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Abstract 

The purpose of the pre sent dissertation is to study the relationship between travel as a form of knowledge 
and the natural history p ursued at the Royal Academy of Science during the period 1790-1840. Primarily, 
this dissertation deals with the perceptio n of travel as a form of knowledge which existed at the Royal 
Swedish Academy of Science, though a number of selected journeys are used to illustrate the era's shifting 
perceptions on travel. 

Chapter One compares two variants of scie ntific travel, Linnean and Humboldtian. While the 
Linnean saw single objects, the Humbold tian saw "th e whole" in the form of places. Pla ces became the 
new study objects and the conditions reigning there were assumed to explain the special characteristics of 
the objects. This is what is implied by the "p lace's glance". 

Chapter Two provides an historical bac kground to the subsequent deb ate about the theory and 
practice of s cientific travel by scrutinizing works from the apodemic handbook genre. The purpose of 
apodemics was to make travel a method for the disciplined, systematic gathering of knowledge, which was 
achieved by organizing all aspects into categories.. 

In Chapter Three, the natural history of the day is understood as a multipl icity of research 
traditions with a common object of study - the specimens found in the three kingdoms of nature. A 
number of models of scientific collection which were ap plied by the Academy around 1800 are analyzed. 
The correspondent model using local amateu r collectors is contrasted with the model of the travelling 
professional scientist. The greatest problem of the travel model was the " route problematic", engendering 
a haphazardness in the collection of facts and specimens. 

In Chapter Four, the relationship between travel and the the ories of natural history of the age is 
investigated through a case study of Göran Wahlenberg's travels in 1800-1810. As a result of the insights 
Wahlenberg achieved during his travels in the mountain regions of the land, the new botanical sub-
discipline of plant geography was established. This demanded travel, since it was based on observations of 
the plants' spatial relationships to one another and measurements of other specific spatial phenomena, 
such as climate. Wahlenber g saw complex, multifacetted agg regates of plants and vegetatio n, where the 
Linnean only discerned separate species. Herein lies the meaning of the "place's glance". 

Chapter Five analyzes the botanical journeys undertaken by the Academy between 1820 (when a 
travel gran t was instituted) and 1840. Patriotic and ut ilitarian arguments for domestic travel combined 
with their results lent scientific travel a new status at the Academy. 

Chapter Six deals with zoological travel during the same period. The main figures are the 
curators of the Swedish Museum of Natural History, J. W. Dalman and B. F. Fries, who formulated the 
zoological travel policy of the Academy. The needs of the museum dictated that the travellers focus on 
Sweden and Scandinavia, primarily the "Western seaboard", which included Bohuslän and the Norwegian 
Atlantic coast, and Norrland. The specif ic needs of marine biology forced Fries to develop new travel 
practices. Fries' establishment of a provisional research station for year-round zoological research was an 
important historical break through. His idea of outfitting sea-going vessels as mobile research stations 
also prefigures the future development of polar travel later in the century. 

Keywords: travel, apodemics, natural history, Royal Swedish Academy of Science, Swedish Museum of 
Natural History, plant geography, zoology, Linnaeus, Göran Wahlenberg. 
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Förord 

Under alltför många och långa år har jag varit sysselsatt med den här 
avhandlingen. Ämnesvalet torde förvåna den som något känner mig. 
Naturvetenskaper s om naturalhistoria, eller med dagens terminologi biologi, 
tillhör inte mina starkare sidor. Resor tycker jag verkligen illa om då resans 
olägenheter enligt min mening alltid är fler än dess förtjänster! Jag bör därför 
betraktas som en stationär "armchair traveler" av det slag som 1700-talets 
recensenter av reselitteratur så gärna förlöjligade. Även om jag numera 
åtminstone vet lite om resans teori och metod undviker jag sorgfälligt att 
praktisera denna kunskap! Kanske har läsandet av alltför många apodemiska 
traktater fått mig att misströsta både om resans möjligheter och nytta. Trots 
dessa försvårande omständigheter blev det till slut ändå en avhandling om det 
svenska naturalhistoriska resandet under tidigt 1800-tal. Ingen är mer förvånad 
över det än undertecknad. 

Förtjänsten för det är nu inte enbart min, långt därifrån. Jag vi ll i första 
hand tacka mina båda handledare, professor Sverker Sörlin och professor 
Ronny Ambjörnsson, för deras stöd i arbetet och i synnerhet för deras många 
konstruktiva kommentarer till och strykningar i mina mångordiga utkast. 
Ronnys glada uppmaning i korridoren: "Det är bra! Skriv på!" har ibland 
faktiskt fått mig att göra just detta! Men inte alltid förstås. Avhandlingsarbetet 
har bedrivits inom det av Sörlin ledda forskningsprojektet "Resan som 
kunskapsform, 1650-1880". Ett tack går til l Thorsten Nybom och Rådet för 
forskning om universitet och högskolor, som finansierade projektet. 

Jag vill i detta sammanhang också tacka de av mina ko llegor och vänner 
som hjälpt till med en sista korrekturläsning: Sofia Åkerberg, Anders Öckerman, 
Erland Mårald, Henr ik Lång, Björn Olsson, Lena Eskilsson, Kjell Jonsson, Per 
Wisselgren, Torkel Molin och Marianne Laimer. Tack även till övriga kollegor 
som kommenterat tidigare utkast. Ett extra varm t tack går till Anders Kjellberg 
som i sista minuten och med en otrolig uppfinningsförmåga och entusiasm 
gjorde ett bokmanus av mina sluskiga avhandlingsavsnitt. Mina långvariga 
rumskamrater Björn Olsson och Richard Pettersson skall också ha ett tack för att 
de så tålmodigt stått ut med den otroliga röra som jag skapa r omkring mig. Vår 
oumbärliga institutionssekreterare Kristina Adolfsson-J acobsson tackas för det 
fina bistånd hon gett mig under hanterandet av allehanda praktikaliteter i 
samband med disputerandet. 

Jag vill också tacka personalen vid Umeå universitetsbibliotek som alltid 
lyckats med att gräva fram de obskyra tyska avhandlingar jag behövt 
konsultera under mitt skrivande. De har också visat ett förvånansvärt stort 
tålamod med en ovanligt slarvig och senfärdig låntagare. Ett varmt tack går 
också till Urban Wråkberg, Christer Wijkström och Julia Lindkvist vid Centrum 
för Vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien för deras hjälp med 
arkivmaterialet. 

Slutligen vill jag tacka min familj för deras stöd under de här åren. 

Pär Eliasson 





1. Inledning 

I. Inledning 

Preludium: Platsens blick 

Om man den 6 september år 1734 ögnat igenom det senaste numret av d en 
tyska lärda tidskriften Hamburgische Berichte von neuen gelehrten 
Sachen, så hade man kunnat läsa följande: 

Ty om praeses såg en by var det icke nödvändigt att alla redo dit, utan blott 
geografen skickades dit. Upptäckte man under vägen en egendomlig sten så fick 
mineralogen, såg man en ovanlig växt eller en märkvärdig insekt botanikern eller 
zoologen stiga av hästen, taga den med sig och på kvällen, vid författandet av 
protokollet, ha den i beredskap jämte uppgift om platsen. Så förfors 
genomgående, och praeses behövde blott under färden påminna envar vad han 
skulle anteckna i sin dagbok.1 

Den som redogör för denna resemetodik är ingen mindre än den 
vetenskaplige resenären Carl von Linné. Han beskriver här hur en av 
honom ledd naturalhi stori sk "resesocietet" arbetat under en resa genom 
Dalarna. Enligt sådana principer k unde alltså ett vetenskapligt reseföretag 
organiseras vid denna tid. Linnés naturalhistoriska resor, i synnerhet de 
senare landskapsresorna, anses ha haft ett stort inflytande ö ver det svenska 
vetenskapliga resandet. De resedagböcker som blev resultatet av de 
sistnämnda resorna påstås ocks å ha varit mön sterbildande för den svenska 
reselitteraturen.2 

Linnés beskrivning av "resesocietetens" arbetsmetodik ingår i en i 
vårt land föga känd metodisk-teoretisk kunskaps tradition - den 
apodemiska.3 Denna avhandling kommer i synnerhet att ägna sig åt det 
centrala apodemiska problemet, nämligen frågan om hur man skall kunna 
göra resandet till en egen kunskapsform. Med kunskapsform mena r jag en 
metod för skapandet av ny vetenskaplig kunskap. Den utmaning alla 
apodemiker mötte är följande: På vilket sätt kan en svårkontrollerad och av 
slumpen styrd verksamhet som en resa vetenskapliggöras? Hur kan den na 
vetenskapliga praktik som innefattar rörelse i rummet ge s en åtminstone 
vetenskapsliknande utformning? 

1 Det tyska origin alcitatet finns i Hamburgische Berichte von neuen gelehrten Sachen nr LXXI 
(6/9 1735), 588-589, se även facsimile i Linnaeus im Auslande: Linnés gesammelte 
Jugendschriflen autobiographischen Inhaltes aus den Jahren 1732-1738, ed. Felix Bryk 
(Stockholm, 1919), 110-11. Den svenska översättningen finns i Carl von T-inné, Linnés Dalaresa: 
Iter Dalecarlicum, ed. Arvid. H. Uggla (Stockholm, 1953), 160. 
2 Om det linneanska resandets institutionsliknande former skriver Gunnar Eriksson i "Rudbeck och 
Linné - enmansinstitutioner", i Kunskape ns trädgårdar: Om institutioner och institutionaliseringar 
i vetenskapen och livet (Stockholm, 1988). Om hans litter ära be tydelse som reseberättare skrev 
redan Knut Hagberg, Carl Linnaeus (1939), 2 uppl. (Lund, 1978), 114-128. Se även Rolf Hillman, 
Svensk prosastil under 1700-talet: Dalin - Linné - Gustaviansk talekonst, Skrifter utgivna av 
Nämnden för svensk spr åkvård 42 (Stockholm, 1970), och Linnés språk och stil: Studier i Linnés 
svenska författarskap, ed. Sigurd Fries (Stockholm, 1971). 
3 Om apodemiken Justin Stagi, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550-1800 (Chur, 
1995). För y tterligare referenserpå området, se kap. II i denna avhandling. 
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Platsens blick 

I mycket är min historia också en berättelse om hur det 
vetenskapliga betraktandet av omvärlden förändrades. Ögats primat som 
instrument var genom gående under hela epoken, tekniska hjälpmedel som 
kikare och mikroskop var endast instrument som ökade ögats räckvidd och 
precision. Min avhandling vill beskriva h ur ett nytt sätt att se på omvärlden 
uppstår. Detta nya betraktelsesätt som uppstår har jag i denna avhandling 
kallat för platsens blick. Den kan förstås som ett helt nytt sätt att 
kategorisera och beskriva världen på. 

Den tyske filosofen Ludwik Fleck utvecklade redan på 1940-talet 
intressanta tankar kring problemet med den selektiva perceptionen. 
Seendet är alltid bestämt av vad man ha r förutsättningar för att se. Detta är i 
sin tur beroende av en mängd individuella omständ igheter och viktigast är 
den vetenskapliga skolningen. Det betyder att där 1700-talets resande 
naturalhistoriker ser en viss sak på en plats så ser hans efterföljare under det 
påföljande seklet antagligen något helt annat på exakt samma plats. Jag 
menar att man kom att läsa naturen och landskapet, dvs platserna, på e tt 
annorlunda sätt innan m in undersökningsperiod var till ända.4 

Detta nya seende kan också problematìseras utifrån en annan aspekt. 
Skillnaden mellan ett universellt och lokalt seende är ännu ett intressant 
problem att undersöka . Detta anknyter nära till vad man kan beskriva som 
centrum- och periferiförhållanden inom vetenskapen. Detta står också i e tt 
intimt samband med frågor om kontr oll över vetenskapen och i synnerhet 
över dess slutresultat. De båda naturalhi storiska sätt att se på omvärlden 
som jag diskuterar i denna avhandling, den linneanska blicken och den 
humboldtianska, är båda universella i den meningen att de går att tillämpa 
överallt. Men medan lokala förhållanden är av underordnad betydelse för 
linneanen så är de mycket betydelsefulla för humboldtianen. Det innebär 
dock inte att en lokal, men icke-vetenskapligt skolad betra ktare, har nå got 
tolkningsförträde framför en ditrest naturalhistoriker, snarare tvärtom! 

Jag skall nu försöka konkretisera denna förändring i det 
naturalhistoriska seendet ytterligare. Låt oss gå tillbaka till linnécita tet från 
1734. I det finns ett antal stickord som är viktiga: "egendomlig", 
"ovanlig", "märkvärdig". Dessa ord anger vad det är som det skall läggas 
märke till, insamlas och beskrivas, dvs. ses på en plats. Det som skall 
uppmärksammas är det avvikande, det för vetenskapen okända. Linné 
förefaller visserligen ha en blick för vad som är viktigt på en plats i n ågon 
mening, men platsens blick enligt min mening saknar han. Hans seende är 
istället universellt, taxonomiskt och egentligen icke-spatialt på ett sätt som 
är typiskt för 1700-talets systematiska anda. I citatet anges vidare en 
arbetsmetodik som innebär en för tiden ovanlig specialisering, med en 
överordnad expeditionsledare och mer specialinriktade underhuggare. 
Praeses, alltså Linné själv, övervakar och kontrollerar arbetet, han är 
identiskt med den i citatet till synes allseende och allvetande "man" som i 

4 Lud wik Fleck, 'To Look, To See, To Know", i Cognition and Fact: Materials on Ludwik Fleck, 
eds. R.S. Cohen & T. Schnelle (s.l., 1986). Flecks artikel är dock frå n 1947. Se även idem, 
Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och 
tankekollektiv (1935), sv. övers. (Stockho lm, 1997). 
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I. Inledning 

varje ögonblick tycks se vad som är viktigt på just den plats eller punkt i 
rummet och tiden som expeditionen vid ett visst tillfalle rör sig igenom. 

Vidare står det att objekt skulle tas med hem. Med det menas att 
specimen, eller naturalier skulle samlas in. Dessa ting hade främst en 
funktion som bevismaterial. Specimen åter-visade det intressanta man en 
gång sett så att det kunde ses igen, förutsättningen för att bestående 
kunskap skulle kunna uppstå. Men vid detta återseende var tingen tagna ur 
sitt platsbundna sammanhang, förflyttade från den plats o ch den tid där de 
först visade sig. Tingen hade överförts till ett nytt ställe, ett 
kunskapscentrum av något slag, en plats där kunskap ackumulerades. 
Kunskapen därstädes var basera d på samlingar av objekt insamlade i fält, 
vilka re-presenterade eller åter-visade en materiell verklighet.5 

Ett viktigt svenskt kunskapscentrum av detta slag var den Kungliga 
Svenska Vetenskapsakademien och det Naturhistoriska Riksmuseet, båda 
belägna i Stockholm. Dessa vetenskapliga inrättningar rymde just sådana 
samlingar som kan betrak tas som former av materialiserad kunskap. De här 
båda centrala organisationerna s insatser för det svenska naturalhi stori ska 
resandet alltifrån Linnés tid kommer också att vara föremål för analys i 
denna avhandling. 

Åter till linnécitatet ovan. Vad gjorde att de utvalda tingen kunde 
ses? Varför stack de ut från sin omgivning? Varför var de med Linnés eg na 
ord "egendomliga"? Lösningen på detta kontextuella problem för 
resenären var att redogöra för de omständigheter under vilka 
bevismaterialet ursprungligen iakttagits. Uppgiften om fyndplatsen, som det 
också talas om i citatet ovan, var viktig av den orsaken. Möjligen var den 
viktig även av en annan anledning. Den som t. ex . tvivlade på en växts 
förekomst på en viss plats kunde själv åka dit och söka efter den. 
Reseberättelsen kan därför också läsas som ett vittnesmål om lokala 
omständigheter, den berättar om olika platsers karaktärer; läser man den 
förstår man varför vissa objekt stod ut från de övriga på en plats. 

Reseberättelsens lämpliga utformning berörs också i citatet, den 
skulle skrivas i form av en dagbok. Dagboken är den litterära och 
dokumentära form som bäst avspeglar resan som strukturerad rörelse i 
rummet Tydligen skulle dagboksskrivandet göras enligt en 
"tvåboksmodell", varje deltagare hade sin individuella dagbok som varje 
kväll avstämdes mot "protokollet", vilket var Linnés egen överordnade 
fältdagbok. I denna avhandling kommer jag därför också att 
uppmärksamma olika former av berättande, olika dokumentationsmetoder 
och debatten kring den för resandet lämpligaste publikationsformen. 

Låt oss lämna denna formulering av den linneanska apodemiken med 
en annan viktig fråga: Kunde "det vanliga" eller det icke "egendomliga" 
någonsin vara av betydelse för naturalhistorien? 

År 1811 kunde man i uppsatsen "Rön om springkällors temperatur 
och växternas förhållande uti rikets norra provinser anstälda i afsigt att 

5 Om detta seende skriver Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and 
Engineers through Society (Cambridge, MA, 1987), 220-222. 

- 1 3 -



Platsens blick 

bestämma klimatet", publicerad i Kongl. Vetenskapsakademiens nya 
handlingar, läsa följande: 

Då man betraktar en orts vegetation i det hela och i geografisk afsigt, så förtjena 
alltid de allmännaste växterna största uppmärksamheten, och de sällsyntaste böra 
knappt vinna något afseende. Hvarje växt som anses för sällsynt af ortens 
Botanister intager visserligen ett utomordentligt ställe, hvilket utgör ett undantag 
från ortens allmänna beskaffenhet, och således bevisar nästan intet angående 
landets alstrande kraft i det hela. Det är således lika öfverensstämmande med 
ändamålet som nödvändigt i anseende till en resandes brist på tid att uppsöka 
annat än ymnigt förekommande växter, då jag sätter hvarje växts gräns där d en 
upphör att vara temligen allmän.6 

Tiden verkar ha ömsat skinn. Den som skrivit detta är en av 
huvudpersonerna i denna avhandling, Göran Wahlenberg, en man som 
betraktade sig själv som den siste linneanen.7 Den siste linneanen kan lika 
gärna sägas vara den förste svenske växtgeografen och humboldtianen. 
Men Linné och Wahlenberg var ändå båda verksam ma inom en och samma 
vetenskapliga tradition, nämligen naturalhistorien, en vetenskap vars 
karaktär kommer att diskuteras längre fram i denna avhandling. 

Vad intresserade sig denne humboldtske naturalhistoriker för? Låt 
oss se närmare på citatet ovan. Hans undersökningsobjekt verkar inte vara 
enskilda nya arter, inte de många linneanska "mär kvärdigheterna". Istället 
för att som linneanen se sinsemellan oberoende och enskilda objekt där ute i 
fält observerar Wahlenberg snarare helheter, eller med dagens språkbruk 
växtaggregat, det han själv kallar för "en orts vegetation i det hela". 
Wahlenberg sade sig också, i motsats till Linné,främst vara intresserad av d e 
allmännaste eller typiska artern a på e n plats. Det var endast de som kunde 
berätta om den lokala vegetationens struktur och karaktär.8 Hans tanke var 
att efter det att man identifierat de typiska arterna och förstått hur de levde 
samman så kunde man utröna olika platsers alstrande förmågor, viktiga 
kunskaper för potentiella nyodlare t. ex. i Lappmarken. Dessa typiska arter 
kunde avslöja mycket om platsens klimat och övriga växtvillkor, de kunde 
fungera som indikatorarter för odlaren. Det även för botanikern, om t.ex. 
granen dominerade som trädslag på en ort, sade denna omständighet 
mycket om vilka andra arter man kunde förvänta sig att finna på orten, 
vilket underlättade för den resande botanikern. 

6 Göran Wahlenberg, "Rön om spring källors tem peratur och växternas förhållande uti rikets nona 
provinser anstälda i afsigt att bestämma klimatet", i Kongl. Vetenskapsakademiens nya handlingar 
1811,23-24. 
7 Titeln på Wahlenbergs självbiografi lyder "Biographiskt utkast. Ett historiskt bidrag till 
Linneamsmens i sitt fäder nelands högre nordeller förnyad granskning af en Linne ans äldre och nyare 
erfarenheter under en lång lefnad", Uppsala universite tsbibliotek, Handskriftsavdelningen, Göran 
Wahlenbergs samling, X304. Se även kap. IV i den na avhandling. 
8 Malcolm Nicolson skriver angående detta: "The student of vegetation, on the other h and, studies a 
collective phenomenon, produced by many species togeth er. The characteristics of vegetation aie 
produced not only by the p resence or absence of particular species, but by the diff erent growth forms 
of the constituent plants and their relative abundances, i "Alexander von Hum boldt, Humb oldtonian 
Science and the Origins of the Study of Vegetation", i History of Science 25: 2 (1987), 167-8. 
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Wahlenberg fokuserade sin vetenskapliga blick på helheter, hans 
undersökningsobjekt var inte enstaka arter utan iställe t vegetationer, dvs en 
mängd arter vilka levde i samspel med varandra och med naturens krafte r på 
en bestämt avgränsad plats. Vegetationen är alltså detsamma som 
växtligheten betraktad i "geografisk afsigt", det betyder utfrån uttalat 
rumsliga aspekter. Wahlenberg besitter därför i sanning vad jag menar med 
platsens blick. För honom är i själva verket alla tänkbara aspekter på ett 
rum och dess vegetation lika viktiga. Han lyfter blicken från 
"noviteterna"och deras morfologiska karakt eristika för att istället försöka 
fånga ett helt rums karakteristika med ån syntetiserande blick. Wahlenberg 
ser därför landskapet på ett nytt sätt. Han är den förste svenske 
naturalhistoriker för vilken landskapet såsom rum betrakt at blir till det 
egentliga undersökningsobjektet. 

Med Wahlenberg får vi en svensk representant för den holistiska 
botaniska subdisciplinen växtgeografi, vilken vid denna tid höll på att 
formera sig även internationellt. I denna avhandling är Wahlenberg en helt 
central gestalt. Jag betraktar honom som en innovator inom det svenska 
naturalhistoriska resand et och samtidigt som en nydanare för den svenska 
naturalhistorien såsom vetenskap. Därför har jag gett honom ett eget 
kapitel, i vilket hans utveckling från rättro gen linnean till en något försiktig 
reformator av den svenska naturalhistorien ingående skildras. Wahlenberg 
är dock inte unik, han hade ett antal samtida utlä ndska kollegor, mest känd 
bland dem är växtgeografen Alexander von Humboldt, vilken också ges ett 
betydande utrymme i samma avhandlingskapitel. 

Jag undrar även om de parallella omdaningarna vad gäller resandet 
och naturalhistoriens vetenskapliga innehåll inte utgör två sidor av samma 
mynt? De inomvetenskapliga förändringar som äger rum inom 
naturalhistorien under min undersökn ingsperiod, dvs åren 1790-1840, kan 
enligt min mening ha uppstått genom ett intrikat samspel mellan teorier, 
metoder och faltpraktiker. Min avhandlings fokus är dock främst riktat mot 
den naturalhistoriska resans praktik och i synnerhet mot tidens 
föreställningar om hur dessa faltpraktiker borde utformas. Jag kommer att 
mer ingående diskutera det viktiga begreppet praktiker längre fram i detta 
kapitel. Det är alltså denna vändning inom det svenska naturalhistoriska 
resandet och Wahlenbergs betydelse för denna utveckling som behandlas i 
kapitel IV. Den nya reseformens fortsatta implementering kommer att 
diskuteras i de följande kapitlen som handlar om den centrala inrättningen 
Kongl. Vetenskapsakademien och dess stöd till resandet under åren 1820-
40. 

Val av undersökningsperiod 

Den tidsperiod som avhandlingen omfattar är den mellan 1790, då den siste 
av Linné utsände naturalhistorikerna, Carl Peter Thunberg, återvänt hem 
och börjat publicera sig, oc h år 1840, då initiativ tas till de första svenska 
vetenskapliga expeditionerna. Det är det efterlinneanska ensamresandets 
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hittills fö ga uppmärksammade epok som jag skriver om. Tidsepoken är 
överlag styvmoderligt behandlad i svensk vetenskapshistorisk forskning, 
det gäller då både forskningen kring vetenskapliga inrättningar som 
Vetenskapsakademien och undersökningar av forskningsområdet 
naturalhistoria. Studier av resan som vetenskaplig praktik under epoken 
saknas så gott som helt och hållet. Min studie avser därför att bidr a till at t i 
någon mån fylla dessa luckor i forskningen. 

Men något har det ändå skrivits. Låt mig därför skissera den 
hittillsvarande forskningen inom de områden som min avhandling berör . Här 
tänker jag nöja mig med räkna upp de viktigaste arbet ena; mindre fallstudier 
och detaljundersökningar lämnas tillsvidare därhän, men kommer att nämnas 
längre fram där jag finner det relevant. 

Kungl. Svenska Vetenskapsakademien är ett viktigt fokus i 
avhandlingen. En av avhandlingens huvuduppgifter är att undersöka 
denna vetenskapliga institutions betydelse för resandet under epoken. Sten 
Lindroths omfattande arbete Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens 
historia 1739-1818, I-II (1967) skildrar Akademien och dess liv under 
första halvan av min undersökningsperiod. Den kompletteras dock väl på 
vissa områden av Sven Widmalms innehållsrika avhandling Mellan kartan 
och verkligheten: Geodesi och kartläggning 1695-1860 (1990). Ett äldre, 
men fortfarande oumbärligt arbete över Akademiens systerinstitution, och 
avknoppning, Riksmuseet, är Nat urhistoriska Riksmuseets historia: Dess 
uppkomst och utveckling (1916).9 Vad gäller epokens naturalhistoria är 
Gunnar Erikssons avhandling Elias Fries och den romantiska biologin 
(1962) ännu mycket läsvärd. Densammes Botanikens historia i Sverige 
intill år 1800 (1969) har lämnat nyttiga uppgifter om naturalhi stori ens 
tillstånd i början av min undersökningsperiod.10 

Ovanstående fem titlar kan karakteriseras som brett upplagda 
översiktsverk, antingen de nu är institution shistoriker som Lindroths arbete 
eller disciplinhistoriska verk som Erikssons båda monografier. Samtliga 
ovannämnda arbeten, utom Widmalms, tillkom i en period då 
historieskrivningen på området ännu ej hade utvecklat några egentliga 
teoretiska infallsvinklar på sitt studieobjekt. I synnerhet Lindroths stora 
historik bör istället läsas som en bred inventering över de olika områden 
som Akademien ägnade sig åt. Att des s stöd till resandet då inte ges något 
större utrymmme och inte heller görs till föremål för någon samlad 
beskrivning är begripligt. För övrigt finns det ett antal mer teoretiskt hållna 
fallstudier vilka ägnas epokens internationella naturalhistoria och dess olika 
institutioner, de kommer att presen teras längre fra m i avhandlingen där d et 
är relevant . Ett av syftena med min avhandling är att undersöka om de 

9 Sten Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia 1739-1818 I-II (Stockholm, 
1967), Sven Widmalm, Mellan kartan och verkligheten: Geodesi och kartläggning 1695-1860, 
Institutionen for idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Skrifter, nr 10 (Uppsala, 1990), 
Naturhistoriska Riksmuseets historia: Dess uppkomst och utveckling (Uppsala, 1916). 
10 Gunnar Erikss on, Elias Fries och den romantiska biologin, Lychnos-Bibliotek 20 (Uppsala, 
1962), och idem, Botanikens historia i Sverige intill år 1800, Lychnos-Bibliotek 17:3 (Uppsala, 
1969). 
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föreställningar om naturalhistorien som dessa nyare arbeten fört fram även 
kan tillämpas på svenska förhållanden. 

Än magrare är litteraturen kring tidens svenska naturalhistoriska 
resande, mitt e gentliga undersökningsområde, vilket praktiskt taget inte 
studerats alls. Om det linneanska resande som föregår min 
undersökningsperiod finns ändå en del skrivet. Sten Lindroth har 
översiktligt redogjort för de linneanska resande apostlarna i sitt ovan 
nämnda arbete oc h Gunnar Eriksson ha r behandlat linneanerna s resor i sin 
botanikhistoria. Den senare tar me r fasta på de naturalhistoriska inslagen i 
denna reseverksamhet än Lindroth.11 Det linneanska resandet har senast 
utretts av Sverker Sörlin i ett antal artiklar, dels i "Scientific Travel - The 
Linnaean Tradition", i Science in Sweden: The Roya l Swedish Academy of 
the Sciences 1739-1989 (1989), dels i "Apostlarnas gärning: Vetenskap 
och offervilja i Linné-tidevarvet", Svenska Linnésällskapets årsskrift 1990-
91. Sörlin har i samarbete med Otto Fagerstedt mer populärt behandlat temat 
i "Och frågas orsaken till allt: Ett textcollage om Linnés lärjun gar och deras 
resor", Artes (1990) och i "Det är ledsamt att vara ämbetsman: Ett 
biografiskt collage över Anders Sparrman - resenär, botanist och 
magnetisör i upplysningens sista dagar", Artes (1991).12 Denna litteratur 
behandlar alltså det svenska vetenskapliga resande som bedrevs innan min 
undersökningsperiod tar sin början. Den är ändå relevant för den som vill 
teckna utgångsläget utifrån vilket det nya naturalhistoriska resandet tar sit t 
avstamp. 

Det föreligger också några större monografier som ger en bild av d et 
vetenskapliga resandet som bedrevs efter att min undersökningsperiod är 
avslutad. Dit hör Gösta H. Liljequists kr önikeartade, men alltid inform ativa, 
framställning över den svenska vetenskapliga polarresetraditionen High 
Latitudes: A History of Swedish Polar Travels and Research (1993). Den 
har sitt nödvändiga komplement i Urban Wråkbergs avhandling 

11 Lindroth Kungl. Svenska Vetenskapsakademie n, I: 2 , kapitlet "Ki na och forskningsresorna". 
Gunnar Eriksson, 
(1969), kapitlet "Apostlarna". Mer popu lärt skriver Sten Selander i Linnélärjungar i främmande 
länder (Stockholm, 1960). Se även uppsatser om linnéläijungarna i Svenska Linné sällskapets 
årsskrift vilka återfinns i Svenska Linnésällskapets årsskrift: Register 1918-85 (1985). 
12 Sverker Sörlin,''Scientific Travel - The Linnaean Tradition", i Science in Sweden: The Royal 
Swedish Academy of the Sciences 1739-1989, ed. Tore Frängsmyr, Bidrag till Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademiens historia XXII (Canton, MA, 1989), idem, "Apostlarnas gärn ing: Vetenskap 
och offervilja i Linné-tidevarvet", i Svenska Linnésällskapets årsskrift 1990-91, Sverker Sörlin & 
Otto Fagerstedt, "Och frågas orsaken till allt: Et t textcollage om Linnés lä rjungar och deras resor", i 
Artes 1990:2, och desammas, "Det är ledsa mt att vara äm betsman: Ett biograf iskt collage över 
Anders Sparrman - resenär, botanist och magnetisör i upplysningens sista dag ar", i A rtes 1991:2. 
linneanerna Forsskål, Sparrman, SolanderochThunberg behan dlas mer populärt i Tord Wallströms 
Svenska Upp täckare (Höganäs, 1983). Forsskål är förem ål för Henrik Schiicks biografi Från 
Linnés tid: Petter Forsskål (Stockholm, 1923), Thunberg skildras i Carl Peter Thunberg: Linnean, 
resenär, naturforskare, ed. Bertil Nordenstam (Stockholm, 1993). Daniel Solanders biografi 
tecknas mer populärt i Daniel Solander: 1733 -1782: Naturvetenska psman och världsomseglare, 
ed. Christian Gisselquist & Per Tingbrand, Piteå kulturnämnds skrifter 1 (Pit eå, 1983). 
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Vetenskapens vikingatåg: Perspektiv på svensk polarforskning 1860-
1930 (1995). is 

Vad denna korta genomgång av forskningsläget ändå visar är 
frånvaron av något större arbete som behandlar den tidsperiod och den 
problematik jag intresserar mig för, det naturalhi stori ska resandet åren 179 0-
1840.14 Orsaken till de tta sakernas tillstånd kan man bara spekulera kring. 
Man kan möjligen hypotetiskt anta att bristen på forskning om epokens 
naturalhistoria verkat avskräckande på hågade forskar e. Allt förefaller ju att 
vara ogjort. Kanske har också den tidigare forskningens närmast unisont 
negativa karakteristiker av periodens vetenskapliga liv influerat dagens 
generation av forskare. Äldre karakteristiker av en epok kan sannolikt 
påverka vilket ämne man välj er att studera. Ett större utrym me kommer att 
ägnas den här problematiken i inledningen til l kapitel H L 

Sten Lindroth ger i fjärde d elen av Svensk Lärdomshistoria (1981) 
en ofta refererad beskrivning av naturvetenskapernas tillstånd under den 
gustavianska eran.15 Han beskriver tiden som en allmän förfallsperiod inom 
den svenska naturvetenskapen. Även naturalhistorien och botaniken var 
det ganska illa ställt med. Botanikkapitlet i hans akadem ihistorik bär typiskt 
nog titeln "Linneansk efterklang".16 Lindroth menar att guldåldern var 
över och att botanikerna enbart byggde vidare på det paradigm som 
etablerats av Linné. Inga nya perspektiv tillkom före darwinismens 
genombrott o ch svensk botanik var liktydig med linneansk taxonomi och 
systematik.17 

Låt mig resa några invändningar mot Lindroths i mitt tycke väl 
förenklade karakteristik av epoken. Jag tror m ig nämligen inte bara se det 
Lindroth ser, utan jag ser också något annat i tidens naturalhistoriska 
arbeten. En del av det här har redan antytts i min uttolkning av 
wahlenbergcitatet ovan. För det första var artbeskrivandet och finnandet 
av artkaraktärer, den verksamhet som antas utmärka den tidens 
naturalhistoria, ingen lätt uppgift. Detta i synnerhet när man vid denna tid 
allt mer ägnade sig åt de svårsystematiserade släkten som linneanerna 
ofullständigt behandlat. Dit hör det samtida intresset för kryptogamer, vilka 
med linneanska termer "firade sitt äktenskap i lönndom", n ågot som ställde 
till det för linneanen som var inställd på att räkna ståndare och pistiller. 
Kunskaper i det taxonomiska hantverket är viktiga för den praktiserande 
biologen än idag. Detta då artefakter i form av specimen, i synnerhet 

13 Gösta H. Liljequist, High Latitudes: A History of Swedish Polar Travels and Research 
(Stockholm, 1993), Urban Wråkberg, Vetenskapens vikingatåg: Perspektiv på svensk 
polarforskning 1860-1930, Instituti onen för idé-och lärdomshistoria, Skrifter 12 (Uppsala, 1995). 
14 En utmärkt inventering av resandet under delar av min und ersökningsperiod ger Agneta Helmi us i 
"Kungl Vetenskapsakademien: Forskningsresor 1821-1841", "Kungl Vetenskapsakademien: 
Forskningsresor 1821-1841", B-uppsats ht 1986, Institut ionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala 
Universitet, 1986, i författarens ägo. En intressant fallstudie utgör Ame Holmbergs Professor Johan 
Hedenborg 1786-1865: Läkare, Forskningresande, Samlare, Bidrag till Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademiens Historia VII (Stockholm, 1968). 
15 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistori a: Gustavianska tiden (Stockholm, 1981), 25-32. 
16 Sten Lindroth, ATung/. Svenska Vetenskapsakademien, II, 404 
17 Ibid., 404-408. Se även Lindroth (1981), 31-32. 
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typexemplar inordnade i vetenskapliga samlingar, behållit sitt 
kunskapsvärde inom många gren ar av de biologiska vetenskaperna.18 Det 
innebär att det finns en kontinuitet som förbinder den gamla 
naturalhistorien i linneansk tappning med dag ens livsvetenskaper. Än idag 
kan linneanska typexemplar behöva studeras av den moderne taxonomen 
eller ekologen. Vetenskapshistoriskt grundande insikter om de villkor och 
de teorier och metoder utifrån vilka dessa specimen en gång insamlats kan 
därför vara viktiga. Bara av den anledningen är naturalhistoriens historia 
relevant att studera! 

För det andra har jag redan argumenterat för att denna föga 
studerade period, åren 1780-1850, rymde intressanta nydaningar inom 
forskningsfältet naturalhi storia. Jag menar också att dessa 
inomvetenskapliga innovationer direkt kan kopplas till samtida 
resepraktiker, att nya former av resande hade en avgörande betydelse för 
dessa förändringars uppkomst; att resan faktiskt var en specifik 
kunskapsform. Därför är denna period ytterst relevant att studera för de 
vetenskapshistoriker som vill undersöka det intrikata förhållandet mellan 
teorier, metoder och praktiker. 

Det är inte nödvändigtvis så att en kunskapsform, som i mitt fall 
också kommer till uttryck i en bestämd reseform, i tiden alltid direk t avlöses 
av en annan. Det finns, enligt min uppfattning, flera samtidigt existerade 
resekunskapsformer. Beroende på syftena med ett enskilt reseföretag 
kunde den som skulle genomföra en resa antingen välja en passande 
befintlig form eller kanske försöka utveckla en ny reseform. Det är just detta 
utvecklande av en ny resekunskapsform som Wahlenberg ägnar sig åt 
under 1800-talets första decennier. 

De här perspektiven på resandet som kunskapsform kan 
sammanfattas i följande frågeställningar: 

* Vilket var förhållandet mellan resandet som verksamhet och epokens 
naturalhistoriska teoribildningar? 

* Vilken var resemetodiken eller på vilket sätt antogs man kunna 
bemästra de praktiska problem som var förenade med att bedriva 
naturalhistoria i falt? 

* Vilka konkreta organisationsformer tog sig det naturalhistoriska 
resandet? 

