan före-
ställning den kunde rättfärdiga sin utmaning av aristokratins makt. Gamla anor 

34   Bennett  2004, 27-32, 119.

35  Ibid., 162, 164.

36  Bowler 1988, 175-176.
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skulle i ett nytt samhälle ersättas av förmåga och duglighet. Ett sådant steg i den 
samhälleliga utvecklingen var berättigat, om det kunde ses i perspektivet av ett 
moraliskt framsteg i vår världs utveckling. Denna moral krävde en omtolkning 
av de traditionella värdena och att naturen ersatte Gud som deras garant. För 
många var det emellertid lättare att behålla Gud och betrakta denne som na-
turens upphovsman. Det blev föreställningen om att Gud verkar genom lagar 
snarare än genom mirakel, som från 1870-talet blev en brygga till försoning 
mellan social evolutionism och traditionella protestantiska värden.37 Richard 
Owen hade på sin tid gjort gällande att evolutionen borde förstås som det 
mönster Gud lagt för naturen. Tron på en ”teistisk evolution” blomstrade under 
1870-talet som en motrörelse mot Darwin men skulle bland biologer komma 
att blekna och dö bort under 1900-talets första decennier.38

I kapitel tre betonas hur det var två grupper som var särskilt framträdande i 
Göteborg, när det nya naturhistoriska museet skapades. Det var de konservativa 
kristna och de framgångsrika inom finans, industri och handel, de senare aktiva 
inom politikens liberala läger. Karakteristiskt är hur vi finner flera av näringsli-
vets främsta företrädare som liberaler i styrelsen för Göteborgs Museum liksom 
bland donatorerna till museet. Också Leonard Jägerskiöld har som ledamot 
av styrelsen för Uppsala Nya Tidning sympatiserat med den liberala politiska 
åskådningen. Valet att strukturera utställningen som en kedja – utvecklingens 
kedja - harmonierar med de mäktiga liberala intressen dessa män företrädde. 

En framträdande grupp vid sidan om de framgångsrika inom banker, fabri-
ker och handelshus var de konservativa inom kyrkan. I nära förbund med de 
kristna fanns dessutom en inflytelserik grupp humanister inom Göteborgs hög-
skola. Också för de kristna, med bland andra den inflytelserike Ivar Wallerius 
som framstående representant, måste utställningens gestalt av en kedja, särskilt 
i förening med framställningen av Adam i Edens lustgård innanför entrén till 
museibyggnaden, ha framstått som tilltalande. Den schartauanska kyrkan kunde 
i utställningen se samma kedja som åberopades av Linné.

 Det nya naturhistoriska museet tillkom, som jag visat i kapitel 3, i en miljö 
där det visserligen inte saknades intresse för naturvetenskapen. Där rådde emel-
lertid inte endast bland ledande företrädare för kyrkan utan dessutom bland 
inflytelserika intellektuella en kritisk hållning till modern naturvetenskap med 

37  Ibid., 178-181.

38  Ibid., 182-185. Tyska naturvetare godtog vid 1800-talets mitt tanken att förändringar i naturen ut-
vecklat sig enligt en gudomlig plan för skapelsen. Man antog till och med att det förekommer en lag som 
arbetade genom diskontinuerlig förändring av existerande former från lägre till högre. Richard Owen lade 
i Anatomy of the Vertebrates (1866-68) fram en teori som gick ut på att utvecklingen följde en gudomlig plan. 
Bowler 1989, 111, 224.
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dess materialistiska filosofi. Det härskade i dessa båda läger, som också framgår i 
kapitel 3, en fruktan för en materialistisk åskådning och samtidigt för de sociala 
förändringar som pågick. 

Jägerskiöld fick själv erfara Göteborgs högskolas avvisande hållning gente-
mot naturvetenskap. När han erhöll en docentur vid högskolan, tillskapades en 
ämnesbeteckning som satte zoologin i andra hand. Den löd: ”djurgeografi och 
zoologi”. Högskolans lärarråd ville förhindra att man i gränsområdet till geo-
grafi skulle bereda väg för naturvetenskapliga ämnen.39

Syftade Jägerskiöld på det schartauanskt dominerade stiftets åskådning, när 
han i sitt tidigare nämnda föredrag för lärarna ställde frågan om man fruktar 
dogmatism? 40 Var det dessutom i själva verket en fråga han ställt sig själv, när 
biskoparna vid invigningen av Göteborgs högskola 1907 riktade sina varningar 
till vetenskapsmännen? Var det hans egna onda aningar som speglades i den 
fråga han ställde till lärarna?

Förhållandet mellan tro och vetande under det sena 1800-talet och det ti-
diga 1900-talet har studerats av idéhistorikern Kjell Jonsson. Han har kunnat 
påvisa hur det under denna period rådde ett växande intresse för den veten-
skapliga världsbilden samtidigt som naturvetenskapens expansion mötte mot-
stånd från kritiker som såg de etiska värdena hotade. Dessa kritiker begärde av 
naturvetarna att de skulle inse sin begränsning.41 

Utställningen hänvisade inte tydligt till Darwins teori eller till aktuell nydar-
winistisk teori. Detta förhållande framstår i ljuset av konflikten mellan religion 
och vetenskap som en eftergift för den kyrkliga opinionen.

Ludvig Stavenow hade vid Linnéjubileet i Göteborg erinrat om minnet av 
Carl von Linné som en enande kraft i samhället. Vid samma tillfälle hade en 
annan talare, Ludwig Wolff, framhållit Linné som föregångsman även för mo-
dern naturvetenskap. Wolff gjorde ett djärvt språng i tolkningen av den klas-
siska bilden av varats kedja och förklarade den som en signal för den moderna 
naturforskningen inklusive darwinismen.(Kapitel tre.) 

Det är mot denna bakgrund Jägerskiölds val av kedjan som motiv får en vik-
tig förklaring; kedjan var möjlig att betrakta inte enbart som den klassiska varats 
kedja utan även som utvecklingskedjan. Därmed var utställningen förenlig med 
konservativ kristen ideologi såväl som med samtida populära föreställningar 
om evolutionen. Framställningen av utvecklingen som rätlinjig tillgodosåg li-
beralernas intresse av att hålla fram utvecklingen som en räcka av framsteg. Den 

39  Lindberg, Nilsson 1996, 59.

40  Biologin som bildningsämne. 

41  Jonsson 1987, 140, 143, 153.
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tillmötesgick även kyrkans, de kristnas och de konservativas föreställning om en 
av försynen styrd utveckling.

Liksom Jägerskiöld i utställningen undvek de kontroversiella frågorna inom 
naturhistorisk forskning, så undvek han att göra en utställning som skulle ha va-
rit kontroversiell i kyrkans ögon eller som stred mot den förhärskande liberala 
samhällsåskådningen. Han valde tvärtom en framställning som var förenlig på 
en gång med den kyrkliga, den politiska och den ekonomiska maktens intres-
sen. 

Arvet från Linné

Linneanernas främsta intresse var systematiken. Alltsedan Linné var det arten 
som var det centrala studieobjektet. Kärnan i det linneanska programmet var 
inventeringen av fauna och flora – att ta reda på vilka arter som finns. Insam-
ling, beskrivning och klassificering var de tre huvuduppgifterna för linneanska 
naturhistoriker. Arterna skulle förtecknas, bestämmas, beskrivas, åsättas namn 
och placeras in i det klassificerande systemet. Mäktiga faunistiska och floristiska 
arbeten såg dagens ljus under 1800-talets första decennier. Beskrivande syste-
matik och morfologiska undersökningar nådde sin högsta höjd under tiden 
1840-1880. Långt in på 1900-talet förblev studier i läran om organismers form 
och variation en del av grunden för universitetsutbildningen i botanik och 
zoologi. Systematisk och morfologisk praktik kom i Sverige även att sätta sin 
prägel på undervisningen vid läroverken. Doktorer i botanik eller zoologi med 
avhandlingar i olika organismgruppers systematik tjänstgjorde där som lektorer. 
Medan naturalhistorien vid universiteten redan på 1850-talet hade delats i äm-
nena zoologi och botanik, bestod naturalhistorien som ämne vid våra läroverk 
ända till 1905, då det ersattes av biologi. Omformuleringen av ämnesbeteck-
ningen symboliserar slutet på naturhistorien.42 

Samtidigt som botanik och zoologi etablerades genom fler lärostolar vid 
universiteten förändrades inriktningen. Systematik och morfologi gav vika för 
undersökningar av de organiska strukturernas framväxt. Kausaliteten ställdes i 
centrum för intresset. Arbetet förflyttades till laboratoriernas rum för kemisk 
analys och fysiologiskt experiment.43

42  Söderqvist, 31-32, 69.

43   ”The new botanists and zoologists were united by a common concern for the causal, mechanical 
development of the organic world, either the longterm historical unfolding of the taxa, or the individual 
organism from egg cell to embryo and from embryo to full-grown.” Ibid., 35. 
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Linnés inflytande gjorde sig i vårt land trots allt gällande i det andliga li-
vet långt fram i tiden. Intresset för Darwins åskådning skulle komma att vika, 
medan däremot Linné skulle få en ny plats i det svenska medvetandet. August 
Strindberg noterade 1907 hur ”fader Darwins teorier” börjat skatta åt förgän-
gelsen: ”Men nu står Linné upp för att bli sin egen efterträdare”.44 

Sten Lindroth menade att Linné till följd av sin plats i konservativ intellek-
tuell tradition och tack vare klarheten och styrkan i hans framställning för lång 
tid framåt kom att fördröja den moderna biologins framväxt i Sverige.45 

Redan tidigare har det naturhistoriska museet i Göteborg, inte oväntat, för-
knippats med arvet efter Linné. Thomas Söderqvist har fäst uppmärksamheten 
på att detta museum var den sist tillkomna institutionen inom naturalhistoriens 
område. Kort dessförinnan hade etableringen av de naturhistoriska universi-
tetsmuseerna i Lund och Uppsala haft sin kulmen. 1916 hade Naturhistoriska 
riksmuseets väldiga byggnad färdigställts. Söderqvist har betecknat de nya mu-
seibyggnaderna som höjdpunkten i den linneanska systematikens och morfo-
logins tidsålder.46 

Vi har sett hur Göteborgs stads beslut att bygga ett nytt naturhistoriskt muse-
um träffades under en tid då minnet av Carl von Linné gjordes levande i hänförd 
nationell retorik. Tidens höga värdering av Linnéminnet kan räknas som en av 
förklaringarna bakom stadens och donatorernas investeringar i det nya museet.

Karen Wonders har satt Gyllings dioramor i samband med den linneanska 
traditionen. Hon har särskilt tänkt på den ådra som går tillbaka på hans natur-
skildring och vetenskapliga observation. Hon har också erinrat om den roll 
som traditionen i Linnés efterföljd spelat som ideologiskt program för folklig 
undervisning.47 I dioramorna förenas det linneanska och det nationella.

Jag har i kapitel fyra uppehållit mig vid de delar av det naturhistoriska mu-
seets byggnad som förbinder den med svensk historia och därvid pekat speciellt 
på den gamla universitetsbyggnaden Gustavianum i Uppsala, ett minnesmärke 
förknippat med äldre svensk naturhistoria och med Linné.

Utställningsskåpen i det naturhistoriska museet i Göteborg var 1923 fyllda 
av radvis ordnade djur, släkte efter släkte. Besökaren blev bekant med de skilda 
arterna som var uppställda så att de med största tydlighet uppvisade sina yttre 
egenskaper, de flesta djuren visade från sidan. Etiketter vid varje föremål berät-

44  August Strindberg, En blå bok (1907). August Strindbergs samlade verk. Nationalupplaga. Texten redi-
gerad och kommenterad av Gunnar Ollén. Stockholm, 1977, 335.

45  Lindroth  1978, 147.

46  Söderqvist, 33-34.

47  Wonders, 83-88.
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tade främst om djurets namn, inte bara på svenska utan också på latin enligt 
Linnés princip för nomenklaturen. Denna betoning av artkunskapen är uttryck 
för den, man är böjd att kalla det moral, som är ett arv från Linné, uttryckt bland 
annat i Västgöta resa: 

- - - om jag nämner öga, björk, abborre, eller orre, och läsaren ej 
förstår vad som förstås med dessa namnen, kommer han icke fort 
med texten. Nomina si pereunt, perit & cognitio rerum. VETENSKAPEN, 
historia eller scientia naturalis lärer namnen och naturen av alla stenar, 
växter och djur, hon är alltså grunden till all den nytta vi få av dessa 
ting, och alltså till allt vad människan ävlas med - - - 48 

Samma tanke uttrycktes i Systema Naturae: ” Ty om namnen går förlorade, så går 
även kunskapen om de faktiska förhållandena om intet.” 49 

Det kan rent av vara genom Linnés eget museografiska program som Jäger-
skiöld och museets arkitekt blivit påminda om kedjan som lämpligt motiv för 
utställningen i det museum för vars uppbyggnad de svarade. Som jag nämnt i 
kapitel ett framhöll Linné naturaliesamlingars betydelse för kunskapen om va-
rifrån vi härstammar och om hur allt levande bildade en kedja.

Professor Einar Lönnberg vid Naturhistoriska riksmuseet var en av dem 
som gav uttryck för en fast linneansk hållning. I företalet till första delen av 
Sveriges ryggradsdjur förklarade han behovet av systematisk kunskap: ”Icke ens 
de högsta djurklasserna hava blivit så noggrant studerade, att vi till fullo känna 
deras förekomst och utbredning.” För att avhjälpa alla kunskapsbrister fordrades, 
” att man i främsta rummet lär sig att bestämma och känna igen de olika djur-
arterna.” 50 Fåglarna hade man enligt Lönnberg många anledningar att studera, 
både från skönhetens och nyttans synpunkt: ”Men vill man göra detta, är det 
första och nödvändigaste steget att lära sig att igenkänna och särskilja de olika 
formerna. Om man ej vet, vilken fågelart det är fråga om, är ju en iakttagelse 
rörande den alldeles värdelös, vare sig denna iakttagelse företages i ekonomiskt 
eller rent studiesyfte.” 51

48  Carl von Linné, Carl Linnæi västgöta-resa: på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med 
anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter , invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer  
(1747). Red. Sigurd Fries, Lars-Erik Edlund; ill av Gunnar Brusewitz. Stockholm, 1978, 8.

49  ”Nomina enim si pereunt, perit et cognitio rerum.” Carl von Linné, Systema Naturae per Regna Tria 
Naturae  (1735). Tolfte upplagan, Holmiae. Band I. 1766. (D. 1. T.1 , Holmiae, 1766-68.),13.

50  Lönnberg 1914a, III.

51  Lönnberg, Sveriges ryggradsdjur. II. Fåglarna. Stockholm, 1914, V.
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Linné gav rättmätighet åt naturhistoria i en tid när experimentell biologi 
börjat bjuda konkurrens. Christopher Aurivillius och Einar Lönnberg, båda 
zoologer med stort inflytande inom museiväsen och vetenskap, framhöll Linné 
som biolog. Redan i första upplagan av Systema naturae sammanfattades, me-
nade de båda, allt som fordrades även av en nutida biolog: 

Om man studerar ett djurs biologi så noga att man lär känna tiden för 
dess fortplantning, dess tillväxt, parning, födelse, avtynande och död 
och tager reda på, av vilka födoämnen det livnär sig, på dess levnads-
sätt och vanor, dess lynne och kynne och gör allt detta med hänsyn 
till dess naturliga omgivningar, till dess hemlands klimat och jordmån, 
då kan verkligen med skäl frågas, vad kräves mera av en fullödig bio-
log?” 52

Vi har även sett hur vördnaden för Linné kan sättas i samband med natio-
nalkänslan. Naturhistoriska museets arkitektur talar nationalromantikens språk. 
Dioramorna återger svenska naturscenerier. De var hämtade från malmfältens 
Kiruna i norr till sydspetsen av Skåne, från Oviken i de Jämtländska fjällen i 
väster till Stora Karlsö i Östersjön, det hav som skiljde Sverige från det vid tiden 
för första världskriget som fiendeland utpekade Ryssland. Dioramorna erinrade 
om det svenska riket och dess utbredning men samtidigt också om dess geopo-
litiska belägenhet. 

De samlingar som visades i museet var inte lokalt begränsade utan omfattade 
hela den svenska faunan. Också utländska djur förekom, dels i däggdjurssalen, 
dels i fågelgallerierna, en påminnelse om den svenska nationens närvaro genom 
samlare och andra även utanför landets gränser. 

Några få år efter unionsupplösningen mellan Norge och Sverige, under en 
tid av rustning och oro i Europa, hade Sverige 1909 genomlevt ”storstrejken”. 
Olika former av nationalism under tiden före 1914 hade gemensamt att de av-
visade eller hade ett problematiskt förhållande till de socialistiska rörelserna.53 

Det rådde en intensiv politisk spänning som kom till uttryck i den långdrag-
na striden kring rösträtten. De konservativa fruktade en demokratisering av 
samhället och såg i den växande socialismen ett hot mot näringslivet. I februari 

52  Chr. Aurivillius och Einar Lönnberg, ”Carl von Linné såsom zoolog”, Carl von Linnés betydelse såsom 
naturforskare och läkare. Uppsala, 1907, (Skildringar utgivna av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien med 
anledning av tvåhundraårsdagen av Linnés födelse) 15-16.

53  Hobsbawm , 160-161.
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1914 avgick den liberale statsministern Karl Staaf och hans regering till följd av 
konung Gustaf V:s utmaning av Riksdagens majoritet genom det berömda så 
kallade borggårdstalet.54 

Sverker Sörlin anser att den natur museerna representerar i sina utställningar 
och samlingar har ”böjts in” under ett tolkningsmönster som utgått från natio-
nen.55 Museerna bidrog till att lägga grunden för det nationella medvetandet. 
”Vid Kristineberg och de andra forskningsstationerna”, säger Sverker Sörlin 
och Anders Öckerman, ”samlades de data som bokstavligen byggde landet”.56 
Göteborgs naturhistoriska museum kan både på grund av byggnadens sym-
bolspråk och med dess utställning betraktas som ett karakteristiskt uttryck för 
nationella värderingar.

Den linneanska karaktären hos utställningen liksom dess form av en kedja 
har varit sympatisk för de kristna. Vi har i kapitel 3 sett hur en stark talesman för 
detta läger, kyrkoherden Ivar Wallerius, uttryckligen förklarat sig vilja betrakta 
utvecklingen som varats kedja och samtidigt erinrat om den kristna världsbil-
den i Linnés vetenskap. 

Jägerskiöld förklarade, som redovisades i kapitel 5, att besökarna i museet 
skulle börja med att studera de lägsta djuren. Begreppen högre och lägre for-
mer måste inte i alla sammanhang uppfattas som uttryck för föreställningen 
om en utveckling. Modern biologi föredrar att tala om mer eller mindre 
komplexa organismer. I Kapitel ett har jag påmint om att dessa begrepp även 
kan förknippas med en statisk uppfattning om naturens former, de högre 
stående var de som var närmast Gud i varats kedja.57 Jägerskiölds språkbruk 
kan på denna punkt ses som en kvarleva av Linnés föreställning om djurriket 
och dess väsen. 

Museistyrelsens ordförande, Ludvig Stavenow, var, som belysts i kapitel 3, 
den som med särskild kraft stödde Jägerskiöld vid tillkomsten av det nya mu-
seet. Som vi sett var Stavenow i sin egenskap av Göteborgs högskolas rektor 
1907 inte beredd att hävda vetenskapens frihet gentemot prästerskapets krav 
på trons överhöghet. Jägerskiöld kan ha uppfattat det som angeläget för Stave-

54  Den svenska historien, 249, 281, 282.

55  Sörlin 1997, 255.

56  Sverker Sörlin, Anders Öckerman, Jorden en ö: En global miljöhistoria. Stockholm, 1998, 189.

57  Bowler 1998, 54. Det är svårt att utanför ett bestämt sammanhang påvisa om begreppet högre eller 
lägre organismer skall sättas i samband med en statisk eller dynamisk princip, men intressant är att Linné 
under 1760-talet i sina antaganden om skapelsens ordning tycks ha kommit fram till att Gud började med 
det enklare för att gå till det sammansatta. Broberg 1975, 84-86. Inom ett evolutionsteoretiskt perspektiv 
är det numera brukligt att i stället för högre och lägre tala om mindre sammansatta respektive mer sam-
mansatta former.
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now att museet med dess nya utställning inte skulle utmana den starka kyrkliga 
makten i Göteborgs stift. Utställningens linneanska karaktär kan tvärtom ha 
tillmötesgått en kyrklig opinion.

Aristotelisk tradition

De naturhistoriska museernas ensidigt systematiska utställningar mötte kritik. 
Som framgår i kapitel 1 ifrågasattes värdet av de systematiska utställningarna 
av Karl Kraepelin redan 1888. Så länge tyngdpunkten i zoologisk vetenskap 
ännu låg på beskrivningen och klassificeringen av djurformerna, var det enligt 
Kraepelin fullt förklarligt att museerna i de systematiska samlingarna såg en ga-
ranti för framgångsrik forskning. I stället för den enkla form- och artkunskapen 
hade däremot kommit en lära om livet – biologin – med forskning kring den 
organiska världens utveckling och existensvillkor. De naturhistoriska museerna 
hade enligt Kraepelin fastnat i seg fixering i en tradition, enligt vilken samlingar 
av naturföremål var ett ändamål i sig. 

Att ifrågasätta de ensidigt systematiska utställningarna skulle bli aktuellt även 
långt senare. Zoologen och vetenskapshistorikern Yngve Löwegren uttryckte 
på 1940-talet sin kritik rakt på sak mot de naturhistoriska museernas systema-
tiska utställningar. Syrligt deklarerade Löwegren att allmänheten inte förstår 
mer av systemet än vilken plats djuren ”enligt vissa handböcker bör ha på en 
museihylla”.58 För övrigt gjorde inte ens utpräglat systematiska museer ”några 
ansatser att förklara, efter vilka principer man går, då ett system uppställes”.59 I 
en drastisk kläm uttryckte han sig så här: ”Allmänheten har svårt att föreställa 
sig, att det kan betyda något om krabban står till höger eller vänster om hum-
mern, medan däremot en förklaring om den sistnämndes färgförändring efter 
döden skulle väcka allas intresse.” 60

Jag vill söka en förklaring till att de linneanska utställningarna stod kvar 
oförändrade långt efter det att experimentell biologi inspirerad av Mendel och 
Morgan gjort sitt genombrott. Friedrich Waidacher anför en tysk kritiker, J. 
Schuster. Denne hade i ett föredrag 1929 om de naturhistoriska museernas 
idéer och historia påtalat bruket att lägga vetenskaplig systematik till grund för 
utställningarna. Systematiken var nödvändig för forskningen och museets inre 

58  Yngve Löwegren, ”Från kuriosakabinett till det moderna naturhistoriska museet”, Malmö museum 
1841–1942. Malmö, 1942, 62.

59  Ibid., 62. 

60  Ibid., 62.
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ordning. Det var däremot olyckligt att den lades till grund också för presenta-
tionen av museimaterialet för lekmannapubliken.61 

Schusters kritik pekar på var förklaringen skall sökas. Det är inte svårt att se 
att samma tänkande, som bestämmer museernas inre ordning, gör sig gällande 
också i presentationen av materialet. Särskilt begripligt blir detta om man tar 
hänsyn till omfattningen av insamlingen och ordnandet av de väldiga material-
mängderna. Det är fråga om ett arbete som har dominerat det dagliga livet i de 
naturhistoriska museerna. 

Uppgiften att bearbeta inkommande material till museerna var förenad med 
ett analytiskt sätt att tänka. Det var ett arbete som utom bestämning av vilken 
art varje nytillkommet föremål tillhör även omfattade en ingående beskrivning. 
Artbestämningen var förenad med problem på klassifikationens område. Upp-
giften byggde på aristotelisk tradition, den ena av två skilda traditioner då det 
gäller förklaring av fenomenen. Man brukar tala om den aristoteliska och den 
galileiska traditionen.62 I den aristoteliska traditionen är strävandena att förklara 
förbundna med ett teleologiskt eller finalistiskt synsätt. Galileisk tradition löper 
parallellt med kausalt eller mekanistiskt sätt att förklara och förutsäga fenome-
nen.63 

De båda tanketraditionerna kan jämföras med två olika förhållningssätt 
inom vetenskaperna om livet. De har förklarats av bland andra den bortgångne 
nestorn inom biologin Ernst Mayr. Han har framhållit å ena sidan den medi-
cinska traditionen och å andra sidan den naturhistoriska traditionen. Till det 
medicinska arvet räknas anatomin och fysiologin, medan naturhistorien om-
fattar systematik och utvecklingsbiologi. Genom jämförande metod utreddes 
släktskap mellan organismerna, inte nödvändigtvis utvecklingshistorisk, fyloge-
netisk, släktskap utan blott släktskap i frågan om gemensamma egenskaper. Mayr 
menar att uppdelningen av biologin i två grenar var en fråga om inriktning, 
ett val av olika förklaringsgrunder, evolutionära eller kausala orsaker. Den ena 
riktningen – den naturhistoriska – var huvudsakligen upptagen av förklaring 
genom utvecklingens finalistiska natur, så kallade evolutionära orsaker. Den 
andra riktningen – den medicinska traditionen – var engagerad i fysiologi och 

61  Waidacher, 110.

62  Schematiskt sett var vetenskapens första uppgift enligt Aristoteles att beskriva och klassificera tingen 
i vår erfarenhetsvärld. Den galileiska fysiken bygger däremot på vissa allmänna förutsättningar, främst kau-
salitetsprincipen, det vill säga att det i naturen inte inträffar någon principiellt oberäknelig händelse; varje 
företeelse följer enligt en viss lag ur sina betingelser. Kurt Aspelin, Tankens vägar: En översikt av filosofins 
utveckling. Del 1. (1958) Gyttorp, 1991, 128:  Kurt Aspelin. Tankens vägar: En översikt av filosofins utveckling. 
Del 2. (1958) Lund,1977,  (Doxa reprint) 41-42.

63  von Wright, 2-3, 32. 
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experimentell biologi, förklaringar baserades på omedelbar kausalitet.64 
Att den aristoteliska traditionen levde vidare inom museerna skall, anser 

jag, ses mot bakgrund av de omfattande taxonomiska uppgifterna i museernas 
arbete kring insamlingen av naturföremål. Varaktigheten av de systematiska ut-
ställningarnas dominans i de naturhistoriska museernas utställningar uppfattar 
jag som en följd av ett rådande paradigm inom museerna, ett mönster som om-
fattade på förhand bestämda problem, regler och tekniker. 65 Mönstret behärs-
kade museimedarbetarnas föreställning om vad som var möjligt och väsentligt. 
De som var verksamma inom museerna uppfattade och tänkte sig sitt ämne och 
världen som en fråga om organismers släktskap, likhet och olikhet.

Systematiken och den moderna syntesen

Kerstin Smeds sammanfattar bilden av museiutställningarnas utveckling som 
tre skilda, på varandra i tiden följande system, ett positivistiskt, ett hermeneu-
tiskt och ett strukturalistiskt. Medan det positivistiska systemet karakteriseras 
bland annat av taxonomi, objektivitet och evolution, kännetecknas det her-
meneutiska systemet av berättelsen, konsensus, folkbildning och evolution. 
Det tredje systemet, också betraktat som en strategi, har övergivit upplys-
ningstänkandet och omfattar utställningar som har plats för mer än en berät-
telse, många röster, flera dimensioner, utställningar befriade från den lineära 
uppbyggnaden.66 

Vi har i det föregående sett att utställningen i det naturhistoriska museet i 
Göteborg under lång tid skulle komma att förbli inom det av Smeds karakteri-
serade positivistiska systemet. Vad vi däremot också kunnat se är att utställning-
en i sin ursprungliga gestalt inte var entydigt positivistisk. Det intressanta är att 
se hur här förekom en bottensats, ett residuum av föreställningar som härskade 
långt före positivismens Auguste Comte, vad denne benämnde metafysiska och 
teologiska stadier inom vetandet. Utställningen skulle senare komma att för-

64   Mayr, 1997, 107-110: Omedelbar kausalitet får tolkas som kausalitet i Humes mening, enligt vilken 
en orsak kan definieras som: ”an object, followed by another, and where all the objects, similar to the first, 
are followed by objects similar to the second”, eller med andra ord: ”where, if the first object had not 
beeen, the second never had existed.” David Hume, An enquiry concerning human understanding. (Ed Tom L. 
Beauchamp). Oxford, 1999, (Oxford Philosophical Texts) 146. Det vanliga är i dag att betrakta evolutionen 
enligt Darwins teori som avsiktslös till skillnad från finalistisk; utvecklingen av organismerna saknar mål. 

65  Brante förklarar i anslutning till Kuhn hur vetenskapen rymmer skilda paradigm som bildar bas för 
forskarnas arbete och förenar och skiljer olika forskargrupper. Brante 1981, 23-24.

66  Kerstin Smeds, ”Om utställningars mening”, Konsthistoriska studier  (2005):31, 40.
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ändras under inflytande av den, med Smeds begrepp, hermeneutiska tendensen 
med dess folkbildningsideal.

1959 hade det evolutionära perspektivet gjorts tydligt redan vid själva entrén 
till utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg, genom de två stora 
tavlorna, stamträdet över djurriket och den kronologiska översikten. Utställ-
ningen hade dessförinnan inte någonstans haft en tillnärmelsevis lika uttalad 
hänvisning till utvecklingsläran. Utställningsbesökarna hade dittills själva fått 
göra sig en föreställning om de vägar utvecklingen tagit. De båda bilderna med-
förde en förändring i grunden av utställningens budskap. (Kapitel 6.)

Inga av de förändringar eller tillägg, som senare skulle komma att göras ge-
nom utställningens förnyelse på 1960-talet, kan i principiell betydelse jämföras 
med dessa båda tavlor. Genom dem gavs ett bestämt perspektiv på de från bör-
jan utställda föremålen. Det var nu tydligt att det var Darwins perspektiv som 
gällde. Förklaringen till att detta steg kunnat tas var den enighet som uppnåtts 
om evolutionen och dess orsaker. Förvånande och svårt att förklara är emel-
lertid, som jag gjort gällande i kapitel 6, att utställningen inte förde längre; den 
kom alltjämt att sakna den principiellt viktiga del som skulle ge besökaren 
upplysning om de faktorer som ligger bakom evolutionen. 

Museets utställning hade vid 1960-talets början stått i allt väsentligt oföränd-
rad i mer än tre decennier. Stora förändringar hade under denna tid ägt rum 
inom biologin. De båda giganterna inom biologin efter Darwin, Ernst Haeckel 
och August Weismann, drömde på sin tid om ett samlat sätt att tolka de biolo-
giska företeelserna. Det var denna syntes som nu uppnåtts. Peter Bowler anser 
en första rörelse i riktning mot en försoning mellan de åtskilda grenarna av 
biologin vara synlig redan på 1920-talet. Det är intressant att notera, att kring 
1940 även många naturhistoriker erkände att deras arbete kunde förenas med 
selektionsteorin i dess nya version. Syntesen inom evolutionsläran, ”the mo-
dern synthesis”, tillät Darvinismen att åter träda i funktion som drivkraft inom 
biologisk forskning. Bowler betonar den roll som spelades av Julian Huxley. 
Trots att Huxleys eget arbete om djurs beteende låg inom den naturhistoriska 
traditionen, följde han den senaste utvecklingen inom genetiken. När Huxley 
1940 kom ut med The New Systematics och två år senare Evolution: The Modern 
Synthesis, sammanställde han bidrag och rön från alla grenar av biologin.67

I en uppsats i The New Systematics erinrade Julian Huxley om att det ännu 
för ett kvarts sekel sedan var möjligt att uppfatta systematiken som en speciali-
serad, ganska smal gren av biologin. Den var då på det hela taget empirisk och 
i avsaknad av enande principer, en grund för alla biologer men utan mycket 

67  Bowler 1989, 315.



252

allmänt intresse. Nu hade systematiken däremot kommit i fokus inom biologin. 
Det är inom systematiken biologen kan kontrollera teorierna om selektionen 
och genernas spridning mot konkreta exempel: ”Världen är vårt laboratorium, 
själva evolutionen vårt 

marsvin.” 68 Huxley förespråkade ökad kontakt mellan museitaxonomin, ge-
netiken, ekologin och andra universitetsbaserade grenar av biologin.69

Forskningen som föregick syntesen ägde framför allt rum i U.S.A. Man har 
skäl att räkna med att samma syn på evolutionen som grundvalen för biologisk 
vetenskap tack vare Sveriges nära förbindelser med Amerika under tiden efter 
andra världskriget vann spridning även i vårt land. Redan 1946 publicerade 
Bengt Hubendick en artikel där han förklarade att återupprättelsen av selek-
tionsläran var vetenskapligt välgrundad.70 Det var utom all diskussion att den 
organiska världen i den form vi nu kan iaktta den uppkommit genom en suc-
cessiv utveckling enligt Darwin.71 En sådan enighet kring evolutionens orsaker 
existerade inte vid den tidpunkt då Leonard Jägerskiöld hade att ta ställning till 
innehållet i museets utställning. Bengt Hubendick hade däremot ett gyllene 
tillfälle att åstadkomma vad Jägerskiöld med visst fog hyst tvekan inför, en för-
klaring av orsakerna bakom evolutionen. I och med att syntesen inom utveck-
lingsläran uppnåtts, hade det varit fullkomligt okontroversiellt att i utställningen 
demonstrera variation, selektion och ärftlighet. Hubendick avstod trots allt från 
att omedelbart ta detta steg.