18 Vetenskapshistorikern Anne La rsen def inierar begreppet "specimen" enligt följande: "Objects of 
natural origin that had been prepared in ways that allowed them to be examined, compared to similar 
objects anddescribedin a concise, informative manner. They wer e manageable pieces of the n atural 
world that could be bought, sold, exchanged , transported, cata logued, displa yed and consulted by 
many people. Specimens were not, however, natural objects: they were artifical things designe d and 
constructed by natura lists, to answer various scientific needs.", Anne Lar sen, "Equipment for the 
field", i Cultures of Natural History, eds. Nicholas Jardine, James A. Secord & Emma C. Spary 
(Cambridge, 1996), 358-359. 
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Det svenska naturalhistoriskaresandets geografi 

Det är det svenska naturalhistoriska resandet som studeras i denna 
avhandling. Med det menas det resande som utfördes av svenska 
naturalhistoriker under epoken oberoende av resmål. Det innebär att det 
geografiska perspektivet är globalt. Allt resande av svenska 
naturalhistoriker, som på något sätt stödde s av Vetenskapsakademien, är av 
intresse, det må sedan ha ägt rum inom Sverige, i övriga delar av Europa 
eller på andra kontinenter. Det globala undersökningsområdet gör det 
motiverat att göra jämförande studier med det samtida naturalhistoriska 
resandet i andra länder, i synnerhet i länder med koloniala imperier som 
Storbritannien.19 

Även det tyska naturalhistoriska resandet är av visst intresse då 
tyska naturforskare under min undersökningsperiod hade högt anseende. 
Tyska namn är t.ex. frekventa i det ryska vetenskapliga resandet, både d et 
landbaserade som ägde rum inom det expanderande imperiet och på de 
många sjöexpeditionerna.20 Men tyskarna var inte bara i rysk tjänst. Tyskar 
deltog t. ex. i den kända danska expeditionen till "Lyckliga Arabien" år 
1761 och i Cooks andra världsomsegling åren 1772-75. Under det följande 
seklet blev det än vanligare att tyska naturalhistoriker reste i andra 
nationers tjänst. Inte sällan stannade de sedan också kvar i utlandet och 
bidrog med sin expertis till uppbyggandet av nya vetenskapliga 
institutioner som t. ex. natural historiska museer.21 

19 Om det nordligt inriktade brittiska vetenskapliga resandet under epoken, se i synnerhet Trevor H. 
Le vere, Science and the Canadian Arctic: A Century of Exploration 1818-1918 (Cambridge, New 
York & Melbourne, 1993). En intressant fallstudie med vida implik ationer är Michael T. Bravos 
Science and Discovery in the Admiralty Voyages to the Arctic Regions in Search of a North-West 
Passage (1815-25), opublicerad diss. Dept. of History and Philosophy of Science, Cambridge, 1992. 
Utmärkt är även Suzanne Zellers Inventing Canada: Early Victorian Science and the Idea of a 
Transcontinental Nation (Toronto, 1987). Det brittiska vetenskapliga resandet till 
stillahavsregionen behandlas i Darwins Laboratory: Evolutionary Theory and Natural History in 
the Pacific, eds. Roy MacLeod & Philip F. Rehbock (Hono lulu, 1994), och i Australian Science 
in the Making, ed. Roderick W. Home (Camb ridge, 1988). Läsvärda uppsatser som redogör för 
många intressanta delaspekter på det britti ska natu ralhistoriska resan det finns i den redan nämnda 
Cultures of Natural History och i Visions of Empire: Voyages, Botany and Representations of 
Nature, eds. David Philip Miller & Peter Hanns Reill (Cambridge, 1996). 
20 Ett känt exempel på tyskt deltagande i ryska expeditioner är den tyske skalden och 
naturalhistorikern Ad elbert von Chamissos medverkan i den romanovska världsom seglingen åre n 
1815-18, se Adelbert von Chamisso, A Voyage around the World with the Romanzov Exploring 
Expedition in the Years 1815-1818 in the Brig Rurik , Captain Otto von Kotzebue (1836), eng. 
övers., ed. Henry Kratz (Honolulu, 1986). 
21 Det tyska vetenskapliga resand et und er 1800-talet avhandlas översiktli gt av Stefan Fisch i 
"Forschungsreisen im 19. Jahrhundert", i Der Re isebericht: Die Entwick lung einer Gattung in der 
deutschen Literatur, ed. Peter J. Bre nner (F rankfurt a. M., 1989). En mer ingående behandling av 
ämnet ges av samme Brenner i Der Reisebericht in der deutschen Literatur: Ein 
Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte (Tübingen, 1990), kap. IV och 
VID. En bra studie över tyska vetenskapliga res enärer ur ett vetenskapssociologiskt perspe ktiv är 
Cornelia Essners Deutsche Afrika-reisende im 19. Jahrhundert: Tur Sozialgeschichte des Reis ens, 
Beiträge zur Kolonial- und Überseegeschichte 32 (Wiesbaden, 1985). Utifrå n ett likn ande perspektiv 
skriver Eugene Cittadino, Nature as the Laboratory: Darwinian Plant Ecology in the German 
Empire. 1880-1900 (Cambridge, 1990). Goda belägg för de tyska naturalhistorikernas internationella 
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Syftet med att jämföra det svenska naturalhistoriska resandet med 
andra nationers dito är att undersöka om den svenska versionen av resan 
som kunskapsform möjligen skiljer sig från andra länders. Jag har redan 
antytt att det finns likheter mellan Wahlenbergs resor i Lappland och 
Humboldts resa i den nya världen vilket kommer att närmare utredas i 
kapitel IV. I kapitel V och VI kommer resandet i nordliga delarna av 
Nordamerika också att jämföras med ett motsvarande svenskt resande i nor r. 
Att det finns ett antal olika sätt att organisera vetenskapliga resor på vid en 
given tidpunkt förefaller uppenbart, och att några re sformer bättre ägnar sig 
för vissa klimat är troligt. Sverige är ett nordligt land beläget i Europas 
subarktiska utkant. Svenska naturalhistoriker arbeta de i stor utsträckning 
med ett nordligt material. En icke obetydlig del av epokens 
naturalhistoriska resande g ick till nordliga resmål såsom Lappl and oc h den 
norska ishavskusten. Utifrån detta vill jag även undersöka resandet i det 
nordliga rummet som en möjlig svensk specialitet.22 Det kommer att göras i 
kapitel IV, V och VI 

En faktor som kan förklara förändringar i val av resmål var att 
tidigare obesökta geografiska områden blev tillgängliga politiskt, militärt, 
ekonomiskt eller transporttekniskt. Etablerandet av diplomatiska kontakter 
och kommersiellt utbyte mellan nationer var betydelsefullt. I vetenskapliga 
sammanhang torde förekomsten av ett nätverk av vetenskapliga 
korrespondenter vara minst lika viktigt. Allt det här kan sägas utgöra 
stödjande logistiska infrastrukturer vilka på olika sätt underlättade resandet. 
Dessa strukturers bet ydelse kommer att exemplifieras utifrån några av de 
svenska naturalhistoriska resor som gick till and ra kontinenter. Men även 
resor i den relativt svårtillgängliga Lappmarken eller i Nordnorge 
underlättades av en sådan logistisk infrastruktur. Det gällde för resenären 
att effektivisera den tid han tillbringade i falt vilket gjorde att kunskaper om 
den lokala logistiken var viktiga att tillägna sig. Här har vi ett exempel på en 
lokal prakt isk kunskap som var en förutsättning för att universell kunskap 
skulle kunna uppstå. 

Följande frågeställning sammanfattar detta rumsperspektiv: 

* Är det vetenskapliga resandet som metod universell och vilken 
betydelse kunde lokala förhållanden ha för utövandet av 
naturalhistoriska praktiker i falt? 

anseende och exempel på deras verksamhet utanför Eur opa ges i Susan Sheets-Pyensons studie 
Cathedrals of Science: The Development of Colonial Natural History Museums during the Late 
Nineteenth Century (Kingston, 1988). 
22 Begreppet det "nordliga rummet" har jag hämtat från Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten 
om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet (Stockhom, 1988), 115 , odi 
från Sverker Sörlin, Rober t Marc Frie dman, Mich ael Harbsmeier, Urban Wråkberg, Det nordliga 
rummet: Polarforskningen och de nordiska länderna, Forskningsplan 1994-1997, The Northern 
Space: The International Rese arch Network on the Histor y of Polar Science, Wor king pap er no 1 
(Umeå, 1995). 
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Naturalhistoriens praktiker 

De hittills flitigt använda begreppen naturalhistoria o ch naturalhistoriker 
kräver åtminstone ett försök till definition. En längre utredning över 
naturalhistorien som begrepp ges i inledningen till kapitel Hl. Vi kan tills 
vidare nöja oss med den korta definition som finns i Nationalencyclopedin: 

Naturalhistoria, läran om naturföremålen i de tre riken, stenar, växter och djur, 
som man tidigare ofta indelade naturen i. Termen, som numera sällan används, 
avsåg ursprungligen de enskilda naturföremålens beskrivning och systematik. 
Sammansättningsledet 'historia' har kvar sin äldre, allmännare betydelse av 
'undersökning'. Naturalhistoria, ofta uppfattad som mer elementär, stod i en viss 
motsatsställning till specialiserade vetenskapsgrenar som kemi, anatomi och 
systematik, som i första hand sökte övergripande lagbundenheter i naturen, 
medan naturalhistorien var inriktad på de olika föremålens egenart. 
Vetenskapernas utveckling har lett till att denna motsatsställning i stort sett 
utplånats.23 

Detta är en ganska bra arbetsdeflnition av det vetenskapliga faltet 
naturalhistoria. Jag vill betona att jag ser på naturalhistorien som ett 
forskningsfält inom vilket en viss typ av undersökningar kunde utföras på 
bestämda kategorier av objekt med speciella metoder oc h i enlighet med 
vissa praktiker. 

Vad menar jag med begreppet praktiker? En aktuell dis kussion kring 
vetenskapen naturalhistoria och dess praktiker finns i antologin Cultures of 
Natural History (1996). Enligt verkets redaktörer, Nicholas Jardine och 
Emma Spary, betraktades naturalhistorien som en allomfattande disciplin 
vilken uppenbarade den gudomliga försynens verksamheter, utgjorde basen 
för naturfilosofins spekulationer och gav grundvalarna för ekonomin. Efter 
att ha ge tt denna definition betonar de att bidragen till antologin i mycket 
handlar om "the practices of naturalists".24 Detta är ju också sådant som 
främst intresserar mig i denna avhandling och i synnerhet en form av 
praktik, nämligen resan. 

Jardine och Spary redogör för den form av historieskrivning som 
boken inspirerats av, det de betecknar som "cultural history". De preciserar 
sedan detta synsätt och kopplar d et till naturalhistorien som disciplin "it 
lends itself to treatment in terms of the conventions, skills and strategies -
let us call them, collectively, practices - through which knowledge claims 
have been promoted, secured and defended". 25Jardine och Spary ser därför 
naturalhistorien främst som "the product of conglomerates of people, 
natural objects, institutions, collections, finances, all linked by a range of 
practices of different kinds".26 Det är ett brett sätt att betrakta 
naturalhistorien på som jag menar är mycket fruktbart. 

23 Nationalencyklopedin, vol. 14 (Höganäs, 1994), 60. 
24 Nicholas Jardine & Emma C. Spary "The Natures of Cultural History", i Cultures of Natural 
History, eds. Nicholas Jardine, James A. Secord& EmmaC . Spary (Cambridge, 19%), 3-4. 
25 Ibid., 8. 
26 Ibid., 8. 

- 2 2 -



L Inledning 

Skribenterna urskiljer sedan fem former av praktiker. De utgör oc kså 
enligt min mening en näst intill heltäckande beskrivning av det falt som 
naturalhistorien omfattade i Sverige under min undersökningsperiod. 

1. Materiella praktiker rymmer allehanda metoder för att framställa, hantera 
och omvandla naturobjekt och artefakter. Det gäller främst insamlandet, 
transporterandet och konserverandet av specimen men också produktionen 
av böcker och illustrationer och i viss mån genomförandet av experiment . 

2. Sociala praktiker utförs inom ram arna för institutioner som akademier 
och vetenskapliga sällskap och inbegriper sociala handlingar såsom 
rekrytering, förtroenden, befullmäktigan den och förhandlingar. De rymmer 
även tekniker för att inge förtroende hos andra naturalhistoriker och 
samtidigt också metoder för att bedöma andras trovärdighet. Praktikerna 
omfattar också de konventioner och sociala strategier som reglerar 
förhållandet mellan sponsorer och naturalhistoriker och de strategier som 
tillämpas mellan naturalhistoriker och deras informanter och assistenter. Dit 
hör oc kså de mer formella sociala regelverk och umgängesvanor som var 
förhärskande inom naturalhistoriens institutioner. 

3. Litterära praktiker, eller litterära konventioner i form av genrer, 
framställningssätt, och andra sätt att övertyga läsare på. De inbegriper, 
förutom fakta och sakargument, också en uppsättning retoriska och 
estetiska övertalningstekniker. Dit hör sådant som hänvisningar till 
historiska föregångare på området och subtila vädjanden till läsarens 
egenintresse, självkänsla och smak. 

4. Fysiska praktiker, som utgörs av olika uttryck för den egna 
personligheten eller gestalten. Dit hör svårfångade subtiliteter som 
kroppshållning och gester men också mer explicita uttryck som kläder. 
Dessa uttryck för den naturalhistoriska personligheten återges gärna i 
samband med normativa skildringar av den passande fysiska och 
känslomässiga reaktionen på dramatiska händelser eller egenartade 
iakttagelser. Exempel på det här är legitimerandet av naturalhistoriska 
undersökningar utifrån hänvisningar till de känslomässiga upplevelser de 
skapar eller t.o.m. utförliga redogörelser för den klädsel som ansågs 
lämpligast i falt 

5. Reproduktiva praktiker eller de sätt på vilka kunskaper och praktiska 
färdigheter, dvs. allt det som ryms i ovanstående praktiker förmedlades från 
en forskargeneration till nästa . Inom natur alhistorien så inkluderade detta 
inte bara formell handledning utan också mer informella sätt genom vilka de 
olika praktiska och sociala färdigheterna överfördes från en individ till en 
annan. Man kan också beskriva dessa praktiker som effektiva medel för 
social kontroll.27 

27 Ibid., 8-9. 
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Efter att ha gett denna användbara beskrivning över de olika 
naturalhistoriska praktikerna, vilka inrymmer det mesta av den 
naturalhistoriska verksamheten, riktar Jardine och Spary sedan en 
berättigad kri tik mot några aktuella tendenser inom historieskrivnin gen. De 
skriver "some have gone further, attempting to reduce all practices to social 
practices, and venturing extreme metaphysical claims,for example, that truth 
and rationality in the arts and sciences is but a mask and emblem of power 
or that kn owledge in the arts and sciences is but a projection of social 
interests".28 

Sedan de kritiserat dessa mer extrema uttryck för tron på social 
konstruktivism så kommer även en kritik mot den postmodernistiska 
textualiseringsivern. De påstår att vissa forskare närmast reducerat de 
naturalhistoriska objekten och skribenterna till "mere projections from the 
flat plane of the textual un iverse".29 Detta innebär att man egentligen måste 
bortse från andra materiella spår som de naturalhistoriska verksamheterna 
har efterlämnat såsom instrument, byggnader och enorma samlingar av 
specimen. Men det innebär också, eftersom denna inriktning hävda r att d et 
endast är via texter som vi kan nå fram till det förgångna, att egentligen bara 
texter är de legitima objekten för historiska undersökningar.30 

Denna postmodernistiska kritik är relevant för idé- och 
vetenskapshistorikern. Jag kommer i min avhandling att så gott som 
uteslutande använda mig av texter som källmaterial, både publicerade och 
ickepublicerade sådana. Det innebär att jag avser att försö ka rekonstruera 
olika resepraktiker, dvs säga något om en företeelse som främst tar sig 
formen av handlingar och beteenden, utifrån texter. Texter som jag hävdar 
kan läsas som viktiga vittnesmål om praktiker och vara ett resultat av dem 
men som självklart inte är identiska med dessa praktiker. Det innebär att den 
praktikvärld jag ämnar rekonstruera främst måste skapas utifrån de textuella 
avtryck som har bevara ts. Men min avhandling handlar i första hand om 
föreställningar och idéer om praktiker, i synnerhet den naturalhistoriska 
resans praktiker och de egenskaper som ansågs utmärka resan som specifik 
kunskapsform. Främst är det alltså en föreställningsvärld som skall 
rekonstrueras och inte en värld av reella handlingar. För att fånga idéerna 
om resan som kunskapsform så tror jag att d e av mig valda textgenrerna 
som t. ex. principiella apodemiska inlägg, ansökningshandlingar, utlåtanden 
om resenärer och utvärderingar av resor ändå är relevanta. Jag kommer att 
redogöra utförligare för mitt källmaterial längre fram i detta kapitel. 

Låt oss nu återgå till Jardine och Sparys prakt iker. Inspirerande för 
minegen undersökning är följande metodiska program förklaring från deras 
sida: 

By tracking the local and day-to-day routines of past inquirers, such a history 
can convey aspects of their lived experience. By studying the means by which 

28 Ibid., 9. 
29 Ibid., 9. 
30 Ibid., 9. 
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they sought to resolve questions, it can reconstruct the range of questions real for 
them, their 'scenes' of inquiry. By reconstructing changes in investigative 
practices and the ways they were brought about, it can explain the formation and 
dissolution of disciplines.31 

Det är något av det som antyds i detta citat som jag skall försöka genomföra 
på ett svenskt källmaterial, med hänsyn taget till de praktikformer som 
nämns ovan. Jag är nämligen mycket intresserad av förändringar i en 
bestämd form av "investigative practice", nämligen den naturalhistoriska 
resan och förändringarnas betydelse för uppkomsten av nya traditioner 
inom vetenskapen naturalhistoria. Alla de enskilda uttrycken för olika 
praktiker som exemplifieras und er de fem punkterna ovan kommer väl inte 
att undersökas av mig, men åtminstone kommer det att ges exempel 
hämtade från dem. 

Det finns alltså många olika slags praktiker som kan inrymmas under 
rubriken vetenskap. Om man hämtar exemplen från natur alhistorien så kan 
dit räknas sådant som läsande av litteratur, fältobservationer, konservering 
av specimen, skrivandet av artbeskrivningar, utbildning av nya adepter, 
offentliga föreläsningar och demonstrationer, deltagande i konferenser. 
Detta är några exempel på allt det som kan inrymmas i Jardine och Sparys 
praktiker. 

Till det som har högst status av dessa naturvetenskapliga aktiviteter 
hör experimentet, vilket om det inte utförs endast för att illustera ett 
vedertagen teori, också antas kunna falsifier a en hypotes. En hypotes måste 
gå att falsifiera eller pröva, annars är den inte vetenskaplig. Jag är medveten 
om de komplikationer som de s.k. "theory-laden observations" innebär för 
denna enkla modell av hur naturvetenskapen arbetar. Denna prövade 
hypotes kan sedan införlivas i en redan etablerad teoribildning eller bidra till 
uppkomsten av ett nytt paradigm enligt den i dag gängse kuhnska 
terminologin. Idealt tänkt kan experimentet "bevisa" att den eller den 
teorin ger en adekvat beskrivning av hur fenomenen uppträder där ute i 
"verkligheten". Ny kunskap antas uppstå på detta sätt och man komm er 
naturens lagar på spåren. 

Kan den naturalhistoriska resan jämföras med experimentet? De 
bästa exemplen är d e många geografiskt motiverade upptäcktsresorna.32 

Deras uttalade syfte var att via observationer under själva resan pröva 
geografiska hypoteser, t.ex. den om existensen av en stor Sydkontinent 
(Terra Australis Incognita) eller den om en möjlig Nordväst- eller 
Nordostpassage i Arktis. Genom att resa i områ det, dvs. passera genom d et 
rum där Sydkontinenten antogs vara belägen, kunde man genom själva 
rörelsen i rummet pröva den geografiska hypotesen om landområdets 
existens. Liknande "experiment" genomfördes i stor skala av den brittiska 

31 Ibid., 9-10. 
32 Jag är m edveten om den eurocentriska implikation som inryms i begreppet "upptäcktsresa". I 
denna argumentation är dock "upptäcktsinslaget" viktigt att beton a. Det rör sig verkligen om något 
nytt som "upptäcks", dvs. något nytt eller obekant för den som gör upptäckten. 
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flottan under 1800-talet i samband med de många seglatserna i Arktis på 
jakt efter de olika passagerna. 

Detta slags hypotesprövande resande var dock ovanligt. Knappt 
något av de reseföretag som jag studerar torde ha bidragit nämnvärt till 
geografin. Wahlenbergs senare resor i Lappland är ett undantag, åtminstone 
några topografiska lägesbestämningar gjordes av honom. Till det som 
fixerades i rumm et, i grader och minuter, hörde spektakulära objekt som 
fjällen och de inte mindre spektakulära och i samtiden vetenskapligt 
aktuella glaciärerna. Den amerikanska konsthistorikern Barbara M. Stafford 
har fört ett intressant resonemang kring en av tidens estetiska kategorier, 
som hon betecknat som "Singularity". Detta kan översättas med det 
säregna, egendomliga eller kanske unika. Vad som betraktades som säreget 
och värt att beskriva var inte sällan ovanliga eller spektakulära geologiska 
formationer.33 

Men nya arter var o ckså unika företeelser. Skall en enda drivkraft 
bakom det naturalhistoriska resandet isoleras och utpekas som den 
viktigaste så måste det bli sökandet efter nya arter. De står ständigt i fokus 
både för resenärer och uppdragsgivare. De är vetenskapligt intressanta 
inom alla de naturalhistoriska inriktningar som fanns under epo ken, även 
om detta artintresse främst förknippas med den linneanska vetenskapen. Om 
sökande efter nya arter var det viktigaste incitamentet, så flitigt 
återkommande i ansökningar och instruktioner att det blir till e n retorisk 
figur, bör man vara medveten om komplikationerna i uttrycket "nya arter". 
Arter kan var nya på olika sätt. De kan vara nya enb art för den individuelle 
resenären, vilket kan vara personligen glädjande för honom och möjligen 
ge ökad status inom kollektivet av likasinnade men knappast något mer. 
Arten kan vara ny för det område som besökes, antingen för att den inte 
observerats där tidigare då den nyligen anlänt dit eller för att den inte 
upptäckts eller iakttagits av kollegor som varit där förut. Man kan också 
tänka sig att ingen naturalhistoriker varit på platsen förut även om 
området redan genomrests av andra resenärer. I det fallet är förstås allting 
där i någon mening nytt för vetenskapen naturalhistoria. Men för den skull 
behöver inga tidigare okända arter upptäckas . Den viktigaste formen av 
"nyhet" är när något är nytt per se för vetenskapen naturalhistoria, detta i 
betydelsen att det är till dags dato absolut okänt för de nna vetenskap. Det 
innebär förstås inte att objektet eller fenomentet inte sedan länge kan vara 
känt av ickeveten skapliga instanser eller av ickelitterata folk, men det är här 
inte relevant. 

En resa rymmer alltid att resenären söker efter något för denne okänt 
och resans slutresultat är detsamma som att okända företeelser i någon form 
gjorts kända. Det sker genom att det tidigare okända beskrivits av 
resenären, dvs. getts en form och gestalt som gör det möjligt för 
vetenskapssamhället att tillägna sig det. Detta "okända" kan i vårt speciella 

33 Barbara M. Stafford, 'Toward Romantic Landscape Perception: Illus trated Travels and the Rise of 
'Singularity' as an Aesthetic Catego ry", i Studies in the Eighteenth-Century Culture, Vol. 10 
(1981). Se även idem. Voyage into Substanc e: Art, Science, Nature, and the Illustrated Travel 
Account. 1760-1840 (Cambridge MA & London, 1984). 
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fall med den naturalhistoriska resan vara nya arter såsom de representeras 
av specimen, men även helt andra slags kunskaper om sam mansatta helheter 
som landskap. Sökandet efter det okända, att finna det och att göra det 
känt är resandets viktigaste syfte. Detta kan också ibland inbegripa 
sökandet efter det som faktiskt redan är känt för vetenskapen. Som vi sett i 
citatet ovan av Göran Wahlenberg från år 1810 så sökte Wahlenberg inte 
efter de ovanligaste arterna på en plats utan tvärtom efter de vanligaste. 
Även Wahlenberg försöker dock i sina beskrivningar göra något okänt 
känt, nämligen platsens egenheter. 

Nya observationer kunde egentligen bara göras av fenomen som lät 
sig iakttagas, nya mätningar kunde utföras på sådant som lät sig mätas, nya 
specimen samlas in av sådant som lät sig insamlas vid en viss tidpunkt. Detta 
innebär att det alltid fanns mängder av tidsbundna restriktioner för 
praktiken resande och då inte minst av logistisk natur. Medhavda 
föreställningar om besöksmålets potentiella rikedomar, tillgängligt 
tidsutrymme, instrument, resplanen och de ekonomiska ramarna utgjorde 
andra restriktioner för vad som var möjligt att utföra vid en giv en tid och på 
en given plats under en rörelse i rummet. Kännedom om restriktionerna 
avgjorde de förväntningar som o lika intressenter kunde ha angående de 
potentiella resultaten från reseföretage t. Det var aspekter som var vikti ga 
vid planerandet av enskilda reseföretag. Syftet med instruktioner och 
resplaner var ändå att minimera restriktionernas inverkan på resan. Den 
ideale vetenskaplige resenären skulle likt baron Münchhausen ständigt 
lyfta sig i håret och försöka åstadkomma det omöjliga. 

Vad är en resa? 

Om vi nu bestämt det viktigaste innehållet i de vetenskapliga praktiker som 
är möjliga att förknippa med en naturalhistorisk resa återstår ett annat 
problem: Vad menas med en resa? En "common-sense" definition av ordet 
resa kan lyda: en strukturerad och systematisk rörels e i rummet, genomförd i 
ett speciellt syfte, vilken avslutas med ett återvändande till utgångspunkten 
för resan. Eller, kanske något mer preciserat: en rörelse genom ett 
geografiskt rum under vilken resenären utifrån en plan passerar olika i 
förväg eller under resans gång definerade stationer eller "delrum" i ett 
större geografiskt rum. D et här gäller för alla resor, förstås också för de 
vetenskapliga, antingen deras vetenskaplighet beror på att vetenskapsmän 
utför dem, att resrutterna bestäms av vetenskapliga intressen eller att 
resorna genomförs i enlighet med vetenskapliga praktiker. A lla dessa villkor 
bör förstås uppfyllas i ett vetenskapligt reseföretag. 

Ovanstående försök till definition tar fasta på att alla resor innebär 
förflyttningar i enlig het med en bestämd rumslig men också kronologisk 
struktur som läggs över förflyttningen. Vad som skilje r de resor jag studerar 
från andra reseföretag är att de är i de flesta fall är noggrant dokumenterade. 
Man kan utifrån bevarade texter inte säl lan rekonstruera denna rörelse i rum 
och tid, det främst utifrån resedagböcker. Den idealtypiska litt erära genren i 
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vilken resor bäst kan återges är sålunda resedagboken i vilken denna 
samtidigt rumsligt-tidsliga stru ktur är inarbetad. Det innebär att bruket av 
denna genre i sig förefaller verifera att det beskrivna är autentiskt i n ågon 
mening, att det beskrivna faktiskt finns eller åtminstone fanns i rummet och 
tiden. Detta innebär också att jag i någon mån kan bemöta kritiken från 
postmodernisterna. Texter i form av resedagböcker, publicerade eller 
ickepublicerade, har i sig en struktur som gör det möjligt för en receptiv 
läsare att via själva läsakten i viss mån återuppleva resenärens rörelse i 
rummet. I bästa fall ger reseberättelsen läsaren möjligheten att se med 
resenärens ögon vad han ser på olika p latser. 

Man finner nu inte alla resenärens iakttagelser och reseerfarenheter 
nedtecknade i en aldrig så vidlyftig resedagbok. Alla resenärer måste göra 
ett eget urval av fakta, ho s varje resenär finns därför internaliserade och 
kanske to.m. inte ens medvetna urvalskriterier som avgör vad som 
förtjänar att fästas på papper. Dessa kriterier är i mitt fall av vetenskaplig art, 
de återspeglar naturalhistoriens olika grenar och inte minst tillfä lliga moden 
inom denna vetenskap. Därför kan man utifrån deras inverkan på 
resenärens skildring också få en god uppfattning över hur faltet 
naturalhistoria definierades vid olika tidpunkter. De medhavda kriterierna 
bestämmer synfältet f ör platsens blick. Mängder av tänkbara "fakta" och 
"observationer" utmönstras redan under resan då resenärer av någon 
anledning väljer att inte redogöra för dem, om han ens sett dem. Eller så 
redigeras de bort i samband med den slutliga publiceringen av resans 
resultat. Det innebär att resebeskri vningarna alltid är både reducerade och 
redigerade beskrivningar av någon slags verklighet. De resebeskrivningar 
som varit tillgängliga för mig bär alltså inte bara vittnesmål om en 
vetenskaplig praktik - det naturalhi stori ska resandet - utan ger också 
retuscherade idealbilder av vad en sådan verksamh et borde ha varit vid en 
viss tid. De anger ideala normer och metoder för resan som praktik.34 

Tyska litteraturhistoriker har reflekterat över frågor kring resans 
natur i samband med sina försök att avgränsa o ch bestämma reselitteraturen 
som litterär genre. Inte minst ha r ansträngningar gjorts för att försöka finna 
utmärkande kriterier för olika subgenrer inom reselitteraturen. Dessa 
strävanden har gett upphov till en animerad debatt mellan företrädare för 
den tyskspråkiga litteraturvetenskapen, en debatt som med växlande 
intensitet förts under de senaste trettio åren. Goda oc h kritiska redogörelser 
över dessa diskussioner finns i Peter J. Brenners båda 
forskningsgenomgångar, antologin Der Reisebericht: Die Entwicklung 
einer Gattung in der deutschen Literatur (1989) och densammes 
forskningsöversikt Der Reisebericht in der deutschen Literatur: Ein 
Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte (1990).35  

Denna intressanta debatt har knappas t alls uppmärksammats av icketyska 

34 Intressanta resonemang kring resandets och reselitteraturens egenheter förs av Raoul Gran qvist i 
'Tidernas resor", i Villfarelsens blick: Essäer om resan som kultur, ed. Raoul Granqvist 
(Stockholm, 1996). 
35 Se Der Reisebericht a.a., och Brenner (1990). 
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skribenter på området.36 Detta är olyckligt eftersom de argument som förs 
fram kring resandet som verksamhet och dess litterära uttryck enligt min 
mening är relevanta för fler än dessa tyska litteraturvetare, till synes endast i 
färd med att revidera ännu en litterär kanon. 

I en ofta refererad uppsats kring resebeskrivningens poetik 
behandlade litteraturvetaren Zlatko Klatik redan 1969 dessa frågor. Han 
inledde uppsatsen med följande deklaration: 

Den stofflichen Gehalt einer Reisebeschreibung bildet das Reisen als Emotions
und Erkentnissprozess, der sich in dem Zusammentreffen eines menschlichen 
Subjekts mit einer neuen objektiven Wirklichkeit in räumlicher und zeitlicher 
Bewegung vollzieht. Dabei ist die räumlich-geographische Spannung weniger 
wichtig als die kulturell-zivilsatorische. Die Unterschiedlichkeit und Spannung 
der kulturellen und zivilisatorischen Polen zwischen dem Ausgangs- und 
Endpunkt, zwische n dem Land des Reisenden- Erzählers und einem neuen. 

Abschnitt der objektiven Welt bildet die grundlegende Voraussetzung des 
Reisens als intellektuelle Aktivität und als dynamische Bewegung des Reisenden 
zur Wirklichkeit.37 

Klåtiks försök till definition av resandet som verksa mhet och reselitteraturen 
som genre är utm ärkt. Även om Klatik främst uttalar sig o m sakinnehållet i 
resebeskrivningen så tar han också fasta på det viktigaste innehållet i resan 
betraktad som vetenskaplig praktik. Klatik hävdar i citatet att resan är en 
emotionell och kunskapstillägnande process vilken inträffar då ett 
mänskligt subjekt tillägnar sig en ny objektiv verklighet genom rörelse i tid 
och rum. Skillnaderna mellan de civilisatoriska och kulturella tillstånd som 
kännetecknar utgångspunkten och resmålet - mellan resenärens egen 
"plats" och det nya avsnittet av den objektiva värld som bereses, " den 
främmande platsen" - utgör den grundläggande förutsättningen för resan 
som intellektuell aktivitet. Så kan Klåtiks definition tolkas. Att tillägna sig 
ny kunskap under en resa har främst att göra med att träna upp individuell 
färdighet som innebär att kunna se skillnader. Jag tror att Klåtiks syftning 
på en objektiv värld görs för att betona att de skribenter han intres serar sig 
för baserade sitt skrivande på reellt företagna resor och inte på tänkta eller 
fiktiva resor. 

Klatik rör sig i sitt resonerande främst inom litteraturvetenskapens 
domäner och knyter explicit sina resonemang till en diskussion om 
reseskildringens poetik och genrestruktur. Inte des to mindre är hans och 
andra litteraturforskares inlägg relevanta för min undersökning. För det 

36 Ett re lativt aktuellt undantag utgörs av Har ry Iiebersohn, "Recent Works on Travel Writing", i 
The Journal of Modern History 68 (September 1996). 
37 Zlatko Klatik, "Über die Poetik der Reisebeschreibung", Zagadnienia Rodzajów Literackich 11 
(1969), 126. Citatet lyderfritt översatt: "En resebeskrivnings sakinnehåll utgörs av resandet betraktat 
som en emotionell och kunskapstillägnade process, vilken äger rum då ett mänskligt subjekt genom 
rörelse i tid och rum möt er e n ny objektiv verklighet. I det fallet är den rumsligt-geografiska 
åtskillnadenen mindre viktig faktor i processen än den kulturellt-civilisatoriska. Skillnad en mellan 
de kulture lla och civilisatoriska polerna, mellan utgångs- och slutpunkten, mellan resenärens-
berättarens land och ett nytt avsnitt av den objektiva verkligheten, är den grundläggande 
förutsättningen för res andet som intellektuell aktivite t och för resen ärens dynamiska rörelse mot 
verkligheten." 
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första vill jag hävda att det var endast grad- inte artskillnader - mellan de 
naturalhistoriska resenärer jag studerar och de socialreformistiska 
"Aufklärer unterwegs" som Klâtik och hans likar kanske främst rikta t sitt 
intresse emot. 38 Det är fullt möjligt att hävda att upplysningsmännen var 
föregångare inom de områden som senare kom att benämnas 
samhällsvetenskaper. Ibland sammanföll de båda kategorierna av 
vetenskapliga resenärer i en och samma person. De båda nyskapande tyska 
resepraktikerna vid sekelskiftet 1800, Georg Forster och Alexander von 
Humboldt, var samtidigt radikala upplysningsmän intresserade av 
samhällsfrågor och nydanande naturalhistoriker. Naturalhistorikern och den 
som studerade samhället sökte båda efter kunskaper som krävde resor för 
att kunna inhämtas. D e strävade därför b åda efter ett förvetenskapligande 
av resan som kunskapsform. De önskade finna de giltiga kriterierna för vad 
som kunde kallas för fakta och de rätta tillvägagångssätten för att kunna 
insamla, utvärdera och avrapportera dessa fakta i ord och bild.39 Allt detta 
kan kopplas till den samtida apodemiska debatten kring resan dets rätta teori 
och metod som behandlas nedan i kapite l II. 

Undersökningsområden: Platser och objekt 

En av avhandlingens hypoteser är att de mångtydiga rumsliga uttrycken 
plats, undersökningsområde och fält är betydelsedigra begrepp som bör 
konkretiseras. Det finns i källmaterialet ofta intressanta glidningar i 
betydelserna av dessa och snarlika uttryck. Jag menar att de områden som 
betraktades som viktiga "undersökningsområden" för 
Vetenskapsakademien att kartlägga förändrades under den undersökta 
epoken. Men det innebär också att det sakinnehåll som begreppen och 
metaforerna täckte genomgick förändringar. Fyra betydelser av dessa 
begrepp diskuteras här, de kan också utan större svårighet identifieras i 
källmaterialet. Graden av konkretion och av iakttagbarhet ökar för varje 
betydelse nedan. 

1. Vetenskapligt falt i metaforisk mening, dvs ett undersökningsområde i 
betydelsen ett artkomplex såsom fjällväxter eller marina evertebrater. En 
avgränsad del av den stora uppsättning av objekt och fenomen som 
vetenskapen naturalhistoria intresserar sig för. Ett sl ags rumslig dimension 
finns emellertid alltid tillstädes även i en tryckt flora eller ett herb arium. Den 
hierarkiska ordning enligt vilken de enskilda specimen eller naturobjekten 
ställs till varandra i ett taxonomiskt system ges rumsliga dimensioner, arterna 

38 Anspelar på en uppsats med denna titel av den tyske litteraturforskaren Harro Segeberg, "Aufklärer 
unterwegs: Zur 'Literatur des Reisens' im späten 18. Jahrhundert", i Textsorten und lite rarische 
Gattungen: Dokumentation des Germanistentages in Hamb urg vom 1. bis 4. April 1979, Vorstand 
der Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten (Berlin, 1983). 
39 Stagi (1995). För en mindre ambitiös framställning av samma tema, se Eric J. Leed , The Mind 
of the Traveler: From Gilgamesh to Global Tourism (u.o., 1991), kap. 7 "The Alienated Eye: 
Scientific Travel". 
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står faktiskt i ett bestämt avståndsförhållande till varandra både i ett 
bokverk och i ett herbarium. Intressant är att detta artkomplex illusoriskt 
kan återges i ett reellt arkitektoniskt rum, i form av en samling utställd i ett 
naturalhistoriskt museum. I denna samling belägen på en viss plats i rum met 
finns artkomplexet representerat i form av specimen och av pedagogiska 
och vetenskapliga skäl uppställd i den hierarkiska ordning och med det 
avstånd mellan arterna den klassifierats in i. Självklart finns aldrig 
naturföremålen ordnade på detta sätt ute i falt. 

2. En politiskt-administrativt bestämd geografisk yta. Exempel på sådana 
kan vara, i ökande storleksgrad, Kvikkjokk, Lappland, Norrland, Sverige, 
och Europa. Dessa är bestämda av politiska eller administrativa gränser, det 
är i synnerhet fallet med suveräna stater. Område kan vara naturligt 
avgränsat från andra områden, t.ex. genom en bergskedja, men behöver inte 
vara det. Detta undersökningsområde kan bilda den ytmässiga ramen kring 
en undersökning, best ämma dess avgränsningar i det geografiska rummet. 
Det linneanska resandets främsta studieobjekt var arter inskrivna i ett 
sådant undersökningsområde. Resultatet av denna ytinventering 
avrapporteras i e n nationell eller regional flora eller fauna, en genre som 
ännu existerar och fyller en funktion trots uppkomsten av biogeografin och 
ekologin. 

3. Naturtyper, regioner och zoner. Dessa kan beskrivas såsom 
landskapstyper, eller något anakronistiskt som olika slags "biotoper", i 
fallande storleksskala hav, skogslandskap, tallhedar, strandregionen vid en 
skogsjö. På ett eller annat sätt, utifrån vissa bestämda kriterier, är dessa 
naturligt avgränsade från andra områden eller zoner.40 Dock kan 
avgränsningarna och då i synnerhet detaljeringsnivån i dem, skilja sig 
radikalt mellan olika grenar av naturalhistorien och mellan olika tidpunkter i 
historien. Dessa "naturliga" undersökningsområden utgör ramen för 
biogeografins undersökningar, inte administrativt eller politiskt bestämda 
gränser. Vilket inte hindrar att "naturliga" gränser och politiska gränser rätt 
ofta kan sammanfalla Biogeogr afins huvuduppgift var att i holistisk anda 
utifrån vissa bestämda kriterier jämföra de många skiftande naturtype rna för 
att sedan kunna finna ut de generella lag arna för en "Physique du Monde" 
i humboldtsk mening. Dessa områdens kar aktär är i synnerhet bestämd av 
geologiska och klimatologiska förhållanden på platsen. Detta ständiga 
passerande av olikartade undersökningsområden i form av olika 
landskapstyper, zoner eller "biotoper" ingår som ett av de allra viktigaste 
inslagen i en naturalhistorisk resa. Detta passerande av rumsliga olikheter är 
konstituerande för resandet som verksamhet. 

40 Zon eller "life zones" är ett begrepp som främst f örknippas med den amerikanske ornitologen C. 
Hart Merriam verksam på 1880 och 90-talen, se Donald Worster, Nature's Economy : A History oj 
Ecological Ideas , 2 uppl. (Cambridge & New York, 1985), 195-197 För en modem definition av 
ordet se Henderson's Dictionary of Biological Terms, ed. Eleanor Lawrence, 11 uppl. (Bur nt Mill, 
1995), 645. Där definieras "zone" som: "anareacbaracterizedby similar fauna or flora; a belt or ar ea 
to which certain species are limited. 

- 3 1 -



Platsens blick 

4. Naturalhistoriska objekt och fenomen. Dessa kan studeras antingen i 
den första typen av undersökningsområden (politiskt och adminstrativt 
bestämda ytor) eller i den andra typen av undersökningsområde 
("naturligt" avgränsade naturtyper). Objekten kan utgöras av kärlväxter, 
insekter, mineraler och bergarter, geologiska skikt, vegetationstyper eller 
växtassociationer. Objekten kan uppfattas på två sätt, antingen som 
enskilda objekt som representerar t.ex. en insektsart, eller i form av 
aggregat av objekt som tillsammas bildar större enheter, t. ex. en lokal 
vegetationstyp. Objekten har vanligen en hög grad av permanens i tiden, de 
är visserligen platsbundna men också i form av specimen transportabla. 
Fenomenen kan vara såd ant som norrsken, optiska fenomen som vädersol ar, 
klimatiska parametrar eller andra mätbara fysikaliska lokalförhållanden. 
Klimatologiska förhållanden eller fysikaliska egenheter som luftens kemiska 
sammansättning på en plats är i tiden mindre p ermanenta än objekten, men 
de låter sig fångas i en mätserie som löper över en viss tidsperiod, vilken kan 
jämföras med likadana mätserier tagna på andra platser. 