Hubendick har pekat på den begränsning som låg i utställningslokalernas 
utformning i det naturhistoriska museet i Göteborg; de var skapade för att visa 
djurvärlden enligt systematikens schema. Till en början kände han sig mycket 
bunden av den systematiska uppläggningen av utställningen. Med tiden fann 
han det möjligt att bryta den systematiska framställningen genom att skjuta in 
tematiska avsnitt, men han ansåg att en systematisk stomme borde bestå för att 
hjälpa besökaren att orientera sig.72 

Karakteristiskt för läget i frågan om utvecklingen av systematiken är att Hu-
bendick inte ansåg sig behöva införa någon ny systematik. Det var den gamla 
linneanska systematiken kompletterad med Carl Gegenbaurs vid denna tid ett 
sekel gamla version som alltjämt fick gälla.

68  Huxley, 1-2.

69  Ibid., 38. 

70  Bengt Hubendick, ”Darwinismens renässans”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 9/9 1946.

71  Bowler, 316-317.

72  Hubendick 1977, 16.
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Den tavla med bilden av evolutionens förgreningar, som Bengt Hubendick 
lät montera, rimmade inte med den bevarade utställningens struktur av en kedja 
eller skala. Det system som visades i utställningen erinrade tydligt om Linnés 
och kunde i sig självt inte säga något om naturen av den faktiska fylogenetiska 
släktskapen mellan organismerna som visades i systemet. Släktskapen kunde 
antingen vara rent abstrakt, endast vara ett uttryck för en viss likhet, eller vara 
betingad av att grupper av organismer tillhörde en gemensam släktgren på ut-
vecklingens träd.73

Problembilden inom systematiken hade några år före Hubendicks tillträde 
som chef för museet i Göteborg behandlats i en bok av en av USA:s främsta 
museimän och systematiker, George Gaylord Simpson, chef vid avdelningen 
för geologi och paleontologi vid det naturhistoriska museet i New York. I sitt 
bekanta arbete The Principles of Classification of Mammals (1945) förklarade han 
att taxonomin – den vetenskapliga indelningen av organismerna – både är den 
mest elementära och den mest allomfattande grenen av biologin. Djuren kan 
inte diskuteras eller behandlas vetenskapligt innan viss taxonomisk kunskap 
uppnåtts. Taxonomin omfattar också allt som är känt om djuren, i morfologiskt, 
fysiologiskt, psykologiskt och ekologiskt hänseende. Någon generation tillbaka 
hade taxonomin fallit i vanrykte. Den uppfattades, sade Simpson, vara en åter-
vändsgränd, ett slavgöra eller en övergången fas.74 

Taxonomin hade emellertid väckts till nytt liv, och biologer av de mest skil-
da inriktningar arbetade nu tillsammans och med erkännande av att taxonomin 
var en gemensam del av deras problematik. Under ytan av vad som tycktes se 
ut som konservativ linneansk tradition pågick nu vad Simpson karakteriserade 
som en revolution. Paleozoologernas bidrag till kunskapen om djurens släkt-
skapsförhållanden var särskilt stor. Simpson erinrade om att fler djurarter tillhör 
det förflutna än de arter som lever i dag; två tredjedelar av kända arter av dägg-
djur var bekanta endast genom fossil.75 

73  Någon erkänd systematik, som byggde direkt på Darwins och Wallaces teori, fanns inte vid den tid-
punkt då Hubendick började omarbetningen av museets utställning. 1950 hade visserligen Willi Hennig i 
Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik utarbetat en så kallad kladistisk systematik. Den var 
däremot inte någon definitiv lösning på frågan om hur organismerna är släkt med varandra. Hennigs tankar 
vann inte heller någon spridning förrän med hans senare arbete Phylogetetic systematic (1966). Uddenberg 
Del II, 124-128. Ett välkänt exempel på en större museiutställning baserad på en kladistisk systematik 
förekommer sedan ett drygt decennium tillbaka vid det naturhistoriska museet i New York, American 
Museum of Natural History, The hall of vertebrate origins: A guide to fishes, amphibians, turtles, lizards, crocodiles 
and petrosaurs. New York, 1996, 3-7. 

74  George Gaylord Simpson, ”The principles of classification and a classification of mammals”, Bulletin 
of the American Museum of Natural History.  New York, 1945, 85.  

75  Ibid., 1-2, 14.
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Inom zoologin var indelning i klasser med endast mindre modifiering sam-
ma hierarkiska system som tagits i arv från Linné, men evolutionsteorin innebar 
att klassifikationen borde grundas på gemensamt ursprung. Denna radikala för-
ändring fick emellertid ringa omedelbar praktisk verkan. Enbart från klassifi-
kationen går det inte att sluta sig till vilka av 1800-talets zoologer som byggde 
på evolutionsteorin, och fortfarande användes Linnés hierarkiska system och 
nomenklatur, även om de var omarrangerade och givits helt ny innebörd.76 

Kunskapen om blodet och immuniteten mot sjukdomar, serologin, var ett 
nytt lovande fält för undersökning av släktskapen mellan djur men ännu inte 
tillräckligt prövad. Embryologin utnyttjades alltjämt i arbetet på att härleda 
djurs fylogeni, nu dock inte längre som på Haeckels tid med tillämpning av 
den biogenetiska regeln. Det var nödvändigt att dessutom väga in framför allt 
paleozoologiska rön. Även djurgeografin skulle tillmätas betydelse.77 

Äldre morfologi utgick från förekomsten av arketyper, eller urtyper; struk-
turell likhet förutsatte en ideell förebild. ”Släktskap” var därvid ett oidentifierat 
metafysiskt begrepp. I fylogenetisk klassifikation var strukturell likhet däremot 
att betrakta som indikation på gemensam härstamning, men likhet betraktades 
enligt Simpson inte längre som bevis på släktskap i varje enskilt fall. 

Den moderna taxonomin var ibland så lik den äldre, att den lätt låter sig 
uppfattas som densamma som den äldre.78 Det var enligt Simpson inte heller 
klassifikationens syfte att ge uttryck för djurens härstamning. Klassifikationen 
erbjöd zoologen främst ett lämpligt och praktiskt sätt att veta vad saken gäller. 
God klassifikation var till och med konservativ.79 

1964 fick Hubendick tillfälle att redovisa sin värdering av taxonomisk forsk-
ning. I en artikel i Stockholms-Tidningen ville genetikern Åke Gustafsson, då 
professor vid statens skogsforskningsinstitut, dra en lans för systematiken och 
morfologin. I en artikel som givits den utmanande titeln ”Lysenko-strid i svensk 
biologi”, kritiserade han nobelpristagaren Arne Tiselius. Gustafsson gjorde gäl-
lande att Tiselius drev en linje i svensk forskningspolitik som gynnade moleky-
lärbiologi och cellbiologi på den klassiska biologins bekostnad.80 

I ett till synes försonligt hållet genmäle i Dagens Nyheter försvarade sig Ti-
selius med att förklara att den motsättning Gustafsson målade upp blott var 

76  Ibid., 3-4. 

77  Ibid., 7.

78  Ibid., 11.

79  Ibid., 12-13.

80  Åke Gustafsson, ”Lysenkostrid i svensk biologi”, Stockholms-Tidningen 11/11 1964.
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en konstruktion. Systematiken var i själva verket dominerande inom svensk 
biologi, och de flesta professurerna inom biologin var inom de traditionella 
ämnena.81 

Bengt Hubendick gick in i debatten med en turnering mot Tiselius re-
torik. Tiselius talade enligt Hubendick om cellbiologin och den molekylära 
biologin som ”den nya biologin”, därmed försåtligt antydande att systema-
tik och morfologi representerade föråldrad vetenskap. Hubendick sökte visa 
att systematiken var lika ”ny”. Till skillnad från äldre systematik, då varje art 
definierades uteslutande på yttre form, byggde nu aktuell systematik även på 
kunskaper om kromosomerna, om serumreaktioner, fortplantningsbiologi och 
ekologiska beroenden. Medan biokemin och den molekylära biologin sökte 
klarlägga de generella skeendena inom den levande materien, ville den syste-
matiska biologin avgränsa varje systematisk enhet inom organismvärlden. Och 
eftersom varje art är unik, kan systematiken inte inom överskådlig tid uttömma 
sitt arbetsområde.82

Av intresse vid sidan om Bengt Hubendicks inlägg är en understreckare i 
Svenska Dagbladet, författad av museimannen Henrik Waldén. Artikeln inleddes 
med att erinra om vad Naturhistoriska riksmuseets ämnesområde omfattade: 
växters och djurs byggnad, systematik och släktskapsförhållanden, utbredning i 
tid och rum samt bakomliggande kausala sammanhang. Som resultat av fysiolo-
gisk och experimentell forskning var klassisk systematisk morfologi nu blott en 
mindre del av biologin. Men systematiken utvecklades lika fullt. Det rådde ett 
nytt betraktelsesätt i frågan om artens natur; artbegreppets innebörd hade över-
gått från att vara morfologiskt till att vara biologiskt. Uppgiften var inte längre 
att placera allt i rätt fack i ett stort system utan att ”klarlägga mönster av for-
mer och de faktorer som orsakat detta mönster.” Stora arbetsinsatser behövdes 
nu med syfte att nå en syntes av morfologi, djurgeografi, ekologi, genetik och 
fysiologi. Det saknades emellertid tillräckliga resurser i form av laboratorier, 
fältstationer, datacentraler och kompetenta forskare. 83 

I Bengt Hubendicks och Henrik Waldéns artiklar tecknades en tydlig och 
upplysande bild av hur två för tiden representativa museimän betraktade sys-

81  Arne Tiselius, ”Forskningspolitiken och den nya biologin”, Dagens Nyheter  1/12 1964.

82  Bengt Hubendick, ”Gammalt, nytt och nyttigt inom biologin”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
14/12 1964: Hubendick erinrade på nytt om systematikens roll i en artikel för kollegerna i museivärlden: 
”Ämnesområden som systematisk botanik och systematisk zoologi är nämligen ingalunda förlegade in-
riktningar, vilket företrädare för den viktiga, under senare år framsprungna molekylära biologin, ibland vill 
göra gällande. Utan systematisk biologi och utan kompetenta taxonomer blir t. ex. ekologisk forskning och 
biologisk naturresursforskning omöjlig att bedriva.” Hubendick 1967, 3, 7. 

83  Henrik W. Waldén, ”Vad sker med Riksmuseet?”, Svenska Dagbladet  5/6 1965.
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tematiken. Artiklarna rymmer synpunkter och omdömen som också kan be-
traktas som en del av bakgrunden till arbetet vid utställningen i Göteborgs 
naturhistoriska museum under1960-talet. Vi har sett hur de gamla serierna av 
utställda djur då kompletterades med beskrivning av levnadssätt och funktio-
ner. Waldén hade emellertid pekat på uppgiften för systematiken att klarlägga 
de faktorer som orsakat mönstret av former. Som jag tidigare framhållit, skulle 
utställningen i museet i Göteborg först sent komma att visa på dessa faktorer. 

Upphovsman, teori och samhälle

Thomas Brante deklarerade i sin bok Vetenskapens strukturförändring, som jag 
hänvisat till i inledningen, att vetenskapen både är en kognitiv och en samhäl-
lelig produkt. Den kan studeras som system bestående av strukturer av begrepp 
och påståenden om verkligheten. Brante har också utgått från att värderingar har 
ett nära förhållande till vetenskapen. Värderingar kan legitimera en vetenskap. 
De kan ligga till grund för de modeller som vetenskapen arbetar utifrån.84 

I avsikt att förstå hur utställningen i det naturhistoriska museet i Göteborg 
förhöll sig till vetenskapen har jag, som jag annonserat i inledningen, tillämpat 
en av Thomas Brante introducerad modell. Enligt denna modell är teoretisk, 
sociologisk och psykologisk nivå strukturerade och institutionaliserade. Det 
innebär att urskiljbara mönster är materialiserade i fysiska enheter. Vetenskapen 
som kognitiv struktur har tagit form i laboratorier, instrument och läromedel 
som är kännetecknande för den aktuella teorin. Det vetenskapliga samhället 
och dess normer är institutionaliserade i universitet, forskningscentra och en 
kringgärdande byråkrati.85 

Om Brantes resonemang tillämpas på de naturhistoriska museernas område, 
betyder detta att museernas artbestämmande och klassificerande arbete utgör 
en manifestering av en kognitiv struktur. Denna struktur är materialiserad i 
de stora samlingarna men givetvis också i de monumentala byggnaderna och 
deras utställningar. Tjänstemännen vid de naturhistoriska museerna bildar en 
egen gruppering inom det vetenskapliga samhället.86 De bildar en grupp som 

84  Brante, 17-18, 82-83.

85  Brante, 25.

86  Jenny Beckman har framhållit hur Naturhistoriska riksmuseet under 1900-talet kom att fungera som 
specialanstalt för systematiskt inriktade studier, medan denna typ av forskning till följd av framgångarna för 
den så kallade nya biologin fick svårt att hävda sig inom universiteten. Den naturalhistoriska traditionen 
försvann inte utan befäste sina ställningar vid Riksmuseet och vissa andra institutioner utanför universiteten. 
Beckman, 89-90.
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är institutionaliserad i dessa museer. 
Vetenskapen är bestämd både ”över- och underifrån”. Det vill säga den är 

å ena sidan en del av samhället i stort, i växelverkan med materiella, politiska 
och personliga faktorer (externa determinanter). Den är å andra sidan bestämd 
”underifrån” genom de delar och strukturer som ingår i det vetenskapliga sys-
temet (interna determinanter). 87 Med användning av Brantes begrepp var de 
systematiska utställningarna bestämda främst ”underifrån”, av de strukturer som 
ingick i den vetenskapliga strukturen. De var emellertid samtidigt bestämda av 
externa determinanter, av materiellt, politiskt eller personligt slag genom inter-
aktion med det omgivande samhället. 

Brante påminner om att en teori uppkommer under inflytande av yttre fak-
torer som samhälleliga behov eller individuella motiv. När teorin väl är etable-
rad, är den däremot till största delen internt bestämd. Samtidigt är en teoretisk 
struktur för sin existens beroende av yttre faktorer. Den är, menar han, ”inbäd-
dad” i ett nätverk av teknologiska, ekonomiska, politiska och andra förutsätt-
ningar. Brante anser att en vetenskap under sin utveckling kan uppnå en viss 
autonomi, det vill säga den teoretiska nivåns problematik och kunskaper äger 
en självständighet som gör att dess innehåll inte kan reduceras till samhälleliga 
faktorer. 88 

Det vetenskapliga samhället försörjs i dag i allmänhet av staten och det pri-
vata näringslivet. Detta legitimeras av vetenskapens roll som samhällets kun-
skapsproducent.89 

Den naturhistoriska traditionen vid 1900-talets början kan i anslutning till 
Brantes teori otvivelaktig förklaras som autonom. Den var sedan lång tid till-
baka etablerad; inga nya mönster tillkom, och den påverkades inte utifrån. Ut-
vecklingen inom biologin ägde rum främst inom universiteten och löpte delvis 
längs andra banor än vid museerna. Frågan är däremot hur den naturhistoriska 
traditionen kunde vidmakthållas materiellt. Det måste finnas förutsättningar 
för att försörja museerna ekonomiskt; museer är inga företag som av sig själva 
skapar de nödvändiga medlen för drift och kapital. Alla museer av viss storlek 
är som det vetenskapliga samhället i övrigt beroende av stöd utifrån, tidigare i 
stor utsträckning av donatorer. Detta gällde som vi sett i hög grad det naturhis-
toriska museet i Göteborg. Frågan är därför vilka intressen det fanns att stödja 
tillkomsten av ett linneanskt museum i staden.

Göteborg var, som jag tidigare pekat på, vid tiden efter sekelskiftet 1900 ett 

87  Brante, 28. 

88  Brante, 41-42. 

89  Ibid.,120.
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tydligt skiktat samhälle, bestående av stora grupper arbetare med ringa infly-
tande och en liten klass av förmögna som tack vare tidens rösträttsregler utö-
kade sin makt med ett stort politiskt inflytande. Härtill kom den i ideologiskt 
hänseende viktiga gruppen av präster på olika nivåer inom kyrkan. Denna makt 
uppfattade sig som hotad av arbetarklassens engagemang för den socialistiska 
rörelsen.

Ledningen för Göteborgs Museum och intendenten för dess naturhistoriska 
avdelning kunde efter sekelskiftet 1900 och framåt hoppas på ekonomiskt stöd 
för ett linneanskt museum från stadens kristna och konservativa. Ett exempel 
på den generositet som kom Linnés minne till godo var den donation om            
50 000 kronor som Göteborgs Högskola 1907 erhöll av konsul Oscar Ekmans 
sterbhus för att bilda Göteborgs Högskolas Linnéfond.90 Det har stått klart för 
Jägerskiöld att en institution som verkar i Linnés anda kunde påräkna ekono-
miskt stöd. 

Några starka rent naturvetenskapliga intressen fanns inte vid denna tid i 
Göteborg vars andliga klimat, som jag erinrat om, dominerades av teologer 
och humanister. Darwins teori innebar en revolution i frågan om människans 
plats i världen. Det låg ännu vid tiden efter 1900 i kyrkans och de konservati-
vas intressen att stödja ett museum som, i stället för att hänvisa till denna teori 
erinrade om naturen som ett verk av Gud. Kyrkan delade dessutom med den 
politiskt liberala falangen i samhället intresset av att skapa sammanhållning och 
att motverka den splittring som ansågs följa av arbetarklassens engagemang för 
en socialistisk politik. Det är här det nya naturhistoriska museets utställning 
med dess linneanska arv kunde göra tjänst. Linnéminnet sågs som en enande 
kraft i samhället. Linné hade en plats i den nationalromantik som speglades i 
museet, ej minst tydlig i museets arkitektur och i dess dioramor med bilder av 
ursprunglig svensk natur. 

Jag har visat hur utställningen i Göteborg 1923 var förenlig med den kristna 
åskådning som innebär att naturens värden består i dess gudomliga ursprung. 
Utställningen med sina många föremål besatt också betydande skönhetsvärden. 
Linné förband skönheten i naturen med Skaparens verk. 

Min slutsats är att det stod i maktens intresse att stödja den naturhistoriska 
traditionen genom tillkomsten av ett nytt museum med en klassisk systematisk 
utställning. Förutsättningarna skulle ha varit långt mindre, för att inte säga obe-
fintliga, om det hade gällt att i det nya museet presentera en teori som kunde 
förknippas med ett materialistiskt synsätt. 

Jägerskiöld hade, som jag berättat redan i kapitel ett, före sitt tillträde som 

90  Göteborgs Stadsfullmäktiges handlingar No 19, 1908.
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chef för den naturhistoriska avdelningen vid Göteborgs Museum genom sin 
artikel 1903 i Ord och Bild tydligt deklarerat att han önskade verka för en ny 
typ av utställningar. Han förklarade att vetenskapen gått från att enbart ha varit 
beskrivande till att studera orsak och verkan. Utställningar skulle visa vad som 
var nytt inom vetenskapen. Han talade då ännu som zoolog och docent vid 
Uppsala universitet, han tillhörde forskarsamhället eller det vetenskapliga sam-
hället.91 Valet att i stället för en utställning, som konsekvent visade det nya inom 
vetenskapen, skapa en av Linnétraditionen präglad utställning får till betydande 
del sin förklaring i Jägerskiölds nya roll som museiman i Göteborg. 

 Brante är, i andan av den franske föregångsmannen inom sociologin Émile 
Durkheim, kritisk till vad han kallar ”subjektsfixering”. I Durkheims perspektiv 
socialiseras vetenskapsmannen in i ett redan givet nätverk av problem, teorier, 
metoder, till och med hans observationer är förutbestämda. Brante vill att man 
därför gör vetenskaparen mindre till ett rent teoretiskt subjekt än till ett soci-
alt subjekt; individen ses därvid som en unik resultant av olika krafter utifrån. 
Brante betraktar subjektet som bildat av yttre villkor. 92 

Jägerskiöld som bärare av universitetsforskningens kognitiva system kunde 
inte göra sig gällande som föreståndare för en museiavdelning. Som museiin-
tendent blev han i stället bärare av museernas etablerade ordning. Jägerskiöld 
utsattes för påverkan inom sitt professionella gebit som museiman, en påverkan 
i annan riktning än den han erfor i naturvetarnas miljö i Uppsala. Jag vill tolka 
det som att han till följd av nya yttre villkor genomgick en ny social anpass-
ning. 

Den utställning i Natural History Museum i London som Jägerskiöld be-
römde i artikeln i Ord och Bild 1903 hade inte enbart vunnit gillande bland 
museimännen. Ganska snart utsattes utställningen för kritik, bland annat från 
de tyska museikollegernas sida, och det var, som framgår av kapitel tre, inte 
minst tyska museer Jägerskiöld besökte på sin studieresa innan museibygget i 
Göteborg påbörjades. 

Ilse Jahn anser sig i de naturhistoriska museernas historia ha funnit att de 
teoretiska grundvalarna för processerna inom museerna varit nära förbundna 
med de samtida teoretiska och filosofiska grunderna för de fackvetenskaper 
vars kunskapsobjekt utgörs av museernas föremål.93 Jahns bedömning gäller det 

91  Brante har framhållit hur det vetenskapliga samhällets egna sociala normer och värden, kommunika-
tionsmönster et c. reglerar individens beteende och sätt att närma sig forskningen Brante, 24.

92  Ibid., 242-243. 

93  Ilse Jahn, ”Die Museologie als Lehr- und Forschungsdisziplin mit spezieller Berücksichtigung, ihrer 
Funktion in naturhistorischen Museen: Geschichte, gegenwärtiger Stand und theoretische Grundlagen.” 
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långa tidsperspektivet. Sedd över ett kortare perspektiv framträder en annan 
bild. Hon har konstaterat att 1800-talets intresseförskjutning mot en forskning 
med ett på kausalitet och process inriktat perspektiv ledde till en differentiering 
av naturvetenskapen. Det följde därmed en specialisering bland naturforskarna. 
Intresset för forskning i laboratorium rörande processer hos de levande orga-
nismerna växte. Därmed trängdes ”museidisciplinerna” med deras samlingar 
undan från deras tidigare betydelse i naturvetenskapernas lärobyggnad.94 Jag har 
i kapitel 2 visat hur de tyska museer Jägerskiöld besökte i ringa mån var påver-
kade av den moderna vetenskapen och dess strävan att påvisa orsakssambanden 
och, i motsats till det naturhistoriska museet i London, inte gav besökaren nå-
gon teoretisk grund.

Karakteristiskt är hur nära utställningen i det nyuppförda naturhistoriska 
museet i Göteborg överensstämde med de i kapitel 2 återgivna åsikter som 
framfördes av den tyske museimannen Friedrich Dahl. I utställningen återfinns 
i allt väsentligt vad Dahl rekommenderade för utställningen i ett provinsmu-
seum. Utställningens text inskränker sig till sådana etiketter som han fann vara 
lagom omfattande för en skådesamling. Inte heller den anatomiska avdelning 
som Dahl rekommenderade saknas i naturhistoriska museets utställning. I dägg-
djurssalen är utbredningskartorna på plats. Den viktigaste avvikelsen är gö-
teborgsmuseets värdefulla dioramor. Sådana hade Jägerskiöld emellertid sett i 
museet i Bremen.

En viktig faktor att ta med i bilden i försöken att finna förklaringar till varför 
Jägerskiöld valde en utställning med total avsaknad av ett uttalat vetenskapligt 
teoretiskt perspektiv, kan ha funnits på det personliga planet. Som jag pekat på 
i kapitel 2 hyste Jägerskiöld en oreflekterad tilltro till den induktiva metoden. 
Med den positiva värdering av en förenklad form av induktion, som kommer 
till synes i Jägerskiölds bok Om spel och parningslekar bland djuren , är det fullt 
konsekvent att framställa en utställning utan redovisning av teoretisk bakgrund, 
en utställning där besökaren bland den stora massan av föremål själv antogs 
förmå att dra säkra slutsatser. Winsor har karakteriserat induktion som en mo-
dell som var kongenial med intresset hos en museiintendent.95 Som jag visat i 
kapitel 1 var det också till induktionen Otto Lehman hänvisade i sitt program 
för naturhistoriska museisamlingar. 

Inom de naturhistoriska museernas värld härskade en stark tradition, framför 
allt i det linneanska arvet med dess betoning av arternas betydelse. Också ked-

Teil II. Neue Museumskunde (1979):22, 247.

94   Ibid., 248.

95  Winsor, 82.
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jan som ett ideal för de naturhistoriska museiutställningarna tillsammans med 
den estetiska ambitionen hör till samma tankestil.

Min slutsats är att Jägerskiölds personlighet efter hans inträde i museipro-
fessionen kom att formas av andra krafter än under tiden som forskare och 
universitetslärare. Han socialiserades in i den grupp inom vetenskapssamhället 
som hörde hemma, inte i universiteten utan i museerna. Benägenheten hos ett 
museum att i sin kunskapsförmedlande verksamhet inta en traditionell hållning 
framstår som en motsats till den innovativa forskning som är universitetens ide-
al. Förklaringen kan sökas i skillnaden i förhållande till det omgivande samhäl-
let. Museerna äger inte samma mått av relativ autonomi som universiteten. En 
jämförelse med Thomas S. Kuhns beskrivning av de vetenskapliga samfundens 
”utomordentliga isolering från lekmännens och vardagslivets krav” är belysande. 
Kuhn menar visserligen att denna isolering givetvis aldrig varit fullständig utan 
att det handlar om gradskillnader. Ändå finns det inga andra yrkesgrupper än 
universitetens forskare där resultaten av individens skapande arbete i jämförbar 
utsträckning vänder sig till medlemmar av samma yrkesgrupp, en kategori som 
delar värderingar och förutsättningar.96

I sin förmedlande verksamhet, riktad utåt, till en sammansatt publik befinner 
sig en museiintendent i en i grunden annan situation än forskarna vid univer-
siteten. Museer vänder sig inte till grupper som främst värderar utställningarnas 
innehåll i förhållande till spetsforskningens resultat eller till kvalitén på lösning-
arna av de vetenskapliga problemen. Museer konkurrerar i stället om publikens 
och sina välgörares intresse med estetiska och didaktiska medel, liksom med de 
moraliska och andra sociala värden som de kan förknippas med.

Naturhistoriska museers utställningar tillhör populärvetenskapen. Karakte-
ristiskt för populärvetenskapen är inte endast avsaknaden av detaljer utan också 
av motstridande uppfattningar. Det är detta som möjliggör en konstnärligt till-
talande, levande och åskådlig redogörelse.97 

Inte minst viktigt att erinra sig är att museiintendenter har den betungande 
uppgiften att ansvara för stora samlingar, ett förgängligt material vars bevaran-
de för framtiden ställer krav på ändamålsenlig förvaring, noggrann tillsyn och 
adekvat vård. Intendenter har en förvaltande uppgift. Av dem ställs anspråk på 
förutseende planering och hushållning med begränsade ekonomiska resurser. 
De kan därför i allmänhet inte uteslutande ägna sig åt forskning eller åt att följa 
forskningens utveckling. Tydligen var Jägerskiöld inte heller personligen fullt ut 
engagerad i de rent teoretiska frågorna inom sin vetenskap (kapitel 2).

96  Kuhn, 135.

97  Fleck, 111.
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Att en dyrbar ny byggnad uppfördes för den naturhistoriska museiverksam-
heten i Göteborg motiverades främst av ett trängande behov av större lokaler 
för de växande samlingarna. Man hade vid sidan härom endast talat i allmänna 
ordalag om en modernisering av utställningen. Det fanns således inte, varken 
från stadens eller museistyrelsens sida, någon uttalad ambition att utställningen 
därtill skulle förmedla en mer aktuell bild av zoologin. 

En värdering av vilken nivå som haft den största betydelsen för utställning-
ens innehåll leder till slutsatsen att samtida vetenskap övat jämförelsevis ringa 
inflytande. Detta skall sättas i samband med de svårigheter som rådde då det 
gällde att ta ställning till konkurrerande teorier. Utställningen har i teoretiskt 
hänseende främst byggt på äldre strukturellt mönster eller paradigm, men den 
har samtidigt lämnat utrymme för tolkning i skilda riktningar. Ideologisk och 
politisk struktur har samverkat till den utformning och det innehåll utställ-
ningen fick i det naturhistoriska museet.

Det ligger nära till hands att föreställa sig museichefer som Jägerskiöld och 
Hubendick som personer med kapacitet att oberoende av omgivningen för-
verkliga sina avsikter. De har som chefer trätt fram som företrädare för ”sitt” 
museum. Båda var motsatsen till anonyma gestalter. De var med sitt omfattande 
populärvetenskapliga författarskap bekanta för en vidsträckt krets av människor. 
Genom att författa och ge ut sina memoarer har de sörjt för att deras egen bild 
av deras liv och verksamhet skall leva kvar hos eftervärlden.

Olika vittnesbörd om Jägerskiölds person har givit oss bilden av en man 
med olika sidor. I frågan om Jägerskiölds profession framhöll Axel Romdahl 
Jägerskiöld som naturvetenskapsman men nämnde ingenting om hans engage-
mang inom forskningen. Bertil Hanström framhöll Jägerskiöld främst som mu-
seiman och organisatör. Lars Orrhage har dragit slutsatsen att museet krävde för 
mycket av Jägerskiöld för att tiden skulle räcka till för forskningen. Jägerskiöld 
hade sedan han lämnat Uppsala och den zoologiska institutionen vid universi-
tetet haft ett mindre aktivt förhållande till de teoretiska frågorna. (Kapitel 2.) 

Kuhn menar att man måste räkna även med determinanter som ligger utan-
för vetenskapen, till exempel ideologiska faktorer som predisponerar till olika 
konkreta val.98 I detta perspektiv är det av intresse att främst notera Jägerskiölds 
egna liberala sympatier.

Man skall emellertid även lägga märke till Jägerskiölds uttalade respekt för 
de troende kristna, trots att han sannolikt själv var agnostiker. I sina memoarer 
har han berättat att han befarade att de åsikter som hans naturvetenskapliga stu-
dier givit honom beredde hans djupt troende kristna mor stor sorg. Av henne 

98  Brante, 226.
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och hennes kyrkligt sinnade vänner hade han fått ”den djupaste aktning för 
uppriktig kristendom”. I Uppsala, har Jägerskiöld berättat, umgicks han med 
teologerna Nathan Söderblom, Sam Fries och Einar Billing.99 Från sin tid i Gö-
teborg har Jägerskiöld däremot inte berättat om någon närmare kontakt med 
kyrkans män; märkligt nog nämns inte kyrkoherde Wallerius i memoarerna.

På psykologisk nivå finner man att Jägerskiöld inte framträtt som självständigt 
subjekt. Han har inte fullföljt sina ursprungliga föresatser att ge utställningen 
ett innehåll som motsvarade vetenskapens aktuella kunskaper. En bedömning 
av personlighetens roll är komplicerad. Att lägga märke till är hur personliga 
värderingar är beroende av omgivningen. Personligheten kan med Brantes ord 
ses som en resultant av sociala vektorer. Sannolikt spelar rekryteringen av mu-
seichefer en stor roll för harmonin mellan museer och omgivning. Det var inte 
en tillfällighet att den av liberaler dominerade museistyrelsen efter sekelskiftet 
1900 utsåg den liberalt sinnade L.A. Jägerskiöld till intendent för den naturhis-
toriska avdelningen. Styrelsen har varit medveten om naturvetenskapens im-
plikationer för synen på samhället och förstått betydelsen av att rekrytera en 
person som sympatiserat med en åskådning som hört hemma inom styrelsen.

 Det går att iaktta ett växelspel mellan de olika nivåerna. Jägerskiöld har som 
museitjänsteman påverkats av en teoretisk struktur som hört hemma i museer-
na. Han har – kanske i praktiskt, nyttobetonat syfte – tagit hänsyn till de starka 
intressen som museet varit ekonomiskt beroende av. Han har även undvikit att 
komma i konflikt med kyrkan. 