De aggregerade objekten kan också representeras av en uppsättning av 
specimen som utgör en typisk samling från en viss plats och som i sig 
rymmer alla d e enskilda arter som ingår i vegetationstypen, men dessa 
aggregat låter sig nog bättre representeras i en verbal eller grafisk 
beskrivning. Dessa framställningsformer kan mer pedagogiskt återge det 
helhetsintryck ett sådant aggregat kan göra på betraktaren och kanske 
fånga det ömsesidiga beroendet mellan de olika enskilda arter som ingår i 
aggregatet. Begreppet specimen är viktigt i detta sammanhang. De är 
naturalhistoriska objekt som samlats in och som det lagts ner arbete, tid och 
pengar på. Objekt vilkas värde ofta stod i direkt relation till deras 
sällsynthet och omständigheterna kring deras insamlande och konservering. 
Men även mer icke vetenskapliga aspekter som storlek , skönhet och nimbus 
kunde vägas in i värderandet av dem. De hade inte bara ett vetenskapligt 
värde utan också alltid ett pekuniärt dito, de utgjorde naturalhistoriens 
hårdvaluta. Specimen är alltså artefakter som avbildar eller "re-presenterar" 
naturalhistoriska objekt. De är inte, även om de utgörs av s.k. typexemplar, 
något annat än en approximativ representation av arten. Arten finns 
egentligen inte i sinnevärlden, den är en mental konstruktion av 
naturalhistorikerna utifrån ett antal funna exemplar av en art. Alla dessa 
reellt existerande exemplar, möjliga att noggrant undersöka och beskriva, 
avviker dock alltid, om än i ytterst ringa grad från den idealtypiskt bestämda 
arten. Därför är ett av det bästa sätten att återge artens typiska 
karakteristika ä n idag inte fotografiet utan alltjämt konstnärliga tekniker 
som akvarellmålning. 

Förändringar i föreställningarna kring vad d et var som konstituerade 
och karakteriserade en plats, en region eller ett "rum" och förstås även ett 
artkomplex eller ett objekt var av helt avgörande betydelse för 
förändringarna av resan som kunskapsform. Svaren på denna problematik 
var att försöka finna en uppsättning av lätt iakttagbara kriterier som 

- 3 2 -



I. Inledning 

kunde avgöra vad som kunde betraktas som ett avgränsat geografiskt 
område, en zon eller en region eller en klass, ordning eller art. 

Resans sociala rum: Aktörerna 

Det är missvisande att tala om t.ex. Linnés eller andra naturalhistorikers 
resor som om dessa individer själva fullständigt kontrolle rade reseföretagen. 
Inget kan vara felaktigare. Resan går nämligen inte bara genom ett 
geografiskt rum utan passerar också samtidigt olika sociala rum. Detta 
påstående fasta på frågorna kring vem som hade makten över ett 
reseföretag. Därför är det viktigt att också studera de aktörer som var 
verksamma inom det naturalhi stori ska resandet i Sverige. Det här gäller nu 
inte allt naturalhi storiskt resande som bedrevs i Sverige, utan endast det 
resande som direkt kan knytas till Vetenskapsakadem ien i Stockholm. Jag 
har identifierat ett antal administrativt och socialt bestämda positioner som 
individer kopplade till Vetenskapsakadem ien kunde inta i förhållande till 
Akademiens reseföretag. 

Men först måste begreppet reseföretag utredas närmare. Begreppet 
tar fasta på att resandet - den strukturerade rörelsen i r um och tid - bara är 
ett inslag i resan som kunskapsform. Själ va resan har alltid en förhistoria i 
form av ansökningar och förslag till reseprojektet och ett efterarbete som 
innebär bearbetning av samlingarna och publicerande av resultaten. Den 
tyske geografihistorikern Hanno Beck har därför myntat föreställningen om 
en "reisegeschichtlicher Dreiklang". De tre obligatoriska stegen i ett 
reseföretag är då i kronologisk ordning följande: "Vorbereitung, 
Ausführung und Auswertung."41 Becks främsta exempel på en sådan 
treklang är Humboldts stora resa till Nya världen 1799-1804. Beck 
överdriver möjligen det planmässiga i Humboldts reseföretag, men hans 
indelning är användbar . Intressant är att indelningen har medeltida rötter, 
redan de som skrev guideböcker för pilgrimer till det Heliga landet 
uppmanade sina läsare att ta lika stor hänsyn till dess a tre aspekter på 
resandet.42 

Det är i synnerhet det förstnämnda, förberedelsen, och det 
sistnämnda, utvärderingen, som äger rum i det egenartade sociala rum som i 
mitt fall är Vetenskapskademien. Detta innebär inte att resenären under 
utvärderingsskedet ständigt måste befinna sig i Akademiens lokaler, 
mottaglig för påverkan från förm ännen. Men jag menar att han ändå reellt 
lämnat fältet, "undersökningsområdet" eller landskapet, bakom sig. Han 
kan hädanefter i sitt arbetete endast lita till det han medfört hem från 
undersökningsområdet, om det nu är anteckningar, teckningar eller 
specimen. Det utifrån detta material som naturalhistorikern sedan 

41 Hanno Beck, "Die Geog raphie Alexander von Humb oldts", i Alexander von Humboldt: Leben 
und Werk, ed. Wolfgang Hagen-Hein (Frankfurt a. M., 1985), 227. 
42 Stagi (1995), 75-77. 
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konstruerar "fältet" eller "naturen", vilket innebär att också det är socialt 
bestämt, 

För att närmare kunna undersöka frågor kring kontrollen måste 
enskilda reseföretag analyseras ingående. Man bör ställa sig frågan vem de t 
är som kontrollerar resans sociala rum under reseföretagets gång. Det är 
därför av vikt att fastslå vilken aktör det var som föreslog ett reseföretag 
och lade upp den ursprungliga resplanen. En plan som inte sällan dessutom 
fastställer de preliminära villkoren för Becks tre faser i ett reseföretag. 
Makten öve r ett givet reseföretag kunde också skifta under reseföretagets 
gång. Allt eftersom resan utvecklades i tiden och rummet förändrades 
samtidigt det sociala rum i vilket resenären som individ var inskriven. 
Initiativet till resan kom vanligen från resenärerna själva, vilket gav dem 
inflytande i inledningsskedet, de hade ju "problemform uleringsprivilegiet". 
Förslaget prövades sedan av några centralt placerade adminstratörer vid 
Vetenskapsakademien och Riksmuseet, vilka var verksamma vid ett 
kunskapscentrum som behärskades av dessa administratörer. Detta gav dem 
en avgörande maktställning i detta s kede av reseföretaget, de kunde enk elt 
avslå en misshaglig ansökan. Under själva resan fanns makten hos 
resenären, då denne var bortom all direkt verkande social kontroll. Men 
man kan istället betrakta apodemikens roll som disciplinerande i Michel 
Foucaults mening. Dess funktion var att internalisera den samtidigt 
vetenskapliga och sociala kontroll och metodik som resenären måste 
underkasta sig för att framgångsrikt kunna genomföra reseföretaget. 
Promemorior, frågelistor och brevledes förmaningar från förmännen ersatte 
den personligt utövade och direkta sociala kontroll som verkade över den 
som var verksam vid Akademien. 

Vilka var a ktörerna i de naturalhistoriska reseföretagen? Först och 
främst har vi institutionen som tillhandahåller resurserna. Avhandlingens 
viktigaste fokus är en institution, Kungliga Sv enska Vetenskapsakademien. 
Denna institution existerade under hela undersökningsperioden, vilket ger 
en nödvändig kontinutitet åt avhandlingen. Självklart hade instititutionen 
också ett stort inflytande ö ver det naturalhistoriska resandet. Det var inom 
denna institution, och i e nlighet med dess institutionella villkor, som min 
avhandlingens aktörer verkade. Det var också de ledande administratörerna 
vid Akademien som bestämde vad som kännetecknade det vetenskapliga 
resandet som kunskapsform vid en viss tid. Detta är en av resandets absolut 
viktigaste restriktioner. 

Dess apodemiska ideal var också beroende av de övergripande 
målsättningar som styrde Akademiens verksamhet. Man hade självklart 
syften med resandet som låg bortom resandet i sig. Bland annat för att 
kunna förverkliga dessa mål utarbetade Vetenskapsakademien ett slags 
resepolicy, eller ett disciplinövergripande program över hur det 
vetenskapliga resandet skulle utföras. Det kanske främsta uttrycket för 
detta program är statuterna för det inrikes resandet i Vetenskapsakademiens 
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Grundreglor av år 1820. 43 Det var sådana regelverk som åtminstone till det 
yttre bestämde utformandet av reseföretagen. Vilka var motiven bakom 
Akademiens stöd till resor? Det mest konkreta argumentet för 
reseverksamheten var inventering av Sveriges växt- och djurvärld, som 
sedan skulle ställas på Riksmuseet, båd e för vetenskapens egna behov och 
för allmänheten till beskå dan. Det var detta stora inventeringsuppdrag som 
trots inslag av tillfällig heter till stora delar ändå genomfördes under epok en. 
Argumenten för inventerandet av riket kunde vara de sedvanliga 
inomvetenskapliga skälen intimt förenade med ekonomisk-utilistiska och 
patriotiska motiv. Dessa anslöt alla till Vetenskapsakademiens 
grundläggande målsätt ningar av år 1739. 

Vilka var resead ministratörerna? D e utgjordes dels av Akademiens 
sekreterare, dels av de botaniska, zoologiska och mineralogiska 
inspektionernas ledamöter. Efter år 1820 och Riksmuseets tillkomst var 
intendenterna vid museets olika naturalhi stori ska avdelningar de viktigaste 
administratörerna av resandet och de fungerade samtidigt som de 
avgörande remissinstanserna i alla reseären den. Det var denna lilla sociala 
grupp som hade den praktiska kontrollen öve r resandet i Akademiens regi. 
De avgjorde hur resandet borde gestaltas och hade därme d stort inflytande 
över resandet som praktik. De bestämde efter vilka mallar själva 
fältverksamheten skulle bedrivas, de angav vilka objekt som var av intresse 
och som skulle studeras och samlas in. 

Vilka var resenärerna eller de som utförde arbetet i fält? Det var en 
ganska heterogen grupp, men oftast var de unga naturalhistoriker som 
precis avslutat sin grundläggande utbildning och påbörjat sin karrär inom 
området. Resans placering i en individs levnadsbana är vanligen inte 
slumpmässig och biografiska och självbiografiska källor upplyser om detta. 
Inte minst säger de något om hur enskilda individer kunde anpassa sitt 
resande till de olika institutionella och sociala förutsättningar som förelåg i 
tiden. Resenärerna var ofta medvetna om både de restriktioner och de 
möjligheter som den egna sociala position i reseföretaget gav utrymme för. I 
den egna retoriken i ansökningarna beskrev man sin personlighet i enlighet 
med de idealtypiska mönster som fastställts för befattningen som 
naturalhistorisk resenär. Sådana skrivningar säger därför mycket om hur 
föreställningarna kring den ideale naturalhistorikern kunde se ut under 
perioden. 

Källmaterialet: Textuella avtryck av resan som praktik 

Vilket är källmaterialet? Avhandlingen bygger i betydande utsträckning på 
opublicerade dokument som finns förvarade i Vetenskapsakadem iens arkiv , 
dvs. vid dess Centrum för Vetenskapshistoria. Det är främst två typer av 

43 Kongl. Maj:ts nådigste stadfästelse på Svenska Vetenskapsakademiens förnyade grundreglor 
giften Stockholms Slott d. 30 Nov. 1820. Med Nåd. tillägg af den 17 Dec. 1831 (Stockholm, 1832), 
17-18. 
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akademidokument som har nyttjats, dels mötesprotokollen eller Akademiens 
Dagbok som den länge kallades, dels Bilagorna till protokollen. 
Protokollsutdragen återger de fattade besluten men de redogör ibland äv en 
kortfattat för den diskussion som föregick besluten. Protokollen för tiden 
fram to.m. 1825 har främst studerats i de maskinskrivna avskrifter som 
förvaras vid Centrum för vetenskapshist oria. Pagineringen i noterna syftar 
alltså på den som finns i dessa versioner. 

Det kvalitativt viktigaste källmaterialet är Bilagorna. Under den 
rubriken ryms ett mycket heterogent material. Jag har fr ämst använt mig av 
sådant som enskildas ansökningar om resmedel, akademiledamöters 
utvärderingar av reseföretag och omdömen om resenärer, längre och kortare 
resebrev från pågående företag, redogörelser för reseresultaten i form av 
dagböcker och provisoriska förteckningar på insamlade specimen. Även 
bilagorna är löpande paginerade i efterhand, dvs. efter att de införts i 
Bilagevolymerna. 

Något som är viktigt att hålla i åtanke är att mitt opublicerade 
källmaterial faktiskt består av officiella dokument. Det står nämligen ibland 
i protokollet att ansökningar och resebrev "upplästes" under pågående 
sammanträde vilket innebär att åtminstone de ledamöter som var på 
sammankomsten informer ades om ärendet i alla dess detaljer. Ibland fålls 
också kommentarer från ledamöter som inte är direkt inblandade i 
reseföretagen, yttranden vilka förts till protokollet. Det innebär att fattade 
beslut och omdömen om enskilda reseföretag kan sägas uttrycka 
Akademiens uppfattning i ärendet. Därför kan jag med fog påstå att jag 
studerar Akademiens inställning till resandet som kunskapsform, och inte 
endast enstaka inflytelserika ledamöters hållning. Men vissa sakkunniga 
ledamöter, i synnerhet intendenterna vid Riksmuseet och de olika 
naturalhistoriska inspektionernas ledamöter, var vanligen de som drev 
reseärendena. Det betyder att det är få individer vid Akademien som skrivit 
de dokument som rör resandet. 

Jag har i avhandlingen använt mig av texter som källmaterial och då 
nyttjat både opublicerade och publicerade texter. Dessa texter är 
sinsemellan av mycket olika karaktär, d e kan också inordnas i ett flertal 
olika genrer med skiftande vetenskaplig och litterär status. Jag är medveten 
om genreproblematiken och menar också att jag har haft olika texters 
specifika funktioner i reseföretagen klara för mig. Bruket av texter som 
källmaterial innebär även andra problem än de genrespecifika. Jag har i 
kapitel I tidigare diskuter at vanskligheterna med att försök a rekonstruera 
praktiker utifrån texter. En pr aktik som det naturalhistoriska resandet, är en 
företeelse som kommer till uttryck genom handlingar, en dimension av 
tillvaron som är svår att återge i text. Men jag hävdar att texter ändå kan 
bära vittnesmål om praktiker och kan betraktas som resultat av dessa 
praktiker. Det innebär att den "praktikvärld" jag ämnar rekonstruera i 
denna avhandling åtminstone delvis kan återskapas utifrån de skiftande 
textuella avtryck den lämnat efter sig. 

Vilka andra källor kan man tänka sig? För den samtide 
naturalhistorikern var specimen, eller de preparerade naturalstren som 
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insamlats under resorna, det viktigaste "bevismaterialet". Stora delar av 
detta mater ial finns sannolikt ännu bevarat på Riksmuseet dit det mesta av 
samlingarna g ick från år 1820. Sådant har jag inte använt mig av då jag 
saknar de nödvändiga detaljkunskaperna i dåtida taxonomi som skulle 
krävas för att man med någon större behållning skulle kunna bruka 
materialet Detta har dock inte hindrat mig från att med hjälp av nutida 
floror och faunor försöka identifiera arterna i de artförteckningar mitt 
källmaterial innehåller i de fall det varit påkallat. Dessutom torde få av 
samlingarna vid Riksmuseet ännu vara sammanhållna då resenärernas 
naturalster har överförts till nya samlingar efterhand. Annat kan ha ätits av 
tidens tand som ett resultat av undermåliga konserveringsmetoder. 

Publicerade verk som reseberättelser av allehanda slag, floror och 
faunor och andra typer av artförteckningar o ch artmonografier, har oc kså 
kompletterat det otryckta ar kivmaterialet. Dock säger sådana källor föga om 
föreställningar om resandet, mitt huvudintresse i denna avhandling, de är 
snarare att betrakta som resultatet av resandet. Därför har de en för en 
idéhistorisk avhandling ganska undanskymd position. Undantaget är 
kapitel II som jag enba rt baserat på tryckta verk. Men det kapitlet handlar 
om en litterär handboksgenre, den apodemiska, som uteslutande diskuterar 
resan som kunskapsform. 
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II. Den apodemiska traditionen: Metodiserandet av 
resan som kunskapsform före år 1800. 

I detta kapitel kommer jag ge en historisk överblick över det centrala i 
avhandlingens problematik: uppfattningen om resan som en egen 
kunskapsform. Mitt fokus kommer här inte att ligga på naturvetenskapliga 
resor utan snarare på den äldre traditionen av kunskaps- och bildningsresor. 
Detta motiveras av att den vetenskapliga resan länge uppfattades som en 
underavdelning till d en allt sedan medeltiden etablerade bildnings- och 
studieresan, peregrinatio academica, och delvis också utvecklades ur 
denna reseform.1 Kunskaps- och bildningsresans teori och metod 
behandlades inom den apodemiska handboksgenren som här kommer att 
utgöra mitt främsta källmaterial. Genren uppstår under sent 1500-tal och dör 
mer eller mindre ut i slutet på 1700-talet. De apodemiska verken syftade till 
ett genomtänkt metodiserande av allt resande, med ett ständigt uttalat 
motiv; att göra resandet till något nyttigt och produktivt för individen och 
för samhället. Resenären skulle skolas till en systematisk, medveten och 
därmed pålitlig betraktare. Därefter kunde hans vetenskapliga 
observationer ligga till grund för mer allmän na reflexioner över sakernas 
tillstånd.2 

1 Om det med eltida resandet, se Norberth Ohler, Reisen im Mittelalter, 2 uppl. (München & 
Zürich, 1988), och Gerhard Wolf, "Die deutschsprachigen Reiseberichte des Spätmittelalters", i Der 
Reisebericht: Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, ed. Peter J. Brenner 
(Frankfurt a. M., 1989). Om den svenska medeltida traditionen med akademiska peregrinationer, se 
Pär Eliasson, Från peregrinatio academica till peregrinatio erudita: Svenska akademikers 
studieresor och universitetsvistelser i utlandet intill år 1800, Europa och internationella nätverk: 
5, Arbetsrapport från CERUM, CWP-1990: 9, Centre for Regional Science, Umeå universitet 
(Umeå, 1990), idem, "Resande studenter under 600 år", i Lychnos 1992. 
2 Den främsta auktoriteten på området apodemik är sociologen Justin Stagi, se i synnerhet idem 
(1995), se även idem, "Die Apodemik oder 'Reisekunst' als Methodik der Sozialf orschung vom 
Humanismus bis zur Aufklärung", i Statistik und Staatsbe schreibung in der Neuzeit, vornehmlich 
in 16.-18. Jahrhundert, eds. Mohammed Rassem & Justin Stagi, Quellen und Abha ndlungen zur 
Geschichte der Staatsbeschreibung und Statistik, 1 (Paderborn, 1980), idem, "Der wohl unt erwiesene 
Passagier Reisek unst und Geschellschaftsbeschreibung vom 16. bis 18. Jahrhundert", i Reisen und 
Reisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, eds. 
B.I. Krasnobaev, Gert Röbel & Herbert Zeman (Berlin, 1980), idem, "Die Methodisierung des 
Reisens im 16. Jahrhundert", i Der Reisebericht: Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen 
Literatur, ed. Peter J. Brenner (Fra nkfurt a. M., 1989), idem, "The Methodising of Travel in the 
16th cen tury: A Tale of Three Cities", i History and Anthropology 4 (1990). Den apodemiska 
genren beha ndlades dock först av den amer ikanska litteratwhistarikern Clare Howard i English 
Travellers of the Renaissance London, New York & Toronto, 1914). Hon redogör i synnerhet för 
de engelskspråkiga arbetena och ställer resandets teori mot dess pra ktik. Hennes pionjärarbete väckte 
ingen större genklang. Först omkring år 1980 intresserade sig några tyska forskare för genren, dit hör 
förutom den reda n nämnde Stagi, etnologen Uli Kutter, "Apodemiken und Reisehandbücher 
Bemerkungen und ein bibliographischer Versuch zu einer vernachlässigten Literaturgattung", i Das 
achtzehnte Jahrhundert, Vol. 4:2 (Wolfenbüttel, 1980). Historikern Har ald Witthöft behandlade 
genren i samband med en undersökning över resepraktiska problem i "Reiseanleitungen, 
Reisemodaliteten, Reisekosten im 18. Jahrhundert", i Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 
19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, eds. B.I. Krasn obaev, Gert Röbel & 
Herbert Zeman (Berlin, 1980). RainerS. Elkar beskriver genrens inflytande över synen på res an som 
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Vilken typ av kunskap? Ett viktigt kunskapsområde var geografin 
och det var länge nödvändigt att förflytta sig i rummet för att få kunskaper 
om vår egen kontinents geografiska förhållanden. Det är först under 190 0-
talet som alla s.k. "vita fläckar" på världskartorna blivit ifyllda av den 
geografiska sakkunskapen. Geografiämnet etablerades dock inte som eg en 
disciplin vid universiteten förrän under 1800-talets senare del, vilket inte 
hindrar att professionella geografer o ch kartografer varit i verksamhet allt 
sedan renässansen. Men de geografiska översiktsverken och 
världsbeskrivningarna var länge bris tfälliga; myter och fakta ingick där i en 
skön förening. Kartor var dyrbara och var mer att betrakta som 
konstföremål än som användbara hjälpmedel för orientering. Resan var den 
enda av tidens kunskapsformer som kunde ge pålitliga geografiska 
uppgifter vilka så småningom kunde korrigera äldre vanföreställningar. 
Beslutsfattarna i de framväxande nationalstate rna hade också behov av att 
få upplysningar om det aktuella tillståndet i främmande länder och i 
avlägsna delar av det egna riket. Naturalhistoriker och andra 
vetenskapsidkare kunde genom resor både erhålla nya specimen och nya 
observationer som bidrag till sina expanderande vetenskaper.3 

Kunskapsresorna hade alltså många tänkbara funktioner att fylla i 
äldre tid. Dock utgår den apodemiska genren i första hand från 
peregrinatio erudita eller de lärda studieresorna. I det från 1400-talet 
framväxande humanistiska bildningsidealet ingick peregrinationen som ett 
näst intill obligatoriskt inslag. Det var en kombinerad bildnings- och 
studieresa som skulle avsluta i synnerhet den adliga bildningsgången. 
Många av tidens didaktiker menade att reseformen i sig hade specifika 
pedagogiska fördelar gentemot andra kuns kapsformer. Resor gav nämligen 
upphov till erfarenheter som bokläsande överhuvudtaget inte kunde ge. 
Det förefaller befogat att här anknyta till två av de praktikformer som 
diskuterats i kapitel I; de sociala och de reproduktiva praktik nivåerna var i 
praktiken nära länkade till varandra. De berör båda inskolningen av 
ungdomar i e n lärd kultur, vilket kan sammanfattas med de två begreppen 
yttre och inre bildning. Dessa dimensioner är båda lika viktiga i de 
kunskaps- och bildningsresor som diskuteras i detta kapitel. 
Kunskapsresenären skall inte bara samla kunskaper för sin egen skull o ch 
för samhällets bästa, han skall också formas av sina reseerfarenheter, ges en 
bestämd gestalt och inriktning i livet. Till syvende och sist handlar 
peregrinationen främst om tillägnandet av sociala umgängesvanor, av vilka 
den akademiska lärdomen bara var en del. 

bildningsmedel i "Reisen bil det: Überlegungen zur Social- und Bildung sgeschichte des Reisens 
während des 18. und 19. Jahrhunderts", i Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 19. 
Jahrhundert al s Quellen der Kulturbeziehungsforschung, eds. B.I. Krasnobaev, Gert Röbel & 
Herbert Zeman (Berl in, 1980). Ett intres sant nyare bidr ag till forskningen är Joan-Pau Rubies, 
"Instructions for travellers: Teaching the eye to see", i History and Antrohopology 9 (1996) 
3 Om tidens geografi, se David N. Livingstone, The Geog raphical Tradition: Episodes in the 
History of a Contested Enterprise (Oxford & Cambridge M.A., 1992), kap. 2, och Margarita 
Bowen, Empiricism and Geographical Thought: From Francis Bacon to Alexander von Humboldt 
(Cambridge, 1981). Se även Stagi (1995), "Introduction". 
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De av alla så efterfrågade sociala färdigheterna kunde man inte läsa 
sig till, menade apodemikerna. Bara genom att röra sig i Världen och näst 
intill mekaniskt nötas mot andra kunde den unge adelsmannen slipas till en 
lysande diamant. Endast under en resa kunde den unge ädlingen inhämta 
de praktiska sociala färdigheter som utmärkte en gentleman. Det gällde 
insikter i hur man skulle föra si g i störr e grupper och hur man skulle umgås 
på ett korrekt sätt med främlingar ur samma sam hällsklass eller från lägre 
klasser. Resan gav även erfarenheter av hur man skulle uppträda under 
besök vid olika institutioner som var av betydelse. Dit hörde förstås h oven 
för adelsmännen, men o ckså mer uttalat lärda instituti oner som universitet 
och bibliotek. 

Vad har då det här med vetenskapen att göra? Mer än man tro r. Som 
den brittiske vetenskapshistorikern Steven Shapin visat var 
vetenskapsmannens personliga uppträdande och framtoning - hans 
habitus - länge av avgörande betydelse för hur hans trovärdighet som 
vetenskapsman bedömdes.4 Ädlingen var trovärdig i egenskap av 
gentleman och ett av de viktigaste inslagen i hans utbildning till detta var 
peregrinationen. Många, för att inte säga de flesta av tidens vetenskapsmän 
och lärde, i synnerhet i de nordliga protestantis ka länderna, hade o ckså rest 
utomlands.5 

Annat som var nödvändigt för gentlemannen att inhämta utomlands 
var kunskaper i de moderna fr ämmande språken. Dit räknades i första ha nd 
franskan och italienskan. Dess skulle helst läras in under umgänge med 
bildade människor i det främmande landet. Vidare var adelsungdomar 
tvungna att resa för att uppsöka de riddarakademier som undervisade i de 
praktiska färdigheterna ridning, fäktning och dans. Även utländska 
universitet besöktes, i synnerhet de som kunde förmedla insikter i civil- och 
naturrätt, statskunskap och historia. Det var ämnen som ansågs behövliga 
för den som funderade på att bli diplomat eller ämbetsman. Mycket viktiga 
var de kontakter som togs under resan med olika prominenta utlännin gar, 
t.ex. män i staten eller vid hoven, berömda lärde vid universiteten eller 
kända vetenskapsmän vid akademierna. Inte minst handlade de lärda 
resorna om att etablera förbindande nätverk mellan de intellektuella och 
mellan olika institutioner och kunskapscentra.6 

4 Om gentlemannaidealels betydelse for 1600-talets engelska vetenskap, se Steven Shapin, A Social 
History of Truth : Civility and Science in Seventeenth-Century England (Chicago & London, 
1994), Kap 1-3. 
5 C.D. van Strien, British Travellers in Holland during the Stuart Period: Edward Browne and 
John Locke as Tourists in the United Provinces (Leiden, 1993). 
6 Om adelns bildningsresor, se Eva-Maria Loebenstein (Csaky), Die adelige Kavalier stour im 17. 
Jahrhundert- Ihre Voraussetzungen und Ziele, Diss., Philosophische Faku ltät der Universität Wien 
(Wien, 1966), Hilde de Ridde r-Symoens, "Die Kav alierstour im 16. und 17. Jahrhundert" i Der 
Reisebericht: Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, ed. Peter J. Brenner 
(Frankfurt a. M., 1989), och Antoni Maczak, Travel in Early Modern Europe (1980), eng. övers. 
(Cambridge, 1995). Qm inrikes bildnin gsresor skriv er Magnus von Plåten, "Svenska resan : Ett 
kapitel ur bildn ingsresans histor ia", i Naturligtvis: Uppsatser om natur och samhälle tillägnade 
Gunnar Eriksson, Institutio nen för Idéhistoria, Umeå Universitet, Skrifter 1 4 (Umeå, 1981). Qm 
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Apodemikens uppkomst 

Som en reaktion mot att det utrikes resandet kvantitativt expanderade 
under 15- och 1600-talen startade en debatt kring ungdomens resande som 
social företeelse. Resandet som aktivitet utsattes för kritik. I synnerhet i 
England formulerades kritiken i moraliska traktater. Dessa var inte sällan 
författade av upprörda kyrkomän som fruktade den relativisering som 
resandet gav upphov till. Med det utrikes resandet undandrogs 
lättpåverkade ynglingar från den sociala kontrollen hemmavid . Egna seder 
och bruk och i värsta fall religionen kunde ersättas av främmande villoläror. 
Oskyldiga ungdomar fördärv ades till kropp och själ av alkohol, horor, spel 
och dobbel. Arga chauvinister upprördes vidare över att ungdomar kunde 
återvända hem som ytliga sprättar som föraktade allt inhem skt Dessutom 
grämde det tidens merkantilister att penningar strömmade ut ur hemlandet in 
i utländska krämares fickor.7 

Under 1500-talets senare del uppstår en mycket speciell 
handboksgenre, med det uttalade syftet att bemöta kritiken mot resandet. 
Den behandlar ars apodemica eller de arte peregrinando, vilket kan 
översättas med konsten att resa.8 Genrens främste kännare, sociologen 
Justin Stagi, definierar i sin grundläggande apodemiska bibliografi genren 
på följande vis: 

Unter 'Apodemiken' verstehe ich Kunstlehren des richtigen Reisens. Es sind 
Werke, die zu einem praktischen Zweck über das Reisen reflektieren. Dieser 
Zweck ist die Verbesserung der Reisepraxis durch eingehende Verhaltens- und 
Beobachtungsanweisungen. Ihr Adr essat ist der Reisende als solcher.9 

Humanister som Theodor Zwinger, Hilariu s Pyrckmaier och Hugo Blotius 
förknippas med denna litteraturs uppkomst i slutet på 1500-talet. Den 
apodemiska litteraturen kan d elvis förstås som en kodiflering av en äldre 
tradition med skrivna förhållningsre gler som föräldrar försåg sina resande 
ungdomar med. Dessa personliga instruk tioner, författade i brevform och 

nätverke, se Sverker Sörlin, De lärdas republik: Om vetenskapens internationella tendenser 
(Malmö, 1994), kap 4 och 5. 
7 Om olika klichébilder av bildningsresenärer i England, se Sara Warneke, Images of the 
Educational Traveller in Early Modern England (Leiden, 1995). Några engelska kritiker av resandet 
är Joseph Hall, Quo Vadis? A Just Censure of Travell (1617), här (Amst erdam, 1975), och 
Vincesimus Knox, Liberal Education: or a Practical Treatise on the Methods of Acquiring Useful 
and Polite Learning I-II (London, 1789). 
8 Ordet "apodemik" är antagligen en nyskapelse från år 1577 av den bayerske läkaren och humanisten 
Hilarius Pyrckmaier baserad på grekiskan. Det bet yder ungefär "att var a på resa". Se Justin Stagls 
diskussion i inledningen till den grundläggande bibliografin över genren, Apodemiken: Eine 
räsonierte Bibliographie der reisetheorethischen Literatur des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, eds. 
Justin Stagi, Klaus Orda, & Christel Kämpfer, Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der 
Staatsbeschreibung und Statistik, 2 (Paderborn, 1983), 7. 
9 Justin Stagi, "Einleitung" i Apodemiken, 9. Citatet lyder i min översättning: "Med apodemiska 
arbeten syftar jag på verk som vill lära ut konsten att resa. Det är ve rk som refl ekterar över resandet 
utifrån ett bestämt praktiskt ändamål. Detta ändamål är förbättrandet av res epraxis genom de taljerade 
anvisningar över förhållningssätt och observationsmetoder. Den riktar sig till resenären enbart såsom 
resenär betraktad". 
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sällan publicerade, hade samma syfte som apodemiken, nämligen att menta lt 
förbereda ynglingen inför resor. Uppkomsten av genren torde ha ett nära 
samband med boktryckarkonstens expansion under 1500-talet. De tidigare 
privata breven kunde nu ersättas med mer al lmängiltiga arbeten. Intressant 
är att ett av de tidigaste exemplen på denna litteratur var ett sedermera 
tryckt humanistbrev av nederländaren Hugo Blotius. Med tanke på det 
betydande antal ungdoma r som årligen reste i Europa uppkom snart en viss 
marknad för dessa alster.10 

Den apodemiska genren tillhör alltså i första hand den samtida 
pedagogiska litteraturen då kunskapsresandet var en del av adelns 
utbildning. Genren ligger därför n ära etikettsböckerna och furstespeglarna, 
andra verk som avsåg att skapa en internaliserad social kontroll h os läsaren. 
Man ägnar i apodemiken stort utrymm e åt vilka ämnesområden som bör 
ingå i en gentlemans utbildning och i synnerhet hur d essa praktiska och 
sociala färdigheter lämpligast kan förvärvas under resor. Råd kring 
uppfostringsfrågor och hur moralen bör övervakas är ymniga. Böckerna 
kan egentligen inte anses tillhöra de naturvetenskapliga metod- eller 
teoritraktaterna, men en allmän empiristisk hållning är dock tydlig i 
litteraturen. De apodemiska författarna för nämligen, som Stagi skriver i 
citatet ovan, allmängiltiga resonemang kring resandet som intellektuell 
aktivitet. De vill formulera en resandets metodlära med storslagna 
universella anspråk. Resandet måste vara nyttigt både för individen och 
staten om det alls skall få bedrivas. Dess unika pedagogiska värde och 
tillika dess betydelse som kunskapsskapande verksamhet betonas ständigt. 
De apodemiska författarna är dock väl medvetna om peregrinerandets 
många risker och problem. Resandet måste därför bli metodiskt och 
kontrollerat. 

De apodemiska verken är emellertid inga resehandböcker i vår 
moderna mening. De rymmer inga uppgifter om namnen på eller antalet 
värdshus i Koblenz eller omdömen om kvaliteten på brödet i Rom. Däremot 
kan de ge nyttiga upplysningar om hur man som resenär lämpligen borde 
bete sig vid mötet med värdshusvärdar i gemen och huruvida man alls borde 
äta bröd eller ej under resor. De apodemiska böckerna intar en upphöjt 
generaliserande hållning till resandet som ofta förvånar den nutide läsaren. 
Bristen på konkretion är påtaglig vilket förenas med en anmärkningsvärd 
tilltro till ett universellt tillämpbar resemetodik med vaga konturer. 

Böhmaren Franz P osselt skriver i förordet till sitt grundliga arbete, 
Apodemik oder die Kunst zu Reisen (1795), om hur han gått tillväga under 
sitt skrivande. Hans verk är det till sidantalet mest omfattande inom genren 
och behandlar därför ingående alla de typiska teman d essa handböcker 
diskuterade. Man kan med fog påstå att detta sena arbete sammanfattar en 
drygt tvåhundraårig apodemisk tradition. Posselt hävdar att han baserade 
sitt apodemiska tänkande på vad han lärt sig av egna reseerfarenheter och 
inte minst av sina egna misstag under resorna. Vidare hade han varit i 
personlig kontakt med andra resenärer och noggrant studerat deras 

10 Stagi (1995), 50-55. 

- 4 2 -



IL Den apodemiska traditionen 

resedagböcker. Han hade ur detta disparata stoff försökt abstrahera fram ett 
antal för resenärer generellt användbara regler och föreskrifter. Han skriv er: 
"So wurde mittelst dieser meine r Erfahrungen und Beobachtu ngen, meiner 
Lektüre und meines Nachdenkens gegenwärtiges Werk immer mehr 
erweitert, berichtiget und vervollkommnet."11 

Den apodemiska litteraturen är en konservativ genre, det är 
egentligen samma råd som ständigt upprepas under seklernas gång. Denna 
konservatism återspeglar det faktum att resandets yttre villkor 
förhållandevis lite förändrades under den dryga 200-års period som här 
diskuteras. Dess många förtjänster och faror var länge likartade. Få 
förändringar inträffade också i reseväsendet och resetekniken under 
perioden 1570-1800. Resmålen b lev andra, Fran krike o ch Paris blev snart 
de främsta målen för en ädling ute på en Grand Tour, medan intresset för 
Italien delvis avtog. Vägarna verkar dock inte ha blivit så mycket bättre, ej 
heller diligenserna; värdshusen förefaller ännu vara usla och stråtrövarna 
förblev lika mångtaliga och elaka. Den praktiska verklighet som de 
apodemiska skrifterna försökte hjälpa resenären att övervinna var i grunden 
likartad under hela perioden. Sålunda kunde sekelgamla verk ändå 
uppfattas som relevanta.12 

Den självklara utgångspunkten i de apodemiska verken är att allt 
som kan möta en resenär under en resa kan göras begripligt. Detta sker 
genom en ingående systematisering av allt som har med resandet att göra. 
Den rätta förståelsen av de fenomen som möter en under en resa förutsätter 
att det sedda fenomenet eller tinget "artbestäms" eller kategoriseras. 
Artbestämmandet baseras på vissa utvalda iakttagbara och jämförbara 
karakteristika som fenomenet antas äga, karakteristika utifrån vilka det kan 
avgränsas och bestämmas som "något". Detta "något" kan sedan infogas i 
ett större system. Denna kategorisering eller typologisering av de fenomen 
och ting som möter i världen ger sedan relevanta och nyttiga kunskaper om 
världens allmänna beskaffenhet. 

Ett intresse för den rätta metoden är påtagligt De apodemiska 
författarna betonar alltid Metoden och är i inledningskedet inspirerade a v 
Petrus Ramus som under andra hälften av 1500-talet föreslog en ny metod 
för vetenskapen. Ramus omvandlade den hävdvunna aristosteliska logiken 
till en universellt brukb ar metod för inhämtandet och ordnandet av nyttig 
kunskap. Han ville undersöka fenomenen genom att använda sig av tio 
standardfrågor, loci (platser), vilka var modi fierade versioner av Aristoteles 
kategorier. Svaren på denna inledande undersökn ing gav upphov till satser 
som kunde prövas av erfarenheten. Summan av dessa satser, diskursen, 
skulle sedan ordnas i synoptiska begreppstabeller enligt den s.k. naturliga 
metoden, vilka skulle ge svaret på hela problemet. Det h ela ansågs vara en 

11 Franz Posselt, Apodemik oder die Kunst zu reisen: Ein systematischer Versuch zum Gebrauch 
junger Reisenden aus den gebildeten Ständen überha upt und ange hender Gelehrter und Künstler 
insbesondere I-EE (Leipzig, 1795), "Vorbericht", XXI. Citatet lyder i min översättning: "Med hjälp 
av mina egna erfarenheter och observationer, mina böcker och mitt eget reflekterande så utvidgades, 
förbättrades och korrigerades detta verk. 
12 Maczak, kap 1-5. 
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universell metod med vars hjälp allting var möjligt att studera. 
Begreppstabellerna, samtidigt brukbara som frågelistor, återkommer ofta i de 
apodemiska verken. Ramisterna var intresserade av allt och trodde sig 
genom sin metod kunna sammanfatta allt existerande vetande i behändiga 
små encyklopedier.13 Resandet skulle utgöra den första faktasamlande 
delen av detta stora arbete, därför var det så viktigt att resandet skedde på 
ett korrekt och vetenskapligt sätt och enligt den rätta metoden. 

Verkens innehåll 

Låt o ss nu med Justin Stagls hjälp försöka teckna bilden av ett typiskt 
apodemiskt arbete.14 Vanligen inleds ett sådant verk med definitioner av 
begreppet resa. För att möta kritiken mot resandet som sådant görs en 
uppdelning mellan peregrinavi och vagari. I denna skiljs det äkta och 
metodiska resandet eller peregrinari från det mållösa och onyttiga 
vagabonderandet eller vagari. Peregrinari beskrivs då som bytet av 
uppehållsort under sökandet efter nyttiga kunskaper. Det finns en viktig 
social bakgrund till denna uppdelning. Det gällde att skilja ut de 
lärdomstörstandes resande från andra mindre seriösa gruppers rörelser i 
rummet. Det resande fol kets, zigenarnas, kringströvande liv betraktades t. 
ex. länge med yttersta förakt. Andra lågt värderade sociala grupper som 
resande hantverksgesäller kunde också utgöra potentiella hot mot den 
samhälleliga stabiliteten. Statsmakterna var därför skeptiska till det fria 
resandet. De fruktade att förlora kontrollen över de egna undersåtarna, man 
kunde ju inte veta vilka rebelliska eller kätterska tankar som resenären 
kunde utsättas för. Denna generella misstänksa mhet mot resandet i sig är 
författarna högst medvetna om och många av de som skriver apodemiska 
skrifter intar därför en försvarsposition. Vissa alster inom genren liknar 
akademiska avhandlingar och det diskuteras ofta utförligt pro et contra om 
resandets fördelar och nackdelar. Man nämner då de tänkbara olägenhe ter 
som ett okontrollerat resande kan g e upphov till. Men slutsatsen blir alltid 
att den väl förberedde, kontrollerade och metodiske resenären kan undvika 
att råka ut för dem. 