Museet saknade under tiden kring första världskriget makt att hävda en 
oberoende vetenskaplig linje; det förekom en anpassning till intressen utanför 
det vetenskapliga samhället. Avsikten har varit att museet skulle vända sig till 
breda samhällsgrupper och skänka en nationellt färgad, uppbygglig bild av djur-
riket. 

Inte endast samhället i stort med dess politiska och ideologiska institutioner 
har inverkat på utställningens innehåll. Härutöver kommer den starka tradition 
som varit förhärskande i museisamhället med dess aristoteliska tankemodell.

De förändringar som på 1960-talet gjordes av utställningen i det naturhisto-
riska museet i Göteborg förklaras på teoretisk nivå av att det – till skillnad från 
1900-talets tidiga decennier – rådde enighet bland biologer om de teoretiska 
grunderna för deras vetenskap. Darwins evolutionsteori hade nått fullt erkän-
nande inom vad vi idag brukar kalla forskarsamhället. Taxonomins ställning 
inom biologin hade också förstärkts efter en tid av underläge i konkurrensen 
med experimentell biologi. 

99  Jägerskiöld 1944, 43, 193-194. 
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Modern vetenskap uppfattades på 1960-talet – långt mer än under tiden 
efter första världskriget – som givande och viktig för samhällsutvecklingen. 
Det hade i Göteborg dessutom tillkommit en växande krets av naturvetare och 
biologer. Den tidigare humanistiskt dominerade högskolan hade utvidgats med 
en medicinsk fakultet och även med en naturvetenskaplig fakultet med biologi 
som ett av de viktiga områdena. 1954 hade högskolan dessutom ombildats till 
statligt universitet. Förutsättningarna var i grunden annorlunda än vid tiden för 
det naturhistoriska museets tillkomst. 

Samtidigt som många i Sverige tagit ett stort steg i trosfrågorna – från ett 
beroende av kyrkan till en förvärldsligad tillvaro – hade naturvetenskap nått en 
oomstridd ställning som institution i samhället. Vetenskap var nu grunden för 
det moderna samhället och dess identitet.

Bakom förändringarna på 1950- och 1960-talen av utställningen vid det na-
turhistoriska museet i Göteborg stod som vi sett Bengt Hubendick. Utomlands, 
särskilt i USA där Hubendick tidigt studerat viktiga museer, var en utveckling 
på väg. Här kunde han iaktta hur man gick publiken till mötes genom att an-
knyta till vad som rörde sig i samhället och betraktades som viktigt även utanför 
de sakkunnigas och experternas egna led. I vårt eget land, särskilt inom det 
socialdemokratiska partiet, hade påbörjats ett arbete på ett nytt kulturpolitiskt 
program som var avsett att tillmötesgå de stora samhällsgruppernas intressen. 

Hubendick formulerade ett program för museet som lovade en genomgri-
pande omarbetning av museets utställning. Denna gick ut på att påvisa sam-
manhang, det vill säga ytterst att ge inblick i zoologin som vetenskap. När 
Hubendick talade om ”sambanden”, torde han främst ha haft kausalsambanden 
i åtanke. Det var också dessa hans kollega, Henrik Waldén, 1965 syftade på i sin 
artikel om Naturhistoriska riksmuseets uppgifter.

Hubendick ägde förmåga att se nödvändigheten av en förändring och att 
självständigt dra konsekvenserna härav. 

Som en jämförelse vill jag påminna om att Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm, trots sin ställning som centralmuseum, inte påbörjade förnyelsen 
av sin av modern biologi opåverkade basutställning förrän långt senare. Hu-
bendick ägde den handlingskraft som fordrades för att snabbt bestämma inrikt-
ningen av verksamheten, men han gynnades också av att svara för ett mindre 
museum utan en större organisations komplicerade beslutsvägar.

Både Jägerskiöld och Hubendick kännetecknas av god kompetens som bio-
loger. Gemensamt för dem båda är också deras populärvetenskapliga förfat-
tarskap och deras stora engagemang även utanför museet. Medan Jägerskiöld 
verkade i en tid av romantiskt tillbakablickande och osäkerhet inför de teo-
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retiska frågorna inom biologin, trädde däremot Hubendick till vid en tid då 
modern biologi med erkänd teoretisk grund var på väg mot en allt starkare 
ställning bland vetenskaperna och i samhället. De förändringar av utställningen 
som Hubendick svarade för var mot denna bakgrund jämförelsevis försiktiga. 
En förklaring kan ha varit att han inte gick till ett tabula rasa utan hade att om-
arbeta en gammal utställning vars inredning och arkitektur var starkt begrän-
sande. Att Hubendick bevarade den systematiska utställningen kan också sättas 
i samband med hans engagemang till försvar för systematiken. Den förändring 
av utställningen som genomfördes under Hubendicks tid var emellertid främst 
en förändring till följd av nya anspråk på utställningarnas didaktiska kvalitet. 
Ambitionen var att utställningen skulle skänka kunskap via en kombination av 
föremål, text och bild. Däremot kom evolutionsteorin – under den tid i muse-
ets historia som jag behandlar – inte att sätta sin prägel på utställningen.

Vi har kunnat konstatera hur de båda museicheferna sedda i kritisk belys-
ning skall betraktas framför allt som ingående i ett socialt helt. 

Tydligt är att aktuell vetenskap trots sin framskjutna plats i museichefernas 
programförklaringar haft ringa inverkan på valet av innehåll i utställningarna. 
Det är den sociala nivån som vid en viktning av de olika nivåernas inbördes 
förhållande kan avläsas som den dominerande.
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Sammanfattning

Göteborgs naturhistoriska museum

Uppförd på en höjd, omgiven av lövträd och vidsträckta gräsmattor i den stora 
Slottsskogsparken i Göteborg, ligger en röd tegelbyggnad med flera längor sam-
lade kring en klosterlik grön gård med springbrunn. 

Byggnaden som invigdes 1923 rymmer Göteborgs naturhistoriska museum. 
En stor, alltjämt i dag till betydande delar bevarad zoologisk utställning från 
samma år visar rader av djur uppställda släkte efter släkte. På väl synliga tavlor 
omtalas vilka av djurrikets olika provinser djuren tillhör, och etiketter vid varje 
föremål uppger djurens namn på latin och svenska. I vissa delar av utställningen 
förekommer mindre skyltar eller etiketter med djurgeografiska kartor.

På det nedre planet består utställningsutrymmena av gallerier med sidobelys-
ning av dagsljus. Med början med de encelliga djuren fortsätter utställningen på 
detta plan med provinserna nässeldjur, maskar, leddjur, blötdjur, tagghudingar och 
manteldjur. På samma plan visas också klasserna fiskar, groddjur och kräldjur. 

Två trappor för vidare upp till den stora däggdjurssalen, fylld av dagsljus från 
högt belägna lanterninfönster. Vid sidan om denna sal löper gallerier där stora 
samlingar av svenska och utländska fåglar är utställda. Valarna visas i en särskild 
sal där även en serie montrar rymmande anatomiska preparat tidigare varit 
uppställda. 

Till huvudnumren räknades vid museets öppnande de så kallade bogrup-
perna, det vill säga preparerade fåglar vid sina bon. Särskilt sevärda ansågs också 
dioramorna, omsorgsfulla återgivningar av terrängen i den svenska naturen. 

Delar av den ursprungliga utställningen har under 1960- och 1970-talen er-
satts av nya. Dessa avsnitt har en för den tiden karakteristisk stil som utmärks av 
att det är glesare mellan de utställda föremålen. Karakteristiskt för förändring-
arna av utställningen är också den framskjutna plats som intas av förklarande 
text och bild. Dessa nya delar av utställningen är dock inte dominerande; ut-
ställningen från 1923 har i betydande omfattning kommit att stå kvar oföränd-
rad och med bibehållna ursprungliga kvaliteter. Detta gav mig förutsättningar 
att undersöka utställningen och dess tillkomst.
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Utställning och vetenskap

Utställningens upphovsman hade från början ett ideal för naturhistoriska ut-
ställningars syfte som inte förverkligades. Han ville bygga zoologiska utställ-
ningar på kausalitetsprincipens grundval och låta dem följa tätt i den vetenskap-
liga utvecklingens spår. Denna avsikt förverkligades däremot endast i ringa mån. 
Motsatsen mellan ursprunglig förhoppning och genomförande är det problem 
som är föremål för undersökning i denna avhandling. Problemet är inte endast 
sammansatt av frågor om museer och vetenskap. Det rymmer därutöver frågor 
om samhälle och världsbild. Utställningar är ett visuellt medium. Till problemet 
hör därför också frågan om relationen form och innehåll. 

Mitt arbete grundar sig på en av sociologen Thomas Brante på 1980-talet 
presenterad teori. Den innebär att vetenskapen i synkron aspekt rymmer tre 
nivåer: teoretisk, sociologisk och psykologisk nivå. Vetenskapen förstås först om 
alla tre nivåerna tas i beaktande. Man kan inte reducera eller återföra vetenska-
pen till den ena eller den andra av dessa nivåer. Däremot är de olika nivåerna i 
varierande grad beroende av varandra. Vetenskapen ses i denna teori både som 
en komponent i samhället i stort och som ett eget system.

På grund av Brantes teori har jag studerat utställningen i museet i Göteborg 
med hänsyn till vetenskaplig teori såväl som till samhälle och subjekt. Min hy-
potes är att naturhistoriska museer visserligen har sina ramar inom vetenskaplig 
teori men inte äger samma grad av självständighet som universiteten. En ut-
ställnings värde mäts inte av vetenskapens företrädare utan av lekmän. Kyrkan 
och skolan har liksom olika maktägande grupper i samhället på indirekt väg 
påverkat innehållet i museernas utställningar. 

Ytterligare en hypotes är att naturhistoriska museer i sin insamlingsverk-
samhet styrts av induktiv metod, det vill säg att slutsatser drogs på upprepad 
observation av likartade fall. Samma metod kom att bli vägledande även för 
uppbyggnaden av dessa museers utställningar. 

Förutom den av Brante presenterade teorin har jag knutit an till tankegångar 
av den holländske museologen Peter van Mensch. Denne anser att utställning-
ars strukturella identitet kan ses som uttryck för upphovsmannens avsikter. 

Jag har prövat mina hypoteser främst genom att i anslutning till van Menschs 
tes studera uppbyggnaden av utställningen och dess innehåll i relation till olika 
inslag i äldre och samtida naturhistorisk teori. Jag har ställt utställningens struk-
tur i förhållande till å ena sidan tradition och nybildning inom de naturhistoris-
ka museerna och å andra sidan till de tankeströmningar som under den aktuella 
tiden främst på lokal nivå varit förhärskande inom politik och religion. Frågan 
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har varit hur utställningens struktur harmonierat med eller stått i motsättning 
till tankar och värderingar i museets omgivning. 

Slutligen har jag i anslutning till Brantes teori sökt avväga vilken av de tre 
nivåerna – den teoretiska, den sociologiska eller den psykologiska nivån – som 
varit av störst betydelse för utställningens form och innehåll. 

Från tiden före första världskriget till 1960-talet 

Mina undersökningar omfattar tiden för utställningens tillkomst fram till om-
kring 1960-talets mitt. I undersökningen ingår därför även förändringarna av 
utställningen. Jag har också i ett bakgrundsavsnitt behandlat frågan om vilken 
tradition som varit rådande i de naturhistoriska museernas utställningar och 
vilka nyare tendenser som gjorde sig gällande. Göteborg är beläget på avstånd 
från de stora metropolerna där man har att vänta att förebilderna stått att finna. 
Jag har därför vidgat det geografiska perspektivet genom utblickar till några av 
de större, ledande nationernas museer. 

Förutom själva utställningen med dess innehåll och struktur har jag studerat 
museets arkitektur. Bilder från tiden för utställningens tillkomst har tillsammans 
med en 1924 utgiven vägledning givit möjlighet att fastställa utställningens 
ursprungliga innehåll och uppbyggnad, att jämföra med senare ändringar och 
tillägg. Bland källorna har i övrigt ingått beslutsunderlag, protokoll, årsberät-
telser, tidningsartiklar, brev och bevarade foton.

Utställningen i museet har dominerats av en systematisk framställning, det 
vill säga föremålen har varit ordnade enligt ett hierarkiskt system för djurriket. 
Under tiden kring sekelskiftet 1900 var biologisk forskning emellertid inte in-
riktad endast på frågor kring systematik. Viktiga grenar inom såväl botanik som 
zoologi gällde anatomi och fysiologi. I USA bedrevs forskning kring kromo-
somerna och ärftligheten. Modern genetik utvecklades redan under 1910-talet 
med centrum vid Lunds universitet och inom växtförädlingsanstalten i Svalöv. 
Härav speglades ingenting i den utställning som öppnade i det naturhistoriska 
museet i Göteborg 1923.

Inom museerna hade en tendens till förändring av utställningarna tidiga-
re börjat göra sig märkbar. Vid det naturhistoriska museet i London hade på 
1880-talet en utställning utarbetats som var en introduktion till museets stora, 
huvudsakligen på linneansk systematik baserade utställningar. I denna intro-
ducerande utställning visades i fristående montrar exempel på principer enligt 
Darwins teori om arternas uppkomst genom variation och urval. Det skedde 
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med hjälp av monteringar av djur, som var inplacerade i olika sammanhang, och 
med tydliga skyltar med rubriker och utförlig förklarande text. Utställningen 
representerade ett brott mot tidigare tradition i naturhistoriska museiutställ-
ningar. Förklaring utgjordes i denna utställning inte som i äldre naturhistoriska 
museer av ändamål utan av kausalitet. 

Min undersökning omfattar även de ansatser till nydaning av utställningen 
i det naturhistoriska museet i Göteborg som gjordes med början vid 1950-ta-
lets slut. Då hade stora förändringar skett inom samhälle och vetenskap, varför 
det varit av intresse att studera hur – och i vilken omfattning – dessa speglas i 
utställningens nya delar.

Nya tankar om museer

1903 publicerade en uppsalazoolog och docent, L.A. Jägerskiöld, en artikel i 
tidskriften Ord och Bild med en berättelse från det naturhistoriska museet i Lon-
don. Jägerskiöld förklarade med gillande att vetenskapen nu lämnat sin tidigare 
rent beskrivande uppgift för att i stället söka förklaringar i orsak och verkan. 
Han deklarerade att museerna hade att ”följa vetenskapen tätt i spåren”. Ut-
ställningarna skulle vara tydliga, så att även lekmannen fullt ut kunde förstå vad 
de berättade. Man skulle skilja utställningar för allmänheten från samlingarnas 
förvaring för vetenskapliga ändamål. Det synsätt Jägerskiöld refererade till har 
kommit att gå under benämningen the new museum idea.

I en bakgrundsteckning har jag skildrat hur det nya naturhistoriska museet i 
Göteborg hade sitt upphov i ett blygsamt naturhistoriskt museum som öppna-
des 1832 av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 1848 fick 
museet i August Wilhelm Malm en driftig intendent som inriktade museet mot 
marinbiologisk verksamhet och med sina insatser inte minst bidrog till intresset 
från allmänhetens sida. 

Detta naturhistoriska museum infogades i ett större museum, omfattande 
även industrialster, en konstsamling och ett bibliotek, som 1861 stod färdigt att 
invigas i Ostindiska huset vid Stora hamnkanalen i stadens hjärta. Museet var 
en självständig stiftelse under en styrelse i vilken de flesta ledamöterna utsågs 
av Göteborgs stad. 

1904 tillträdde L.A. Jägerskiöld som intendent och chef för Göteborgs mu-
seums naturhistoriska avdelning. Jägerskiöld var elev till professor Tycho Tull-
berg, en jämförande anatom och anhängare av descendensteorin, det vill säga 
antagandet om släktskap mellan alla nu och tidigare levande varelser. Jägerskiöld 
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disputerade 1893 vid Uppsala universitet på en undersökning av rundmaskar 
hos vilka han genom anatomiska jämförelser sökte finna spår av utveckling och 
anpassning. Utom doktorsavhandlingen lade han fram ett trettiotal vetenskap-
liga arbeten och författade även populärvetenskapliga skrifter. Folkbildningsar-
betet upptog tidigt hans intresse. 

Under Jägerskiöld tjänstgjorde vid Göteborgs museums naturhistoriska av-
delning endast ett fåtal medarbetare, bland dem en konservator och en prepara-
tor. Jägerskiöld hade det fulla ansvaret för den zoologiska verksamheten vid av-
delningen. Det bedrevs en omfattande insamling, även av anatomiskt material. 
Ryggradsdjuren, särskilt fåglarna, var viktiga. Den naturhistoriska avdelningens 
material användes inom forskningen rörande den svenska faunan. 

Enligt Jägerskiölds eget vittnesmål var utställningen av god kvalitet redan 
när han tillträdde, och han har också berättat att han sökte förnya den, bland an-
nat med biologiska fågelgrupper. Utställningen besöktes av allmänheten och av 
grupper från stadens skolor. För skolornas besök fanns rekommendationer om 
studiernas inriktning, till exempel en djurgrupp, ett områdes djurvärld eller ett 
organsystem. Museet hade genom Göteborgs biologiska förening nära kontakt 
med en engagerad skara amatörer, fågelskådare och insektssamlare. 

De levande varelsernas kedja

Det naturhistoriska museum som stod färdigt 1923, låg utanför de äldre be-
byggda delarna av staden, i grannskapet av den botaniska trädgården och sta-
dens stora sjukhus. På något längre avstånd planerades den statliga tekniska 
högskolans område, nuvarande Chalmers Tekniska Högskola. 

Museibyggnaden, utförd efter ritningar av arkitekten Ernst Torulf, bestod 
av flera sammanfogade byggnadskroppar och erhöll tack vare denna uppdel-
ning en välkomnande, mindre pompös karaktär än vad som var vanligt i tidens 
museibyggande. Byggnaden var med nationalromantikens val av material och 
motiv ägnad att väcka associationer till svensk historia. Husets dekor var laddad 
med symbolik med rik innebörd kring 1914, tiden för stadens beslut att bygga 
museet.

1913 hade Jägerskiöld i en beredningsgrupp för byggnadsfrågan förklarat 
att åskådaren i museet skulle kunna ”steg för steg följa det av vetenskapsmän-
nen antagna systemet från lägre till högre djur hela skalan uppför”. Systemet 
för klassifikationen av de utställda djuren låter sig närmast identifieras med det 
system som tillämpades av den tyske zoologen Carl Gegenbaur i hans av Dar-
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win inspirerade forskning under andra hälften av 1800-talet. Utställningen med 
dess skyltar dominerades däremot av de klasser som tillhörde Carl von Linnés 
system. Detta var som bekant, i motsats till Gegenbaurs system, inte förknippat 
med teorin om en utveckling. Linné föreställde sig världen som skapad enligt 
Gamla testamentets Första Mosebok genom ett under av Gud. Hela den zoo-
logiska utställningen är också i sin betoning av artkunskapen ett sant uttryck 
för Linnés anda, genom mängden av djur utställda med namnen på latin och 
svenska som viktigaste information. 

Utställningen var i full överensstämmelse med Jägerskiölds 1913 förklarade 
avsikt ordnad som en skala. Några år efter utställningens öppnande liknades 
den vid ”de levande varelsernas kedja”. Varats kedja är ett välkänt begrepp i 
naturalhistorisk tradition, av den amerikanske idéhistorikern Arthur Lovejoy 
härlett till Aristoteles. Enligt denna föreställning var organismerna ordnade från 
de lägsta till de högsta, med avslutning av det högsta goda, Gud. 

Kedjans eller skalans idé satte också en tydlig prägel på Linnés åskådning. I 
sitt stora verk Systema naturae ville han framställa allt i ”en redig kedja”. Ingen 
länk fick saknas. Kedjan kunde däremot senare i historien uppfattas som ut-
vecklingens kedja, så som en läkare och naturvetare förklarade då Linnéjubileet 
1907 högtidlighölls i Göteborg. Också Jägerskiöld kunde tala om ”utveckling-
ens kedja”. 

Kedjan eller skalan som ett ledande motiv i utställningen kan förknippas 
med en rätlinjig utveckling till skillnad från den förgrenade utveckling som 
tillhörde Darwins teori. Man föreställde sig en framstegens naturgivna lagbun-
denhet. Linjärt ordnade museiutställningar ansågs bidra till föreställningen om 
en reglerad samhällsutveckling. Medborgarna skulle häri se ett mönster för 
samhället. En sådan bild kunde tilltala inte endast de politiskt liberala utan även 
de konservativa kristna grupperna. Båda hade före det tidiga 1900-talets stora 
rösträttsreformer en dominerande ställning i Göteborg. 

Det är viktigt att lägga märke till att Jägerskiöld 1903 förklarade att ve-
tenskapen lämnat sitt rent deskriptiva stadium och att han framhöll kausali-
tetsprincipens betydelse. I den utställning för vars tillblivelse han svarade var 
det däremot det traditionella aristoteliska mönstret som förblev rådande. I mitt 
försök att i den zoologiska utställningen härleda de principer Jägerskiöld ut-
tryckte 1903 har jag endast lyckats att finna enstaka exempel på yttringarna 
av vad han benämnde naturlagarna. Som exempel på resultat av selektionen, 
det centrala begreppet i Darwins teori om utvecklingen, visades bland andra 
några varieteter av tamduva, Darwins egen modellorganism. I avdelningen för 
insekter visades exempel på skyddande förklädnad, så kallad mimicry. Utveck-
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lingsläran belystes också med exempel på flundrefiskarnas förändringar genom 
olika stadier, från yngel till vuxen fisk. Dessa och andra exempel var dock inte 
markerade eller försedda med någon särskild upplysning. Åskådaren fick inte 
någon förklaring till de fenomen som föremålen skulle illustrera.

Till följd av bristen på upplysande text var exemplen på modern biologisk 
åskådning knappast möjliga att lägga märke till, annat än av den som var na-
turvetenskapligt orienterad. Framför allt saknades en tidsaspekt; utställningen 
rymde endast de nu levande arterna, och det fanns inte någon hänvisning till 
deras ursprung. Det rådde i utställningen en motsats mellan Linnés statiska och 
evolutionens dynamiska värld. I enlighet med de frågor jag ställt upp för mitt 
arbete har jag haft att pröva i vilken mån denna konflikt förklaras av omstän-
digheterna inom den vetenskapliga teorin, inom samhället eller står att finna på 
det personliga planet.

Inför frågan om i vilken mån utställningen kan förklaras som uttryck för 
vetenskaplig teori har jag gjort en precisering. Jag frågar i enlighet med Jäger-
skiölds deklaration 1903, om utställningen förmedlade aktuell vetenskap. Det 
system över djurriket som användes i museets utställning var visserligen det 
som tillämpades bland biologer vid denna tid. Det var emellertid ett gammalt 
system; någon övergripande systematisk forskning bedrevs inte längre. 

De djurgeografiska kartorna i utställningen var visserligen hämtade från ett 
arbete utgivet 1896 men representerade fortfarande levande kunskap. En speg-
ling av modern svensk forskning fanns i dioramorna som kan karakteriseras 
som uttryck för tidiga ansatser eller förstadier till ekologisk forskning. 

Det evolutionsteoretiska perspektivet låg i utställningen dolt, till förmån för 
det linneanska. Den närmaste förklaringen härtill är att utställningen byggde 
på den tradition som var den dominerande bland naturhistoriska museer. I en 
översikt visar jag hur traditionen från Linnés mönsterbildande samlingar sedan 
1740-talet levde vidare på 1900-talet i de stora museerna i London och Berlin 
liksom i Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Även utställningen i Göte-
borgs museums naturhistoriska avdelning före dess flyttning till det nya museet 
var en linneansk systematisk utställning. 

Främsta förklaringen till innehållet i den nya utställningen i Göteborg står 
således att söka i traditionens makt. Följdfrågan är vad som betingat denna tra-
ditions livskraft. Jag har för att besvara denna främst hänvisat till att det inom de 
naturhistoriska museerna är en särskild tankestil som varit den dominerande. 
De vetenskapligt verksamma museerna förvaltade samlingar av väldiga mått 
samtidigt som accessionen likaledes var omfattande. Bestämningen och klas-
sificeringen av de ingående föremålen i denna accession var den dominerande 
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uppgiften i museerna. Arbetet var förenat med ett aristoteliskt sätt att tänka.
Inom vetenskaperna om livet råder två skilda filosofiska traditioner, den 

aristoteliska och den galileiska. I den aristoteliska traditionen är strävandena att 
förklara förbundna med ett teleologiskt eller finalistiskt synsätt, medan galileisk 
tradition däremot löper parallellt med ett kausalt eller mekanistiskt synsätt i 
frågan om förklaring eller förutsägelse av fenomenen. Den naturhistoriska upp-
fattningen var upptagen av utvecklingens finalistiska natur, medan den andra 
riktningen var engagerad i fysiologi och experimentell biologi där förklaring-
arna var baserade på omedelbar kausalitet. Det förekom således två skilda möns-
ter eller paradigm.

Det är emellertid nödvändigt att lägga märke till att det var konfliktfyllt att 
ta ställning i de grundläggande teoretiska frågorna. Darwins teori som tidigare 
varit oomstridd bland naturvetare kom att under nittonhundratiotalet bli ifrå-
gasatt inom forskarsamhället. Det hade uppstått svårighet att förena descen-
densteorin med den då framväxande genetiken. 

Socialt, politiskt och filosofiskt spektrum

Den linneanska museitraditionen var vid tiden för bygget av det nya naturhis-
toriska museet baserad på stabil, sedan mer än ett och ett halvt sekel etablerad 
teori. Den påverkades eller förändrades inte längre till sitt innehåll av några 
faktorer vare sig utanför eller inom vetenskapen. Däremot var den för sitt fort-
bestånd beroende av samhällets materiella stöd. Den fråga man därför har att 
ställa är vilket intresse det fanns i samhället för att hålla fast denna tradition och 
för utvecklingen av dess villkor. För att besvara denna fråga har jag främst sökt 
förklaringar i Göteborgs samhälle och intellektuella liv. Här ryms ett socialt, 
politiskt och filosofiskt spektrum. Det är en fasetterad tolkning man därvid 
kommer fram till.

Samtidigt som Göteborg genomgick en positiv ekonomisk och demogra-
fisk utveckling, rådde stora skillnader i olika befolkningsgruppers materiella 
förutsättningar. Tiden var orolig. 1905 upplöstes unionen Sverige-Norge. 1909 
följde den mycket omskrivna så kallade storstrejken, och 1914 utbröt första 
världskriget. De sociala motsättningarna var starka. Rösträttsreglerna ställde 
majoriteten av befolkningen, däribland praktiskt taget alla kvinnor, utanför det 
politiska livet. 

Planeringen av det nya museet hade börjat under åren före första världskri-
get. En tid av rik materiell utveckling hade givit förutsättningar för en impone-
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rande uppbyggnad av stadens utbildningsväsen. Syftena bakom det nya natur-
historiska museet, sådana de uttrycktes i Göteborgs stadsfullmäktiges beslut, var 
allmänt formulerade. Det behövdes ökade utrymmen för de stora samlingarna. 
Man ville uppföra ett ”modernt efter biologiska principer uppställt museum”. 
I debatten hade man yttrat att museerna var ”en kulturanstalt för de bredare 
folklagren”. 

Tidens oro och sociala motsättningar möttes med en nationalism, som be-
tecknats som en ”enandenationalism”, avsedd att förena olika samhällsklasser. 
Här spelade minnet av Linné en betydande roll. Ett museum baserat på en 
tradition från den store svenske naturforskaren var vid denna tid att betrakta 
som ett tempel över ett nationellt minne. Det linneanska arvet kom i museets 
utställning framför allt att göra sig gällande i systematiken och i betoningen 
av artkunskapen, men även andra element tillhör den linneanska traditionen, 
bland annat tonvikten på de estetiska värdena. Ett särskilt viktigt element i 
den linneanska traditionen är utställningens organisation i form av av en kedja. 
Linné förklarade naturaliesamlingars betydelse för kunskapen om varifrån vi 
härstammar och deklarerade därvid hur allt levande bildade en kedja. 

Linneansk tradition var i det göteborgska samhället välkommet också från 
livsåskådningssynpunkt. Kausalitetsprincipen var utmanande, särskilt för de 
kyrkliga intressena. Dominerande centrum i det intellektuella livet var utan 
jämförelse Göteborgs högskola. Dess rektor, professorn i historia och statskun-
skap, Ludvig Stavenow, var ledamot av Göteborgs museums styrelse och bygg-
nadsberedning. Högskolan saknade en naturvetenskaplig avdelning, desto star-
kare var de idealistiskt inriktade humanister som behärskade högskolan, bland 
dem ledamoten av Svenska akademien, professorn i filosofi Vitalis Norström. 
Han var kritisk till en naturvetenskaplig världsåskådning och såg ett hot i dess 
determinism. Etiken måste, menade han, grundas i idealism och rationalism. I 
sitt populära arbete Masskultur (1910) förklarade han att nutidsmänniskan be-
hövde en intelligensens religion som en ”vetenskapens ljuskälla”.

Den kristna tron förvaltades i Göteborg av ett prästerskap vars tongivande 
personer tillhörde den av Henrik Schartau inspirerade falangen inom kyrkan. 
Schartauanerna var starkt konservativa och motståndare utom till demokratin 
också till modern naturvetenskap. De tog avstånd från Darwin och meningen 
att alla arter härstammar ur tidigare arter. De varnade för den vulgära materia-
lism som de fann råda inte endast inom naturvetenskapen, den hade också spritt 
sig bland massorna. 

Linnétraditionen hade en särskild betydelse i det kristna lägret genom den 
gudsfruktan man såg uttryckt i Linnés åskådning. Naturhistorien hade sedan 
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Thomas av Aquino och långt senare sitt berättigande i den så kallade fysiko-
teologin, naturen studerades i syfte att ge belägg för den makt och visdom som 
Skaparen planerade världen med. Tydliga spår av fysikoteologin stod att finna 
i det naturhistoriska museet i Göteborg med dess framställning av djurriket 
som en kedja. Dessutom hade Jägerskiöld låtit en konstnär i allmänhetens entré 
till museet utföra en målning föreställande Adam omgiven av djuren i Edens 
lustgård. Denna anknytning till fysikoteologin var inte unik i naturhistoriska 
museer; så sent som på 1930-talet återfinns spåren härav i en vägledning till det 
naturhistoriska museet i London.

Museiintendenten Jägerskiöld 

Det rådde en motsatsställning: å ena sidan den Jägerskiöld som 1903 talade 
för en utställningsverksamhet baserad på modern naturvetenskap omfattande 
kausalitetsprincipen och å andra sidan den humanistiska högskolan och det 
schartauanska prästerskapet. Jägerskiölds möjligheter att vända opinionen till 
den moderna vetenskapens fördel var obetydliga. Framför allt saknade han i 
Göteborg stödet av en större grupp naturvetare. Man skall dessutom hålla i 
minnet att det inte heller bland naturvetare rådde enighet om hur man skulle 
förklara evolutionen. 

Hur man skall tolka Jägerskiölds roll beror på hur man skall betrakta be-
greppet individ. Sedd, med lån av Brantes begrepp, som en unik resultant av 
olika, särskilt sociala vektorer har man att ta hänsyn till hur Jägerskiöld flyttat 
mellan två skilda sociala grupperingar. Sin tidigare reformvänliga uppfattning 
om naturvetenskap och museiutställningar hade han utvecklat som docent vid 
universitetet i Uppsala. Det var en jämförelsevis oberoende miljö med öppen-
het för nya tankar inom vetenskapen. 

I sin nya omgivning i Göteborg saknade Jägerskiöld stimulansen av diskus-
sioner med en större grupp aktiva forskarkolleger. Han arbetade i ett museum, 
med dess helt annorlunda tankestil. Jägerskiöld har som museitjänsteman so-
cialiserats in i ett nytt nätverk av problem, teorier och metoder, som i viktiga 
hänseenden skilde sig från dem han omgavs av som docent vid den zoologiska 
institutionen i Uppsala. 

Samtidigt med en förhållandevis radikal politisk ståndpunkt har Jägerskiöld 
haft att som museiintendent inta en pragmatisk hållning. Målsättningen att ska-
pa ändamålsenliga lokaler för museet har krävt vissa eftergifter. Till dessa skall 
räknas den målning av Adam i Edens lustgård som han lät utföra i museets 
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huvudentré. Målningen som erinrar om bibeltexten om Adam som den som 
gav namn åt alla djuren, var naturligtvis helt främmande för en av materialistiskt 
tänkande ung arbetare som kom på besök i museet. Desto mer tilltalande har 
bilden varit för kyrkan och den konservativa grupperingen i staden.