Sedan följer som ett andra inslag i de apodemiska verken en första 
tillämpning av den ramistiska metoden. Detta i form av en systematisk 
indelning av de olika typer av resor som kan tänkas existera. 
Indelningsgrunderna utgörs av sådant som färdsätt, reshjälpmedel, resvägar 
och resmål, resenärens yrke och resans syfte. Denna uppdelning förefaller 

13 Om ramismens influenser på apodemiken, Stagi (1995), 65-70. 
14 Hela detta avsnitt bygger p å Stagi (1989), 152-157, idem (1990), 316-321, idem (1995), 70-81. 
Många av de inslag som Stagi generellt funnit i de apodemiska verken diskuteras också av den 
anonyme författaren till artikeln "Reisen" i den tyska uppslagsboken Grosses vollständiges 
Unîversal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste... Band31 (Leipzig & Halle, 1742), 366-386. 
Arbetet är efter förläggaren Johann Hein rich Zedie r mest känt som "Zedlers Um versall exikon". 
Researtikeln är ett bra exempel på tidens apodem ik, inte bara för att den innehåll er så många 
genretypiska inslag utan också för att den säker t hade sto r spridning jäm förd med många andra 
apodemiska verk. 
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vara ett inslag i det ohejdade systematis erande som apodemiker na uppfattar 
som det vetenskapliga och metodiska inslaget i deras strävanden. Stagi 
påpekar intressant nog att lärdomsresan utgör den självklara normen med 
vilken alla andra resor sedan jämförs. Man kan faktiskt se detta 
kategoriserande som ett generellt förhållningssätt till hur forskning kring 
resor har bedrivits, spridda nedslag i nyare forskning kan ge oanade fynd 
forden apodemiskt bevandrade läsaren. 15 

Genren innehöll inte sällan också medicinska och religiösa råd. 
Dessa inslag hade ett medeltida urspr ung enligt Stagi och gick tillbaka till 
traditionen med guideböcker och handledningar för pilgrimer. Det 
medicinska inslaget är ofta påfallande stort i de första apodemiska alstren, 
flera av pionjärerna som skrev inom genren hade studera t medicin. Religiösa 
råd till resenärer blev snart till en populär undergenre inom gruppen. 
Protestantiska nordeuropéer, dvs den läsekrets som verken främst riktade 
sig till, hade svårigheter med att resa i det katolska södern som lockade med 
sitt antika arv. Detta gav upphov till det s. k. problema machiavellisticum, 
en diskussion kring hur en renlärig ung protestant borde uppträda under 
resor i den katolska södern. Ett flertal tyska teologiska avhandlingar från 
1600-talet behandlar detta delikata problem.16 

Många apodemiska verk innehåller också sådana inslag som idag 
främst förknippas med reseguiden eller resehandboken. Det är inslag som 
har att göra med logistik och det praktiska organiserandet av resorna. Stagi 
betonar hur sådana inslag, som går tillbaka på en mall hämtad från de 
medeltida guideböckerna för pilgrimer, indelar reseföretagen i tre delar: 
förberedelse, genomförande och utvärdering.17 Denna tredelning av 
reseföretagen i de apodemiska texterna är av stor metod isk betydelse. Ingen 
resa kan anses vara komplett om inte dessa tre delaspekter i lika stor mån 
beaktas av resenär en. För att resan skall kunna genomföras på ett metodisk 
sätt måste den förberedas väl. Det bästa sättet att förbereda sig på var att 
läsa apodemiska verk. För att man skall kunna pröva om resan sedan 
verkligen företagits på ett metodiskt sätt måste de n förstås avrapporte ras. 
Till övriga nödvändiga förberedelser inför resan räknades införskaffandet 
av grundläggande språkkunskaper, utsändande av rekommendationsbrev 
till uppsatta personer och läsandet av historiska och geografiska skrifter. Till 
sådant som också förberedde resenären hörde o ckså apodemikens snabbt 

15 Stagi om lärdomsresan som norm i (1995), 72. Ett exem pel på en likn ande systematisering från 
forskningen kring resor och turism gerHekki A. Artma ni 'Turisme-Reiseliv'\ i Reiseliv i Norden, 
2. uppl. (Köben havn, 1983), 31-35. Se även en modem apodemiskt inriktad resehandbok som The 
Traveller's Handbook (1980), rev. uppl. ed. Melissa Shales (London, 1988). 
16 Ett exempel på en senmedeltida resereg ima ger Hans J. Venneer i "Johann Lochners 
'Reisekonsilia'", i Sudhoffs Archiv, 56 (1972), medan teologen Johann Friedrich Mayer berör de n 
religösa problematiken i Der An Päbstische Oerter Reisende und Daselbst Wohnede Lutheraner / 
Wie Sie beyders eits wider die päbstliche Verführungen sich sollen verwahren,/ damit ihnen die 
Crohne der Gerechtigkeit nicht geraubet werde (Leipzig, 1686). 
17 Stagi (1995), 75-77. Hanno Beck diskuterar reseföretagens tredelning i "Die Geographie Alexander 
von Humboldts", i Alexander von Humboldt: Leben und Werk, ed. Wolfgang Hagen-Hein 
(Frankfurt a. M., 1985), 227. 
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föråldrade handboksuppgifter över sådant som resvägar, värdshus, 
reskostnader och värdet på frä mmande mynt. 

De apodemiska verken ägnar ocks å utrymme åt råd om hur man bör 
föra sig och uppträda i främmandes sällskap under resor, dvs. under 
genomförandefasen. Detta berör förstås de sociala praktiker som diskuterats 
ovan i kapitel I. I nsikter i ett korrekt beteende har dock inte enbart med den 
sociala träningen av adelsungdomar att göra. De tillhör också de logistiska 
och organisatoriska kunskaperna. Resenärens uppträda nde på värdshus , på 
färjor och i diligenser kan påverka kostnaderna och reshastigheten. Man 
bör t. ex. inte reta värdar och postiljoner i onödan. Det gäller då att veta hur 
de kan tänkas reagera på förhand. Därför ges inte sällan en rätt omfattande 
information om de olika nationalkaraktärema.18 

För att resenärerna konkret skall förstå hur de skall omvandla sina 
observationer till geografiskt och topografiskt vetande, ges ofta en 
modellbeskrivning av t.ex. en stad där vissa karakteristika betonas. Inte 
sällan kombineras dessa modellbeskrivningar eller mallar också med 
utförliga frågelistor. De apodemiska frågelistorna rymmer dels frågor om 
fysiska ting såsom städer, befästningar, antikviteter, inskript ioner, bibliotek, 
naturaliekabinett och universitet. Men de innehåller också frågor kring 
immatriellaföreteelser som politik, ekonomi, kultur och befolkningens seder 
och bruk.19 De topografiska och antikvariska frågorna är dock mycket 
framträdande, i synnerhet i 1500-talets skrifter. Längre fram ökar intresset 
för politiska och ekonomiska problem och för undersökandet av 
befolkningens villkor, dessa områden dominerar i 1700-talets råd till 
resenärer. Dessa frågelistor gav alltså instruktioner om vad resenärens 
intresse borde riktas mot och om vad som skulle observeras. 

Än viktigare är råden om hur frågorna skulle ställas, hur svaren skulle 
nedtecknas och hur informationen skulle utvärderas. Detta var förstås 
allmängiltigt o ch brukbart för varje kunskapsresenär och oberoende av 
bakgrundskunskaper och intressen. De apodemiska författarna var 
anhängare av den empiriska metoden, kunskapen skulle nås genom 
observationer av tingen själva under resor. Autopsi eller självsyn var den 
viktigaste metodiska regeln. Hörsägen och okritiskt övertagande av 
förlegade sanningar kunde sålunda undvikas. Till det som kanske främst 
förknippas med de apodemiska verken och gör dem intressanta är just 
bruket av frågelistor och de till dem fogade praktiskt allmängiltiga 
metodråden. Stagi, som studerat den apodemiska genren utifrån ett intresse 
för den samhällsvetenskapliga metodikens historia, betonar dessa 
frågelistors bet ydelse. Han menar att de intrikata frågelistorna och de till 
dem fogade råden om vilka som var lämpliga informanter och hur utfrågaren 
borde bete sig i förhållande till sina intervjuoffer, direkt föregriper da gens 

18 Det men ar t.ex. James Howell, Instructions for Forreine Travel (1642), facsìmile (London, 
1869). Han redogör därför de olika europiska nationalkaraktärema, 28-33. 
19 Francis Ba ccm ger en lista över det som bör ob serveras un der resor i Essäer (1597), här i sv. 
övers. (Göteborg, 1984), 69. 
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enkäter. Dessutom finns här tänkbara kopplingar till den antropologi ska 
och etnologiska metodiken.20 

Dokumentationens praktiker: Välj ut, skriv ned, teckna av 

Låt oss närmare se på några av apodemikens praktiskt allmängiltiga 
metodråd. En generell utgångspunk t iden apodemiska litteraturen är att alla 
informanter och alla områden egentligen är lika viktiga. Kunskap är i någon 
mening demokratisk. Den finns överallt att få där ute i världen och är 
egentligen också tillgänglig för alla. Vem som helst kan bli en 
kunskapsresenär efter lämpliga förberedelser. Det finns ett otal företeelser 
som förtjänar att beskrivas. Det innebär att den nyttige resenären helst skall 
vara ett slag s allätare ino m kunskapens gebit, öppen för allt tänkbart som 
kunde vara av intresse. Int e sällan kan det antydas att denna polyhi stori ska 
hållning var nödvändig då den enskilde resenären inte alltid kunde veta 
exakt vad som var intressant för lärdomen och vetenskapen.21 

Man insåg snart att detta var ett i längden ohållbart ideal. Det 
organiserade vetandet expanderade snabbt o ch lade kunskapsområde efter 
kunskapsområde under sig. Redan under 1700-talet förstod man b ehovet 
av en specialisering även av kunskaps resandet. Samtidigt specialiserades de 
apodemiska verken, ett exempel är den tyske humanisten oc h bibliotekarien 
Johann David Köhlers Anweisung flir Reisende Gelehrte, Bibliothecken, 
Münz-Cabinette, Antiquitäten-Zimmer, Bilder-Säle, Naturalien- und 
Kunst-kammern u. a. m. mit Nutzen zu besehen (1762).22 Trots titeln o ch 
förutom en allmänt hållen inledning är dock Köhlers verk mer att betrakta 
som en resehandbok än som en egentlig apodemik. En apodemisk artikel i 
ett tyskt uppslagsverk från 1 742 föreslår en slags kompromiss: "Hast du 
Geld und Zeit genung, so besiehe alles, was an einem Ort vor Denkwürdig 
gehalten wird; sonst aber nur dasjenige, welc hes dir zu deinem Zweck am 
dienlichsten ist."23 Här antyds möjligheten av ett mer specialiserat resande. 
Om man inte har tid och råd att observera allt minnes värt på en ort, får man 
koncentrera sig på det som är viktigt för en själv i den framtida yrkesrollen. 

20 Stagi (1995), 78-81. 
21 Den kände apodemikern Leopold Berchtold skriv er i sin Anweisung flir Reisende, nebst einer 
systematischen Sammlung zweckmässiger und nüsslicher Fragen (1789), här i förkortad tysk 
översättning, ed. Paul Jakob Bruns (Braunschweig, 1791), på flera ställen om detta lämpliga 
polyhistoriska sinnelag, 1, 15, 31, 39. 
22 Johann David Köhler, Anweisung flir Reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-Cabinette, 
Antiquitäten-Zimmer, Bilder-Säle, Natura lien- und Kunst-kammern u. a. m. mit Nutzen zu besehen 
(Frankfurt a. M. & Leipzig, 1762). Om Köhler, se Peter Jörg Becker, "Bibliot heksreisen in 
Deutschlandim 18. Jahrhundert" i Archiv für Geschichte des Buchwesens 21 (1980), 1378-1384. 
Detta problem berör också den anonyme författaren till artikeln i Grosses vollständiges 
Universallexikon. Han skriver om hur personer med skiftande professionell bakgrund självklart bör 
intressera sig för sina specialområden under resandet, 366-367. 
23 Grosses vollständiges Universallexikon., 375. Citatet lyder i min översättning: "Har du 
tillräckligt med pengar och tid så bese allt som anses vara minnesvärt på en ort, anna rs bara det som 
kan tjäna dina egna ändamål". 
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Samtidigt med detta påbjudna intresse för det generellt viktiga och 
tänkbart allmännyttiga skulle resenären också vara extra observant på allt 
nytt, kuriöst och kanske to.m. avvikande på en plats. Det finns i genren en 
ständigt pågående konflikt mellan dessa två sinsemellan motstridiga och 
anbefallna intresseområden. Det allmängiltiga och typiska, det som i någon 
mening utmärker en plats skulle noteras, medan det avvikande och unika 
länge var av än större intresse. "Denkwürdig", som det står i citatet ovan, 
betyder både minnesvä rd och märklig eller unik, vilket faktiskt inte behöver 
vara samma sak. Man får säl lan riktigt klar t för sig om det unika måste vara 
unikt i s ig för att vara av intresse eller om det räcker att det är unikt eller 
avvikande på en speciell plats. Men är det då inte egentligen de enskilda 
platserna som helheter betraktade som utgör det unika? Nürnberg är ju 
självklart unikt jämför t med Frankfurt am Main, men båda kanske ses som 
exempel på tyskt stadsbyggande. Därför kan båda städerna karakteriseras 
utifrån samma modellbeskrivning, vilken bestämmer vad det är i respektiv e 
stad som skall beskrivas och jämföras. Kanske är det unika därför inte någo t 
problem för skribenterna. Det som inte gick att få in schemat och som man 
ändå lade märke til l täcktes sålunda också av en kategori vilken lite vitsigt 
kan benämnas "det generellt unikas kategori". 

Låt oss nu undersöka dokumentationsmetoderna mer i detalj. Här r ör 
det sig än en gång om allmängiltiga råd bru kbara för alla resenärer. Minnet 
betraktades som helt opålitligt, därför anbefalles alltid förande av 
resedagbok. Om dagboksskrivandets metodik står det i det ovan anförda 
tyska uppslagsverket: 

Auf der Reise habe die Schrieb-Taffel stets in Händen, darein du alle Tage 
aufnotirest, was du denckwtirdiges siehest und hörest, mit wem du bekannt wirst 
u.s.w. auch alle Abende, ehe du zu Bette gehest, must du solches abschrieben.24 

Den s.k. tvåböckermetoden som det uppmanas till här förespråkades av 
många apodemiska skribenter. Den innebar att man under resan - helst i 
direkt anslutning till händelsen eller iakttagelsen - nedtecknade det 
upplevda och sedda i kronologisk ordning allt efter att det ägt rum. 
Nedtecknandet innebar att ting, observationer och fenomen samtidigt 
fixerades i rummet och tiden. De bands till en plats och till de 
omständigheter som just då, vid detta tillfalle,uppträdde på denna plats. Det 
innebär att det inom anteckningsbokens smutsiga pä rmar skapas ett slags 
fiktiva platser eller tid-rum, t. ex. torget framfö r Nürnbergs rådhus som det 
tedde sig för en svensk besökare kl. 11 .30 den 20 december år 1622. 

Men resenärens arbete var inte färdigt med detta, det hade bara 
börjat. Som citatet ovan visar måste ytterligare bearbetning till innan 
kunskap kunde tänkas uppstå ur denna oc h andra liknande observationer. 
Resenärens egen reflexion, bestämd av hans egna intressen och 

24 Grosses vollständiges Universallexikon, 375. Citatet lyder i egen svensk övers ättning: "U nder 
resan skall du alltid ha griffel tavlan i händerna på det att du vaije dag annoterardet tänkvärda som di 
ser och hör, de som du blir bekanta med osv. Varje kväll innan du går till sängs skall detta skrivas 
av." 
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förkunskaper måste till. Under kvällens avskrivning av de osorterade 
uppgifterna systematiserades och tematiserades uppgifterna för första 
gången utifrån de medförda beskrivningsmallarna och frågelistorna. 
Rubriker sattes och kategorier lades över det observerade. Fakta uppstod 
som kunde nyttjas som argum ent i mer resonerande avsnitt i den bearbetade 
dagboken. 

Den kände österrikiske apodemikern, greve Leopold Berchtold, 
behandlar också denna tvåboksmetod i tre av sina många förhållningsregler 
för resenärer. Han börjar med att i den för genren så typiska förnumftiga 
tonen anbefalla resenären att denne alltid skall ha sina skrivutensili er redo 
för omedelbart nyttjande. Sedan skriver han: 

II. Alles, was man bemerkenswerth hört oder sieht, muss man - und zwar, wo 
möglich, auf der Stelle, - niederschreiben. Am besten ist es, wenn man seine 
eigene Gedanken darüber s ogleich mit aufzeichnet. 
III. Billig muss man auch jeden Abend, vor dem Schlafengehen aus dem 
Taschenbuche alles in sein Journal eintrag en, damit die Materialien sich nicht zu 
sehr häufen, und nichts Erhebliches vergessen werde. 
IV. Sein Journal muss man so führen, dass man noch immer seine Gedanken in 
Noten hinzufügen könne. Wahrheit is t das erste und wichtigste, worauf man zu 
sehen hat, die Schönheit des Stils steht ihr weit nach, und muss ihr ganz weichen, 
so bald nicht neben einander bestehen können.25 

Berchtold betonar det direkta observerandets och samtidiga 
nedtecknandets dokumentionsprinciper. Därav följer också det nödvändiga 
bruket av minst två slags skriftliga dokumentationsformer. Den ena, 
anteckningsboken, skall nyttjas direkt på platsen för att kasta ned alla 
anmärkningsvärda observationer oc h fakta så att säga i flykten. Intressant 
är att Berchtold rekommenderar att även egna reflexioner över det sedda 
skall skrivas ned i direkt anslutning till observationerna. Saker, 
observationer och reflexioner skall på det sättet binda s i tid och rum genom 
den anteckning som bevisligen gjordes där just då. Den andra mer 
bearbetade dokumentationsformen var de n egentliga resedagboken, den 
som man förde in dagens notiser i på kvällen, på det att de inte skulle hopas 
i an teckningsboken och kanske i onödan gå förlorade. Det är tydligt att 
resedagboken eller journalen också kunde ge utrymme åt fler framtida 
reflektioner som då kunde tillfogas i form av noter. Berchtold hävdar att 
sökandet efter sanningen var resenärens och skribentens främsta ledstjärna. 
En skön stil fick därmed inte tillåtas att förvanska innehållet. 

Berchtold förespråkar också att resenären skall ha en tredje 
systematiskt upplagd bok som var uppställd efter ett antal frågor. I den 

25 Brechtold,39. Citatet lyder i min översättning/' II. Allt anmärkningsvärt som man hör eller ser , 
måste man skriva ned, och detta helst, om det är möjligt, på själva platsen. Bäst är om också de egna 
tankarna över det man ser sam tidigt nedtecknas. III. Dessu tom måste m an också va rje kväll, innan 
sänggåendet, föra över allt som finns i anteckningsboken till resedagboken, detta så att stoffet inte 
hopar sig alltför mycket och inget av vikt går fö rlorat. IV. Man måste disponera sin resedagbok på 
ett sådant sätt att de egna reflexionerna kan tillfogas i noter. Sanninge n bör sä ttas förs t och främst, 
man måste vara uppmärksam på att en skön stil står långt efter detta krav och stilen måst e vika om 
dessa båda ting inte går att focena". 
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skulle endast rena fakta införas, sådant man inte kunde tvivla på. Helst 
skulle resenären ha dubbla avskrif ter, åtminstone av resedagboken, på d et 
att uppgifterna inte skulle gå förlorade med boken. Man skulle inte heller 
låna ut resedagboken om det gick att undvika.26 Den enorma betydelse 
apodemiken tillmätte resdagboken för resenärens utvärderingsar bete efter 
hemkomsten framgår tydligt. Resedagboken var det viktigaste resultatet av 
resan. 

Hur kunde då skrivandet gå till i praktiken? Man kan utifrån det 
tänkta exemplet med den fiktive svenske resenären i Nürnberg den 20 
december 1 622 föreställa sig passager i dennes resedagbok för den dagen 
som inledningsvis redogör, för vad han observerar av staden Nürnbergs 
merkantila liv. Det leder sedan osökt över till en jämförelse mellan olika 
tyska torghandelsreglementen och egna tankar kring vad en svensk 
magistrat borde ta till sig av detta. Redogörelser för de tyska rådhusens 
arkitektoniska uttryck, med Nürnbergs rådhus som exempel, kunde 
utvecklas till en exkurs över de antika publika byggnadernas och torgens 
funktioner jämfört med samtidens dito ad infinitum. Efter hemkomsten 
kunde dagboken bearbetas ytterligare. Resenären kunde hämta uppgifter 
från historiska verk eller i andra resenärers alster och relatera dessa fakta till 
de fakta han samlat in på platsen. Sammantaget kunde alla dessa 
reseskildringar sedan utgöra en gemensam kunskapsbank utifrån vilka 
andra lärde skulle kunna skriva allehanda nyttiga och vetenskapliga verk. 

Det fanns som synes en stor tilltr o till beskrivningens auktoritet o ch 
trovärdighet. Stilen skulle vara enkel, ju enklare och mindre retoriskt 
överlastad prosan var, desto trovärdigare var framställningen. Det hävdade 
många av tidens apodemiska debattörer, däribland Berchtold. Enkla 
människor, såsom sjöman och soldater, kunde vara de bästa ögonvittnena 
då de saknade den bildning som inte sällan förvanskade allt som en lärd 
person mötte. Michel de Montaigne har skrivi t några ofta citerade ord om 
det: 

Mannen som bodde hos mig var en enkel och olärd människa, vilket gör hans 
vittnesbörd trovärdigt. Intelligenta människor ser mer och iakttar mer noggrant, 
men de kommenterar allt, och för att få sin tolkning att stämma och göra den 
övertygande kan de inte låta bli att fingra lite på historien. De framställer aldrig 
saker och ting rena, de vrider och vänder dem och förställer dem efter sitt eget 
sätt att se dem, och för att göra sina omdömen trovärdiga och lockande lägger de 
gärna till något själva, drar ut saken eller förhöjer den. Antingen krävs det en 
mycket hederlig person eller också en som är så enkel att han inte har något 
material att bygga falska konstruktioner med; en man som inte är försvuren åt 
någon idé.27 

Det fanns också under 1600-talet en antiretorisk retorik i kretsen kring 
Royal Society, kongenialt fångad i deras beröm da valsprå k nullus in verba 

26 Brechtold, 40. 
27 Michel de Montaigne, Essayer (1580), här i sv. övers. (Stockhol m, 1986), 257. Se även Stagi 
(1995), 51. Jmf. William E. Stewart, Die Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 
18. Jahrhunderts (Bonn, 1978), 35. 
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(intet i orden). Ord och ting skulle på något sätt korrespondera i 
resedagböckerna. Inget onödigt skulle skrivas ned, bara det som var 
antingen nyttigt eller vetenskapligt var av intresse. En uppräknande och 
konstlös katalogstil var idealet. Framställningen skulle helst vara så 
opersonlig som möjligt, egna tankar och åsikter skulle ges ett begränsat och 
viktigast av allt tydligt avgränsat utrymme i texten. Ständigt påpekade 
apodemikerna vikten av att skilja de egna observationerna från de på dem 
baserade reflexionerna över det iakttagna. Som vi sett ovan 
rekommenderade också Berchtold det. Fakta eller observationer skulle 
tydligt ställas för sig i texten för att de utan problem av läsaren skulle kunn a 
identifieras som just fakta. Samtida recensenter kritiserade hårt de 
reseskribenter som var otydliga på den här punkten.28 

I synnerhet under 1700-talet, men även under 1800-t alets förra hälft, 
brukades trots detta enkelhetsideal inte sällan en mycket detaljerad 
landskapsbeskrivande prosa som dock var lätt avkodbar för den i saken 
insatte. Men om det var möjligt skulle de enkla verbala beskrivningarna 
helst kompletteras av en teckning av det som iakttogs. Ritblock skulle 
nyttjas, i synnerhet skulle resenären försöka få till panoramabilder över 
städer och landskap. Det ingick som ett obligatoriskt led i adelsutbildningen 
att lära sig att teckna, inte minst sågs det topografiska tecknandet och 
kartskissandet somen del av den militära utbildningen. 

Seendets problematik: Autopsin som trovärdighetskapande 
metod 

Synen var resenärens viktigaste sinne, den saken står utom allt tvivel. Den 
moderna vetenskapens fader, Francis Bacon, anknyter i en essä över resor 
som pedagogisk metod till det autopiska idealet. Allt som skall nedtecknas i 
resedagboken bör bygga på självsyn eller autopsi. Han ger också en 
tidstypisk lista på vad som bör ses och beskrivas som nära ankny ter till de 
från apodemiken bekanta listor na på företeelser.29 

I den apodemiska litteraturen förkommer ständigt hänvisningar till 
synsinnet, både metaforiska anspelning ar, men ofta också mer konkreta 
sådana. Den redan refererade skribenten i det tyska uppslagsverket skriver 
att om man vill lära känna världen och dess ting så måste man betrakta den. 
Resandet är detsamma som att lära sig att se. Han citerar en fransk 
apodemiker, Folard, som skriver: "Die Reisen sind einem Kriegs-Manne sehr 
nöthig, um sich das Augen-Merck zu formieren, das einem Captain so 
nüsslich ist".30 En tysk översättare av ett apodemiskt arbete skriver i sin 
inledning att syftet med boken är att göra resenären uppmärksam på de 

28 Denna debatt skildrar Charles L. Batten Jr. i Plesurable Instruction: Form and Convention in 
Eighteenth-Century Travel Literature (Berkeley, Los Angeles & London, 1978). 
29 Bacon, 68-69. 
30 Grosses vollständiges Universallexikon, 367. "Resandetär mycket nödvändigt för en soldat, den 
riktar hans uppmärksamhet på det som är nyttigt för en kapten [att veta]". 
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många föremål han främst bör betrakta. 31 Författaren till arbetet, den för oss 
redan bekante B erchtold, skriver också om autopsins betydelse i ytterligar e 
två av sina många förhållningsregler för resenärer: 

II. Wem e s ernstlich um seine Belehrung zu thun ist, der muss sich nie auf 
Berichte von andern verlassen, so lange nur eine Möglichkeit vorhanden ist selbst 
zu s ehen und zu hören. Wir werden o ft durch unsre eigenen Augen getäuscht 
aber doch weit öfterer durch andrer. 
III. Ein Reisender muss über jeden Gegenstand der ihm zu Gesichte kommt, 
seine Betrachtungen anstellen, damit seine Aufmerksamkeit in beständiger 
Uebung erhalten werd e, und ihr nichts von Erheblichkeit entgehen könne.32 

Självsyn är den enda pålitliga vägen till kunskaper, det man ser med egna 
ögon är alltid mer pålitligt än vad andra berättar. Den egna blicken gör egna 
observationer som leder till egna reflektioner över det sedda. Genom 
reflekterandet tränas resenärens iakttagelseförmåga eller hans förmåga till 
uppmärksamhet. Berchtolds samtide kollega Posselt för i sitt apodemiska 
arbete ett snårigt kunskapsteoretiskt resonemang kring människans 
kunskapsförmågor. Resonemanget är klart inspirerat av den samtida 
empiristiska epistemologin. Även han betonar i pedagogiskt syfte 
självsynens primat, det man sett och uppfattat med egn a ögon sitter mycket 
bättre kvar i minnet än det man bara läst i böcker eller hört om av andra. 
Posselt skriver: "Die Idee, die wir durch das Auge erlangen, vergiesst sich 
nie,"33 

Man kan med fog hävda att det var det autopiska idealet som länge 
dominerade det lärda och vetenskapliga resandet. Resenären skulle agera 
som en objektiv och pålitlig faktasamlare, i idealfallet påminnande om de 
fjärrstyrda robota r vi i idag sänder till främmande himlakroppar för att ta 
prover. Apodemikerna var övertygade om att den minutiöst förberedde, 
självdisciplinerade och korrekt utrustade resenären var trovärdig. Andra 
samtida var inte lika övertygade om den saken. Ett enge lskt uttryck är a 
travelers tale, vilket kan översättas med det svenska uttrycket 
skepparhi storia. 

Den opersonliga katalogstilen med fakta staplade på varan dra, vi lken 
apodemikerna anbefallt, ökade emellertid knappast reseskildringens 
trovärdighet. Under 1700-talets senare del tog reseboksförfattarna till andra 
litterära konstgrepp för att möta kritiken. De förstod att det var den 
personliga närvaron i texten, vilken fångade berättarjagets rörelse i rum met 
under ett bestämt tidsförlopp, som gav reseberättelsen dess speciella 
karaktär. Genom att författare n-resenären utförlig t berättade om sina egna 

31 Översättaren Paul Jacob Bruns, "Vorrede", i Leopold Berchtold, Anweisung fur Reisende, nebst 
einer systematischen Sammlung zweckmässiger und nüsslicher Fragen (1789), här i förkortad tysk 
översättning, ed. Paul Jakob Brims (Braunschweig, 1791), 2. 
32 Brechtold, 31. "II. Den som tar sin underv isning på al lvar, får al drig lita på and ras berättelser, så 
länge det finns en möjlighet att själv se och höra. Vi blir o fta vilseledda av våra egna ögon, dock ä n 
oftare av andras. III . En resen är måste göra reflexioner över alla föremål som kommer inom hans 
synfält, detta för att hålla sin uppm ärksamhet i ständi g övning. Detta så att inget av betydels e kan 
undgå honom". 
33 Posselt, 25. "Den idé som vi fått genom ögat försvinner inte". 
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vedermödor och tillkortakommanden inför sådant som svåra väder- och 
terrängförhållanden, motsträviga informanter, dåliga medhjälpare och usel 
utrustning stärktes faktiskt hans trovärdighet. Han framstod som en 
sanningsenlig och självutlämnande författare som inte var rädd att säga 
sanningen även om han själv framstod i en ogynnsam dager. Det detaljerade 
redogörandet för vardagens många triv ialiteter fick läsaren att identifiera sig 
med och sympatisera med resenären. Detta litte rära konstgrepp har av den i 
Tyskland verksamme irländske Iitter aturvetaren William E. Stewart kallats 
för Mikrologismus. Den i texten påtagliga realismen och trovärdigheten i 
skildringen av vardagens små trivialiteter antogs smitta av sig på skildringen 
av de vetenskapligt intressanta inslagen i texten.34 

Apodemisk akademisk undervisning: Köhler, Schlözer och Linné 

Det finns också några exempel på att den apodemiska kunskapstraditionen 
lärdes ut vid universiteten. Vid Göttingens universitet verkade från år 1735, 
året då akademin inrättades, den för oss redan bekante historikern och 
bibliotekarien Johann David Köhler. Hans apodemiska handbok byggde på 
studentanteckningar från de föreläsningar han och hans son Johan Tobias 
Köhler höll kring de historiska hjälpvetenskaperna och deras praktiska 
utövande. Den konkreta bakgrunden till deras reserekommendationer för 
bibliotekarier och andra humanister var att det inte ännu fanns något 
egentligt system för interurbanlån. Om t.ex. en kyrkohistoriker arbetade på 
en filologiskt kommenterad utgåva av någon kyrkofader var han tvungen 
att själv resa runt mellan bibliot eken och göra excerpter ur de handskrifter 
och de sällsynta tryck han behövde. Alla dessa "Gelehrtenreisen", som den 
tyska termen löd, måste förstås också göras metodiska och vetenskapliga.35 

Det förefaller ha etablerats något av en akademisk apodemisk 
tradition i Göttingen. Köhlers professorskollega, historikern och statistikern 
August Ludwig Schlözer, höll senare föreläsningar i resekonstens 
utövande. Även hans apodemiska arbete, Entwurf zu einem Reise-Collegio 
(1777), bygger på studentanteckningar. Schlözers formuleringar framstår 
därför som korthuggna och drastiska, de är inte sällan även roliga i all sin 
snusförnuftighet. Schlözer skriver i förordet att syftet med hans 
undervisning var att minska de dyra lärpeng ar som tyska ungdomar av ren 
och skär okunnighet kastade ut under sina resor. Han skriv er därför om sitt 
verk: "Ihr Inhalt ist zwar nicht gelehrt; aber dafür prakt isch, und für eine 
zalreiche Klasse von Leuten, die alljährlich einige hunderttausend Rthl. aus 
Deutschland schleppen einleuchtend nüsslich".36 Till skillnad från de 
engelska kritiker, som jag tidigare refererat till, var förstås varken Köhler 
eller Schlözer mot resan som metod, snarare tvärtom; de underströk dess 

34 Stewart, 34. 
35 Se Beckera.a. 
36 August Ludwig Schlözer, Entwurf zu einem Reise-Collegio (Göttingen, 1777), "Vorrede", 3. 
"Innehållet är visserligen inte lärt, men i stället praktiskt och upplysande på ett nytt igt sätt för en 
talrik skara människor som årligen för några hundratusen dal er ut ur Tyskland". 
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absoluta nödvändighet. De menade att deras uppgift som akademiska lärare 
var att se till att alla resor genomfördes på bästa möjliga s ätt, till nytta både 
för individen och hans fädernesland och också med minsta möjliga utgifter. 
Det var en universellt användbar undervisning i lärda och vetenskapliga 
resepraktiker som Köhler och Schlözer lärde ut i Göttingen under 1700-
talets senare del. 

Intressant är att vår egen Carl von Linné kan sättas in i den 
kontinentala apodemiska traditionen. Det finns två texter av honom som 
kan föras till genren. En studie av hans skrifter ämnet ger oss en än mer 
detaljerad bild av den apodemiska litteraturens innehåll och Linnés arbeten 
är utan tvekan de viktigaste svenska exemplen på apodemisk litter atur. D en 
första av des sa texter är det tal han höll vid installationen som professor i 
medicin och naturalhistoria i Uppsala år 1741.37 Talet handl ar lika mycket 
om de traditionella peregrinationerna til l utlandet som om något som vi idag 
skulle kunna beteckna som naturvetenskapliga forskningsresor. 

Linné betonar i talet erfarenheten som den främsta av lärarinnor: 
"Före går erfarenheten, efter följer spekulationen; den förra lämnar 
kunskapsmaterialet, den senare drager ur de gjorda iakttagel serna slutsatser 
och sedan den användt kritikens vågskål, utletar den sanningen samt 
utreder, begränsar och afgör på ett lyckligt sätt frågorna."38 Trots den 
retoriska inramningen är andemeningen tydlig: all kunskap bygger på 
sinneserfarenheter, dvs. observationer, vilka ger kunskapen dess materia 
eller byggstenar. Spekulationen eller reflektionen gör sedan det iakttagna, 
t.ex. en växt, begriplig efter det att det man observerat kategorise rats. Detta 
kategoriserande sker genom en reflekterande urvalsprocess där växtens 
eller sjukdomens särdrag vägts mot varandra och där de särdrag som 
bedömts som "karakteris tika" för växten gör att den kan specificeras som 
en viss art Resan var kanske det viktigas te sättet genom vilket man kunde 
få nya sinneserfarenheter. Lite vitsigt kan man sä ga att farandet var det som 
gav erfarenheter. Genom många olikarta de iakttagelser stärkt e den resande 
vetenskapsmannen sin omdömesförmåga eller sin förmåga att reflektera på 
ett riktigt sätt. Resan gav genom sin ombytlighet en stor mängd iakttagelser 
att reflektera över vilket då gav allt flera erfarenheter. Att varit med om 
mycket var den förutsättning som det goda omdömet vilade på. Att skaffa 
sig erfarenheter var därför en viktig del i läkarens utbildning, eftersom 
läkaren utifrån sitt omdöme skulle kunna ställa korrekta diagnoser, 
betonade Linné.39 Även naturalhistorikern ställde diagnoser, dvs. gjorde 
artbeskrivningar, då måste även han kunna lita på det egna omdömet. 

Linné hävdade vidare att man före utresan måste ha lagt en solid 
grund för sina utrikes studier. Han utgjuter sig i patriotisk anda över 
dumheten i att sända ut småpojkar på kontinenten utan att de känner sitt 
eget land. Han kritiserar de fåniga utländska påfund som dessa gossar sedan 

37 Carl von Linné, Oratio, qua Peregrinationum intra Patriam asseritur nécessitas, sv. övers., i 
Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien II: Valda smärre 
skrifter af naturvetenskapligt innehåll (Upsala, 1906). 
38 Ibid., 68. 
39 Ibid., 68-69, 78. 
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för in i landet, ett för oss bekant inslag i kritiken mot resandet. Linné 
menade att resandet skulle va ra nyttigt, både för den enskilde resenären och 
för fäderneslandet.40 Sättet att åstadkomma denna nyttighet var att se till att 
resandet var kontrollerat. Linné föreslog därför en ny inriktning på det 
svenska peregrinerandet och skisserade sedan upp ett forskningsprogram 
för ett lärt och vetenskapligt resande inom Sverige. Han betonade att 
mycket nyttigt ännu var okänt i riket och uttryckte en patriotisk entusiasm 
inför landets alla potentiella rikedomar och märkvärdigheter. Han före slog 
resmål och lämpliga företeelser att studera, mest inom naturalhistoriens 
gebiet. Påtagligt är att han r iktar resenärens intresse mot det avvikande och 
unika: "Ingenstädes i utlandet har jag funn it en trakt, som är rik are än vårt 
land på märkvärdigheter i naturens rike; intet, som kan uppvisa så många, så 
häpnadsväckande naturens mästerverk!"41 Beskrivandet av märkliga 
klippformationer, samlandet av ovanliga växt- och djurarter framstår som 
resenärens främsta uppgift vilket vi känner igen från denna avhandlings 
inledning. 

Som vi redan sett betonade Linné behovet av självsyn hos 
resenären. Längre fram i talet kommer en andra metodi sk-teoreti sk 
utläggning: 

Tvärtom bör, om någon, en resande i allt sitt görande punktligt ställa sig till 
efterrättelse Cartesii välbekanta uppmaning; tvifla på allt (de omnibus est 
dubitandum). Denna förhållningsregel bör dock med förstånd åtlydas, på det att 
ej genom observationsföremålens alltför stora mängd det vetgiriga sinnet måtte i 
början förvirras och bringas i oordning [Linnés kursivering].42 

Detta visar att Linné var medveten om problemet med urvalet; vad som 
skulle väljas var dock enligt Linné, och i det fa llet var han i samklang med 
sin tids apodemiker, det unika. 