Jägerskiöld påverkades som museiman av en teoretisk struktur som hörde 
hemma i museerna, samtidigt som han tog hänsyn till de intressen museets 
framgång var beroende av. Han har därmed i den vetenskapliga bilden av djur-
riket infogat en struktur av kristna och liberala föreställningar. Man får föreställ-
ningen att Jägerskiöld haft ett mindre aktivt förhållande till forskningen och de 
teoretiska frågorna; museet krävde för mycket av Jägerskiöld för att tiden skulle 
räcka till för forskningen. 

I en populärt författad fågelbok av Jägerskiöld finner vi honom som en 
långt ifrån strikt naturvetenskapsman i den meningen att han skulle avstå från 
värderingar. Jägerskiöld drog sig inte för att tillsammans med sin medförfattare 
Gustaf Kolthoff tillskriva fåglarna olika mänskliga dygder eller odygder. Där 
Jägerskiöld verkade inom en genre var han inte främmande för att göra avsteg 
från kraven på värderingsfri vetenskaplighet. 

Jägerskiöld har inte framträtt självständigt med betydelse för att ge utställ-
ningen ett innehåll som motsvarade vetenskapens vid tiden aktuella frågor. Vid 
en jämförelse med hans deklaration i berättelsen 1903 från det naturhistoriska 
museet i London finner vi den utställning som 1923 öppnades i Göteborg i 
stället på försiktigt avstånd från aktuell forskning.

Det går att iaktta ett växelspel mellan de olika nivåerna. Jägerskiöld har som 
museitjänsteman påverkats av en teoretisk struktur som hört hemma i muse-
erna. Han har, i praktiskt, nyttobetonat syfte, tagit hänsyn till de starka intressen 
som museet varit ekonomiskt beroende av. Han har också undvikit att komma 
i konflikt med kyrkan. Jägerskiöld har därvid till utställningen förmedlat och i 
den vetenskapliga bilden av djurriket infogat en struktur, som inte hörde hem-
ma i tidens vetenskap. Med kedjan som motiv har utställningen varit tilltalande 
inte minst för de liberala. Denna bild av ett ordnat framåtskridande, till skillnad 
från en revolutionär utveckling, stod i samklang med en liberal samhällssyn. 
Det är intressant att lägga märke till liberalernas dominans bland ledamöterna i 
museistyrelsen, samtidigt som Jägerskiöld själv får räknas som liberal. 
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Utställningens förändring

Utställningen i det naturhistoriska museet skulle komma att stå oförändrad 
ända till slutet av 1950-talet. Under tiden fram till dess var museets verksamhet 
koncentrerad till insamlingen. Museets resurser ägnades framför allt åt förvärv 
av material, huvudsakligen genom undersökningar i vattnen utanför Västkusten 
och i insjöarna i Västsverige. Detta var helt i linje med museets ursprungliga 
program men av föga betydelse för möjligheterna att föra fram museet i linje 
med nyare teori. 

Utställningens innehåll förblev på teoretisk nivå oförändrat under hela mel-
lankrigsperioden och mer än ett decennium därefter. Klassisk naturhistoria 
kom så sent som 1959 till uttryck i en av museets fåtaliga tryckta vägledningar. 
Resultaten av det dramatiska skeendet inom den moderna biologin kom un-
der denna tid aldrig att speglas i utställningen i Göteborg liksom inte heller 
vid de stora naturhistoriska museerna i London och New York. Ett hinder i 
utvecklingen av utställningarna var att museiarbetet alltjämt var förbundet med 
klassiskt tänkande, medan modern biologi vann sina framgångar tack vare ett 
kausalt eller mekanistiskt sätt att förklara fenomenen.

Det naturhistoriska museets utställning skulle för flera decennier förbli 
orörd, speglande en av osäkerhet präglad vetenskap inramad av nationalism, 
linnékult, liberalism och kristendom. Tiden mellan de båda världskrigen inne-
bar i vårt land måttliga steg i utvecklingen av resurserna för naturvetenskap. 
Det var intresset för humaniora som var dominerande. Vid det naturhistoriska 
museet i Göteborg gjordes under mellankrigstiden inga yttre förändringar. En 
ursprungligen avsedd tillbyggnad av museihuset förverkligades inte förrän på 
1980-talet. Ett stort antal montrar, som med innehåll av anatomiskt material 
var provisoriskt uppställda på galleriet i valsalen, var avsedda att bilda en egen 
utställning i samma del av museibyggnaden som rymde dioramorna. Inte heller 
denna plan nådde förverkligande. 

Utställningen förändrades under mellankrigstiden och närmast efter andra 
världskriget inte i något principiellt hänseende. Av värde var främst den förbätt-
ring av kvalitén som var resultatet av förvärv av nya djur. Dessa var preparerade 
med förfinad konservatorsteknik, med en trogen och estetiskt tilltalande åter-
givning av djurens yttre som attraherade en stor publik. 

Att en utställning i ett naturhistoriskt museum under lång tid stod kvar 
oförändrad var inte unikt för museet i Göteborg. Förhållandet var i stort sett 
detsamma vid de naturhistoriska museerna i London, New York, Paris och 
Stockholm. Flera faktorer syns ha inverkat. En förklaring är de ekonomiska 
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villkoren. I London rådde ekonomiska svårigheter efter första världskriget, och 
vid det naturhistoriska museet i New York minskade tillgången på pengar efter 
börskraschen 1929. 

I Göteborg upphörde under denna period de tidigare starka filantropiska in-
tressena. Det är uppenbart att museernas stora och dyrbara utställningar i tider av 
ekonomisk lågkonjunktur var en hämsko för utvecklingen. Kostnaderna för att 
arbeta om dem var för höga i förhållande till storleken av de ekonomiska medel 
som kunde uppbringas för ändamålet. Detta kan ha gjort det svårt att fortlöpande 
spegla ny vetenskap. När förändringarna till sist följde, skedde dessa sedan de eko-
nomiska förutsättningarna förbättrats. Tillgång till ekonomiska medel är givetvis 
endast en nödvändig men inte tillräcklig orsak till förändring och förverkligande 
av nya initiativ. Vilka övriga förändringar av betingelserna hade skett?

Först vid slutet av 1950-talet genomfördes några mer betydande föränd-
ringar av den då snart fyra decennier gamla utställningen i Göteborgs natur-
historiska museum. Då förklarades genom två stora skyltar vid ingången till 
utställningen, hur de utställa djuren skulle ses som resultat av en evolution; 
samtida biologi hade därmed införts i utställningen. I den systematiska basut-
ställningen integrerades under tiden kring 1960 och därefter även fysiologiska 
och andra biologiska perspektiv. 

Utställningens indelning av djurriket i grupper förblev dock oförändrad 
sedan 1923. Förklaringen är att samma kategorier fortfarande hade praktisk an-
vändning även i evolutionistisk, på Darwins teori bedriven forskning. Däremot 
hade dessa kategorier givetvis begränsat värde som förklaring till evolutionen. 
Inslag i utställningen med ekologiska frågeställningar kom att inta en viktig 
plats. Det gavs samtidigt, liksom vid det naturhistoriska museet i New York, ett 
efter hand ökande utrymme för samhällsanknutna frågor.

En ny sorts didaktik infördes i den gamla utställningen, inriktad på att ge 
besökarna möjlighet att se sambanden. Införandet av texter blev ett väsentligt 
led i utställningens anpassning till nya krav. Olika slag av material ersatte den 
tidigare begränsningen till monterade djur, skelett och djur i sprit. Det var inte 
fråga om att enbart ge mer information utan också om att rikta besökarens 
uppmärksamhet på sammanhangen. Användningen av olika material hade sin 
bakgrund i strävandena att visa de föremål som var viktigast för sammanhanget. 
I de fall där original och preparat saknades i samlingarna, eller om dessa var för 
små för att iakttas med blotta ögat, ersattes de av modeller.

Den omedelbara förklaringen till förändringarna i utställningen är att museet 
1959 fick en ny chef, forskaren och folkbildaren Bengt Hubendick. I honom 
hade museet fått en ledare som vuxit upp under tiden efter första världskriget och 
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under sin utbildning tagit del av biologins dynamiska utveckling under denna 
tid. Han insåg snabbt behovet att modernisera utställningen. Kanske vill man se 
Hubendicks gärning som exempel på personlighetens betydelse. Grundläggande 
är emellertid de stora förändringarna i teoretiskt hänseende, främst den syntes, the 
modern synthesis, som hade ägt rum inom biologin. Evolutionsteorin hade fått sin 
fulla förklaring genom mutationsteorin och ärftlighetsläran. 

Biologisk teori byggde nu på en syntes av evolutionsteori, genetik och 
molekylärbiologi. Olika discipliner, bland dem systematiken, hade förenats på 
grundval av evolutionsteorin. Häri låg förutsättningar för en radikal förändring 
av museets systematiska utställning. Förändringarna av utställningen blev trots 
detta påfallande måttliga. Principiellt viktigt var givetvis att evolutionsteorin 
åberopades genom de båda tavlor över djurens härstamning och utvecklingens 
tidsförlopp som satts upp vid entrén till utställningen. Hur de olika klasserna, 
släktena och arterna utvecklats förklarades eller skildrades däremot inte i ut-
ställningen. 

Någon sammanfattande helhetsbild av utvecklingen tillkom inte, men ut-
ställningsbesökaren hade fått en viss grund för hur föremål och fakta skulle 
betraktas. Denna grund hade dock en allvarlig begränsning, ty i likhet med 
utställningen i den gamla utställningen saknades en uttalad hänvisning till va-
riation och urval, evolutionsteorins grundläggande element. 

Den experimentella biologin fick inte heller nu någon framskjuten plats i 
museets utställning. Vi kan konstatera att förändringarna av utställningen till 
stor del utspelade sig inom den äldre naturhistoriska traditionens ram. Detta 
är så mycket mer anmärkningsvärt som också stora förändringar förekom i det 
omgivande samhället. Vid denna tid hade naturvetenskapen skapat sig en stark 
ställning i samhället, och i Göteborg ombildades den humanistiska högskolan 
till ett universitet med även en medicinsk fakultet. Undervisning och forskning 
inleddes vid universitetet också inom olika områden av biologin. Samtidigt 
utvecklades ett sekulariserat samhälle med väsentligt minskad makt för kyrkan. 

Teoretisk, social och psykologisk nivå: en viktning

Jägerskiöld hade själv, innan han tillträdde som intendent vid Göteborgs Mu-
seum, i en programmatisk deklaration hävdat att naturhistoriska museer dels 
skulle visa på orsakssammanhangen, dels följa vetenskapen tätt i spåren. Ut-
ställningen visade inte några tydliga prov på någotdera. Den kunde däremot 
inspirera till en tolkning som innebar att utveckling försiggått mer eller mindre 
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rätlinjigt, som styrd av ett högre förnuft, vilket var i harmoni med mäktiga in-
tressen i staden.

En värdering av vilken nivå enligt Brantes teori som haft den största bety-
delsen för utställningens innehåll, leder till konstaterandet att samtida vetenskap 
övat jämförelsevis ringa inflytande. Utställningen har i teoretiskt hänseende 
främst byggt på äldre strukturellt mönster (paradigm), med samtidigt utrymme 
för tolkning i skilda riktningar. Detta skall sättas i samband med de svårigheter 
som mötte, då det gällde att ta ställning till konkurrerande teorier. Biologin 
företedde vid tiden för utställningens tillkomst vid 1920-talets början, med den 
svenske biologihistorikern Erik Nordenskiölds ord, ”en ganska förvirrad an-
blick”. 

Kulturella och  har samverkat till den utformning och det innehåll utställ-
ningen fick. Museet saknade vid utställningens tillblivelse makt att hävda en 
oberoende vetenskaplig linje; det förekom en anpassning till intressen utanför 
det vetenskapliga samhället. Jägerskiöld tog i utställningen inte heller ställning 
i de kontroversiella frågor som förekom inom forskningen. Han undvek mot-
sättningarna. 

En bedömning av personlighetens roll är komplicerad. Personligheten kan 
med Brantes ord ses som en resultant av sociala vektorer. Sannolikt spelar även 
rekryteringen av museichefer en stor roll för harmonin mellan museerna och 
det omgivande samhället. Det har inte varit en tillfällighet att den av liberaler 
dominerade museistyrelsen efter sekelskiftet 1900 engagerade den liberalt sin-
nade L.A. Jägerskiöld till posten som intendent för den naturhistoriska avdel-
ningen vid Göteborgs Museum. Man har varit medveten om naturvetenskapens 
implikationer för synen på samhället och förstått betydelsen av att rekrytera en 
person som sympatiserat med en åskådning som hört hemma inom styrelsen. 

Det naturhistoriska museet i Göteborg hade begränsade möjligheter att 
spegla det nya inom vetenskapen. Det tillhör själva förutsättningarna för de 
stora utställningarna att endast kunna förmedla ett brett perspektiv där spets-
kunskapen får svårt att rymmas. Min undersökning har emellertid erinrat om 
att en översiktlig utställning stöter på vetenskapliga problem som i en forskar-
miljö skulle fordra ett ställningstagande men i verksamheten bakom en äldre 
tids utställningar utan beledsagande text kunde förbigås. Möjligen var bristen 
på text ett sätt att undgå kontrovers.

1923 års utställning stod oförändrad under en lång följd av år. När den till 
sist förändrades skedde det mot bakgrund av ett radikalt program och under 
en tid med stora grundläggande förändringar i samhället, kanske med sekulari-
seringen som den mest väsentliga. Drastiskt uttryckt hade religionen ersatts av 
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vetenskapen. I vårt sammanhang viktigast var den enighet som nu rådde kring 
evolutionens orsaker. Överraskande är att dessa inte heller nu kom att ges fullt 
genomslag i utställningen. Förändringarna av utställningen syns främst ha varit 
betingade av en fordran på ett nytt utställningsspråk som antogs göra utställ-
ningen mer tillgänglig för en större publik.

Under såväl Jägerskiölds som Hubendicks tid vid det naturhistoriska museet 
i Göteborg måste jag konstatera att det i utställningen saknades en närmare 
koppling till aktuell vetenskap. Under Jägerskiölds tid var inflytandet av aktuell 
vetenskaplig teori påfallande ringa, medan det i Hubendicks förändringar fram-
träder med viss, större tyngd. En förklaring till att Hubendick inte åstadkom en 
mer radikal förändring kan sökas i de hinder som låg i lokalernas utformning 
och i den ursprungliga utställningens inverkan.

Vid utställningens tillblivelse hade Jägerskiöld lagt sin egen personliga avsikt 
åt sidan. Jägerskiölds skifte från naturvetarmiljön i Uppsala har inverkat på hans 
värdering av frågorna i den nya uppgiften som museiintendent. Hubendicks 
roll kan inte jämföras med Jägerskiölds, eftersom Hubendick hade den mer be-
gränsade uppgiften att med nya didaktiska medel ge mer innehåll i en befintlig 
utställning. Hos honom märks dock en inte lika försiktig hållning då det gällde 
att införa modern biologisk teori.

I sin förmedlande verksamhet, riktad utåt, till en sammansatt publik befinner 
sig museitjänstemän i en i grunden annan situation än forskarna vid universi-
teten. Museer vänder sig inte till grupper som främst värderar utställningarnas 
innehåll i förhållande till spetsforskningens resultat eller till kvalitén på lösning-
arna av de vetenskapliga problemen. Museer konkurrerar i stället om publikens, 
och kanske framför allt sina välgörares intresse, med estetiska och didaktiska 
medel, och inte minst med de moraliska och andra sociala värden de kan för-
knippas med. Museiintendenter har dessutom en till stor del förvaltande uppgift; 
de ansvarar för förvaringen och vården av ett omfattande material av förgänglig 
natur. De kan därför inte odelat ägna sig åt de vetenskapliga frågorna.

Vid min värdering av vilka nivåer som varit mest betydelsefulla, den teo-
retiska, den sociala eller den psykologiska är det tydligt hur nära de påverkat 
varandra inbördes. Trots detta måste jag konstatera att det rått en övervikt för 
omgivningens betydelse. Både samhället i stort och den subkultur som utgjorts 
av museikolleger i Sverige och utomlands har samverkat till att utställningen 
fick det innehåll vi sett. Arbetet inom de naturhistoriska museerna var präglat 
av den äldre aristoteliska traditionens sätt att tänka om organismerna. Däremot 
har forskarsamhället inte haft samma starka inverkan. Den aktuella utvecklingen 
på teoretisk nivå hade jämförelsevis ringa inverkan på utställningens innehåll. 
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Summary

The Great Chain of Being and Evolution: Tbe Permanent Exhi-
bit at the Museum of Natural History in Gothenburg, 1923-68

The permanent exhibits on display in our museums often remain unmodified 
for long periods of time, continuing to have an educational impact on one ge-
neration after the other. One such exhibit is housed in the Museum of Natural 
History in the Swedish trade and industry center of Gothenburg. Built around 
the time of the First World War and situated in a large public park, its architec-
tural style made manifest Swedish national romantic ideals. Inside, the museum 
exhibit mainly displayed an abundance of species from throughout the animal 
kingdom.