Linné har också skrivit en apodemisk dissertation, i svensk 
översättning försedd med titeln Instruktion för resande naturforskare 
(1759).43 Även här ansluter han sig till de apodemiska doktrinerna. 
Inledningen beskriver resandet som en av samhällets viktigaste omdanande 
drivkrafter. Både den enskilde och samhället kan ha stor nytta av de 
nyheter oc h fakta som den uppmärksamme resenäre n kan hemföra. Linné 
inleder avhandligen med orden: 

Huru stort gagn för såväl det allmänna som den enskilde kan vinnas genom 
vetenskapliga resor, i utlandet företagna af personer, hvilka äro lyckligt utrustade 
med såväl själens som ögonens skärpa, tord e icke lätteligen någon kunna säga. 
Öfverallt visa sig nämligen där för deras blickar oräkneliga saker, hvilka genom 
sin förunderliga omväxling väcka uppmärksamheten.44 

40 Ibid., 71. 
41 Ibid., 73. 
42 Ibid., 80. 
43 Carl von Linné (praes.), Erik Nordblad (resp.), Instructio Peregrinatoris (Upsala, 1759), här i sv. 
övers., i Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien II: Valda 
smärre skrifter af naturvetenskapligt innehåll (Upsala, 1906). 
44 Ibid., 197. 
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Han beklagar sedan att det är ingen dö dlig förunnat att kunna studera allt 
tänkbart som kan vara av intresse under reso r. Specialisering är nödvändig, 
inser Linné, och räknar sedan upp några olika typer av kunskapsresenärer 
såsom de antikvariskt lagda, de politiskt inriktade och de medicinskt 
intresserade. Linné betonar dock att han i sitt arbete främst vände sig till 
naturalhistoriker som hade för avsikt bege sig på utrikes resor. Han ger 
sedan mer allmänna apodemiska råd kri ng lämplig levnadsålder (mellan 25 
och 35) för resenären, ger den vanliga syndalistan på allt vad denne bör 
undvika, berör kort problema machiavellisticum och avslutar med dietiska 
råd. Allt detta kan sägas höras till en allmän apodemik, brukbar för alla 
resenärer.45 Linné räknar upp resenärens nödvändiga förkunskaper, till 
vilka självklart hörde en förberedande resa i hemlandet. Han skriver: 
"Särskildt bör e n svensk iakttaga, att han ej lämnar fäderneslandet, förrän 
han är utrus tad med synnerligen solida kunskaper i naturalhistorien och 
med vaken blick skådat skilda delar av vårt eget land" [Linnés 
kursivering].46 

Igen möter denna tidstypiska anspelning på blicken oc h seendet som 
vetenskapligt instrument. Man kan förstå det som att många av de 
naturalhistoriska kunskaperna endast kunde läras i falt, under iakttagelser 
av själva tingen och att detta lika väl kunde inhämtas i Sverige som 
utomlands. Det specialinriktade vetenskapliga seendet, naturalhistorikerns 
blick, måste resenären nödvändigt besitta före utresan. Att skärpa 
synförmågan och att utveckla en vetenskaplig blick, universellt bruk bar i 
fält, verkar vara resandets mål och mening för Linné. Förvärvandet av 
kunskaper i avbildning, eller "målarekonsten" som Linné kallar den, bör 
inte enbart ses som inhämtande t av en nödvändig dokumentationsteknik, 
då ju en avbildning alltid överträffade verbala beskrivningar. Archiatern 
skriver nämligen att resenären bör förstå sig på bildsn ideri vilket kanske är 
ägnat att förvåna. Vad kan vara syftet med sådana kunskaper? Jo, "[...] e tt 
enligt konstens regler skärpt öga bör kunna noggrannare granska allt, som 
han möter, än de merendels icke synnerligen förfarna handtverkare, åt vilka 
sådan uppdrag vanligen pläga anförtros."47 Kanske är detta i första hand 
en uppmaning åt konsthistoriskt och antikvariskt intresserade resenärer, 
men kunskaper i att läsa former och kunna återge dem både verbalt och 
grafiskt var helt nödvändiga även för naturalhistorikern. Det var detta slags 
vetenskapliga blick som skilde kunskapsresenären från den obildade 
hantverkaren. Vad skulle då iakttagas? 

Sedan han anträdt sin färd och blifvit liksom försatt i en ny värld, bör han anse 
det tillkomma sig att aktgipa på allt, dock ej så som den enfaldiga hopen 
brukar, utan så att intet undgår hans skärpta syn och spända uppmärksamhet. 
Vid föremålens beskrifvande bör han så efterlikna naturen, att den, som läser 

45 Ibid., 197-199. 
46 Jmf. härmed von Platen a.a. 
47 Linné, Instruction 199. 
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beskrifningen, må tycka sig liksom hafva föremålet för sina ögon. [Linnés 
kursiveringar].48 

Detta är ju faktiskt något annat än den tidigare uppmaningen i 
installationstalet, att koncentera intresset på det märkvärdiga. Detta förfaller 
dock inte vara något problem för Linné vilket d et inte heller var för andra 
apodemiker. Denna uppmaning till ett polyhistoriskt iakttagande kan lika 
väl förstås som en uppmaning till ett panoramiskt seende där man är öppen 
för allt tänkbart intressa nt, men där en selektion ändå äger rum under det att 
man ser. Resenären ser ju inte som den enfaldiga hopen, dvs. helt 
urskiljningslöst, utan istället vetenskapligt selektivt. Intressant är också 
formuleringen om hur beskrivningen skulle efterlikna naturen eller re
presentera den inför läsarens ögon så att naturf öremålet kunde " ses" igen. 
Det betyder förstås att beskrivare och läsare måste ha en gemensam 
vetenskaplig blick att utgå ifrån. 

Linné fyller sedan sin avhandling med de vanliga råden ur den 
apodemiska fataburen. Dit hör rekommenderandet av tvåböckersmetoden. 
Han uppmanar till användandet av en anteckningsbok, i vilken alla 
iakttagelser skall nedtecknas i det ögonblick de sker, dessa rön bör varje 
kväll sedan redigeras och föras in i ännu en anteckningsbok. Under sina 
resor bör naturforskaren också ta kontakt med kollegor från andra länder 
för att knyta vetenskapliga förbindelser med dem. Mötena med dem tränar 
också den unge naturalhistoriske resenären i den egna disciplinens vett och 
etikett eller i naturalhistoriens sociala praktiker. Linné rekommenderar 
vidare några förebildliga reseböcker vilkas enkla och lättbegripliga stil och 
språk lämpligen kan efterapas . De är främst skrivna av honom själv och av 
hans lärjungar.49 

Slutligen presenteras den sedvanliga frågelistan, till en börja n allmänt 
inriktad med ett antal resetekniska oc h geografiska punkter att undersöka. 
Linné påpekar att sådant tillhör de logistiska omständigheterna som 
bestämmer under vilka villkor en resa kan äga rum. Fra mtida resenärer till 
samma regioner kunde ha nytta av att känna till sådant som resvägar, 
resekostnader och landskapets topografi. Viktigast av allt torde emellertid 
vara att: "Allt sådant är dock till mycket gagn för dem, som skola fardas 
samma väg, genom att angifva och direkt påpeka, hvad de iakttag it på dessa 
ställen".50 Här möter tanken på en fortlöpande naturalh istorisk inventering 
av världen där inget arbete bör utföras i onödan. Har något redan beskrivits 
på en plats behöver det inte göras igen, med ett noggrant angivande av 
fyndorter undviks dubbelarbete. Ett sådant förfarande öppnar också 
möjligheten för en kontroll i efterha nd av resenärens uppgifter . Om om man 
vill kan man senare t.o.m. göra om en resa i de fall uppgifterna verkar vara 
alltför osannolika. 

Resten av frågelistan är indelad i avsnitt som täcker naturgeogra fi ska 
aspekter på rummet Sedan följer ett antal mer specifikt naturalhistoriska 

48 Ibid., 199. 
49 Ibid., 199-200,208. 
50 Ibid., 200-201. 
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frågor, indelade efter naturens tre riken . Likaledes indelade efter mine ral-, 
växt- och djurrikets olika kategorier, är de ekonomiskt-utilistiska frågorna . 
Slutligen kommer en medicinsk del med ett antal dietiska och patologiska 
spörsmål.51 Den som besvarat alla dessa frågor kan man, enligt Linné," [...] 
sannerligen i cke med fog kunna beskylla vare sig för att i maklig ro dåsat 
bort eller hafva gjort sina efterforskningar förgäfves. Ingen dag utan 
åtminstone något arbete [Linnés kursivering]."52 

Sammanfattning 

Detta kapitel har behandlat den apodemiska pedagogik som utvecklades 
främst i de protestantiska nationerna under slutet av 1500-talet. Orsaken till 
denna geografiska lokalisering av den apodemiska traditionen var det 
faktum att det var protestantiska ungdomar som var de flitigaste 
resenärerna. Deras resmå l var i stor utsträckning belägna i den katolska 
södern, inte minst Italien var ett viktigt resmå l för alla de som ville besöka 
den antika kulturens kultplats Rom. 

Apodemikernas syfte var att metodisera oc h systematisera resandet 
eller rörelsen i rummet och göra den till ett fast inslag i 
högreståndsutbildningen. De betraktade resan som en erfarenhetsvidgande 
kunskapsform med unika pedagogiska fördelar. Resan vidgade vyerna för 
individen genom de ständiga omväxlingarna av intryck som mötte under 
dess gång. Mängder av nya och nyttiga kunskaper fanns att hämta i 
världen och ta med sig hem. Kanske viktigast av allt var de sociala möten 
som utmärk te resan. Inga andra pedagogiska metoder kunde ersätta den 
egenskapen hos resandet. Kunskapsresor var sålund a tvåfaldigt nyttiga, de 
var nyttiga för den enskilde individen som formades socialt och för den stat 
han levde i till vilken förmedlades nyttiga kunskaper. Genrens uppkomst 
kan ses som ett svar på den våldsamma kritiken som riktades mot resande t i 
samtiden. Oviljan mot resandet, var kan man säga, ett inslag i det tidiga 
formerandet av nationella kulturer. Det fanns en risk att resenären kunde 
återkomma till hemlandet i ett allt annat än upplyst och bildat tillstånd. De 
dumheter, laster och villoläror utlandet flödade över av kunde ha präglat 
honom för livet. Resenären var alltså i stort behov av generellt giltiga 
anvisningar och förhållningsregler. Dessa gavs i överfl öd i de apodemiska 
verken. 

Resenärens blick måste också styras mot det potentiellt intressanta 
ute i världen, det problemet löstes genom att bifoga omfattande frågelistor. 
Allt nytt och okänt som kunde möta under resan lades in under noga 
avgränsade kategorier som antogs kunna föregripa allt som fanns där ute. 
De apodemiska verken gav på detta sätt kunskapsresen ären verktyg för att 
kunna ordna världen. Resenärens främsta instrument var länge synen, det 
blotta ögat. Ett på förhand strukturerat seende var en nödvändig 

51 Ibid., 201-208. 
52 Ibid., 209. 
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förutsättning för att kunskapsresen ären skulle kunna uppfatta vad det var 
som var viktigt eller nytt på en plats. Han måste kunna se avvikelser från en 
tänkt norm, från vad som borde finnas eller kunde antas finnas där. 
Synintryck eller observationer var en form av sinneserfarenheter som efter 
prövning av omdömet gav upphov till nya kunskaper hos individen. Att 
fara gav automatiskt erfarenheter, insikter och kunskap. 
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III. Sökandet efter nya reseformer: 
Vetenskapsakademien och det naturalhistoriska 
resandet åren 1791-1820 

Detta kapitel behandlar den diskussion om det naturalhistoriska resandet 
som fördes vid Vetenskapsakademien under 1800-talets två första 
decennier. Stort utrymme ägnas åt ett antal centrala inlägg i den 
apodemiska debatt som ledde fram ti ll instiftandet av Akademiens inrikes 
resestipendium år 1820. Undersökningen av den apodemiska debatten 
kommer att kompletteras med en redogörelse för delar av det 
naturalhistoriska resande som Akademien stödde under perioden. Fokus för 
hela framställningen kommer dock att ligga på utvecklandet av resan som 
en egen kunskapsform vid Akademien ställd i relation till andra former av 
kunskapsinhämtning. 

Framställningen i detta kapitel, liksom i de följande, komme r att röra 
sig mellan två analysnivåer. Utgångspunkten för undersökningen är 
idénivån, där fanns föreställningar om hur ett korrekt naturalhistoriskt 
resande borde gå till. De apodemiska inläggen vid Akademien rörde sig på 
den nivån och att de rekommendationer som gavs där kan läsas på samma 
sätt som den apodemiska rådgivningslitteratur som föregående kapitel 
handlade om. Härrör det sig dock om en speciell natural historisk apodemik 
enbart avsedd för resande naturalhistoriker i Vetenskapsakadem iens tjänst. 
Men som vi kommer att se finns det överensstämmelser mellan denna 
"akademiapodemik" och den generella apodemik vi mötte i föregående 
kapitel. Båda intresserar sig för att utveckla resan som kunskapsform. 

Dessa apodemiska rekommendationer kan presenteras av någon 
inflytelserik individ vid Akademien, t.ex. i form av en allmänt hållen 
apodemisk inlaga eller som ett reformförslag i samband med ett enskilt 
reseföretag. Även i det senare fallet finns ideal formulerade för hur 
naturalhistorikern generellt borde arbeta under en resa. En tydlig strävan 
efter disciplinering av den resande forskaren är något som ständigt 
återkommer i dessa inlägg. De generella rekommendationerna på idénivån 
står i et t komplicerat förhållande till prakti knivån eller den vetenskapliga 
verksamhet som utövas under resorna. Det rör sig om en intrikat kedja a v 
kopplingar och återkopplingar mellan de båda nivåerna. Det är svårt att i 
enskilda fall avgöra vad som är slaviska reaktioner på propåer från 
förmännen och vad som kan vara helt eg na initiativ. Det är skillnad på det 
man säger sig vilja göra innan resan går av stapeln o ch det man verkligen 
gör under resans gång . Diskrepanserna mellan de deklare rade syftena med 
en resa och resans resultat är många och vanliga. 

Inte minst denna omständighet bör kunna fån gas i detta kapitel som 
inriktar sig på att beskriva resandet s praktiker ställd i relation till dess ideal. 
Kapitlet är därför disponerat så att beskrivningarna av idénivån, dvs. den 
apodemiska debatten vid Akademien, varvas med beskrivningar av 
praktiknivån, alltså fallstudier av det naturalhistoriska resandet. Ambitionen 
är inte att vara heltäckande, snarare får vissa fallstudier exemplifiera vilka 
utryck det naturalhistoriska resandet kunde ta sig som praktik. 

- 6 0 -



111. Sökandet efter nya reseformer 

Innan vi mer konkret går inpå resandet vid Vetenskapsakademien är 
det befogat att redogöra för det allmänna tillståndet inom 
forskningsområdet naturalhistoria vid sekelskiftet 1800. Först kommer en 
diskussion över hur begreppet naturalhistoria har definierats och sedan 
följer en utredning över de olika vetenskapstyper inom den vetenskapen 
som var aktuella i tiden. Slutligen redogörs för den svenska 
naturalhistoriens allmänna ställning vid sekelskiftet 1800. 

Vad är naturalhistoria?: Definitioner och vetenskapstyper 

De i denna avhandling flitigt brukade begreppen naturalhistoria och 
naturalhistoriker kräver åtminstone ett försök till definition . Jag är enbart 
intresserad av att försöka inringa det vetenskapliga fält ordet täckte under 
min undersökningsperiod 1790-1840. Låt oss inleda med den definition som 
finns i Nationalencyklopedin, vilken gavs i kapitel I, där naturalhistoria 
sades vara läran om naturföremålen i d e tre riken , stenar , växter oc h djur 
som man tidigare indelade naturen i. Naturalhistorien sägs också fokusera 
på naturföremålens egenart och dess viktigaste verksamheter var 
föremålens beskrivning och systematik.1 Detta är en användbar definition 
av det vetenskapliga fältet naturalhistoria. 

Låt o ss också se på några samtida definitioner av forskningsfältet 
naturalhistoria. Philip F. Rehbock återger några sådana i sin The 
Philosophical Naturalists: Themes in Early Nineteenth-Century British 
Biology (1983).2 Han jämför där två engelska beskrivningar av området 
naturalhistoria, en från 1823 och en från 1855. Kyrkoherden James Gr ierson 
skriver år 1823: 

To know and distinguish [natural objects], arrange and classify them; ascertain 
their properties and relations, so as that when we find one, we may in some 
degree know where to look for another; to ascertain their uses; to find whether 
there is any order in the structure of the earth on the great scale, and if so, what it 
is; - these, I sh ould think, are the subjects sufficiently attractive and interesting to 
any philosophic mind, and this is perhaps all the length we shall ever be able with 
certainty to go in the path of the science of which I now speak. [...] Now what 
botanist, or what zoologist, when he finds a new plant, or a new animal puzzles 
himself and his readers, be endeavouring to ascertain how it was formed, or how 
it came to be in the place in which he found it? It i s sufficient for him to know 
what place in his system the plant or the animal is to be referred to, what are its 
distinguishing properties, what are its uses, economical, medical or ornamental.3 

Detta är en både elegant och samtidigt uttömmande beskrivning av den 
äldre formen av naturalhistoria, vilken mycket väl kan betecknas som 

1 Nationalencyklopedin, vol. 14 (Höganäs, 1994), 60. Se också Kap.I. 
2 Philip F. Rehb ock, The Philosophical Naturalists: Themes in Early Nineteenth-Ce ntury British 
Biology (Madison WI & London, 1983). 
3 Citatet av James Grierson finns i "General Observations on the Geology and Geognosy and the 
Nature of These Respective Studies", i Memoirs of the Wernerian Society 5 (1823-25), 408-409. 
Här dock efter Rehbock, 7-8. 
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linneansk. Den är giltig för hur naturalhistorien bedrevs i Sverige vid 
ungefär samma tid och citatet ovan kan jämföras med Linné-citatet i kapitel 
I från år 1734. Det kan också jämföras med den moderna definitionen 
hämtad ur Nationalencyklopedin. 

Rehbock ställer sedan citatet från 1823 mot en beskrivning av vad 
zoologin, en av grenarna i naturalhistorien, antogs utmärkas av år 1855 . Det 
är den kände brittiske anatomen Robert Knox som utt alar sig: 

Zoology, to be esteemed a Science, must be based on philosophical principles. 
True, it is a science of observations and not of calculation; it has to deal with 
living bodies, and with the mysterious and hitherto undiscovered principle of life, 
whose laws are not to be explained by numbers [...] The observation of nature is 
no doubt the first d uty of every candid observer; next comes the duty of the 
inquirer into her laws, for the mere observance of a fact is of no value whatever, 
unless that fact be placed in its relations with all others.4 

Stycket speglar naturalhistoriens omvandling till en mer humboldtiansk 
vetenskap; både relationerna mellan objekten o ch sökandet efter allmänna 
principer och lagar i naturen står nu i centrum för intresset . Det är emellertid 
fortfarande en vetenskap som bygger på observationer. 

Ett annat sätt att finna redogörelser för vilka former natural hi stori ska 
verksamheter och praktiker tagit sig, är att gå till vetenskapshistoriska 
översiktsverk inom områdena naturalhistoria, biologi, botanik, zoologi och 
geologi. Det fanns under min undersökningsperiod en stor överlappning 
mellan dessa i dag mer eller mindre separata forskningsfält. Begreppet 
naturalhistoria definieras i sådana verk gär na genom att det ges en historisk 
beskrivning öve r hur forskningsområdet förändrats genom åren fram to.m. 
dags dato. Man börjar med Aristoteles och skildrar sedan gärna 
vetenskapens påstådda utveckling till den egna samtiden eller så avslutar 
man sin framställning kring år 1850 då den moderna biologin antas ha tagit 
över. Vanligen behandlas enbart systematiken och taxonomin och större 
förändringar i denna. Darwins intr äde på scenen uppfattas som den enstaka 
händelse som ledde till att den äldre ateoretiska och deskriptiva 
naturalhistorien avlöstes av den moderna och teoretiskt medvetna biologin. 
Goda exempel på detta slags historieskrivning ger tidigare auktorite ter på 
området som Julius Sachs och Erik Nordenskiöld.5 

Vad säger då modernare forskare? Botanikhistorikern David E. Allen 
har en annan lösning på definitionsproblematiken. Han skrive r i sin kända 
The Naturalist in Britain: A Social History (1976): "'Naturalist' and 

4 För citatet av Robert Knox, se densammes "Contributions to the Philosophy of Zoology", i 
Zoologist 13 (1855), 4837. Här efter Rehbock, 8. 
5 Julius Sachs, Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860, Geschichte der 
Wissenschaften in Deutschland, BandXV (1875), facsimile (New York & Hildesheim, 1966), 3-14. 
Erik Nordenskiöld, Biologins historia: En överblick I-DI (Helsingfors, 1920). Både Sachs men även 
Nordenskiöld skriver dock om något annat än enbart naturalhistoria. Sachs behandlar endast 
botaniken och verkar göra sitt bästa för at t utmönstra den gamla naturalhistorien som han närmast 
föraktar. Nord enskiöld skri ver om biologins förhis toria och verkar inte heller känn a någon stör re 
entusiasm inför naturalhistorien. 
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'natural history', similarly, I have preferred to use in their convenient 
vagueness".6Han menar att det skulle ha tagit minst ett kapitel av boken i 
anspråk för att definiera orden med någon precision och påpekar också att 
termerna ändrat innehåll över tiden och än i dag bruk as på flera sätt. 

Ett bra exempel på begreppsförvirringen under 1800-talet ger Lynn 
Barber. Hon hävdar att de brittiska zoo logerna länge betecknade sig själva 
som naturalhistoriker även om de inte behärskade övriga grenar av 
naturalhistorien. Under 1850-talet blev därför begreppsförv irringen alltme r 
utbredd o ch beteckningen naturalhistoriker sågs inte sällan enbart som en 
synonym till zoolog i den engelskspråkiga världen. Et t exempel på det är att 
Louis Agassiz så sent som 1863 döper sin zoologiska metodtraktat till 
Methods of Study in Natural History J Ännu ett intressant påpekande av 
Barber är att när terme n "biology" införs i England från kontinenten vid 
mitten av seklet, så innebär det dels att geologin mönstras ut från 
forskningsområdet, dels att begreppet kunde nyttjas för att skilja amatörer 
från professionella. I slutet av seklet var de professionella på området alla 
biologer.8 Barbers problematik - särskiljandet av de professionella 
vetenskapsmännen från amatörerna - förefaller vara främst en engelsk 
vetenskapshistorisk diskussion. Antagligen avspeglar detta endast det 
faktum att professionaliseringssträvandena i England vid den tiden, dvs. 
kring år 1850, inte nått lika långt som i andra länder. Möjligen kan det 
också bero på att amatörerna inom området antagligen var fler i England. 9 

Naturalhistorien var under perioden 1790-1840 ännu inte en 
egentlig profession i Sverige, även om det fanns några få professurer i ämnet 
vid universiteten och vid Vetenskapsakademien. De processer som leder i 
den riktningen tar dock sin början under undersökningsperioden. Men 
paradoxalt nog leder dessa också till naturalhistoriens försvinnande som ett 
sammanhållet forskningsfält och kunskapsområde, den splittras upp i de 
biologiska specialvetenskaperna. Endast ute i läroverken, i den 
förberedande utbildningen, fortlevde länge ämnesbeteckningen.10 

Scott Atran undviker begreppet naturalhistoria i sin Cognitive 
Foundations of Natural History: Towards an Anthropology of Science 
(1990). Men i en not skriver han: 

6 David Eiliston Allen, The Naturalist in Britain: A Social History (1976), 2. uppl. (Princeton, 
1994), xviii. 
7 Lynn Baiber, The Heyday of Natural History 1820-1870 (London, 1980), 27. Louis Agassiz, 
Methods of Study in Natural History (1863), 3. uppl. (Boston, 1866). 
8 Baiber, 28. 
9 Övergripande om denna diskussion, se Richard Yeo, Defining Science: William Whewell, Natural 
Knowledge and Public Debate in Early Victorian Britain (Cambridge, 1993). Exempel frå n fransk 
naturalhistoria ges i Dorinda Outrams Georges Cuvier: Vocation, Science and Authority in Post-
Revolutionary France (Manchester, 1984). 
10 Om naturalhistoriens professionalisering i Sverige skriv er Thomas Söderqvist, The Ecologists: 
From Merry Naturalists to Saviours of the Nation: A Sociologically Informe d Narrative Survey of 
the Ecologization of Sweden 1895-1975 (Stockholm, 1986), 15-34. Den komp letteras av Ra gnhild 
Karlsson, Bengt Lidfor ss och botaniken: En studie av hans populära och vetenskapliga arbeten mot 
bakgrund av dåtida filosofi och naturvetenskap (Lund, 1983), och Olle Franzén, 
Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius, Tornedalica 15 (Luleå, 1973). 
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Use of the term 'natural history' to denote the study of wild living nature first 
emerged in the early eighteenth century, while 'taxonomy' was only coined a 
century later to describe the hierarchial arrangement of organic groups. But the 
argument is that underlying conceptions are likely as old and pervasive as Homo 
sapiens. 11 

Atrans arbete har den förtjänsten att det lägger ett antropologi skt 
perspektiv på området vilket visar att det finns många tänkbara former av 
naturalhistoria. Den västerländska varian t som vanligen beskrivs hade sina 
motsvarigheter i andra kulturer. Michel Foucault har utifrån en liknande 
iakttagelse som Atrans diskuterat begreppet naturalhistoria. Foucault är i 
motsats till många an dra histor iker ute efter att finna absoluta skillnader -
inte likheter - mellan olika kunskapstraditioner. Han menar att 
Naturalhistorien skiljer sig från något som han kallar för Historia, den äldre 
beskrivande traditionen på området, genom att den medvetet snävade in 
blicken. I den äldre traditionen gjordes ingen uppdelning mellan tingen eller 
naturalierna o ch de olika symboler som knöts till dem. Under 1700-talet 
inträffar en revolution, det nya forskningsfältet naturalhistoria skapades, 
vilket ledde till en uppdelning mellan observation, dokument och fabel. 
Foucault menar att naturalhistorien "is the space opened up in 
representation by an analysis which is anticipating the possibility of 
naming; it is the possiblity of seeing what one will be able to say" 
[Foucaults kursivering.]12 

Geografihistorikern David N. Livingstone har gett en förklaring till 
den av Foucault iakttagna äldre traditionens avtynande och uppkomsten 
av den nya naturalhistorien. Han hävdar att både innehållet i och 
beskrivningskonventionerna inom natura lhistorien kom att förändras som 
ett direkt resultat av resandet under det s.k. upptäcktstidevarvet.13  

Livingstone skriver att upptäckten av den Nya världens naturalhistoria 
bidrog til l att den gamla naturalhistorien ömsade skinn, att Historia blev till 
Naturalhistoria. För den Nya världens djurarter existerade ju inte de 
emblematiska innebörder som vidhäftade den Gamla världens fauna.14  

Livingstones argument ligger helt i linje med den argumentering som drivs i 

11 Scott Atran, Cognitive Foundations of Natu ral History'.Towards an Anthropology of Science 
(Cambridge, 1990), not 4, 275-276. 
12 Michel Foucault, The Order of Things : An Archeology of the Human Sciences (1966), eng. 
övers. (London, 1970), 128-129, Citatet 13 0. 
13 Författaren är medveten om den eurocentriska implikation som ryms i begreppet "upptäcktsresa". 
Själva ordet "upptäckt" antyder att ett bestä mt perspektiv läggs på någonting som upptäcks, dvs. 
observeras för första gången av någon. Denne någon måste vara en litterat person som nedtecknar sin 
beskrivning i ett dokument som kan bevaras för eftervärlden. Upptäckten måste också stadfästas och 
erkännas som en upptäckt av någon instans, t.ex. det samlade europeiska geografiska 
vetenskapssamhället, för att kunna räknas som en "upptäckt". Begreppet är egentligen bara begripligt 
inom den västerländska vetenskapliga diskursen. Det innebär förstås inte att området eller arten i sig 
är okä nd för and ra individer eller grupper som lever på en den plats som för den västerländske 
naturalhistorikern utgör forskningsfältet. Det kan m ycket väl finnas en lokal natur alhistoria inom 
vilken arten redan är känd, bestämd och beskriven. Om detta dilemma, se Latour, 220-229, se även 
Atran a.a. 
14 Livingstone, 57-59. 
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föreliggande arbete. Själva resandet och dess resultat påverkade innehållet i 
vetenskapen som i sin tur sedan påverkade resandet i en ständig kedja av 
kopplingar och återkopplingar. 

Paul L. Färber hävdar i The Emergence of Ornithology as a 
Scientific Discipline: 1760-1850 (1982) att enligt den konventionella 
historieuppfattningen avlöstes naturalhistorien av biologin, vilket var ett 
resultat av ett epistemologiskt och metodologiskt paradigmskifte under 
1800-talets första hälft. Istället för att nöja sig med att endast katalogisera 
naturen började vetenskapsmännen då att intressera sig för livet självt som 
sitt egentliga forskningsobjekt.15 Här kan vi även anknyta till citatet av 
Robert Knox ovan. Enligt Färber är Foucault en av dem som betraktar 
historien enligt den mallen. Han menar att Foucault påstått att det inträffade 
en epistemologisk perspektivförändring vid slutet av 1700-talet och att e n 
ny intellektuell ordning uppstod som ett resultat av denna. Det som hände 
var att ordning och systematik ersattes av funktioner och arvsföljd er som de 
grundläggande inslagen i begreppsbildningen. Färber avslutar sin 
redogörelse för Foucaults syn på denna förändring med att betona att 
visserligen är dennes analys intellektuellt stimulerande på flera sätt, men 
enligt Färber utmärktes 1700-talets naturalhistoria inte av att den endast var 
ett inslag i en filosofisk rörelse. Än viktigare var att det var en verksamhet 
som omfattade många olikartade forskningstraditioner med inbördes 
skiftande målsättningar, metoder och perspektiv.16 Jag finner Färbers 
synsätt på naturalhistorien som en uppsättning parallellt existerade 
intellektuella traditioner och praktiker konstruktivt. 

Den engelske vetenskapshistorikern John Pickstone har i en 
intressant artikel resonerat kring naturvetenskaperna, bland dem 
naturalhistorien, såsom de faktiskt bedrevs under första halvan av 1800-
talet. Han ä r inspirerad av den historieskrivning som vill förena sociala och 
kognitiva aspekter på vetenskapen. Pickstone menar att utifrån en sådan 
förförståelse kan man indela 1800-talets vetenskaper i fyra socio-kognitiva 
vetenskapstyper eller kunskapstyper. Han definierar d essa som "sätt att 
veta på" vilka är organiserade på olika sätt socialt.17 De fyra 
vetenskapstyper Pickstone identifierat är "a) savant/connoisseur or 
classical; b) analytical/comparative or museological/ diagnostic; c) 
experimentalist; d) techno-science". Detta kan översättas till lärd/ klassisk; 
analytisk och jämförande eller museologisk/ diagnostisk; experimentell samt 
teknikintensiv. Vetenskapstyperna kan enligt Pickstone förstås som olika 
vetenskapliga arbetsformer.18 

15 Paul Lawrence FaAer The Emergence of Ornithology as a Scientific Discipline: 1760-1850 
(Dordrecht, 1982), 123. 
16 Ibid., 124-125. 
17 John V. Kekstone beskriver vet enskapstyperna som: "[...] types of understanding or ways of 
knowing, rooted in specific kinds of social relatio ns", se hans arti kel "Museological Science? The 
Place of the Analy tical/Comparative in Nineteenth-Century Science, Technology and M edicine", i 
History of Science, 32 (1994), 111. 
18 Enligt Pickstone är de"[...] ways of knowing or forms of scientific life or kinds of scientific 
work", 113. 
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Poängen med Pickstones resonemang är den socio-kognitiva 
dimension som han lägger på vetenskapen. De olika formerna av sociala 
relationer utövades vanligen inom ramarna för olika institutioner. I mitt fa ll 
är institutionen Vetenskapskademien. Detta kapitel handlar alltså om 
utvecklandet av den naturalhistoriska resan som en speciell kunskapsform 
vilken kunde utövas inom de vetenskapstyper som fanns vid 
Vetenskapsakademien. Det föreliggande kapitlet beskri ver utvecklingen av 
resan som kunskapsform vid Akademien under perioden 1790-1820, en 
period då olika konkurrerande former för inhämtan de av naturalhistoriska 
observationer och specimen prövades vid Akademien. Av dessa former var 
resan en. 

Vetenskapskapstypen är överordnad kunskapsform en som analytisk 
kategori. Det är vetenskapsstypen, t.ex. den linneanska, med sin 
uppsättning av underliggande teoretiska och metodiska antaganden och 
inte minst socio-kognitiva relationer som "sätter" kunskapsformerna i 
filosofisk mening. Om resan betraktas som en egen kunskapsform så får den 
sin prägel som kunskapsform av den vetenskapstyp, inom vilken den 
utövas. Med begreppet kunskapstyp säger sig Pickstone syfta på något 
som påminner om Max Webers idealtyper; en analytisk modell utifrån vilken 
verkliga händelser och institutioner kan göras förståeliga. P ickstone menar 
att förändrin gar inom ve tenskapen sker genom att olika vetenskapstyper 
avlöser varandra i tiden utan att äldre vetenskapsstyper nödvändigtvis helt 
försvinner. Han betonar att många forskningsprogram därför ka n betraktas 
som hybrider av flera olika vetenskapsstyper.19 

Det är endast de två första av Pickstones fyra vetenskapstyper som 
intresserar mig som möjliga beskrivningar av det tidiga 18 00-talets svenska 
naturalhistoria. Pickstone menar att den äldre vetenskapstypen, "savant" 
eller den privatlärde amatörforskaren, vanligen bedrevs på uppdrag av 
ickeprofessionella beställare. Ett slags klientförhållande förelåg mellan 
beställaren och den som samlade i falt på d en förres uppdra g. Beställarna 
var ofta rika samlare som utgick ifrån frågan: Vad har jag ? Enligt Pic kstone 
är frågan utmärkande för denna typ av naturalhistoria. Dess viktigaste 
aktivitet var klassifikation och namngivning utifrån skådandet av 
morfologiska karakteristika. Pickstone polemiserar mot Michel Foucaults 
påstående om att den typen av naturalhistoria försvann efter år 1800. 
Istället menar han att i de fall där vissa klientförhållanden kvarstod fortsatte 
man med att praktisera denna äldre vetenskapstyp. En av poängerna med 
Pickstones modell är alltså att han betonar att olika vetenskapstyper kunde 
samexistera vid en och samma tidpunkt. Amatörbotaniker som företrädde 
den äldre lärda kunskapstypen kunde värvas som samlare åt professionella 
botanister, vilka företrädde den senare analytiska kunskapstypen.20 

Pickstone poängterar att 1700-talets naturalhistoriker främst var 
sysselsatta med klassificering av specimen för att utifrån dem kunna skapa 
nya taxonomiska system. Samlingar byggdes upp av statliga myndigheter 

19 Ibid., 111-113. 
20 Ibid., 114-115. 
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eller av rika privatpersoner med samhällsförbättrande ambitioner. 
Samlingarna skulle också ange nationens potentiella naturresurser. För 
dessa praktiska syften spelade det ingen roll hur ytliga de morfologiska 
karakteristika var som skiljde naturalierna åt. Identifierandet av 
artkarakteristika kunde ändå ge goda indikationer på en arts potentiella 
värde, utifrån släktskapen med ekonomiskt intressanta ar ter.21 Att detta var 
aktuellt i en svensk kontext kommer vi att få se exempel på. 

Pickstone understryker betydelsen av nya institutioner för 
uppkomsten av den nya analytiska-museologiska vetenskapstypen. I 
synnerhet betonar han museernas viktiga roll i denna process. Han räkn ar 
också upp de nya analytiska vetenskaper som kan inordnas under den 
analytiskt-museologiska vetenskapstypen. Här kan det räcka att nämna de 
av hans subdiscipliner som kunde tänkas rymmas inom det tidiga 1800-
talets vida definition av området naturalhistoria - dit hör mineralogi, 
geologi, botanik, zoologi, morfologi, anatom i och geodesi och geografi. 
Pickstone hävdar att dessa vetenskaper beskrev sina undersökningsobjekt 
som sammansatta helheter som skulle analyseras utifrån de i helheten 
ingående beståndsdelarna. Dessa var alltid områdesspecifika. Detta innebär 
att de nya vetenskaperna bör ses som parallella discipliner vilka därför inte 
kunde nyttja samma taxonomiska principer eller samma övergripande 
förklaringsmodell som t.ex. den gamla natural historien gjorde. Utifrån denna 
beskrivning får man gärna den humboldtska vetenskapen i åtanke. 
Ovanstående vetenskaper kan också betecknas som museologiska då de 
ofta var organiserade kring stora samlingar av specimen.22 

Var uppstod då denna analytiska kunskapsform? Pickstone svarar: 
"If one wished to be dramatic, one could claim that 1793-95 in Paris was 
the museological moment."23 Han betonar att det viktiga som inträffade i 
revolutionens kölvatten var att de samlingar och till dem knutna 
institutioner som överlevt de politiska omvälvningarna gavs en ny roll. 
Samlingarna fick en viktig epistemologi sk och samtidigt symbolisk 
funktion. D e kom att ägas av staten, dvs. i förlängningen av folket: 

they were of the public, owned by the nation, representative of its cultural 
eminence [...] they were to be set out according to the most advanced principles 
which all could absorb, at least in principle. In as much as the state revealed the 
order of nature, it became part of that natural order 24 

Denna kommentar antyder den viktiga symboliska roll som samlingarna 
hade för den nyskapade republikanska statsbildningen. Den på statligt 
initiativ vetenskapligt och förnuftsenligt ordnade samlingen, vilken återgav 
naturens egen förnuftiga ordning, legitimerade samtidigt den nya 
statsbildningen som lika förnuftig och naturenlig. Det är också i detta 
perspektiv vi har att se Vetenskapsakademiens samlingar av naturalier. 

21 Ibid., 115-116. 
22 Ibid., 117-118. 
23 Ibid., 118. 
24 Ibid., 119. 
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Naturalhistoriens tillstånd i Sverige vid sekelskiftet 1800 

Hur var då naturvetenskapens villkor i Sverige vid sekelskiftet 1800? För 
att bättr e förstå vilket mottagande d e nya kontinentala vetenskapstyperna 
fick i Sverige är det nödvändigt att kort skissera vetenskapens dåvarande 
tillstånd. Vi återknyter här till den nedslående bild som Sten Lindroth givit 
av den gustavianska tidens vetenskap (ovan kapitel I). De yttre villkoren 
var dåliga därför att naturvetenskapen inte längre stod i de styrandes gunst, 
vetenskapen var ur modet och ersatt av de vittra konsterna. Utifrån samtida 
vittnesmål tecknar Lindroth en bild av en vetenskap närmast i förfall. Efte r 
att frihetstidens stora vetenskapliga gestalter som Linné, Wargentin och 
Bergman dött kommer inga nya forskare av samma kaliber i deras ställe.25 

Efter att ha gett läsaren denna litania över sakernas tillstånd tar 
Lindroth dåtidens esteter och vitterlekare närm ast i upptuktelse. Han riktar 
ett flammande förmaningstal till dem, vilket som förtjänar att citeras: 

Kanske var skönandarnas och upplysningsmännens attacker när allt kommer 
omkring inte så alldeles välbetänkta. De glömde bort, vad de var skyldiga den 
föregående generationen. Det var frihetstidens naturforskare och tekniker, 
samlade i Vetenskapsakademien, som brutit väg för det upplysta förnuftet i vårt 
land; deras mål var den exakta verklighetsiakttagelsen. Där den förlorat sin 
auktoritet, väntade charlataneriet bakom dörren. Det besannades med 
skrämmande tydlighet under gustaviansk tid. Frimurare, skattsökare, 
nummerpunkterare, andebesvärjare, alkemister, magnetisörer och Swedenborgare 
vällde fram på bred front.26 

Lindroths kontrasterar här på ett för honom typiskt sätt den ljusa, 
framåtsträvande och rationella frihetstiden mot den ytliga och obskuranta 
gustavianska epoken.27 

Vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr har ifrågasatt Lindroths 
expressiva bild av naturvetenskapens ställning under frihetstiden. Han 
påpekar med rätta att det är svårt att göra frihetstidens naturvetare till 
upplysningsmän i egentlig - fransk - mening. Mot Lindroths exempel på 
tänkbara upplysningsstrider, såsom Linnés kamp mot tron på 
havreförvandlingens möjligheter och fjällämlarnas himmelska ursprung, 
ställs samme Linnés övertygelser om svalornas övervintring på sjöbotten 
och intresse för elektriska fenomen. Men det är svårt att helt ta till sig dessa 

25 Lindroth 1981), 25-31. Avsnittet är dir ekt hä mtat från inledningskapitlet "Den gustavianska 
andan", i idem, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien II. Även linnean en Carl Peter Thunberg 
klagade på äldre dagar över naturalhistoriens minskade status efter 1790 och i synnerhet över hur 
gymnasieutbildningen försäm rats, se Carl Peter Thunberg, Självbiografiska anteckningar med 
bibliografi, ed. Lars Wa llin, Scripta Minora, Biliothecae Regi as Univer sitatis Upsaliensis, Vol. 6 
(Uppsala, 1993), 35. 
26 Lindroth (1981), 29. 
27 Se även idem, "Naturvetenskapen och kulturkampen under frihetstiden", i Löjtnant Åhls äventyr: 
Svenska studier och gestalter (Stockholm, 1967), och idem, Uppsala universitet 1477-1977 
(Uppsala, 1976), 112-118. 
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argument för eller emot Linnés eventuella vetenskaplighet. Båda författarna 
förefaller utgå från vad som idag betecknas som naturvetenskap.28 

En mer övertygande argumentation för att naturvetenskapen faktiskt 
förlorade i a nseende under epoken har levererats av idéhistorikern Karin 
Johannisson. Enligt Johannisson är det för enkelt att bara beskriva detta 
skeende som en smakförskjutning från vetenskap till vitterhet. Hon menar 
att det rör sig om en trefaldig och samtidig förändring vilken hon beskriver 
som att naturvetenskapen förlorar sin ekonomiskt-materiella funktion, sin 
ideologiska funktion och sin publik. Allt detta hör nära samman.29 Att det 
allmänna intresset för naturvetenskapen minskade av o van angivna orsaker 
är säker t riktigt vilket inte hindrar att de vetenskapliga institutioner som 
frihetstiden skapade fortlevde i högönsklig välmåga vid sekelskiftet 1800, 
t.ex. Vetenskapsakademien. Samtidigt kan man också konstera att s venska 
naturvetare fortsatt utövar sin verksamhet, ä ven om det publika intresset 
kanske avtog. Låt os s nu snäva in blicken ytterligare för att närma o ss 
denna avhandlings protagonist er, tidens svenska natura lhistoriker. 

Hur var läget för den svenska naturalhistorien och dess subdisciplin 
botaniken vid samma tid? Även här har Sten Lindroth upplysningar att 
komma med. Typiskt n og så kallar Lindroth kapitle t i akademihistor iken i 
vilket detta berörs för "Linneansk efterklang".30 Han menar att även här 
var guldåldern över, botanikerna byggde bara vidare på det taxonomiskt-
systematiska paradigm som hade etablerats av Linné. Den linneanska 
naturalhistorien, och i synnerhet botaniken, var den svenska vetenskapen 
par excellence vid denna tid betonar han. Men om man får tro Lindroth 
tillkom det inga nya perspektiv eller nydanande metoder under första 
halvan av 1800-talet eller före darwinismens genombrott . Svensk botanik 
var liktydig med ortodox linneansk vetenskap där mödan ägnades åt att 
komplettera det artificiella linneanska systemet. Man ville fortsätta där 
Linné slutat och lägga till de arter och taxa han inte hunn it med att infoga.31 

Inventeringen av naturen skulle alltså fullföjas, det gällde inte minst 
att undersöka de delar av fäderneslandet som Linné o ch hans disciplar inte 
inventerat. Viktigt var också att titta på de många växt- och djurgrupper 
mästaren själv inte intresserat sig för. Dit hörde t. ex. evertebraterna, eller de 
ryggradslösa djuren, Linnés så föraktade zoologiska restgrupp "vermes". 
Många av gruppens svenska representanter var ännu okända. Mängder av 
växt- och djurbeskrivningar publicerad es också i tiden, de flesta av dem i 
Vetenskapsakademiens Handlingar. Enligt Lindroth blev dock de 

28 Tore Frängsmyr, Sökandet efter upplysningen: En essä om 1700-talets svenska kulturdebatt 
(Höganäs, 1993), kap. "Naturvetenskapens roll". 
29 Karin Johannisson, "Naturvetenskap på reträtt: En di skussion om natur vetenskapens status un der 
svenskt 1700-tal", Lychnos 1979-80 ,115. 
30 Lindroth, Kung l. Svenska Vetenskapsakademien, II, 404. Samma rubrik ny ttjar Björn Dal med 
hänvisning till Lindroth i Sveriges zoologiska litteratur: En berättande översikt om s venska 
zoologer och deras tryckta verk 1483-1920 (Kjuge, 1996), IX . 
31 Lindroth, Kungl. Svensk a Vetenskapsakademien, II, 404-408. Se även Lindroth (1981), 31-3 2, 
46. 
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[...] sentida linneanerna stående vid utanverken, vid systematiken och 
artbeskrivningarna. De fattade som sin uppgift att fylla luckorna i lärofaderns 
stora inventarier: Systema Naturae, S pecies Plantarum, Flora och Fauna Svecica. 
Den efterlinneanska svenska biologin är ortodox efterklang och därmed 
märkvärdigt fattig på idéer eller spännande vetenskapliga problem över huvud. 
Man samlade och beskrev. Tidens botanistkorrespondenser är t ill randen fyllda 
av diskussioner om artkaraktärer o ch systematiska finesser.32 

Lindroth citerar i detta sammanhang den tyske resenären Hausmann som år 
1814kritiserade de svenska naturalhistorikerna förderas ensidiga inriktning 
på beskrivande systematik. Synonymiken, eller utredandet och 
förbättrandet av de latinska artnamnen, hade blivit e n huvudsak i Sverige, 
påstod Hausmann.33 

Läser man igenom några årgång ar av Vetenskapsakademiens Handlingar 
från åren kring år 180 0 eller studerar man dåtida botanistkorrespondenser 
bekräftas Lindroth s bild. Man bör dock ha i minnet att diagnostiserandet 
eller skrivandet av artbeskrivningar, vilket byggde på sökandet efter 
morfologiskt särskiljande artkaraktärer, differentia specifica, inte var 
någon lätt uppgift. Detta gäller i synnerhet vid arbete t med de svåra släkten 
som linneanerna ofullständigt behandlat. Dit hörde t. ex. klassen 
kryptogamer vilka höll sina "biläger i hemlighet", vilket komplicerade 
saken för botanikern som var inställd både på att räkna ståndare och 
pistiller och att fastställa deras inbördes positioner i förhållande till varandra. 

Den botaniska specialisering som blev följden var nödvändig för att 
man skulle kunna nå resultat. Något som utmärker tiden är up prättandet av 
lokala floror vilka alla var resultatet av ett inventerande resande, Den 
linneanska botaniken hade helt enkelt nått in i stadiet av normalvetenskap 
för att bruka Kuhns kända terminologi.34 Men som Gunnar Eriksson visat i 
sin avhandling om den romantiske naturalhistorikern Elias Fries, så hindrade 
inte detta att man flitigt diskuterade det linneanska artificiella systemets 
fördelar och brister bl. a. iförhållande till fransmännen Bern ard och Antoine 
Jussieus naturliga system. Man drog sig inte heller för att modifiera och 
förenkla den linneanska systematiken, även om det egentligen också var en 
åtgärd i lärofaderns anda.35 

Begreppet släktskap stod alltid i fokus för naturalhistorikernas 
undersökningar, vars främsta uppgifter ännu var klassificering. Man riktade 
dock kritik mot artificiella system som Linnés sexualsystem. Dess enkla 
urvalskriterier för fanerogamerna - sexualdelarnas antal, form och läge -
var tillräckliga för att fungera som examinationsnycklar när det gällde att 
klassificera okända växter i fält. Men dessa kriterier sade inte nöd vändigtvis 
något om den naturliga släktskapen mellan arterna. För att kunna utröna 
detta måste egentligen alla artens karaktärer beaktas, såsom redan den 
franske naturalhistorikern Buffon föreslagit. Gunnar Eriksson påpekar 
också att diskussionen var livlig om hur man bäst skulle kunna indela 

32 Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, H, 406. 
33 Ibid., 406^07. 
34Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962), 2 uppl. (Chicago, 1970). 
35 Eriksson (1962), 10-18. 
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arterna i ett system som byggde på den naturliga släktsk apen. Han menar 
att dessa resonemang egentligen vilade på naturalhistorikernas närmast 
instinktiva uppfattningar om att vissa naturföremål verkligen var 
besläktade.36 

Än intressantare är han s insisterande på att naturalhistorikerna ofta 
byggde sina artbestämningar på en visuell helhetsbild av naturföremålet 
eller ett slags sammanjämkning av alla dess enskilda karaktärer. Denna 
helhetsbild kan sägas uttrycka växtens gestalt eller habitus.31 Eriksson 
skriver: 

Känslan för växtens habitus kom ofta att uppfattas som det verkligt väsentliga i 
den botaniska bestämningen. Denna känsla blev också för många kriteriet på en 
verkligt dugande forskare. Den spelade största rollen vid bedömningen av de 
lägsta och säkraste taxa, framför allt vid artbestämningen, men kom många 
gånger också till användning i större sa mmanhang.38 

Även Linné betonade att en av naturalhistorikerns främsta egenskaper var 
förmågan att uppfatta de enskilda arternas habitus. Linné förblev den stora 
metodiska förebilden och svensk botanik förblev i mycket den linneanska 
vetenskapen långt in på 1800-talet. Det är den linneanska botaniken och 
dess metoder som är normverkande. Om man vill tillämpa Pickstones 
resonemang, kan man konstatera att dåtidens svenska naturalhistoriker 
verkade inom den första av dennes kunskapstyper, den privatlärdes. 
Systematiskt arbete, baserat på morfologiskt observerande och 
identifierande av skillnader, stod i centrum för deras verksamhet. 

En alternativ kunskapsform inom naturalhistorien: 
Korrespondentmodellen 

Den första av d e kommande fallstudierna utgörs av en kolonial tillämpning 
av något som kan kallas för korrespondentmodellen39 Vid denna tid fanns 
det två huvudsakliga metoder för vetenskapliga instit utioner att ta till om de 
ville erhålla kunskaper om och specimen från geografiskt avlägsna 
områden. Den ena modellen var att sända ut en vetenskapligt skolad person 
på resande fot, dvs. resan som kunskapsform. Den andra modellen var att 
anlita stationära korrespondenter, permanent boende på en plats. Det 

36 Ibid., 11, 15-16. 
37 Enligt Henderson's Dictionary , definieras habitus som: "the general appearance or conformation 
of a plant or animal", 244. 
38 Eriksson (1962), 16. 
39 Om kolonialism och vetens kap, se Scientific Colonialism: A Cross-Cultural Comparison, eds. 
Nathan Reingold & Marc Rothenberg (Washington D.C., 1987). Teor etiskt intressanta diskussioner 
kring vetenskapens spri dning och förhållandet mellan centru m och periferi förs i detta verk i 
synnerhet av Roy MacLeod, "On Visiting the 'Moving Me tropolis': Reflections on the Arc hitecture 
of Imper ial Science", och David Wade Chambers i "Period and Process in Colonial and Natio nal 
Science". Goda fallstudier ges i Science and Empires: Historical Studies about Scientific 
Development and European Expansion, eds. Patrick Petitjean, Catherine Jami & Anne Mari Moulin 
(Dordrecht, Boston MA & London, 1992). 
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förekom att Vetenskapsakademien finansiellt understödde individer för att 
de skulle bedriva insamlingsverksa mhet och ibland dessutom företa mindre 
resor i närområdet till vistelseorten. En stor fordel med 
korrespondentmodellen var att Akademien inte behövde spendera pengar 
på själva resan till orten. Dess snålt tilltagna medel kunde då istället 
användas till att betala för insamlade specimen. Det är troligt att 
Akademiens skiftande intresse för de olika modellerna under epoken har att 
göra med dess varierande ekonomiska tillgångar. 

Det fanns även nackdelar med korrespondentmodellen. 
Kontrollmöjligheterna var sämre för uppdragsgivaren och stora krav ställdes 
på korrespondentens vetenskapliga insikter och på hans praktiska 
kompetens. Det var av yttersta vikt att denne hade en vetenskaplig blick 
som kunde urskilja det som var väsentligt av det han observerade. 
Korrespondenten måste vara skolad som iakttagare, så att han säg på rätt 
sätt. En sådan skolning var svår att åstadkomma i efterhand. Den gick 
dessutom svårligen att läsa sig till ur handböcker. I stället krävde den 
praktisk övning i form av deltagande i naturalhistoriska exkursioner under 
professionell ledning. 

Dessutom krävdes att korrespond enten var kunnig i k onserverandet 
och övrigt hanterandet av insamlade specimen - det som 
vetenskapshistorikerna Jardin och Spary kallar för materiella praktiker - så 
att dessa inte förstördes under de långa transporterna hem till 
uppdragsgivarna.40 Korrespondenterna bidrog vanligen bara med det 
materiella underlaget i form av specimen till vad som senare blev till 
museisamlingar och publicerade beskrivningar. Av den orsaken var det 
extra viktigt att specimen hade hanterats på ett varsam t och korrekt sätt. 

Fahlberg i Västindien och möjligheten av en svensk kolonial 
naturalhistoria 

Låt oss nu ta en närmare titt på en akademikorrespondent, Samuel Fahlberg, 
vilken länge var verksam på d en svenska besittningen S:t Barthélémy. Den 
västindiska ön var aktuell vid denna tid för den svenska naturforskningen. 
Den främsta orsaken till det var att det gick en regelbunden sjötrafik mellan 
kolonin och hemlandet, bedriven på svenska kölar, vilket underlättade 
kontakterna. Sten Lindroth påpeka r att förvärvet av ön gav de svenska 
naturforskarna möjlighet att "bedriva exotisk naturforskning inom egna 
landamären".41 

Än bättre, naturkunniga kom så småningom att bosätta sig 
permanent på platsen.42 Till dessa hörde Samuel Fahlberg, en mångkunnig 

40 Se kap. I, och Cultures of Natural History, 8-9. 
41 Om S:t Barthélémy och Vetenskapsakademiens intresse för kolonin, se Lindroth Kungl . Svenska 
Vetenskapsakademien, II, 461-467, citatet 461. 
42 Till Fahlbergs föregångare kan räknas Cristopher Carlander, se dennes Resan till S:t Barthélémy: 
Dr. Christopher Carlander resejournal 1787-1788, eds. Sven Ekvall & Christer Wijkström, Bidrag 
till Kungl. Sven ska vetenskapskademins historia XIQ (Stockholm, 1979). 
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man som med tiden innehade ett flerta l sysslor, bl.a. som läkar e, tullman och 
lantmätare. Redan år 1786 publicerade han en översikt över öns 
naturalhistoria i Akademiens Handlingar43 Under de följande åren sä nde 
han in artbeskrivningar, modeller och inte minst ka rtor över området, också 
en del naturalier anlände så småningom till Stockholm.44 Enligt Lindroth var 
de sistnämnda dock av föga värde, då öns flora och fauna var fattig. Det lilla 
som mottogs torde inte ens ha vetenskapligt bearbe tats, menar han.45 

Trots dessa komplikationer kan fallet Fahlberg ses som en tidstypisk 
tillämpning av korrespondentmodellen. Två av de viktigaste 
förutsättningarna för en framgångsrik tillämpning av modellen förelåg. För 
det första en någorlunda kompetent person på platsen och för det andra 
pålitliga och regelbundna kommun ikationer mellan orten och Akademien i 
Stockholm. Men den viktigaste faktorn var förstås den potentiella 
förekomsten av något naturalhistoriskt intressant på platsen. 

I Vetenskapsakademiens mötesprotokoll av den 16 november 1791 
nämns Fahlberg i samband med en anhållan om reseunderstöd. Vid den 
tidpunkten hade Fahlberg under ett anta l år med viss framgån g verkat som 
Akademiens korrespondent. Några av honom insända nat uralier hade t. e x. 
samma dag besiktigats oc h godkänts av ledamöterna. Fahlbergs kontakt vid 
Akademien, Gustaf von Carlson, inform erade nu mötet om att Fahlberg i 
brev till honom uttryckt en önskan om att få Akademiens understöd för att 
kunna genomföra en insamlingsresa till "Cayenna".46 I detta fall 
kompletteras korrespondentmodellen med ett mindre reseföretag som skulle 
genomföras av korrespondenten. 

Vad blev svaret? Samma moment i protokoll et anger att Akademien, 
utifrån Fahlbergs "bevisade håg och skicklighet uti hvarjehanda Natura liers 
samlande och bevarande," beviljat honom hela 300 riksdaler till resan. 
Pengarna avsågs att tas ur de Sahlgrenska Premiemedlen, en fond som 
Akademien vid den tiden gärna tog till för oförutsedda utgifter såsom 
studie- och forskningsresor.47 Som citatet ur protokollet visar var man nöjd 
med Fahlbergs kunskaper vad gäller insamling och konservering - han 

43 Samuel Fahlberg, "Utdrag af samlingar till naturalhistorien öfver ön St. Barthelemi i 
Westindien", Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar 1786. 
44 I Vetenskapsakademiens Dagbok hållen uti Kongl. Vetenskaps Academien år 1791, (i 
fortsättningen betecknad som Protokoll ) för den 14/12 1791, s. 35, anges att det uppvisades en från 
Fahlberg insänd "samling af 98 stycken diverse trä dsorter som växa på Barthélémy, [...] jämte 
beskrifning över deras nytta och användande". Detta hade sedan remitterats till naturaliekabinettets 
föreståndare Anders Sp arrman för ett utlåtande om beskrivningen kunde införas i Handlingarna. 
Sparrman avger sitt remisssvar i Protokollet 1/2 1792, 6 , och menar att även om beskrivningen inte 
innehåller enbart nyheter kunde den ändå införas i Handlingarna. För övrigt insän dt mat erial från 
Fahlberg, se Protokoll 30/5 1792, 18, 31/10 1792, 24, 12/12 1792, 28, 8/10 1794, 28. 
(Protokollen för tiden fram t.om. 1825 har stud erats i de på maskin renskrivna avskrifter som 
förvaras vid Centrum för vetenskapshistoria vid Kongl. Vetenskapsakademien, Stockholm. 
Pagineringen i noterna syf tar alltså fram t.o.m. 1825 års protoko ll på den som finns i dessa 
versioner.) 
45Lindroth Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 465. Se även Naturhistoriska Riksmuseets 
historia, 6-7. 
46Protokoll 16/11 1791,31. 
47Ibid.,31. Om Sahlgrenska fonden, se Lindroth Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 141-4. 
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behärskade uppenbarligen dessa mater iella praktiker. Detta medförde också 
att han även dög som vetenskaplig resenär. Lokalerna på Sydamerikas 
fastland, "Cayenna", skulle nog ge rikare skördar än den enligt Lindroth på 
naturalier så fattiga stationeringsorten St: Barthélémy. I protokollet av den 
19 juni 1793 kan man läsa att Fahlberg underrättat Akademien öm att han 
äntligen erhållit sitt reseunderstöd. 48 Det visar att det kunde ta sin rundliga 
tid att förmedla penningmedel till andra sidan av jordklotet. Tyvärr blev det 
inget av med Fahlbergs planerade resa pga. av den politiska oron i området 
och pengarna kom att återbetalas till Akadem ien. Fahlberg fortsatte dock 
ännu ett antal år med att sända in naturalier och annat.49 

Vid Akademiens sammankomst för den tionde oktober 1796 uppläste 
en herr Hagström ett förtvivlat brev från Fahlberg. Denne meddelade att 
han inte på senare tid kunnat sända hem några naturalier d å skepparna 
vägrat att medföra sådant. De motiverade denna vägran med att de dels inte 
hade plats för sådana varor och att det också var "ovisst, huruvida fragt 
derföre kunde ärhållas".50 Detta med "fragt" syftar antagligen på 
ersättning för transporten. Akademien menade att det här "antingen skulle 
förstöra hela dess Correspondence på Vest-Indien, eller också föranlåta 
Henne att til l dess vid magt hållande söka utländs kt biträde." 51 

Notera bruket av begreppet korrespondens i citatet. Lindroth skriver 
att termen ibland nyttjades vid Akademien i samba nd med beskrivninga r av 
mindre bemärkta utländska vetenskapsmän som stod i kontakt med den. År 
1815 föreslår Olof Swartz att Akademien utifrån utländsk förebild skulle 
välja in s.k. korresponderande ledamöter, gärna yngre energiska forskare 
som kunde sända in uppsatser eller på annat sätt bid ra till verksamheten. Ett 
antal sådana valdes också in i en egen ledamotsklass med 25 platser. Denna 
klass kom dock att försvinna i samba nd med den stora omorganisationen år 
1820.52 Fahlberg skall inte förknippas med denna amorfa skara av 
utlänningar. Hellre vill jag inkludera honom i den blandade skara av 
svenska vetenskapsidkare boende ute i landet, som flitigt sände in 
observationer och specimen till Akademien. 

Vilka var riskerna vid bruket av utländska speditörer? 
Transportalternativet kunde vara äventyrligt då naturalierna lätt kunde 
komma på avvägar och än värre hamna i fel händer eller skadas i 
transporten. Det var antagligen lättare att ha kontroll över detta om 
transporten gick på svenska kölar. För att förhindra att sådant skulle kunna 
uppstå tillfrågades akademiledamoten Carl Christopher Arfwedsson om 
saken. Till all lycka var denne nämligen också ledamot av det svenska 
Vestindiska Compagniets direktion , under vilken både ö ns styrelse och de 
svenska skepparna lydde. Arfwedsson menade att Akademien borde sända 
en promemoria till direktionen för kompaniet med anhållan om 
handräckning i frågan. Detta kunde lämpligen ske genom att kompaniets 

48Protokoll 19/6 1793. 
49Lindroth, Kungl. Sv enska Vetenskapsakademien, II, 466. 
50 Protokoll 10/8 17 96,36. 
51 Ibid., 36. 
52 Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 161-16 2. 
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skeppare gavs direkta order att försöka underlätta för kommunikationen 
mellan Vetenskapsakademien och Fahlberg. Detta förslag tillstyrktes av 
Akademien.53 

Fahlbergs besvärligheter under hösten 1796 tar fasta på de vik tigaste 
förutsättningarna för korrespondentmodellen, nämligen nödvändigheten av 
säkra och smidiga kommunikationer mellan sam laren och uppdragsgivaren. 
Om inte detta fungerade tillfredsställande fungerade inte heller modellen. 
Det var inget större problem då Akademien själv sände ut resenärer. De 
professionella naturalhistorikerna kunde under resan själva ha uppsikt över 
samlingarna som då inte löpte någon större risk att förfaras eller hamna i 
orätta händer. Men i korrespondentmodellen var uppdragsgivaren 
utlämnad till många förmedland e instanser och de flesta av dem var ofta 
både ointresserade, okunniga och ovarsamma. Alla dessa mellanhänder 
utgjorde därför ett ständigt orosmoment för uppdragsgivarna vid 
Vetenskapsakademien. Denna svårlösta problematik utgör ett av de absolut 
viktigaste argumenten för resan som kunskapsform. Kontrollen över de 
samlingar som gjordes var ett annat problem. Samlingen måste betraktas 
som naturalhistorisk hårdvaluta. Dels hade den ett pekuniärt värde, 
specimen gick alltid att sälja på en öppen marknad. Samlingen hade också 
ett vetenskapligt värde, i synnerhet om den innehöll exotiska sällsyntheter 
eller än bättre typexemplar. Den kunde också utifrån detta sägas ha ett 
betydande statusvärde, kopplat till de övriga värdena.54 Av alla dessa skäl 
var det viktigt att samlingen hamnade i Sverige. 

Korrespondentmodellen prövad inom riket: En linneansk pastoral i 
lappmarken 

Låt oss nu se närmare på en annan tillämpning av korrespondentmodellen. 
Det är natura lhistorikem och ledamoten Gustaf von Paykull som fick en 
snilleblixt vilken presenterades vid akademisammankomsten den 4 
december 1799 . Behandlingen av Paykulls framställan och den animerade 
debatt den gav upphov till är principiellt intressant då frågan om de 
lämpligaste formerna för Akademiens förvärvande av naturalier återkommer 
under diskussionen. De argument som förs fram av Paykull bör jämföras 
med det förslag om inrättande av fasta resestipendier som ledamoten Olof 
Swartz presenterat två år tidigare. Den senares resememorial kommer att 
analyseras i detalj längre fram i detta kapitel. Det går att läsa Paykulls inlaga 
som en replik till Swartz' resepromemoria av år 1797. Paykulls inlägg, i likhet 
med Swartz' alster, kan också läsas som en apodemisk text.55 

53 Protokoll 10/8 1796, 36. 
54 Om denna problematik skriver Sverker Sörlin i "Om he mförande", iVillfarelsens b lick. Essäer 
om resan som kultur, ed Raoul Granqvist. 
55 Paykulls memor ial finns i Bilagor till Vetenskapsakademiens protokoll 1793-1802, 149-152 (i 
forsättningen betecknade som Bilagor), Olof Swartz "Rese-P.M." är återgivet i Protokoll 15/2 1797, 
9-11. En senare version av Swartz' promemoria finns i Bilagor 1806-1807,133-136 . 
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I memorialet anknyter Paykull till ett av Akademiens viktigaste 
uppdrag, att öka kunskaperna om fäderneslandets naturalhistoria och 
ekonomi. Paykull vill fasta ledamöternas uppmärksamhet på att det fanns 
stora områden av Sverige som ännu var okänd a. Till dessa okända områden 
hörde i synnerhet den nordligaste lappmarken oc h vissa delar av Finland. 
Skribenten visste det här av egen erfarenhet, hans arbete med en ny Fauna 
Svecica hade övertygat honom om hur lite man ännu kände till om 
Lappmarken.56 

För att förbättra kunskapsläget hade Paykull på egen bekostnad låtit 
"anställa upptäcktsresor, dels eljest derifrån sökt förskaffa mig kännedom af 
ortens natur alster och oeconomi, men jag har också alltid funnit 
otilräckligheten af mina försök".57 Paykull hävdade att nya resor skulle bli 
kostsamma och antagligen inte heller särsk ilt naturalhistoriskt inbringande. 
Han utgöt sig över resandets vedermödor i den oframkomliga vildmarken i 
noir, t. e x. blev man lätt sjuk under dessa resor. Ett annat problem med 
resandet som metod var att många trakter bara som hastigast besöktes, 
något som kan betecknas som "stråkproblematiken". 

Paykulls tidstypiska kritik mot resandet som kunskapsform var inte 
obefogad. De svårigheter han anger existerade, de var svårbemäs tade inslag 
i resandet som metod för kunskapsinhämtning som den mest positive 
apodemiker var tvu ngen att förhålla sig till. Paykulls lösning på resandets 
problematik var enkel. Han föreslog ett bättre och billigare sätt än resor för 
att få in uppgifter och naturalier från Lappmarken. Ortsinvånarna skulle 
uppmuntras att sända in rön till Akademien. Det var en uppgift inbyggarna 
kunde lösa bättre än hastigt förbifarande resande då de ju under en 
betydligt längre tid uppehållit sig på platsen. Av den enkla orsaken kunde 
lokalbefolkningen både lättare och under en längre tidsrymd ägna sig åt 
insamlingsverksamhet, menade Paykull.58 En resenär befann sig ju bara 
under en begränsad tid på en plats och det gällde då för denne att verkligen 
fånga antingen det typiska o ch generella eller det speciella och avvikande 
på denna plats. Den platsbundne samlaren kunde förväntas besitta större 
kunskaper om vad som var typiskt på den egna orten. Dessutom kunde e n 
stationär botaniker följa en arts hela livscykel, t.ex. en fanerogams 
utveckling från frösättning till utblomning, vilket kunde underlätta en 
artidentifikation. 

Bakom Paykulls argument mot resan som metod kan det ligga en 
föreställning om den lokala kunskapens företräde gentemot vad som ofta 
betecknas som "metropolitan knowledge".59 Men för att anknyta till 
Pickstones resonemang ovan är de t i det här fallet inte fråga om olika 
vetenskaps- eller kunskapstyper som diskuteras. Här ställs alltså inte en 
unik lokal naturalh istoria med en egen metodik o ch teoribyggnad mot ett 
annat slags naturalhistoria med universella vetenskapliga anspråk. Både 

56 Bilagor 1793-1802, 149. 
57 Ibid., 149. 
58 Ibid., 150 
59 Angående skillnaden mellan "local knowledge" och "metropolitan knowledge", se Latour, 219 ff. 
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den resande och den lokale naturalhistorikern kan antas vara skolade inom 
samma paradigm eller kunskapstyp, den linneanska naturalhistorien. 

Efter dessa mer principiella resonemang utmynnar Paykulls me morial 
i ett konkret förslag. Han menar att Akademien borde utdela premier till 
pastor Erik Grape i Enontekiö (60 riksdaler) och komminister Matthias 
Kohl ström i Muonio kapell (30 riksdaler), båda platsern a är belägna i norra 
Lappland. Dessa herrar hade tidigare biträtt naturalhistoriska resenärer i 
området och själva gjort insam lingar av naturalier. Deras insatser tydde på 
viss vetenskaplig kompetens. Grape hade dessutom i flera år arbetat på en 
topografisk beskrivning över hemsocknen vilket gett honom mycket god 
lokalkännedom. En fråga som Paykull tar upp är huruvida de båda tilltänkta 
stipendiaterna borde tilldelas medel först efter de bevisat sin duglighet 
genom att sända in rön. Paykull menade att det arbete de redan uträttat 
vittnade om deras duglighet.60 

I protokollet av den 4 december 1799 anges att Akademiens 
finansiella inrättning, förvaltningsutskottet, tillstyrkt Paykulls förslag och nu 
ankom det på Akademien att bedöma det hela. Ledamoten och 
justitiekanslern Joachim Wilhe lm Liljestråle hade lämnat in ett entusiastiskt 
yttrande i saken som i mycket upprepade Paykulls argument. Liljestråle 
menade att det i lappmarken nog fanns mycket att förbättra i odlinge n och 
att det där säkert o ckså fanns nya naturresurser. Liljestråle stödde därför 
Paykulls förslag om prem ier till de båda prästmännen.61 Han kompletterade 
dock Paykulls ursprungliga förslag genom att föreslå: 

at en viss handledning eller liksom instruction för dessa lappska präster och 
andra som kunna i dylika afseenden nyttjas, huru topografiska beskrifningar 
rätteligen böra författas, at de måga blifva så fullständiga och nyttiga som 
vederbör, samt för Kongl. Academien tjenliga at derå bygga sina reflexioner och 
uppgifter til allmän båtnad, nämligen at dervid ej blott observeras all naturens 
alster i dess 3ne Riken, utan ock jordmånen, alla sällsamheter och synnerliga 
belägenheter, inbyggarenes lynne, lefnadssätt, näringar och födoämnen, m.m.62 

Detta är en klassisk apodemisk rekommendation. Naturforskaren skulle följa 
en på förhand utarbetad instruktion som riktade hans uppmärksamhet på 
det för uppdragsgivarna nyttiga och viktiga som fanns att observera på en 
given plats. Detta var förstås än viktigare då man hade att göra med 
korresponderande amatörer som Grape och Kohlström. Intressant är 
Liljestråles antydda uppdelning mellan de observationer som prästmännen 
skulle utföra och de reflexioner som experterna på Akademien sedan ku nde 
göra utifrån dem. Här skönjer man en tänkt uppdelning mellan 
observerande amatörer och reflekterande experter. Man kan med Pickstone 
förstå denna nordliga version av korrespondentmodellen som ett praktiskt 
tillämpande av vad han kallar för "savant science", eller den privatlärde 
amatörforskarens kunskapstyp. Det rör s ig uppenbarligen om en form av 

60 Bilagor 1793-1802, 151-2. 
61 Protokoll 4/12 1799,39. 
62 Ibid., 39-40. 
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uppdragsforskning där det är amatörer som samlar och professionella 
beställare som utvärderar samlingen. 

Ledamoten och läkaren Johan Lorens Odhelius och yrkesbrodern 
Nils von Rosenstein hade o ckså inlämnat ett utlåtande till Akademien som 
kommenterade Paykulls memorial. Inledningsvis berömde man Paykull för 
hans goda intentioner men man var tveksam vad gällde metoden för 
förslagets förverkligande: 

medlen som Herr Paykull föreslår lära icke nog säkert leda til denna nationella 
vinst, äfven s om methoden, genom Kongl. Academiens hittils brukade utvägar, 
varit annorlunda utstaka d. Hvar och en vetenskap äger af Kongl. Academien lika 
rättighet til upmuntran, och denna upmuntr an har altid blifvit regler ad efter de til 
Kongl. Academien ingifna Afhandlingar och Rön.63 

Inlägget genomsyras av en skepsis mot införandet av fasta stipendier eller 
pensioner. Uttrycket "hittils brukade utvägar" kan betyda att Akademien 
hade principen att vetenskapliga insatser skulle belönas i efterhand. Men 
om man nu skulle införa den ordningen att Akademien skulle tilldela 
okända vetenskapsidkare penningförskott, baserat på enstaka ledamöters 
rekommendationer, kunde Akademien inte på förhand veta vad resultatet 
skulle bli. Den sedvanliga metoden var att okända vetenskapsidkare 
inledningsvis tilldelades en medalj eller några jetonger som uppmuntran. 
Sedan hade de att avlägga prov på sin kompetens. Om proven föll väl ut 
understödde sedan Akademien dem i deras vetenskapliga arbete. Enligt de n 
metoden kom forskarna alltid att belönas i efterhand, vilket var säkrast och 
billigast för Akademien. Principen va r klar: insända rön först oc h eventuell 
ersättning sedan.64 

Också värd att uppmärksamma är Odhelius och Rosensteins 
kommentar (citatet ovan) om att alla vetenskaper ägde samma rätt till 
uppmuntran från Akademie n. Denna passus kan vara en markering från de 
båda medicinarnas sida gentemot den tydliga naturalhistoriska slagsida som 
Paykulls inlaga har. Vid sekelskiftet 1800 var inte kopplingen mellan 
naturalhistorien och medicinen längre lika uttalad som under Linnés tid. 
Som Sven Widmalm visat stödde Akademien vid denna tid ett både 
framgångsrikt och kostnadskrävande fysiskt-geodetiskt reseprojekt. 
Kommentaren kan därför också ha ett samband med detta viktiga 
akademiåtagande.65 

Efter att ha tagit del av dessa kommentarer till Paykulls förslag g ick 
Akademien den 4 december 1799 till omröstning i frågan. Efter sluten 
omröstning blev resultatet att arton ledamöter röstade för förslaget och tre 
emot66 Ärendet avgjordes slutligen till Paykulls fördel. 

Låt oss nu se på det reella resultatet av Paykulls ansträngningar. 
Akademiens protokoll för den 23 april 180 0 upplyser om att pastor Grape 

63 Protokoll 4/12 1799, 40-41. 
64 Ibid., 41 
65 Widmalm (1990). 
66 Protokoll 4/12 1799, 42. 
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inlämnat en beskrivning över Enontekiö socken i Lappmarken. Föga 
förvånande remitterades den till Pay ku 11 för bedömning om den förtjänade 
att införas i Handlingarna. Även intendenten vid Akademiens 
naturaliekabinett, Conrad Quensell, skulle bedöma alstret. Denne hade 
nämligen tidigare besökt denna del av Lappmarken.67 Den 30 september 
1801 nämns Grape igen i Akademiens protokoll. Ärendet hade nu blivit 
ganska komplicerat. Enligt protokollet för denna dag, hade Odhelius vid 
Akademiens sammankomst av den 29 juli samma år föredragit ett brev av en 
kapellmästare Hoeffner i vilket kritik riktats mot Paykulls lappmarksprojekt. 
Förvaltningsutskottet hade då utifrån ett av Paykull författat memorial 
skrivit ett utlåtande i ärendet till stöd för denne. Syftet med Paykulls 
skrivelse var inte minst att reda ut turerna kring Akademiens ekonomiska 
mellanhavanden med de båda lapska prästmännen och hans egen roll i 
dessa ekonomiska transaktioner.68 

Paykull redogör inledningsvis i sitt memorial, såsom det återges i 
Akademiens protokoll av den 30 september 1801, för vad hans båda 
korrespondenter uträttat. Paykull var vid tillfallet sysselsatt med 
utarbetandet av en katalog över Akademiens samlingar, men ville dock 
redan här och nu "[..] til academien aflemna det betydligaste af hvad som 
rör fäderneslandet, hvars Naturprodukter efter min tanke i synnerhet bör 
samlas."69 Poängen med denna kommentar från Paykulls sida var att visa att 
hans skyddslingars insända bidrag från lappmarken utgjorde en del av 
dessa nytillskott till nationens naturalhistoria. Det mesta av materia let hade 
insamlats av Grape under en resa till Norge under sommaren 1 800, en resa 
som hade företagits på Paykulls begäran och bekostnad.70 Detta exempel 
visar att, precis som i fallet Fahlberg tidigare, så kunde den mer eller mindre 
stationära korrespondentmodellen kompletteras med insamlingsresor. 

Paykull avslöjar emellertid också att Grapes samlande lämnat en hel 
del övrigt att önska. Visserligen betonar Paykull att Grape visat god vilja i 
sitt arbete, men trots det svarade kostnaden för resan till Norge ej emot 
utgifterna: 

de Naturalier jag erhöll egde jag alla förut i mit cabinet, och dessutom voro 
foglarne och insecteme illa conserverade, hvilket svårligen kan undvikas då de 
samlas af ovane händer och på orter d er transporten är så svår.71 

Här ges ett exempel på korrespondentmodellens nackdelar jämfört med när 
naturalhistoriskt skolade resenärer skötte samlandet Grapes insikter i 
naturalhistorien var bristf älliga, både i teoretiskt och praktiskt hänseende. 
Paykull påstår sig ha tänkt att ändå erbjuda det bristfälliga materia let till 
Akademien för inlösen, men då naturalierna var adresserade till Paykull och 
räkningen var ställd till honom rådfrågade han Akademiens 

67 Protokoll 23/4 1800, ej paginerad. 
68 Protokoll 30/9 1801, 15-16. 
69 Ibid., 15. 
70 Ibid., 15. 
71 Ibid., citatet 15, se även 16. 