Aim and Theory

The present dissertation is a descriptive monograph of the museum´s so-called 
permanent exhibit. Its purpose is to elucidate the origins of the exhibit, its 
structure, and its relationship with contemporary science. The study aims at 
clarifying the relationship between the content of the exhibit and zoological 
theory, society, and the individuals ultimately responsible for the exhibit them-
selves.

The first problem confronting the present author is the fact that the creator 
before designing it had expressed an ideal which was never realized. He wanted 
zoological museum exhibits to be based on the principle of causal relationships, 
thereby following closely in the footsteps of the latest scientific advances. My 
task has thus been to explain why his ideal was never achieved, touching not 
only on questions about museums and science, but about society as a whole and 
its conception of the world around us.

As a study conducted in the discipline of museology, the overall objective of 
this dissertation is to investigate man´s historical relationship with his surroun-
dings. To a large extent, museology is a multidisciplinary branch of knowledge 
influenced by sociology in particular. My theoretical perspective is that in its 
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synchronic aspect science, in accordance with the views of Swedish sociologist 
Thomas Brante, is divided into three levels interdependent upon one another 
to varying degrees theoretical, sociological and psychological. This perspective 
regards science in its own environment, from both above and below; it is both 
a part of society and a system of its own at some remove. In the present study, 
the main issue will be weighing the relative significance of each of these three 
levels.

Method

I have conducted a comparative study of the exhibit in order to discover the 
degree to which the exhibit in Gothenburg should be considered unique or 
whether it came under the influence of contemporary counterparts at other 
museums. I have also related its contents to natural history and contemporary 
biology in particular, and in order to discover the relationship between the 
exhibit and its environment, I have examined currents of thought dominating 
the political and ideological institutions of Gothenburg, including the Church 
of Sweden.

Since the museum was under the management of qualified scientists, I have 
critically scrutinized their statements of intent concerning the content and 
structure of the permanent exhibit. My hypothesis is that museums of natural 
history in general, while indeed scientific institutions, did not enjoy the same 
degree of independence as universities. The reason for this is that the value of a 
museum exhibit was not measured solely or even primarily by scholarly stan-
dards, but rather by the degree of esteem in which they were held by the laity.

The time period covered in the present dissertation runs from its planning 
and construction up until the mid-1960s. In addition to the exhibit, I have also 
studied the architecture of the building itself. Contemporary photographs have 
been an important guide in understanding exactly how the exhibits looked 
throughout the decades. Among the literary sources I have accessed are the 
minutes of meetings, letters, leaflets, annual reports, memoirs and newspaper 
articles.

History of the Gothenburg Museum of Natural History Situated in the very 
heart of the city, the Gothenburg Museum of Natural History was founded in 
1832 and incorporated into a grander encyclopedic museum with branches 
for archeology, history and the fine arts in 1861. In 1904, Leonard Jägerskiöld, 
a senior lecturer at the Department of Zoology at Uppsala University, was ap-
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pointed head of its department of natural history. He was in charge of a very 
small staff, among others a taxidermist and a female preparator.

The already quite extensive collections possessed by the museum were re-
gularly enlarged, with each new acquisition properly accounted for in its an-
nual reports. Vertebrates made up a large percentage of the new acquisitions, 
birds in particular. Species of ocean life from off the west coast of Sweden had 
always been at the forefront of interest since its very inception. Numerous re-
search projects over the years have made use of the museum´s collections of 
regional fauna

In 1911, Jägerskiöld proclaimed that the museum was urgently in need of 
more space in which to house his department, especially its zoological collec-
tions. Two years later, the municipal council made a provisional decision for the 
construction of a new, bigger museum of natural history.

The Community of Gothenburg At this point in time Gothenburg was 
a very prosperous town with a steadily increasing population. Thanks to its 
extensive history of foreign trade, the city had a wealth of contacts located th-
roughout the British Isles and the industrialized nations of Western Europe. In 
1835 a technical college was founded and in 1842 a school for the training of 
elementary school teachers. Public and girl´s schools were opened, and in 1892, 
compulsory education was prolonged to a minimum of six years.

Philanthropy was of great importance in the years around the turn of the 
century. A new college founded in 1891 was financed with the aid of a gene-
rous private donation. In 1907, another philanthropist sponsored the erection 
of a new home for the college and a foundation dedicated to the memory of 
famed naturalist Linnaeus.

However, it was also a time of social conflict caused by distinct class barriers. 
In 1909 a legendary general strike involving over 300,000 workers was held. 
Five years later, the King challenged the power of the parliament, resulting in 
the resignation of the liberal government. A strong, nationalistic atmosphere 
prevailed, nourished among the upper classes by fear of social change and other 
external threats posed by the modern world.

The New Museum and Its Exhibits Construction of the new museum was 
halted on several occasions due to financial crises both during and after the 
First World War, so it was not inaugurated until the summer of 1923. Architect 
Ernst Torulf had designed the museum as a complex of four wings surround-
ing an open courtyard. His choice of building materials and style of decoration 
were all reminders of various elements of Swedish history.
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Back in 1913, Leonard Jägerskiöld had declared that visitors to the exhibit 
were to follow ”the system accepted by science step by step, from the lowest 
species to the most advanced, moving upward along the scale”. The system of 
classification to which it refers was created by influential German zoologist 
Carl Gegenbaur, himself inspired by the research of Charles Darwin. In reality, 
however, conspicuous information signs indicated the classes according to the 
system of Linnaeus, who believed the order of things to have been the work of 
a Divine plan. 

In accordance with Jägerskiöld´s intent, the exhibit was organized along a 
scale, from lesser to greater, which has also been compared to the idea of the 
”great chain of being”, according to which organisms are ranked from the in-
ferior to the supreme, culminating in God, the greatest good. This was an idea 
which had had a great impact on Linnaeus´ way of thinking; in his major work 
Systemea naturae, he attempted to create a chain in which no link was missing. 
One hundred years later, this same chain could serve as the chain of evolution. 
The chain as chief metaphor of the exhibit was however associated with a rec-
tilinear evolution, unlike the branched evolution of Darwinian theory.

As the visitor comes to the end of the gallery of Swedish aviary, there are 
some showcases still intact where a wide variety of well-known species were 
exhibited. Some of these showcases contain domesticated fowl, including spe-
cimens of the common dove, columba timida. Different varieties of this very 
species was used by Darwin in his experiments. Unable to note any of the signs 
of his theory of evolution by variation and selection in nature, he used the 
analogy of domestic animal husbandry instead. Since the exhibit lacked expla-
natory texts, visitors had little chance of noticing the doves among the great 
number of birds on display, let alone understand the pedagogical meaning of 
their variety as illustrative of the forces of evolution as broached by Darwin. On 
the contrary, the doves, together with all the other birds, were placed a little to 
the side and out of the way and regarded as anomalies without a proper place 
in the Linnaean scheme of things.

Furthermore, if the exhibit is to be considered representing a chain, a no-
teworthy inconsistency appears in the form of the many small zoogeographic 
maps displayed in the hall of mammals. These maps show the distribution of 
species and genera based on the theory of an evolution with branches, not one 
which builds a chain or scale. Either way, it is all moot; as a result of the lack of 
instructive texts, examples of the modern biological approach to nature were 
lost on the visitors.
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The Linnaean Tradition

The exhibit housed in the Gothenburg Museum of Natural Science belongs 
to the tradition dominant among its contemporary counterparts. The legacy of 
Linnaeus could be seen in the great museums of London and Berlin as well as 
in the Museum of Natural History in Stockholm. Why was this tradition still 
preeminent? The present author proposes that a certain mode of thinking had 
been found congenial to musuem work. Scientifically-active museums contain 
tremendous collections and have ongoing access to an immense number of 
new items. Identifying and classifying each and every object was the museum´s 
main task, one which was associated with so-called ”Aristotelian” thought. 
In the life sciences, there are two distinct traditions, the Aristotelian and the 
Galilean. According to the former, efforts to explain are connected with teleo-
logical thinking, while the latter advocates a causal or mechanical method of 
explaining or predicting phenomena. Natural history followed the intentional 
nature of evolution, while physiology and experimental biology followed ex-
planations based on immediate causality.

The Linnaean tradition was based on a disciplinary theory over a century 
and a half old whose content was no longer influenced by internal or external 
factors. Its survival in the museum was however dependent on substantial sup-
port from the community. Interest in maintaining this tradition was powerful in 
a time haunted by social instability and insecurity. By mobilizing nationalistic 
forces, not only the upper classes but also much of the lower-middle class could 
call for unity. The heritage of Linnaeus was a powerful tool in these endeavors. 
A museum based on the legacy of the great Swedish naturalist could also be 
regarded as a temple of national memory.

Even the pious Linnaean worldview suited Gothenburg society, since there 
remained a hostile attitude toward the materialism of modern science, not the 
least in clerical circles. Gothenburg College was also a stronghold of idealistic 
philosophy, which regarded natural science a threat because of its determinism.

Jägerskiöld and the Crisis of Darwinism Leonard Jägerskiöld was also forced 
to confront problems of scientific theory. In 1903, before being appointed head 
of the museum, Jägerskiöld had made some interesting statements of princi-
ple. He declared that zoological exhibits should not merely be descriptive but 
be modelled on modern, causality-based science. Furthermore, museums were 
obligated to keep up to date with advances in scientific research and reflect 
them in their exhibits. This ambition had grown difficult to live up to as the 
theory of evolution became a bone of contention among biologists themselves. 
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No one doubted the theory itself, but rather the forces that lay behind it. With 
the rise of genetics, the theory of evolution entered a new phase and natural 
selection was beginning to be dismissed by many leading scientists. Darwinism 
had perceived external similarity as evidence of heredity, but now geneticists 
had discovered that similarity and heredity did not necessarily correspond.

After leaving the university, Jägerskiöld became socialized into a different 
mode. In his capacity as museum curator, he was not bound by one particular 
theoretical paradigm. He may also have felt that following strictly in the foots-
teps of the advances of science had lost some of its relevance. Being in charge 
of the museum and its collections seems to have compelled him to assume a 
more pragmatic attitude.

The permanent exhibit of the Gothenburg Museum of Natural History 
was left almost entirely unmodified until around 1950, when a new didactic 
method was implemented, one which introduced explanatory texts, often in 
combination with instructive images. The most important change of all, howe-
ver, was the installation of two, large signs at the entrance to the exhibit, one 
representing the family tree of the animal kingdom, the other a chronology of 
evolution. Together, they announced to the visitor that the modern theory of 
evolution was the foundation upon which the exhibit they were about to visit 
was based.

The metaphor of the family tree established that evolution was to be regar-
ded as a course of events with many branches reaching out in many different 
directions. This is significant insofar as at that point in time, biologists had fi-
nally come to an agreement about the theory, and Darwinism reemerged as a 
guiding force in the field. In 1940, Julian Huxley edited the anthology The New 
Systematics including contributions from all aspects of biologícal sciences, and 
two years later published his own, comprehensive survey, Evolution: The Modern 
Synthesis.

By the 1950s, Sweden had become a comparatively secularized society 
whose citizens were free to choose whether they wished to remain members of 
the national church. The charter of Gothenburg College was upgraded to uni-
versity status and it now included a faculty of medicine as well as a department 
for biological research and education. Still, even with these eventful changes, 
few alterations were made in the museum´s permanent exhibit. Particularly 
noteworthy was the fact that despite the new signs announcing evolution as the 
guiding force of biology, the theory had no impact on the display itself. There 
were still no examples of variation or selection, the main elements of the theory 
of evolution.
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Theoretical, Sociological and Psychological Levels 

In attempting to assess the significance of theory, sociology and psychology 
on the present subject, theory does not stand out as a driving force behind the 
creation of the exhibit in 1923. Novel theoretical tendencies had little impact 
on its content. In fact, the problematic situation in which evolution found it-
self seems to have hampered it from having any influence. Instead of modern 
theory founded on the principle of causal connection, Aristotelian inductive 
reasoning had guided the design of the exhibit. The impact of society may have 
been derived from influential groups wishing to uphold the Linnaean legacy, 
regarded as a unifying force in a socially and politically divided nation. The 
”chain motif ” of the exhibit was interpreted as representing rectilinear progress, 
and was congenial with the ideas of liberal politics, well represented among the 
members of the museums board of directors.

As a museum curator, Jägerskiöld does not emerge as an innovator. His chief 
ambition in this respect was restricted to the construction of dioramas, an in-
novation reflecting the proto-ecological ideas of his time. Even in the 1950s, 
attempts to modernize the exhibit were surprisingly modest considering the 
degree of agreement among biologists about the theory of evolution and the 
emancipation of science in general. A later curator Bengt Hubendick, seems to 
have felt inhibited by the established exhibit and the constrictions of the inte-
rior architecture of the exhibition halls and galleries. 

Translated by Stephen Fruitman
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Ordförklaringar

Accession tillskott av föremål till en biblioteks- eller museisamling.

Agar-agar, agar  ett slags gelbildande polysackarider. Agar bildar med vatten 
ett geléartat stoff som smälter vid hög temperatur och stel-
nar när temperaturen sänks. Agar är bekant främst för sin 
användning inom mikrobiologin.

Anatomi läran om organismernas form och byggnad.

Allopatrisk  Allopatrisk eller geografisk artbildning, splittringen av en 
population i två eller flera underpopulationer orsakad av 
en geografisk barriär följd av en evolutionär divergens som 
med tiden leder till att populationerna utvecklas till olika 
arter.

Art den grundläggande enheten inom systematiken, bestående 
av en population eller serie populationer av nära besläktade 
och snarlika organismer.

Darwinism evolution genom naturligt urval, Charles Darwins och Al-
fred Russel Wallaces teori. Processens moderna tolkning 
kallas neo-darwinism; den inbegriper allt vi lärt om evo-
lutionen från genetik, ekologi och andra vetenskapsgrenar. 
Darwinism har dock ofta varit ett mindre precist begrepp, 
synonymt med idén om en evolution överhuvudtaget.

Descendensteorin (även transmutationsteorin) den biologiska teori som an-
tar ett släktskapsförhållande mellan alla levande varelser som 
finns eller funnits på jorden.

Entomologi läran om insekterna

Evolution utveckling av olika livsformer.  

Faunistik  läran om ett områdes fauna och de ingående djurarternas 
utbredning. 

Fylogenetisk som avser utvecklingshistorien hos en art.

Fylogeni en arts utvecklingshistoria.
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Fysikoteleologisk efter Thomas av Aquinos femte gudsbevis: av naturens ända-
målsenlighet dras slutsatsen om förekomsten av en gudomlig 
skapare. Synonymt förekommer fysikoteologisk (jämför eng-
elskans natural theology): studiet av naturen i syfte att finna 
belägg för den makt och visdom som Skaparen planerade 
världen med.

Histologi läran om kroppens vävnader. 

Hybrid avkomma efter föräldrar som tillhör skilda arter eller varie-
teter.

Nematoder vetenskapliga namnet på stammen rundmaskar.

Paleontologi vetenskapliga studiet av fossil och samtliga aspekter av ut-
döda livsformer.

Selektion naturligt urval.

Släkte inom systematiken en rang mellan art och familj; flera när-
stående arter bildar ett släkte, och flera släkten bildar en fa-
milj.  

Systematik  det vetenskapliga studiet av de olika kategorierna och de 
skilda formerna av organismer samt förhållandena dem 
emellan.

Taxon en grupp av organismer som tillhör en särskild rang inom 
systematiken, till exempel familj, släkte eller art.

Taxonomi  det teoretiska studiet av klassifikation, dess grunder, prin-
ciper, tillvägagångssätt och regler. Engelskans taxonomy är 
emellertid även synonymt med ren systematisk praktik.

Transmutationsteori se Descendensteori.

Klassifikation  verksamheten att ordna organismer i grupper (eller serier) 
på grundval av deras likhet eller släktskap.

Klass inom systematiken en grupp av arter med gemensamt ur-
sprung, rankad ovanför ordning; det vill säga en klass består 
av flera ordningar.

Morfologi vetenskapen om levande varelsers form och byggnad.

Varietet en systematisk enhet underordnad arten och i vissa avseen-
den avvikande från artens normala egenskaper. 

Zootomi djuranatomi.
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