- 7 9 -



Platsens blick 

förvaltningsutskott. Denna instans avstyrkte inköp och bad honom att "ej 
mera för Grape och Kohlström söka at öka Academiens utgifter".72 Slutet på 
historien blev att Paykull själv betalade Grape de 65 riksdaler han yrkade 
på och sedan gratis till Akademien överlämnade de specimen som saknades 
där och som var i bra skick. Till dessa specimen hörde några lapska däggjur , 
"renen, filfrasen och hvita räfven".73 

Paykulls motivering för att just dessa arter skulle tillföras Akademiens 
naturaliekabinett var att eftersom utlänningar ofta besökte Akademiens 
samlingar så borde de där kun na studera de för Norden egna arterna. Detta 
var ett uttryck för tidens patriotiska vetenskapsideal, samlingarna vid 
Akademien skulle avspegla den egna nordliga naturalhistorien, ett tema som 
skall återkomma längre fra m i detta kapitel.74 Men samlandet av nordiska 
och svenska däggdjur fyllde ett reellt behov vid Akademien. Några år 
senare kunde intendenten Quensell sorgset konstatera att mycket inhemskt 
saknades i Akademiens n aturaliekabinett, även så vanliga arter som ekorrar, 
harar och rävar saknades helt. Det fanns ett stort behov att fylla. 75 

Ledamöterna, de båda naturalhistorikerna Olof Swartz och Anders 
Sparrman, hade också inlämnat ett gemensamt yttrande i fallet Grape. 
Tydligen hade Paykulls arge vedersakare, kapellmästaren Hoeffner, antytt 
att det försåldes lapska naturalier utomlands och satt detta i samband med 
Grapes och Kohlströms aktiviteter. Swartz menade dock att de härrörde 
från utländska samlare s verksamhet i Lappmarken; aktuella rese närer i tiden 
var bl. a. italienaren Giuseppe Acerbi och engelsmannen Edward Daniel 
Clarke.76 Varför var det utländska samlandet problem atiskt? Möjligen hade 
Akademie ett visst intresse av att kontrollera utbud och efterfrågan, lapska 
rariteter skulle helst förbli rar iteter och behålla sitt värde som bytesobjekt. 
Men det fanns kanske också ett slags patriotisk fullständighetssträvan med 
i bilden. Swartz avslutar möjligen där för aningen uppgivet sin inlaga: "At 
äntligen flera lapska alster ännu i Academiens cabinet saknas är e n brist, 
som dess Intendent dagligen söker afhielpa.'"77 

Pastor Grape skickade in ett memorial som föredrogs vid Akademiens 
sammankomst den 4 november 1801. I detta redogjorde han för sina 
kommande planer, främst rörande nya bidrag till ekonomins förkovran i 
Lappmarken. De t framgår klart av detta memor ial att Grape ansåg att det i 
första hand var för praktiskt-utilistiska syften som han hade fått sin pension 
från Akademien.78 Ett sätt att förbät tra ekonomin var enligt Grape att göra 
en karta över Torneå Lapp mark. Grapes memorial ges också ett betydande 

72 Ibid., 15. 
73 Ibid., 16. 
74 Ibid., 16. 
75 Naturhistoriska Riksmuseets historia, 12. 
76 Ibid., 17. Om Aceibi och Clarke, se Henrik S andblad, "EdwardD. Garke och Giuseppe Acerbi, 
upptäcksresande i Norden 1798-180 0", Lychnos 1979-80. Om Clarke, se även Brian P. Dolan, 
Governing Matters: The Values of English Education in the Earth Sciences 1790-1830, Department 
of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, 1995, opublicerad diss, i 
författarens ägo. 
77 Protokoll 30/9 1801, 17. 
78 Bilagor 1793-1802,221. 
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utrymme i Akademiens protokoll. Han får erkännan de för de ekonomiska 
uppgifter han lämnat i memor ialet, inte minst hans föreslagna kartprojekt 
faller i god jord. Ledamoten Samuel Gustaf Hermelin informerar nu 
Akademien om att Grape företagit en resa på 150 mil enkel väg och lika 
mycket tillbaka, antagligen till Stockholm. Det gjorde Grape för att: 

dels förskaffa sig grundlig underrättelse om nyttjandet af meterologiska 
instrumenter och sättet at antekna de observationer som dermed göras, hvilka äro 
såangelägna til utrönande af lappska Climate t, och hvad der således kan til dess 
bättre upodlande göras, utom den nytta s om dessa observationers jemnförande 
med dylika i andra climater medförer, dels ock at inhemta närmare insigter om 
det som hörer til en sådan specialcartas öfver Lappmarken construction.79 

Grape kunde efter denna instruktion säkert bedriva ett mer professionellt 
kartografiskt arbete i norr. Den kommande kartans viktigaste funktion var 
att fungera som ett beslutsunderlag inför ekonomiska åtaganden i 
lappmarken. Med stor sannolikhet är denna föreslagna utilistiska-
klimatologiska kartläggning bara ett av flera inslag i Akademiens dåtida 
intresse för landets nordliga områden . Kartläggningen är samtida med d et 
stora Hermelinska kartläggningsprojekt inom vilket också Göran 
Wahlenberg om några år skulle bli verksam. Specialkartor som innehöll 
klimatuppgifter skulle visa sig vara ytterst brukbara för den botaniska 
subdisciplinen växtgeografi men även för odlarna uppe i norr. Grape 
publicerar också i Akademiens Handlingar en topografisk beskrivning öv er 
sin hemsocken Enontikiö.80 De klimatuppgifter som Grape lämnat där skulle 
sedan komma att nyttjas av Göran Wahlenberg i hans växtgeografi ska 
arbete Flora Laponica (1812). 

Men Grape var medveten om sina briste r som naturalhistoriker oc h 
hade använt sitt uppehå ll i södra Sverige för att också skaffa sig: "[...] några 
bättre kunskaper i Naturalhistorien, så vida, at de kunna vägleda honom vid 
naturaliers samlande".81 Trots sina bristande kunskaper hade han ändå 
samlat åt Akademien under sommaren och ville därför: 

få aflemna del af de Naturalier jag detta år kunnat samla så i Norrige som 
Enontekis och Mounioniska. Ehuru Kongl. Academiens Beslut icke directe 
föreskrifver mig sådana samlingar, har jag dock wågat hoppas at de skulle med 
wälbehag wisas, så mycket mera som kännandet af Naturens alster har ett det 
närmaste inflytande på hushållningen.82 

Grape bekräftar alltså att det inte ingick i hans åtaganden, i samband med 
den tilldelade pensionen, att samla naturalier åt Akademien . Alltså förefaller 
Paykull ha rä tt i den konflikt med Hoeffner som det redogjorts för tidigare. 
Tydligen hade Grape också detta år, 1801, gjort naturalhistoriska färder i 

19 Protokoll 4111 1801 ,21. 
80link Grape. "Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå Lappmark", Kongl. 
Vetenskaps-academiens nya handlingar 1803-1804. 
81 Protokoll 4/11 1801,21. 
82Bilagor 1793-1802, 223-224. 
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både Sverige och Norge. En direkt koppling mellan samlingens karaktär 
och det ekonomiska intresset för Lappmarken antyds också. Detta 
bekräftas av formuleringar i Akademiens protokoll 83 Kanske kunde dessa 
ekonomiska aspekter delvis styra urvalet av insamlade naturalier? De av 
Paykull tidigare nämnd a och av Grape insända djuren - renen, järven och 
fjällräven - var alla arter som hade ett ekonomiskt värde. 

Huruvida Grape verkligen förkovrade sig i de naturalhistoriska 
praktikerna under sin vistelse i söd ra Sverige är svårt att utrö na. En uppgi ft 
från år 1804 om inkomna samlingar från Lappland, dock med obekant 
avsändare, antyder att s å möjligen inte var fallet: "Förmodligen voro dessa 
föga märkvärdiga samlingar från någon af de Lapp räster, som af Kgl. Acad:n 
njuta årligt arfvode för samlande af naturalier."84 Samlingen kan dock ha 
kommit från den andre stipendiaten Matthias Kohlström. Grape försökte i 
alla fall vidareutbilda sig inom naturalh istorien. Det gjorde han genom att 
lämna den nordliga periferi n Enontekiö, där han var stationerad, och bege 
sig till centrum, Stockholm och Vetenskapsakademien, där färdigheter i de 
materiella praktikerna fanns att inhämta 

Låt oss fundera på det här utifrån Pickstones perspektiv. Kanske 
fanns det bara en enda naturalhistorisk vetenskapstyp - den linneanska - i 
Sverige vid tiden omkring sekelskiftet 1800? Dess praktiker var bestämda 
centralt och den lokalt utövade naturalhistorien var på ett bokstavligt sätt 
underordnat det centrala perspektivet, det oavsett om den bedrevs av 
stationära korrespondenter eller av kringresande naturalhistoriker. Det är 
den omständigheten som ger Grape ett så snävt formulerat uppdrag, han är 
att betrakta som en företrädare för "metropolitan knowledge" av linneansk 
typ i lappmarken. Enligt Pi ckstone kan olika vetenskapstyper samexistera 
vid en och samma tidpunkt beroende på de sociala relationer som är 
förhärskade inom ett nationellt vetenskapssamhälle. Vad gäller 
korrespondenten Grapes relation till uppdragsgivarna är det uppenb art vem 
som är överordnad och vem som är underordnad. Àven om de 
professionella naturalhistorikerna vid Akademien övergått till den 
modernare analytiska och museologiska kunskapstypen kunde 
korrespondenten ännu arbeta inom den äldre linneanska kunskapstypen. 
Linneanerna sysslade med artidentifikation och klassificering av specimen 
utifrån det linneanska taxonomiska systemet vilket enkelt kunde ges en 
utilistisk tillämpnin g. Bestämmandet av en art indikerade samtidigt artens 
ekonomiska användbarhet. Institutioner som Vetenskapsakademien kunde 
utifrån ett sådant bestämningsarbete sedan skapa centralt placerade 
naturaliesamlingar som också visade nationens naturresurser. 

Den lokale korrespondenten måste därför självklart behärska 
samlandets praktiker. Det gällde för honom att veta vilka arter som var 
sällsynta eller nyttiga och därför intressanta att samla, detta både i ett 
internationellt, nationellt och lokalt perspektiv. Hur skulle man kunna 

83 Protokoll 4/11 1801,21. 
84 Uppgifterna kommer från Naturaliekabinettets donatio nsbok, dock här efter Naturhistoriska 
Riksmuseets historia, 15. 
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jämföra de olika artfynden med varandra, vilken var metoden för 
artbestämning, om man inte hade några referenser att utgå ifrån? För att 
skaffa sig referenser behövde man ha ständig tillgång till litteratur och 
tidskrifter inom området och helst också äga egna referenssamlingar av 
specimen. Allt detta var dyrt att införskaffa och det krävde att man hade d e 
rätta kontakterna för att man överhuvudtaget skulle kunna komma över 
specimen. Böcker och tidskrifter var förstås relativt enkelt att sända via 
posten, eller - vilket var betydligt säkrare - att sända med bekanta scan 
hade ärenden till t. ex. Stockholm. Specimen var betydligt vanskligare att 
sända med post, och omfattande samlingar med typexemplar var inte 
flyttbara alls.85 Men man kunde relativt enkelt få tillgång till detta 
referensmaterial vid centrala inst itutionerna som Vetenskapsakademien eller 
Uppsala universitet. 

Det centrala perspektivet som här diskuteras bör uppfattas i 
bokstavlig mening. Korrespondenten måste kunna se vilka av de 
naturföreteelser som fanns på hemorten som var relevanta för centru ms eller 
Akademiens intressen. Det intressanta var enligt den linneanska 
kunskapstypen det som var unik t. En unicitet som var bestäm d utifrån det 
lokalas avv ikelser från en tänkt universell mall. Genom att lägga samman 
resultaten från ett otal lokala studier kunde man få en överblick över hela 
nationens naturförhållanden och i förlängningen också bidra till den 
globala naturalhistoriens slutgiltiga kartläggning. Vill man nu betrakt a det ta 
som ett svenskt naturalhistoriskt forskningsprogram, med en av sina 
institutionella baser vid Vetenskapsakademien, så måste program mets långa 
utsträckning i tiden påpekas. Kontinuitet och flexibilitet, uthållighet och 
uppslagsrikedom var de dygder som utmärkte de personer som drev d etta 
åtagande vid Akademien. De naturalhistoriskt intress erade ledamö terna var 
antagligen fullt medvetna om att inventeringen av Sveriges naturalhistoria 
var ett storskaligt pro jekt som det skulle ta decennier att genomföra. 

Intressant är ett annat stycke i Grapes inlaga av år 1801 : 

I den händelse Kongl. Academien skulle behaga anbefalla mig, att ytterligare 
fortfara med Naturaliers samlande, torde mig äfven tillåtas allra ödmjukaste 
anhålla om någon hedrande distinction för de 4 Ny-byggare som i synnerhet 
biträdt mig, så med Insect-som Fogelsamling, af hvilka jag ock framdeles ku nde 
wänta nödigt biträde härvid.86 

Betyder detta att Grape i sin tur lagt ut delar av sitt samlande på rena 
amatörer eller nybyggare? Kan detta förklara samlingamas tvivelaktiga 
innehåll och usla tillstånd? Grape tycks nu vilja att dessa nybyggare skulle 

85 Qm sådan a problem skriver Hen rik Sandblad i "Linneansk pasto ral", i Vetenskapens träd: 
Idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth 28 XII 1974, eds. Gunn ar Eriksson, Tore Frängsmyr 
& Magnus von Platen (Stockholm, 1974). Se även Karl-Henrik Aronsson, "Pirasten och linneanen 
Claes Bjeikander - en idébiografi", C-uppsats vt 1998, Institutionen för idéhistoria, Umeå 
universitet, 1998. 
86 Bilagor 1793-1802, 224. 
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tilldelas någon slags ersättning från Akademien f ör sitt arbete. Men vad 
menas egentligen med uttrycket "biträdt"? Möjligen betyder det bara 
enklare handräckning, kanske hjälp med transporterna under 
insamlingsresor? Det går ju inte att med säkerhet dra den slutsatsen att 
dessa nybyggare på egen hand samlat in specimen och levererat dessa till 
Grape. Om nu detta ändå vore fallet, så torde denne dock själv haft ansvaret 
för konservering och preliminär artbestämning. 

Enligt Akademiens protokoll för den 4 november 1801 bordlades 
ärendet tills vidare. Man ville inhämta kommentarer från Gustaf vo n Paykull 
och Anders Sparrman angående kvaliteten på Grapes första samling. Sedan 
skulle det fattas beslut om eventuellt förnyade medel till Grap e och hans 
lokala medhjälpare. I protokollet står det att Akademien vill veta namnen på 
nybyggarna för att efter denna utvärdering möjligen kunde tilldela dem en 
"Hedersdistinction".87 

Vetenskapsakademiens tillämpning av korrespondensmodellen i 
fallet Grape liknar ett förfarande som inte var alldeles ovanligt utomlands. 
Ett exempel på bruket av modellen är några vetenskapliga institutioners 
samarbete med det mäktiga Hudson's Bay Company i Kanada. Till dessa 
institutioner hörde Royal Society i London och Smithsonian Institution i 
Washington.88 

Den vetenskapligt intresserade och högt uppsatte 
kompanitjänstemannen George Simpson engagerades i organiserandet av 
det vetenskapliga arbetet alltifrån år 1820, då han tillträdde sin tjänst, och 
fram ti ll sin död år 1 860. I ett brev från 1824, adresserat till de n kände 
brittiske arktisresenären John Franklin, skriver han att han sänt ut 
rundskrivelser 

to all parts of the Country requesting that specimens of Quadropeds, Birds, and 
Plants, be collected, with the necessery directions for preparing and preserving 
them: but few of our gent lemen have a turn for Natural History. I shall therefore 
not hold out the prospect o f much success in that way.89 

Trots Simpsons farhågor blev en del ändå uträttat under hans långa 
ämbetsperiod. Bäst lyckades nog Smithsonian Institution med sina 
kontakter med kompanifolket ute på stationerna. Det fanns flera skäl för 
detta, amerikanernas uppmuntrande och taktfulla ton i kontakterna med 
amatörerna avvek positivt från den nedlåtande attityd som det brittiska 
vetenskapssamhället intog till de i den nordliga periferin verksamma 
samlarna. Dessutom var ameri kanerna duktiga på att bistå kompanifolket 
med allt de kunde behöva för sina vetenskapliga sysslor. De sände prompt 
iväg handböcker i naturalhistoria, nödvändiga instrument, verktyg för 
konservering och finkalibriga vapen åt de zoologiska samlarna. Allt detta är 
exempel på hur uppdragsgivare försöker överföra nö dvändiga kunskaper 

87 Protokoll 4/11 1801,21. 
88 Levere, kap. 3 , och 99-100, 118-119, 190-91, 192, 195, 34 2-355. Se även Zeller, 5, 97, 123, 
192. 
89 Citatet av Simpson återgivet ef ter Levere, 118. 
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och utrustning till samlare i falt Tillgången till kompaniets logistiska 
infrastruktur var den omständighet som gjorde att denna satsning från 
Smithsonians sida ändå blev så pass lyckosam. 

För att anknyta tillfallet Grape: Vilken vetenskaplig kompetens had e 
dessa kanadensiska kompanitjänstemän? De förefaller i de flesta fall, i likhet 
med Grape och Kohlström, ha varit rena a matörer, som möjligen med tiden 
bibringats vissa grundläggande naturalhistoriska kunskaper. I ett annat 
brev från Simpson till Franklin betonar den förre att kompaniet vid 
nyanställningar inte tog i beaktande eventuell vetenskaplig kompetens. 
Därför kunde kompanitjänstemännen, förutom logistiskt bistånd, enligt de n 
kanadensiske vetenskapshistorikern Trevor Leverei "offer little more than 
the reading of meteorological instrum ents and the collection of animals and 
plants".90 

Detta utgör faktiskt en bra beskrivning av Grapes huvuduppgifter i 
Enontekiö. Precis som i fallet Grape fanns det exempel på att detta påstått 
inkompetenta kompanifolk i sin tur försökte engagera infödingarna, eller i 
detta fall indianerna, i insamlingsarbetet. Men vanligen utan större 
framgång, eftersom indianerna hävdade att om de bidrog till att skicka i väg 
naturalier från landet så skulle hjortarna lämna området. Denna förklaring till 
indianernas brist på intresse gavs i alla händelser av en kompanitjänsteman 
år 1861.91 

Adam Afzelius och resans betydelse för karriären 

Vid Akademiens sammankomst för den 8 april 1795 lästes det upp ett antal 
brev vilka redogjorde för den olycka som föregående höst drabbat 
ledamoten och botanikern Adam Afzelius. Han var vid denna tid verksam 
som naturalhistoriker i Sierra Leone på Afrikas västkust.92 Under 
fransmännens angrepp på denna engelska koloni hade hans bostad 
förstörts och naturalier och anteckningar illa hanterats, det mesta blev helt 
fördärvat.93 Därför ansöker Afzelius nu om penningunderstöd och det 
föreslogs att tre års förskott av hans pension skulle sändas till honom. En 
växel på 60 pund avgick också omgående.94 

Afzelius är på många sätt en intressant gestalt i d ecenniets svenska 
naturalhistoriska resande. Han hade från senhösten 1789 vistats i London. 
Där ägnade han tiden till att studera Linnés herbarium, med alla dess 
normgivande typexemplar, vilket nu var i den engelske linnédyrkaren James 
Edward Smiths ägo. Syftet med dessa studier var att så småningom 
publicera en reviderad svensk flora, ett arbete som dock aldrig kom att 
avslutas. Förutom att han bedre v flitiga herbariestudier så rörde sig Afzelius 

90 Ibid., 342. 
91 Ibid., 352. 
92 Protokoll 8/4 1795, 9. 
93 Sten Lindroth Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 420-421, och idem, "Adam Afzelius: 
En linnean i Englan d och Sierra Leone", Lychnos 1944-45, 36-38. 
94 Protokoll 8/4 1795, 9, och Lindroth (1944-45), 38 
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också i stadens naturalhistoriska kretsa r inom vilka svenskarna stod högt i 
kurs. Ledargestalten i dessa kretsar var vid denna tidpun kt Joseph Banks.95 

Afzelius umgicks inte bara med Londons ledande naturalhistoriker, 
han figurerade även i de swedenborgska grupperingarna i staden. Den 
främsta orsaken till att han befann sig i Afrika åren 1792-96 var nämligen 
hans deltagande i det västafrikanska kolonisationsprojekt som med 
utopiska förtecken drevs i Sierra Leone av swedenborgarna. En 
kombination av abolitionism och filantropi och en från Swedenborg hämtad 
föreställning om de svarta afrikanernas stora själsliga potentialer låg bakom 
detta projekt.96 

Mest intressant för vårt vidkommande är emellertid Afzel ius funderingar 
från londontiden om resandets betydelse för naturalhistorikern. Det rör sig 
då inte om studie- och bildningsresor utan om regelrätta forskningsresor. 
Dessa tankar ger han uttryck för i brev till släkt och vänner. De ägnas ett 
visst utrymme i en uppsats av Sten Lindroth, som skriver: "Denna längtan 
att ge sig ut i främm ande trakter och som resande naturforskare skapa sig 
ryktbarhet går i själva verket som ett oroligt motiv genom Afzelius tillvaro 
under des sa år."97 Lindroth redogör för Afzelius många mer eller mindre 
fantasifulla reseplaner och även för dennes personliga motiveringar för 
resandet som verksamhet. Afzelius skriver 1792, i ett rätt dunkelt formulerat 
brev til l brodern Pehr, a tt han hade de n övertygelsen att antingen han dog 
eller inte på en expedition till okända trakter, så skulle han genom resan 
ändå vinna allt han önskade. Lindroths rimliga tolkning av brevet är att 
Afzelius var något av en sentimental och egocentrisk Sturm und Drang
figur som satte den personliga äran och berömmelsen högst av allt här i livet, 
kanske över livet själv. Men bakom den överspända retoriken i brevet kan 
man ana, som Lindroth också påpekar, en mer krass och tidstypisk 
förhoppning om att en lyckosamt genomförd forskningsresa kunde ha 
betydelse för den framtida karriären.98 

Afzelius är således bekymrad för sin framtid oc h han verkar vara 
övertygad om att en forskningsresa kunde öppna de dörrar som annars var 
tillslutna för honom. Ett för Afzelius aktuellt och näraliggande exempel på 
vad en resa kunde ge för en ung karriärsugen natura lhistoriker gav hans 
londonbekant Joseph Banks. De som tecknat Banks biografi bruk ar beton a 
att det var via sitt deltagande i Cooks första världomsegling som Banks lade 
grunden för sin framtida yrkesbana. Eftersom Ba nks själv finansierade sitt 

95 Lindroth (1944-45), 16-20, se även Gunnar Eriksson (1969), 270-272. Om Banks , se George A. 
Footes artik el "Joseph Banks" i Dictionary of Scientific Biography vol. I, ed. Charles Gillespie 
(New York, 1970), 433-437, och John Gascoigne, Joseph B anks and the English Enligh tenment: 
Useful knowledge and Polite Culture (Cambridge, 1994). 
96 Swedenborgamasroll i Sierra Leone-projektet behandlas av Ronny Ambj örnsson, "G uldmakarens 
hemlighet", i Det okända landet: Tre studier om svenska utopister (s.l, 1981), 93-98 , och av Jan 
Häll, 1 Swedenborgs labyrint: Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och tänkande 
(Stockholm, 1995), 217-223. 
97 Lindroth (1944-45), 23. 
98 Ibid., 24-25. 
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egna och assistenternas deltagande i expeditionen kan denna ekonomiska 
uppoffring ses som en investering i en fr amtida karriär." 

Den australiensiske historikern David Mackay är en av flera 
historiker som betonat att det var u tifrån sin resa som Banks skapade sig en 
position i det engelska vetenskapssamhället. Enligt Mackay blev Banks 
genom sitt deltagande i expeditionen betraktad som något av en inofficiell 
expert på vetenskapligt resande. Banks kom att bli den som tillfrågades 
inför praktis kt taget alla större reseföretag som den brittiska stormakten 
involverades i. Visserligen kan väl detta i någon mån förklaras utifrån hans 
centrala "grindvaktsposition" som sekreterare vid Royal Society, men inte 
enbart. Banks beskrivs som den store administratören och organisatören, 
som den som behärskar det naturalhistoriska resandet som hantverk eller 
praktik. Han visste hur en resa bäst borde genomföras och organiseras, 
vilken utrustning och litteratur som borde tas med, vilka vetenskapliga 
förkunskaper och övriga färdigheter som krävdes av deltagarna och hur 
fartygen skulle vara inred da. Det är dessa i grunden logistiska eller varför 
inte apodemiska kunskaper som gör honom till experten och till den 
enskilde individ som det gällde för alla resesugna brittiska naturalhistoriker 
att hålla sig väl med. Banks kunde med ett penndrag både stäcka o ch skapa 
karriärer.100 

Joseph Banks var även en av den linneanska taxonomins förkämpar 
i Storbritannien.101 En taxonomi som bevisat sin stora användbarhet just 
under resor, i mötet med nya och tidigare okända arter. John Gascoigne, 
som författat e n nyutkommen biografi över Banks, menar att Banks var 
linnean även på ett annat sätt : 

Indeed, Banks's scientific exploration could be seen as an extension of that 
scientifically-informed travel that Linnae us had pioneered both through his own 
travels in Lapland and by encouraging the global wanderings of his pupils. Thus, 
when in August 1768 Ellis wrote to Linnaeus describing Banks's preparation for 
the study of natural history on the Endevour expedition, he added that 'All this is 
owing to you and your writings'.102 

Kanske gick det till på det sättet. Linné kan betraktas som Banks' stora 
förebild vad gäller det naturalhistoriska resandet varpå denne sedan i sin 
tur, med sitt mer storska ligt upplagda expeditionsresande, kan ha inspir erat 

99 Det påstår i alla fall Per T ingbrand i sin populärt hållna uppsats "Vär idsomseglaren", i Daniel 
Solander: 1733-1782: Naturvetenskapsman och världsomse giare, ed. Chr istian Gisselquist & Per 
Tingbrand, Piteå kommuns kulturnämnds skrif ter 1 (Piteå, 1983), 109-113. Om Banks och 
Solander, se även Rag nar Granit: "Banks och Soland er - två vän ner i 1700-talets London", i Utur 
stubbotan rot: Essäer till 200-årsminnet av Carl von Linnés död, ed. Ragnar Gran it (Stockholm, 
1978), 51. 
100 David Mackay, In the Wake of Cook: Exploration, Science and Empire, 1780-1801 (London, 
1985), 19-22. Jmf. om resans betydelse för Banks också Granit, 52, och Frans A. Stafleu, Linnaeus 
and the Linnaeans: The Spreading of their Ideas in Systematic Botany, 1735-1789 (Utrecht, 1971), 
221. 
101 Om Banks och linneanismens introduktion i England, se Stafleu, 211-240, och Gascoigne, 98-
107. 
102 Gascoigne, 105. Granit återger samma citat av Ellis i svensk ö versättning, 50-51. 
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en sentida linnean som Afzelius. Linné och Banks hade flera gemensamma 
bekanta och kan kanske sägas ingå i samma naturalhistoriska nätverk. Känt 
är i alla fall att flera linnélärjungar tid efter annan ingick i Banks 
bekantskapskrets och att Banks var bekant med Linnés engelska 
korrespondenter, personer som handels mannen o ch amatörbotanikern John 
Ellis. Båda herrarna var också framstående utövare av den form av 
naturalhistoria som Pickstone kallar för den privatlärdes kunskapstyp vilken 
satte samlandet av nya specimen i centrum för verksamhete n. För dem var 
resan som kunskapsform av största betydelse, det var nämligen un der resor 
som ny kunskap kunde åstadkommas just genom samlande. Både Linné 
och Banks verkade alltså inom en vetenskaplig kultur som satte ett enormt 
värde på rörlighet i alla dess former.103 

Gratifikation för resandet i efterhand: Lavarna i Sverige och 
subskription på sibirienresor 

År 1795 ansökte norrköpingsläkaren och lavexperten Johan Peter Westring 
om ett reseanslag från Akademien. Syftet med resan var att inventera 
Sveriges skärgårdar på lavar.104 Formuleringen klingar som ett eko från 
Linnés dagar. Westring var en prakti sk natur, hans lavforskning var i stor 
utsträckning ägnad e de egenskaper hos lavarna som kunde användas för 
textilfärgning. Resultaten av hans försök med de svenska lavarna 
presenterades i en serie uppsatser som publicerades i Akademiens 
Handlingar från år 1791 och framåt.105 

Akademien avslår dock Westrings anhållan om reseunderstöd, dock 
med den principiellt intressanta braskla ppen att den endast om något nytt 
eller nyttigt upptäcktes under resan skulle "gifva en discretion".106  

Formuleringen är lite kryptisk, ordet "discretion" kan dock tolkas som 
något slags pekuniär ersättning eller möjligen någon annan form av 
erkännande som ges efter en bedömning.107 Man kan, om denna tolkning är 
korrekt, säga att den hållning til l det vetenskapliga resandet som akademien 
i det här fallet uttrycker är den vid tiden vanliga, att inga pengar bör delas 
ut i förskott. Vi känner igen dessa argument från Odhelius och Rosensteins 
argumentation i fallet Grape några år senare. 

Men nackdelarna med modellen är också uppenbara. Akademien 
intog i detta fall närmast en helt passiv roll vad gällde resandet. Man fick ta 
de resultat s om erbjöds med alla de olägenheter det kunde medföra. Det 

103 Mot det kan man möjligen invända att både Banks och Linné beskrivits som ovanligt 
förstockade figurer i vetenskapshistorien. Beröm d är t.ex. Sten Lindroths stora "u ppgörelse" med 
nationalhjälten Linné i "Linné - legend och verklig het", Lychnos 1965-66, här dock efter idem, 
Löjtnant Åhls äventyr: Svenska studie r och gestalter (Stockholm, 1967). 
104 Protokoll 3/6 1795, 14. 
105 Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 222-23. 
106 Protokoll 3/6 1795, 14. 
107 Det franska ordet discrétion kan betyda efter någons gottfin nande eller skön eller efter be hag. 
Det torde vara dessa betydelser som formul eringen anspelar på, se Johan Vising, Fransk-Svensk 
ordbok, 3 uppl. (Stockholm 1970), 218. Se även f ör denna betydelse i svenskan , SAOB, D 1575 f. 
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krävdes en helt annan taktik om Akademien ville styra eller påverka 
utvecklingen inom de naturvetenskaper som brukade sig av fältstudien och 
resan som kunskapsform. Om den istället själv finansierade r esandet, s å gav 
det kontroll över verksamheten på flera sätt. Akademien kunde styra 
resandets inriktning mot intressanta arter eller till potentiellt givande eller 
okända områden. Den kunde aktivt stödja vissa undersökningar, några 
grenar av naturalhistorien kunde premieras framfor andra. Institutionen 
kunde också välja att gyn na endast vissa resenärer: akademiskt verksam ma 
forskare och kollegor kunde ges bidrag istället för amatörer. Ohi 
Vetenskapsakademien, eller snarare inflytelserika personer knutna till 
Akademien, önskade påverka hur natura lhistorien skulle bedrivas i S verige 
vid en given tidpunkt, var kontrollen över resandet och samlandet en viktig 
faktor. Genom att inrätta ett resestipendium kunde alla ovanstående 
omständigheter mer eller mindre kontrolleras. Detta kom att bli den framt ida 
metoden för institutionell kontroll av samlan det. 

Låt oss nu se på en annan relativt vanlig form av passivt 
reseunderstöd, nämligen subskriptioner. Modellen påminner om ett 
förfarande som användes inom dåtida förlagsverksam het. Det förekom att 
skribenter som önskade ge ut ett dyrbart o ch svårsålt praktverk i förväg lät 
folk teckna sig och betala fö r de volymer de önskade köpa, detta för att 
kunna finansiera utgivningen och samtidigt undvika att en förläggare lade 
beslag på större delen av vinsten. På ett liknande sätt kunde de som 
önskade stödja ett planerat reseföretag teckna sig för och betala en lott i 
reseföretaget vilken sedan återgäldades i naturalier av resenärerna. Här h ar 
vi alltså ännu en metod för att finansiera resor.108 

I Akademiens protokoll för den 3 juni 1795 informeras man om att 
bergsrådet och ledamoten Johan Erik Norberg o ch naturalhistorikern o ch 
utrikes ledamoten Erik Laxman, två svenskar som vid tillfallet vistades i S:t 
Petersburg, insänt frön från Fjärran Östern. Laxman anmälde att han nu 
mottog subskriptioner på sin tilltänkta resa för att samla natura lier i det 
ryska riket, de var på 2 5 svenska riksdaler eller 5 0 ryska rubel per lott. 109 

Finländaren Erik Laxman hade alltsedan 1762 vistats i Ryssland. Från 1764 
var han som predikant statione rad i orten Barnaul i sydvästra Sibirien. Han 
gjorde natura lhistoriska exkursioner i omgivningarn a till Barna ul. Efter att 
ha återvänt till S:t Petersburg 1769 bearbetade han sina samlingar och 
genom den för oss redan bekante göttingenprofessorn August Ludwig 
Schlözers försorg, men mot Laxmans vilja, publicerades hans Sibirische 
Briefe (1769). Under 1770-talet innehade Laxman en professorstjänst vid 
den Kejserliga Ryska Vetenskapsakademien, där han d ock omsider gjorde 
sig omöjlig. Från år 1780 så vistades därför åter Laxman i Sibirien och han 

108 Om subskr iptionsmetoden inom förlagsbranschen, se S. H. Steinberg, Boktryckarkonst och 
bokhistoria genom fem sekler (1955), sv. övers. (Ha lmstad, 1983), 206-207. Olika varia nter på 
denna modell tillämpades också inom bergsbruket och andra former av företagande, t.ex. under första 
tiden av Ostin diska kompaniets ver ksamhet i Sverige, se Tore Fr ängsmyr, Ostindiska kompaniet: 
Människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen (Höganäs, 1976), 29-30. 
109 Protokoll 3/6 1795, 14. Om de båda herrarna och deras resa, se Lindroth, Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademien, II, 174-176. 
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återupptog då sina studier i natur alhistoria.110 Enligt Lindroth tecknade sig 
Vetenskapsakademien för en lott i det laxmanska reseföretaget. Men även 
om Laxman så småningom gav sig av på sin re sa, avled han redan vid nyåret 
1796 någonstans i Sibirien och det blev ingen utdelning till 
subskri ben terna.111 

Subskriptionsmodellen hade sina fördelar, åtagandet var begränsat 
och riskerna små för Akademien. Visserligen kunde man som i fallet Laxma n 
förlora själva insatsen, men 50 riksdaler får i detta sammanhang betraktas 
som en liten summa Nackdelarna med detta system var att Akademien 
ställdes inför ett färdigt utarb etat resepaket som den antingen fick godta i 
sin helhet genom subskriptionen eller förkasta. Precis som i 
korrespondentmodellen kunde inte Akademien kontrollera resandet, den 
kunde bara i efterhand godta resultatet och även ta del av de samlingar som 
inbringats. I likhet med korrespondentmodellen, förutsatte en subskription 
att man på förhand hyste stor tillit till resenä ren. Det var antagligen fallet 
vad gäller Laxman. Gick resan dessutom till potentiellt rika och okända 
lokaler som de i Sibirien, var det ännu ett skäl att stöd ja företaget.112 

Dessa resenärer och korrespondenter under 1790-talet exemplifierar 
några olika samtida strategier som Akademien kunde ta till för att erhålla 
nya naturalhistoriska observationer och specimen. De var generellt 
användbara o ch kunde nyttjas både för in- och utrikes samlande. De hade 
alla den fördelen att de inte kostade mycket, inte var förenade med några 
större risker och dessutom inte krävde några mer betydande administrativa 
åtaganden från Akademiens sida. De hade dock tveklöst också sina 
olägenheter. Det största problemet var at t de ställde institutionen inför fait 
accompli vad gäller resornas resulta t. Möjligheterna för Akademien att på 
något sätt påverka resandets uppläggning och resenärernas inriktning var 
ytterst begränsad. Det fanns inte heller vid denna tid några fasta stipendier 
för vetenskapligt resande vid Akademien. Vid de tillfallen när någon yrkade 
på reseunderstöd och Akademien ansåg sig föranlåten att stödja 
reseföretaget fick den ta till improviserade lösningar på finansieringen. 

Apodemiskt interludium: Olof Swartz nypatriotiska resememorial 
av år 1797 

Det var med stor sannolikhet utifrån ett missnöje över Akademiens passiva 
hållning inför det vetenskapliga resandet och över avsaknaden av en 
genomtänkt resepolicy som akademiledamoten Olof Swartz började agera. 
Den 15 februari 1797 upplästes i Vetenskapsakadem ien ett memor ial skrivet 

110 Sten Lindroth, "Svensk-ryska vetenskapliga förbindelser und er 1700-talet", Löjnant Åhls 
äventyr: Svenska studier och gestalter (Stockholm, 1967), 183-185. Se även Bengt Jonsell, 
"Linnés ryska förbindelser: Glimtar från ett fyrtioårigt verksamhetsfält", i Utur stubbotan rot. 
111 Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 174. 
112 Jonsell, 62, 66, visar på Linnés intresse för Ryssland. 
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av Swartz.113 Jag tänker här ge detta memo rial ett betydande utrymme och 
också diskutera dess möjliga betydelse för Akademiens framtida 
hanterande av resan som kunskapsform. Promemorian komme r därför att 
närläsas som ett principiellt hållet apodemiskt inlägg kring hur man skulle 
kunna erhålla specimen och kunskaper genom resor. Den innehåller alltså 
en hel del förställningar kring vad som utmärker resan som praktik och vilka 
institutionella yttre villkor som måste uppfyllas för att denna resepraktik 
skall kunna utvecklas. Denna promemoria är också intressant eftersom den 
samtidigt kan läsas som en dagspolitisk inlaga över vilka resande 
forskargrupper Akademien skulle premiera vid denna tid. Memorialet 
kommer även kopplas till de mer eller mindre klart formulerade 
forskningsprogram som vid den tiden var aktuella vid 
V etenskapsakademien. 

Som alla historiska aktstycken ingår denna text i en kontext; den har 
skrivits av en person i ett speciellt syfte och riktar sig också till en 
avgränsad publik som skall påverkas till att fatta ett beslut. Något av hur 
denna större kontext kan ha sett ut har redan antytts i diskussionen kring 
de mindre fallstudierna ovan. 

Författaren till pro memorian, Olof Swartz, var år 1797 36 år gammal. 
Han hade åren 1778-83 studerat natural historia o ch medicin i Uppsala. I 
enlighet med den linneanska traditionen gjorde Swartz under somrarna 
botaniska resor inom rike t. År 1780 gick färden till Lule lappmark. Under 
senare inrikes resor besökte Swartz också Åland och Gotland. Hösten 1783 
gav sig Swartz iväg utrikes, första anhalten var USA där han uppehöll sig 
några månader. Sedan reste han vidar e till Jamaica och andra öar i Karib ien. 
Enligt den som senast har tecknat hans biografi, Berti l Nordenstam, är de 
ofta upprepade uppgifterna om att han dessutom besökt Puerto R ico och 
det sydamerikanska fastlandet felaktiga.114 

Hösten 1786 anlände så Swartz till England, där han kom att 
tillbringa när mare ett år med herbar iestudier, de ls i Linnés herbarium o ch 
dels i Joseph Banks dito. Banks hade tydligen höga tankar om Swartz. I ett 
brev till vännen James Edward Smith skrev han "Swartz is the best botanist 
I have seen since Solander".115 Banks erbjöd också Swartz att bli Travelling 
Physician i det brittiska Ostindiska Kompaniet, vilket denne emellertid 
avböjde.116 Swartz amerikanska resa, kompletterad med informa tion hämtad 
från herabriestudierna i England, lade sedan grunden för flera internationellt 
uppmärksammade arbeten över Västindiens växtvärld. 

År 1789 blev Swartz ledamot i Vetenskapsakademien på 
uppsalaprofessorn Carl Peter Thunbergs förslag. Han kom snart att 

113 Olof Swartz "Rese-P.M." är återgivet i Protokoll 15/2 1797, 9-11. Notera att detta aktstycke 
ovanligt nog är bifogat direkt till protokollet och därför inte behöv er sökas igen i Bilagorna, vilket 
kan indikera att det tillmättes en viss betydelse. 
114 Bertil Norden stam, "Olof Swartz", i Bergianska botanister: Bergianska stiftelsen och dess 
professorer under första seklet, ed. Bengt Jonsell, Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademiens 
historia XXIV (Stockholm, 1991), 27. 
115 Nordenstam, 28. 
116 Ibid., 28. 
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betraktas som av de mer framstående ledamöterna i Akademien och satt som 
praeses för första gån gen redan 1790. År 1791 tillträdde han tjänsten som 
den förste bergianske professorn. Ha n blev därigenom innehavare av en av 
de få professurerna i botanik i landet och blev dessutom ekonomiskt 
oberoende. Swartz kan alltså vid tidpunkten för författandet av 
resemanifestet betraktas som en av Sveriges mer framståend e botanister. 
Han var dessutom en av de mer beresta både inom och utom landet. Säkert 
torde hans kontakter med den vittberömde resenäre n Banks ha bidrag it till 
Swartz' intresse för resan som metod för kunskapsinsamli ng. Nu känner vi 
mannen bakom manifestet närmare. 

Inom vilken samtida kontext skrevs detta memorial? Vad kan Swartz 
haft för dagspolitiska syften med sitt inlägg? Lindroth påpekar i sin 
akademihistorik att Swartz redan 1796 varit intresserad av den prestigefulla 
tjänsten som Akademiens sekreterare vilken då utlysts. Denna gång 
förbigicks han emellertid av den åldrige fysikern Melanderhielm, som 
dessutom försågs med två hjälpredor, fysikerna och matematikerna Jöns 
Svanberg och Carl Gustaf Sjöstén.117 Swartz var vid denna tid missnöjd 
med det allmänna tillståndet vid Vetenskapsakademien. Än mer missnöjd var 
Swartz över det faktum att den främsta av vetenskaper, botaniken, verkade 
vara satt på ständigt undantag. Viktiga tjänster föreföll att allt som oftast 
tillfalla de exakta vetenskapernas företrädare. Han klagade i ett brev till 
vännen Johan Gadolin i Åbo över att Akademien höll på att förvandlas till 
en matematisk inrättning. Som Lindroth träffande påpekat var Swartz' 
farhågor över att de av honom så illa sedda "a + b männerne" helt skulle ta 
över inte alldeles överdrivna.118 Men Swartz satt säkert på sin tjänst som 
bergiansk professor och bidade sin tid. 

Swartz viktiga aktstycke förtjänar att återges in extenso. I 
Vetenskapsakademiens Protokoll för sammanträdet av den 1 5 februari 1797 
står det alltså följande under moment 5: 

Uplästes et av Professoren Svartz til Kongl. 
VetenskapsAcademien ingifvit memorial lydande som följer. 

Kongl. Vetenskaps Academien har så ofta ifrån dess första början 
gifvit öfvertygande prof af dess omsorg för alla nyttiga och 
fäderneslandet gagnande saker. Den har befordrat och upmuntrat 
Landtculturen slögderne och Vetenskaperne i allmänhet, och til 
dessas förmån har den ofta sträckt en hjelpsam hand, äfven til 
mycket ifrån hembygden aflägsne tracter af Jordklotet. Jag men ar 
ansenliga summor hafva icke blifvit sparade til understöd för 
resande lärde personer. Man bör väl icke neka, at vetenskaperne 
häraf dragit någon fördel, men at ändamålet hafver fullkomligen 
vunnits, läres väl ick e kunna påstås. En älskare af sin foste rbygd 
skulle väl icke utan skäl hafva önskat at en sådan Kongl. 

117 Om Melanderhielms politiska manovrar vid Akademien, se Widmalm (1990), kap. 15. 
118 Lindroth, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, II, 43-46. 
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Academiens gifmildhet blifvit njuten ofta mera til sjelfva landets 
nytta, til dess nogare kännedom, undersökning och följakteligen 
til icke ringa båtnad för dess inbyggare. 

Sverige jemnförel[se]vis betraktat med fiere andre länder är 
ännu nog ofullkomligen kändt. Beskrifningar finnas väl om visse 
Landskaper, större och mindre Districter, städer, socknar, mm 
Men i desse förekomma blott få och oftast otilräckligen utredde 
ämnen, och bland desse uptager väl kyrkoförfattningen det 
främsta rummet. En grundlig utläggning öfver andr a ämnen skulle 
också och kanske mera gagna. Inom sin vida utsträckning eger 
Riket et ansenligt falt för Oeconomen, Topografen, Naturalisten 
och Antiquarien. Utan at nämna de snart sagt okände trackter af 
Finland och Lappmarken, saknas icke i de mera bebodde 
landskaper ställen, hvilkas undersökning skulle både förtjena och 
gagna. Ledd af egen öfvertygelse hämtad af resor under 
förloppet af förbigångne år, torde jag endast f å anföra de senare 
årens uptäckter a f obekante naturalier, stenkålsbrott, eldfas t lera, 
piplera, takskifver, måssornes användande med mera. Slumpen 
har nästan gjordt flera af dylika fynd, och det vore väl ej otroligt 
at med noggrannare under-sökningar, skulle af en med städade 
begrepp och liflighet försedd resande ännu mera åtminstone i 
längden vinnas. 

Kongl. Academien har under tiden utsatt prisämnen, som blifvit 
besvarade oc h belönte. Förmodligen sker äfven detta framdeles i 
följe af gjorda författningar. K. Academien torde dock ej obenägit 
uptaga mit förslag, at en liten summa äfven til resor inom 
fäderneslandet måtte användas , Jag är öfvertygad, at mera nytta 
skulle småningom häraf vinnas, än ge nom svar, som kan hända ej 
altid svara emot K. Academiens önskan. Updagandet af nya 
alster, äfven användbare i hushållningen. Uplysningar om 
särskilte Fäderneslandets historia och oeconomie rörande saker, 
skulle ofelbart blifva lysande vedermälen om Kongl. Academiens 
omtanka för landets och även vetenskapernas bästa. 

Min tanke är vist icke at ogilla prisfrågors besvarande, men 
öfvertygad at mycket godt genom resor kunde ernås tager jag 
mig friheten, at til Kongl. Academiens egen granskning föreslå, 
om icke någon liten del af prismedlen kunde, om ej annan tillgång 
blefve funnen, användas. 50 -60 Riks. [daler] blefve under 
sommarmånaderne, då resor anstäldes til mycken hjelp, kanske 
äfven ibland tilräckl ige. Detta jemte inflytandet af det anseende 
Kongl. Academien eger i Landsorterne, skulle, tror jag et så 
önskansvärt ändamål, [sic!] 

Den synnerligen prisvärde Patriotisme Herr BergsRådet Baron 
Hermelin visat genom anstalter til vissa Provincers närmare 
kännedom, gör honom särdeles och altid berättigad til 
medborgares upriktiga erkänsla. 
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Rikets Lärosäten sakna icke ynglingar som ej mindre utm ärka 
sig genom goda kunskaper än åtrå at gagna det allmänna 
Reslusten åtföljer ej sällan den lifligare åldern, och att se sig 
hedrad med et förtroende i denna del, skal ännu mera utan tvifvel 
spänna krafterna at göra skäl för sig. Kongl. Academien skulle 
härigenom än vidare kunna tilskapa nyttiga ämnen, så mycket 
mera som den fördelen at hafva egt dess förtroende, måtte säkert 
framdeles någon gång, til deras förmån yrka förtjänstens rätt. 

Som kunskaperna om Landet i flera fall kunna utvidgas, så 
vore ej olämpeligt, at vetenskapsidkare borde, i anseende til 
resorne alternera, så at det ena året en mineralog, e t annat en 
botanicus eller alius partis naturalis cultor, det tredje en oeconom, 
o. s. w. gjorde resan åt de orter eller trakter och med de vilkor 
som blefvo föreslagen. Jag nämner hvarje och en särskilt, emedan 
jag af erfarenhet tror mig kunna pås tå, at fiere sådane saker, ehuru 
nära förbundne med noggranhet af en ensamt ej så väl skötas. 

Varm för fädemesbygdens och Vetenskapernes väl, har jag 
härmed förslagsvis yttrat mina tankar, samt önskar at Kongl. 
Academien täcktes taga detta fö remål i benägen öfverlägg ning. 

O. Svartz 

I anledning af detta memorial beslöts at det communiceras med 
Herrar Inspectores aerarii, som behagade til Kongl Vetenskaps 
Academien med sitt utlåtande deröfver inkomma 119 

Swartz inleder sitt memorial med en i dessa sammanhang näst intill 
obligatorisk anspelning på Vetenskapsakademiens viktigaste uppgift. 
Denna kan enkelt läsas i formuleringen: "omsorg för alla nyttiga och 
fäderneslandet gagnande saker", vilket fint fångar både den utililism och 
den patriotism som var Akademiens officiella ledstjärna 120 Att vetenskapen 
var medlet för detta för att uppnå denna omsorg säge r sig självt. 

Jag avser dock här att försöka problematisera dessa inte alls 
självklara begrepp, utilism och patriotism. Sven Widmalm för i sin 
avhandling en diskussion kring vad han betecknar som två former av 
nationalistisk vetenskap aktuella i Sverige under perioden 1695 till I860.121 

Han inleder med att redogöra för vad han kallar för den patriotiska 
vetenskapen, vilken han kopplar till 1700-talets början och till tidens 
göticistiska ideîd. Det var konkreta vetenskapliga bedrifter som skulle 

119 Protokoll 15/2 1797, 9-11. 
120 Protokoll 15/2 1797, 9. 
121 För ett mer ingåend e resonemang kring "pa triotisk" och "utilistisk " vetenskap i Sverige, se 
Widmalm (1990). kapitlen 2,4, 5, och 7. För en utmärkt sammanfattning av resonemanget, se även 
idem, "Instituting Science in Sweden", The Scientific Revolution in National Context, eds. Roy 
Porter & Mikulâs Teich (Cambridge, 1992). Om baroc k och goti cisti sk vetenska p skriver G unnar 
Eriksson i The Atlantic Vision: Olaus Rndbeck and Baroque Science, Uppsala Studies in History 
of Science 19 (Canton MA, 1994). 
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imponera på utlänningarna, däri bestod det patriotiska inslaget i 
vetenskapen. Sveriges nordliga läge var förutsättningen för dessa bedrifter, 
läget och det för den nordliga breddgraden ändå gynsamma klimatet 
möjliggjorde t. ex. astronomiska undersökningar som inte kunde 
genomföras någon annanstans. 

Widmalm argumenterar för existensen av något som kan betecknas 
som ett patriotiskt forskningsprogram, vilket han knyter till kr etsarna kring 
Vetenskapssocieteten i Uppsala. Han betraktar sällskapets finansering av 
Linnés lapplandsresa år 1732 som kulmen på detta patriotiska program. 
Lappland var en sådan nordlig vetenskaplig resurs vars utforskande och 
beskrivning var en speciell svensk angelägenhet. Resultaten från denna 
forskning skulle dock i första hand tillhand ahållas en internationell publik, 
alltså ett exempel på patriotisk vetenskap där forskningens kulturella o ch 
kanske också symboliska betydelse enligt Widmalm betonades,122 

Den påföljande frihetstida utilistiska vetenskapen var enligt 
Widmalm ekonomiskt och praktiskt inriktad och vände sig närmast 
uteslutande till en inhemsk publik. Men även för den stod förstås Sverige 
och svenska förhållanden i blickpunkten för intresset. Den utilistiska 
vetenskapssynen kan institutionellt kopplas till Kungl. 
Vetenskapsakademien i Stockholm som inrät tas 1739. Med rätta betonar 
Widmalm att Akademien till en början lika mycket betraktades som en 
ekonomisk akademi som en vetenskaplig sådan.123 

I Samuel Gustaf Hermelins naturresursinventerande projekt från 
sekelskiftet 1800 stod åter Norrland och Lappland i förgrunden för 
intresset.124 Widmalm kopplar explicit Swartz förslag av år 1797 om vad den 
förre betecknar som "patriotiska forskningsresor" till bergsr ådet Herme lins 
patriotiska inventeringsp rogram.125 Säkert ligger det mycket i detta, Swartz 
skriver ju också i sitt memorial: "Den synnerligen prisv ärde Patriotisme Herr 
BergsRådet Baron Hermelin visat genom anstalter til vissa Provincers 
närmare kännedom, gör honom särdeles och altid berättigad til medborgares 
upriktiga erkänsla."126 Hermelin framställs alltså av Swartz som något av ett 
patriotiskt föredöme på området. 

Widmalm för fram begreppet "patriotisk botanik" som en del av det 
forskningsprogram som var aktuellt vid Akademien. Jag vill själv beteckna 
programmet som ett slags "nypatriotiskt forskningsprogram". Den främste 
representanten för denna botanik är enligt Widmalm Göran Wahlenberg. 
Widmalm förknippar denna patriotiska gren av naturalhistorien med 
Wahlenbergs växtgeografiska nydaningar inom botaniken och i synnerhet 
med hans klimatologiska undersökningar vilka ingår som ett fundament för 
all växtgeografi. Men Widmalm har en poäng också då han hävdar att 

122 Widmalm (1990), 18-19 ,35-37, 41-42,46-48. 
123 Ibid., 53-60. Ett intres sant resonemang som också kop plar det linnea nska re sandet till både 
ekonomiska och patiiotiska orsaker för Lisbeth Koerner i "Purposes of Liimaean Travel: A 
Preliminary Research Repo rt", i Visions of Empire: Voyages, Botany and Representations of 
Nature, eds. David Philip Miller & Peter Hanns Reill (Cambridge, 1996). 
124 Widmalm (1990), 90-98. Se ävenSörlin (1988), 39-42, 115-117 
125 Widmalm (1990), 94, not 18. 
126 Protokoll 15/2 1797, 10-11. Jmf. Widmalm (1990), 94-95. 
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Wahlenberg i någon mening kan sägas ha betraktat de svenska fjällen som 
ett slags botaniskt laboratorium, ett geografiskt rum där växtlivet hade att 
existera under de mest extrema av klimatologiska villkor, något som var av 
universellt intresse att studera för vetenskapen. De svenska fjällen gav 
möjlighet till unika svenska bidrag till den internationella vetenskapen, en 
föreställning som i mycket påminner om det tidiga 17 00-talets patriotiska 
vetenskapssyn. Widmalm betonar också att mycket av den frihetstida 
utilistiska andan lever kvar i Wahlenbergs nordliga reseföretag.127 

Låt o ss därför s e på vad Swartz skriver om resandets lämpligaste 
geografiska inriktning. I början av sin promemoria ifrågasätter han, precis 
som Linné tidigare gjort i sina apodemiska arbeten, den hittillsvarande 
satsningen på resandet till utrikes orter. Detta hade väl något gynnat 
vetenskapen men knappast varit en helt framgångsrik policy. Swartz 
föreslår istället en omläggning av resandet till inr ikes resande med följande 
argument: "En älskare af sin fosterbygd skulle väl icke utan skäl hafva 
önskat at en sådan Kongl. Academiens gifmildhet blifvit njuten ofta mera til 
sjelfva landets nytta, till dess nogare kännedom, undersökning och 
följagteligen til icke ringa båtnad för dess inbyggare."128 

Swartz framställer sig här som en god patriot i Widmalms mening och 
menar att både vetenskapen i sig men även nationen kunde ha vunnit 
betydligt mer på att man försökt lära känna fäderneslandets alla dolda 
förmåner, vilket då också samtidigt kunde ha kommit landets invånare till 
nytta. Den patriotiska och utilistiska vetenskapssynen, uppgår här i en 
större "nypatriotisk" helhet för Swartz. Samma argumentation använder sig 
ju också Paykull av i sitt förslag. 

För att ytterligare argumentera för en omläggning av resandet hävdar 
Swartz att Sver ige i jämförelse med andra länder änn u i mycket var ok änt. 
De få topografiska arbeten som fanns var alltför ensidigt inriktade på sådant 
som kyrkoförfattningar och annat enligt Swartz föga gagneligt. Sverige var 
vidare ett stort land som utgjorde ett viktigt fält för ekonomer, topografer, 
naturalhistoriker o ch antikvarier fortsätter han. Man kan här notera vilka 
forskargrupper Swartz räknar upp och vilka han antagligen medvetet 
utelämnar: hans arga konkurr enter om en plats i solen vid Akademien, dvs. 
fysikerna, nämns inte ens. Men även de kunde behöva genomföra 
forskningsresor och de gjorde det också på Akademiens bekostnad.129 

Något som än mera stödjer Widmalms antagande om att Swartz 
bekände sig till det "nypatriotiska forskningsprogrammet" är hans 
resonemang kring vilka delar av Sverige som skulle underkastas hans 
föreslagna utilitiska inventering. Som näst intill okända regioner utpekar 
han delar av Lappmarken och Finland. Dessa landsdelar kunde mycket väl 
betraktas som okända områden för vetenskapen, men lika viktigt var säkert 
att de till stora delar också utgjorde gränsområden mot främmande makt, 

127 Widmalm (1990), 96-97. 
128 Protokoll 15/2 1797, 9. 
129 Ibid., 9-10. Om samtida svenska fysikers resor, se Widmalm (1990), kap. 6 och kap. 12-14. För 
en överblick över den geografiska och topografiska litteraturen i tiden, se Herman Richter, 
Geografins historia i Sverige intill år 1800 , Lychnos-Bibliotek 17:1 (Uppsala, 1959). 
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dvs. mot ärkefienderna Danmark-Norge och Ryssland. Inte minst därför kan 
det av politiskt-strategiska skäl ha varit viktigt att mark era ett vetenskapligt 
intresse för de ssa områden fö r att både reellt och symboliskt stärka deras 
band till den övriga nationen. Gustaf von Paykull var ju också i sitt 
memorial av år 1 799 överens med Swartz om vilket område det var som 
Akademien skulle inventera, nämligen den nordligaste lappmarken och 
delar av Finland. Vad gäller d e lämpligaste geografiska inriktningen på 
forskningen var de således överens, kanske både utifrån delade 
nypatriotiska bevekelsegrunder och ett allmänt norrlandsintresse.130 

Sedan för Swartz en argumentation för resandets omläggning till 
inrikes resande utifrån sina egna erfarenheter av ett sådant resande: "Ledd 
af egen öfvertygelse hämtad af resor under förloppet af förbigångne år, 
torde jag endast få anföra de senare årens uptäckter af obekante naturalier, 
stenkålsbrott, eldfast lera, piplera, takskifve r, måssornes användande med 
mera."131 Vi känner igen detta argument från de apodemiska litteraturen 
som alltid betonade de egna erfarenheternas betydelse på alla områden. Han 
menar att i synnerhet det inhemska resandet under de senaste åren visat sig 
vara mycket fruktbart och nyttigt. Dels hade man funnit en del okända 
naturalier men det vanliga utilistiska inventerandet som lett till fynd av 
diverse nyttigheter såsom leror , skiffer, mossor etc. poängteras ju också. En 
viktig poäng här är att alla d essa nyttigheter samtidigt kan betraktas som 
naturalier. Ett och samma objekt kan således samtidigt vara både 
vetenskapligt och ekonomiskt intressant. 

Swartz för också, i anslutning till dessa tankar, ett apodemiskt 
resonemang. Han kommen terar det inhemska inventerandet med följande 
indignerade kommentar: "Slumpen har nästan gjordt fler af dylika fynd, och 
det vore väl ej otroligt at med noggrannare undersökningar, skulle af en 
med städade begrep och liflighet försedd resande ännu mera åtminstone i 
längden vinnas."132 Slumpens och tillfälligheternas spel bör inte ha någon 
plats i det vetenskapliga resandet. Det apodemiska idealet är att resandet 
skall vara så kontrollerat, metodiskt och noggrant som det bara kan bli. Det 
skall i någon mening efterlikna experimentet. Det stör antagligen därför 
Swartz att dessa nya fynd tydligen ofta gjorts av en ren slump. Ordet slump 
tyder på ett planlöst o ch kringströvande resande som Swartz bör ogilla 
Man kan här också associera till den klassiska apodemikens fördömande av 
vagabonderande.133 Om man i likhet med Swartz föreslår en noggrann 
vetenskaplig inventering av riket måste resandet läggas upp på ett helt 
annat sätt. Ingenting av vikt skall kunna undgå den väl förberedde 
vetenskaplige resenären vars intressen och vetenskapliga blick skall vara på 
förhand bestämd. Swartz hävdar ju i slutet av citatet att utifrån noggranna 
undersökningar, företagna av vetenskapligt tränade och uppmärksamma 
resenärer, kunde mycket mera vinnas. 

130 Bilagor 1793-1802, 149. Widmalm (199 0), hävdar att Paykull delade Hennelins och Swartz 
intressen för det nordliga rummet som föremål för vetenskapen, 94. 
131 Protokoll 15/2 1797, 10. 
132 Ibid., 10. 
133 Begreppet vagari diskuteras av Stagi (1995), 71. 
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Var finns då dessa presumtiva vetenskapliga idealresenärer, de som 
borde ha både städade begrepp och livlighet? Enligt Swartz finns de vid 
universiteten; där finns det ynglingar med både goda kunskaper och en 
vilja att gagna det allmänna. Ungdomen påstås även av naturen vara 
reslysten vilket också underlättar värvandet av resenärer: 

Reslusten åtföljer ej sällan den lifligare åldern, och att se sig hedrad med et 
förtroende i denna del, skal ännu mera utan tvifvel spänna krafterna at göra skäl 
för sig. Kongl. Academien skulle härigenom än vidare kunna tilskapa nyttiga 
ämnen, så mycket mer som den fördelen at hafva egt dess förtroende, måtte 
säkert framdeles någon gång, til deras förmån yrka fö rtjenstens rätt.134 

Swartz menar att det vore utmärkt om Akademien kunde ge lovande 
ungdomar eller "ämnen" förtroendet att resa på des s uppdrag, det vore ett 
bra sätt att sporra dem till insatser i vetenskapens tjänst och ge dem en 
flygande start på karriären. Att en gång ha rest för Akademiens räknin g var 
förstås en viktig merit. Kanske, det skriver inte Swartz explicit, var också 
utdelandet av ett resestipendium ett bra sätt för Akademien att knyta 
forskare till sig. Dessa skulle sedan stå i ett slags tacksamhetsskuld till 
institutionen. Vilket kunde inneb ära att de först erbjöd Akademien att ta del 
av samlingar innan de vände sig till in- eller utrikes handlare eller samlare 
med sina erbjudanden om naturalier. 

Men egentligen stod dessa forskare i första hand i skuld till de äldre 
ämnesbröder vid Akademien som granskade deras ansökningar och 
föreslog dem som stipendiater. På detta vis kunde personliga allianser 
upprättas, subdiscipliner formeras och inhemska informella forskarnätverk 
bildas och upprätthållas. Att stödja en kandidat framfor en annan och 
samtidigt förs tås en specifik undersökning framför andra, var en subtil 
metod att påverka inriktningen på både forskningen och samlandet av 
naturalier. Vi skall i ett annat kapitel i denna avhandling studera framväxten 
av den botaniska subdisciplinen växtgeografi, som direkt gynnades av 
Akademiens reseunderstöd. Subdisciplinens viktigaste företrädare i vårt 
land under 1800-talets två första decennier, Göran Wahlenberg och Lars 
Levi Laestadius, tillhörde dem som vid upprepade tillfällen fick resepengar 
från Akademien. Vi kommer också att kunna konstatera vilket stort 
inflytande museiintendenterna kom att få över samlandets inriktning. 

Nu till de mer dagspolitiska inslagen i Swartz' P.M. Det förefaller som 
om Swartz' i synnerhet omhuldar sina naturalhistoriska kollegor. Han 
föreslår att olika forskningsinriktningar borde alterner a med varandra när 
det gällde att erhålla de årliga resestipendierna. Han nämner explicit 
forskningsområdena mineralogi och botanik och alius partis historiœ 
naturalis cultori5 men även ekonomiämnet som vid denna tid ännu kan 
betraktas som ett slags tillämpad naturalhistoria.136 Den med sakernas 
tillstånd missnöjde Swartz kunde alltså på ett subtilt sätt redan vid 

134 Protokoll 15/2 1797, 11. 
135 "Idkareav andra delar av naturalhistorien". 
136 Protokoll 15/2 1797, 11. 
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formulerandet av det tilltänkt a resestipendiet se till att det i första hand kom 
naturalhistorikerna till godo. Han näm ner ju inte någon matematiker, fysiker 
eller astronom som tilltänkt resenär. 

Det är också i apodemisk anda ett mera specialiserat resande som 
Swartz föreslår. Han skri ver: "Jag nämner hvarje och en särskilt [dvs. 
företrädare för olika grenar inom natura lhistorien] emedan jag af erfarenhet 
tror mig kunna påstå, at fiere sådane saker, ehuru nära förbundne med 
noggranhet af en ensamt ej så väl skötas."137 Här anar man en kritik mot 
den linneanske mångsysslande resenären, praktexempel på dessa var 
linnélärjungarna eller de "resande apostlarna" som de också kallats. Som vi 
redan sett i kapitel I så hade dock Linné själv redan under sina 
landskapsresor tagit initiativ till en specialisering i form av ett slags 
teamwork. Swartz menar sig att utifrån ege n erfarenhet, det klassiska och 
tungt vägande apodemiska argumentet, kunna påstå att ingen enskild 
resenär samtidigt kunde överblicka de ovan nämnda naturalhistoriska 
inriktningarna. Resenären skall istället vara en vetenskapligt utbildad 
specialist som genomför endast en typ av undersökning på ett noggrant 
sätt. 

Swartz antyder vidare a tt resandet skulle vara styrt på något sätt och 
skulle företas "åt de orter eller trakter och med de vilkor som blefvo 
föreslagne".138 Menar Swartz att stipendiaten själv var den som skulle 
föreslå målen och inriktningen på resandet oc h sedan se till att hålla sig till 
sin egen ursprungliga resplan? Kanske är detta en anakronistisk tolkning, så 
kom d et i princip att bli efter införandet av 1820 års resestipendium. Så 
förhöll det sig också vanligen med de respengar som delades ut under 
perioden 1800-1820, t. ex. med de medel som gick till Wahlenbergs resor. 
Eller var Swartz egentliga intention att det skulle vara stipendienämnden 
som skulle bestämma villkoren för resandet? För att då aktivt kunna styra 
det mot de minst kända områdena, både geografiskt och vetenskapligt? 
Som jag redan antytt kunde det förstås göras ändå genom valet av 
stipendiater. Där kunde man bestämma både den vetenskapliga och 
geografiska inriktningen på resandet och aktivt välja att stödja en speciell 
undersökning. Formule ringen "föreslagne" tyder nog ändå på att nämnden 
hade att antingen i sin helhet anta eller förkasta de kompletta 
"reseerbjudanden" som supplikanterna föreslog. 

Vart skulle pengarna då komma ifrån? Swartz hänvisar här till d e 
prisfrågor som Akademien tid efter annan hade utlyst. Han menade att en 
del av dessa prispengar kunde nyttjas till ett understöd för resor inom 
fäderneslandet. Swartz menade att det räckte med endast 50-60 riksdaler 
för att uppnå detta viktiga mål. En sådan satsning skulle leda till ovan redan 
nämnda fördelar för vetenskaperna och fäderneslandet. Detta skulle bli till : 
"[...] lysande vedermälen om Kongl. Academiens om tanka för Landets och 
äfven vetenskapernas bästa."139 Denna formulerin g kan förstås anspela på 

137 Ibid., 11. 
138 Protokoll 15/2 1797, 11. 
139 Ibid., 10. 
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den nypatriotiska anda som Swartz kan ha omhuldat, men den också bara 
syfta på Akademiens övergripande målsättning. 

I protokollet står det att till sist att memorialet skulle skickas till 
förvaltningsutskottet för ett utlåtande.140 Men inget verkar ha hänt därefter. 
Lindroth som har sammanfattat det huvudsakliga innehållet i Swartz' 
memorial i sin akademihistorik menar att det inte verkar ha väckt någon 
större uppmärksamhet. Dock tillägger han att inlagan kan ha bidrag it till att 
Akademien övergav sin tidigare njugga inställning till det natural hi stori ska 
resandet inom riket.141 

Nya resepromemorior från Swartz, resedonationer och några 
tillämpningar i form av resor 

I april 1807 lägger Olof Swartz återigen fram sitt gamla förslag till ett 
inhemskt resestipendium. Texten är denna gång lätt omarbetad, det scan 
skiljer de båda versionerna åt är att den nya versionen är tydligare i sina 
formuleringar och att större utrymme ägnas åt det praktiska utforma ndet av 
resestipendiet. Än mer betonas här vikten av att styra och kontrollera d e 
resande. Swartz erbjuder sig därför nu ock så att skriva reseinstruktioner åt 
de framtida stipendiaterna.1421 slutet av akt stycket skriver sedan Swartz att 
man ifall tilldelade någon stipendiat pengar så skulle penningsummans 
storlek anpassas efter omständigheterna. Han menade att pengar skulle 
delas ut först efter en vederbörlig prövning av både resenären och hans 
reseföretag. Akademien skulle inte heller "göra det til en Lag, at en resa 
borde nödvändigt årligen företagas;" 143 

Hur reagerar Akademien denna gång inför Swartz' mer hovsamt 
formulerade förslag? Man menade i protokollet av den 4 juli 1807 angående 
resorna: 

Att såsom lag stadga det sådana hvarje år skola företagas, vore at underkasta 
Academien en säker utgift, utan at däremot altid kunna påräkna en lika redbar 
tilökning i massan af våra practiska kunskaper; [. ..] at i sjelfva verket sådana 
expeditioner icke decreterades förr än til följe af redan i förväg utarbetade 
planer, som utstakade de föremål hvilka därvid i synnerhet borde undersökas, 
och sedan Academien äfven vore försäkrad om tillgång på män, utmärkta för 
kunskaper och oförtrutenhet, at i möjligaste måtto fullgöra de åligganden som 
härvid blefvo en billig fodran.144 

Jag utläser i dessa något snåriga formuleringar en sedvanlig skepsis inför ett 
införande àv ett fast årligt resestipendium: Denna försiktighet torde bero på 
en farhåga för att den eventuella vinsten av resandet för Akademiens 
räkning ej kunde garanteras motsvara utgifterna. Swartz' påpekande om 

140 Protokoll 15/2 1797, 11. 
141 Lindroth, Kungl . Svenska Vetenskapsakademien, II, 423-24. 
142 Bilagor 1806-1807, 133-136. 
143 Ibid., 136. 
144 Protokoll 1/4 1807, 13-14. 
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vikten av större kontroll över resandet verkar dock ha tagits ad notant. Väl 
utarbetade och detaljerade resplaner och en försäkran om resenärernas 
kompetens och arbetsvilja var tydligen kravet för att man skulle kunna 
påräkna något reseunderstöd från Akademien i framtiden. Det heter vidare: 

Emedlertid, på det at hela detta ä rende, som ostridigt vore et ibland Academiens 
angelägnare föremål, icke med tiden måtte råka i förgätenhet, vore det af ganska 
mycken vigt, at sådana förslag inom Academien årligen discuterades; hvarvid 
hon, i anledning af dessas beskaffenhet och egna tilgångar altid kunde besluta 
hvad som härvid å dess bekostnad borde företagas eller icke.145 

Här medgav faktiskt Akademien att det vetenskapliga resandet hörde till de 
verksamheter som den hade att understödja. Detta var ju helt i linje med 
Swartz ursprungliga intentioner. Detta protokollsutdrag avslutas med en 
välvillig kommentar om Swartz' nit för fäderneslandets kännedom och 
vetenskapernas förkovran. Akademien faställde sedan utifrån detta 
memorial "det som rörer Secretariatets åligganden". Dessutom fattades 
beslutet att lägga memorialet till akterna där det skulle vara "Secreteraren 
framdeles til efterrättelse".146 Att sekreteraren g avs något slags ansvar för 
hanterandet av framtida reseförslag är tydligt och att Swartz' memor ial i 
möjligen skulle sätta ram arna för detta arbete är en rimlig slutsats. År 181 0 
hänvisade Swartz till 1807 års resememorial i samb and med en ansökan om 
resmedel till Göran Wahlenberg. Han skriver om händelserna tre år tid igare: 
"Kongl. Academien täcktes då lemna detta förslag Dess bevågna bifall, på 
det sätt att framgent borde erinran i dessa Sakerne [?] årligen vid första 
praesidie ombytet fö rnyas."147 Dessa rader stödjer mitt antagande att man 
åtminstone fr. o. m. år 1807 mer regelbundet tog ställning till reseärenden. 

Året därpå, 1811, tillträdde Swartz som sekreterare vid 
Vetenskapsakademien. Han blev nu den främste naturalhistoriske "gate-
keepern" i riket, möjligen kan han jämföra s med Joseph Banks. Förutom 
sekreterarposten satt han sedan 1791 på den bergianska professuren, en 
akademianknuten tjänst i praktisk botanik. Han var även professor vid 
Karolinska Institut et och intendent för Akademiens naturaliesamlingar.148 

Swartz satt alltså själv på några av de få professionella tjänsterna inom 
svensk naturalhistoria, och hade dessutom som akademisekreterare ett stort 
inflytande över denna institutions vetenskapliga dagordning. Han kunde 
förstås också påverka utformningen av Akademiens forskn ingsprogram och 
deras praktiska genomförande via resor. Under 1800-talets första 
decennium hade han också med stor framgång biträtt resenären Göran 
Wahlenberg i dennes många kontakter med Akademien. I fallet Wahlenberg 
hade Akademien prövat en naturalhistorisk resemodell som varit lyckosam 
för båda parter. När Wahlenbergs nordliga reseprojekt slutligen 
avrapporterats i Fl ora Lapponica (1812), så nyttjade Swartz sin nyvunna 

145 Ibid., 14. 
146 Ibid. 
147 Bilagor 1809 -1810,145. 
148 Nordenstam, 37-39, och Naturhistoriska Riksmuseets historia, 16. 
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styrkeposition för att g e sitt stöd åt andra natur alhistoriska resenärer. Sven 
Widmalm antyder också i sin avhandling att det var först i och med Swartz 
tillträde som sekreterare år 1811 som ett mer regelbundet stöd för inhemska 
resor började utbetalas.149 

Den 3 mars 1813 ansökte den unge naturalhistorikern Carl Johan 
Hartman om resemedel från Akademien. Swartz skrev i samband med den na 
enskilda ansökan ånyo en mer principe llt hållen text kring behovet av 
inrikes forskningsresor. Först hänvisar Swartz till sina tidigare inlägg i 
frågan, ett från 1801 och det ovan nämnda från 1807. Möjligen syftar han 
med 1801 års text på ett memorial som bifogades en av Wahlenbergs 
ansökningar om resmedel från Akadem ien, vilken i inledningen anspelar på 
1797 års memorial.150 Sedan skriver han: "täcktes K. Academien på ett för 
mig smickrande sätt, mitt förslag på det sättet gilla, att Academiens 
Secreterare borde vid årets början underställa K. Acad:s af görande, 
huruvida för det året, Academien i ett eller annat hänseende kunde finna sig 
benägen att understödja Vetenskapliga Expeditioner inom Riket." 151 Dessa 
rader är med en lätt omskrivning också bifogade till protokollet för den 3 
april 1813.152 

Min tolkning av dessa rader och av formuleringarna i samba nd med 
1807 års memorial, tyder på att man red an från det året utvecklat en slags 
praxis för behandlandet av resärenden vid Akademien. Inte minst det 
faktum att dessa formuleringar kring Akademiens praxis finns införda i 
Akademiens protokoll, både år 1 807 och år 1813, stödjer detta antagande. 
Denna praxis såg då antagligen ut i enlighet med vad Swartz beskriver 
ovan. Entusiastiskt beskriver sedan akademi sekreteraren d e goda resultat 
som nyordningen gett. Wahlenbergs insatser som resenär nämns särskilt och 
i synnerhet den utrikes berömmelse som han uppnått har oc kså kommit 
Akademien till del. Resornas många bidrag till den ökad e kunskapsnivån i 
riket ökade ju samtidigt Akademiens anseende som dess befrämjare.153 

En apodemisk kommentar av Swartz i 1813 års protokoll rör 
resandets metodik. Fädernesbygdens:"[...] aflägsnare trackter, oändeligen 
varierade belägenheter och utan tvifvel anmärkningsvärda alster kunde 
förtjena en icke hastig anblick, utan en så till sägande ouphörlig 
undersökning, [...]."154 Det angivna geografiska undersökningsområdet är 
bekant från äldre m emorial, författade både av Swartz och Paykull, det är 
det avlägset belägna, kanske också det nordliga. Möjligen antyds sedan i 
citatet en inriktning på spec iellt intressanta platser och de antagligen unika 
specimen som kunde finnas där. Sedan följer en passus som kan läsas som 
ett fördömande av snabba rundresor, alltså en insikt om 
"stråkproblematiken" och dess faror. Swartz förefaller här att vara 

149 Widmalm (1990), 95. Om Swartz tillträde som sekreterare, se Nordenstam, 36. Om 
förbindelserna mellan Swartz och Wahlenberg, se denna avhandlings kap. IV. 
150 Protokoll 3/3 1813, 15, oc h Bilagor 1793-1802, 229. 
151 Protokoll 3/7 1813, 15 (bilaga bifogad direkt till protokollet). 
152 Ibid., 13. 
153 Ibid., 15. 
154 Ibid., 15. 
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inspirerad av Göran Wahlenbergs resemetodik, han hänvisar också explicit 
längre fram i memorialet till dennes nordliga resor. 

Ett drag i Wahlenbergs metodik var att denne gjorde upprepade 
resor till en och samma region, nämligen till Lappland. Formuleringen om en 
oupphörlig undersökning tror jag kan läsas som att Swartz vill att 
Akademien skall verka för att det bör bedrivas mer kontinuerliga studier i 
fält. För att kunnna nå goda och pålitliga resultat inom den nya typ av 
naturalhistoria som Wahlenberg bedrev krävdes denna kontinuitet i 
forskningen. Det vetenskapliga resandet borde sålunda permanentas semi 
ett av de långsiktiga åtaganden som Akademien skall stödja. Samtidigt 
kunde detta också knytas till det nypatriotiska forskningspro grammet jag 
diskuterat ovan. Ett forskningsprogram värt namnet torde innebära en 
bestämd inriktning också på resandet. Och varför inte då e n nordlig sådan? 
Detta då dels de nordliga regionerna ännu i mycket var okända trots att 
mycket av Akademiens resande och samlande haft en sådan inriktning. 
Man hade sålunda påbörjat en nordligt åtagande vid Akademien som det 
gällde att fullfölja.155 

Medicine kandidaten Hartmans förslagna resa till Jä mtland passsad e 
sålunda väl in i detta åtagande. Swartz går i god för dennes duglighet för 
uppgiften och föreslår att han också skall skriva en instruktion åt den 
tilltänkte resenären. Sekreteraren föreslår sedan ett resestipendium på 7 5 till 
100 riksdaleråt Hartman.156Akademien menade att den " som redan så ofta 
befordrat dylika företag, fann propositionen antagelig, och biföll att den 
föreslagne personen får till sin resa, en summa af 75 Rd. beo.". 
[Understruket i protokollet] 157 

Vidden första sammankomsten 1815 fick Akademien glädjebeskedet 
att den fått en donation på hela 3 000 riksdaler i form av sju aktier i 
Trollhätte Canal- och Slussverk. Donatorn, akademiledamoten bergsrådet 
Dalberg, förbehöll sig dock ränteinkomsterna under sin livstid, men 
stipulerade att aktierna efter hans död skulle gå till Akademien. 
Avkastningen skulle användas till att "hvart annat år, såsom medel till en 
vetenskaplig resa inom fäderneslandet, anstäld af en dertil skicklig person, 
för att utvidga och fullkomna wåra kunskaper om inhemska naturalster, men 
hvart annat år till förökande af den naturhistoriska boksamlingen" 
(Understrykningar i protokollet).158 Bergsrådets initiativ påvisar igen det 
intresse som vid denna tid fanns vid Akademien för det inrikes 
naturalhistoriska resandet. 

Vid samma sammankomst informerade sekreteraren Swartz om ett 
föreslaget norskt reseprojekt. Det rörde en resa till den nordligaste delen av 
Skandinavien som skulle utsträckas ända upp till Ishavet. Förslagsställaren 
var Vetenskapsocieteten i Trondheim som för detta ändamål erhållit en 
donation av en "General-Conducteur" Hammer. Den självskrivne mannen 
för detta viktiga uppdrag var Göran Wahlenberg. Han hade tillfrågats men 

155 Se kap. IV i denna avhandling 
156 Protokoll 3/7 1813., 15. 
157 Ibid., 13. 
158 Protokoll 12/1 1 815,4. 
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avböjt, vilket Swartz beklagade då han inte i nuläget kunde finna någon 
annan som passade. Swartz hoppades att om det i framtiden skulle anmäla 
sig någon för detta grannlaga uppdrag så skulle Akademien också skjuta till 
några medel.159 På nytt agerar Swartz för ett nordligt inriktat 
naturalhistoriskt resande, nu med norska pengar inblandade. Även denna 
incident stödjer antagandet om existensen av ett nordligt nypatriotiskt 
forskningsprogram som krävde upprepade resor till de nordliga delarna av 
Skandinavien, vilka efter personalunionens inrättande nu ingick i samma 
nation. 

I februari 1816 ansöker lundaadjunkten i naturalhistoria, Sven 
Nilsson, om ett penningunderstöd för en vetenskaplig resa till nordliga 
trakter. I ansökan skrev Nilsson att "Fäderneslandets Djur historia", i 
synnerhet ornitologin krävde ytterligare undersökningar. För att erhålla 
upplysningar i detta ämne så avsåg Nilsson att "besöka de trakter af 
Scandinavie^ som i ofvanberörde a fseende erbjuda de talrikaste föremålen, 
och fördenskull önskat företrädesvis få åtfölja den Norrska hafskusten ände 
till NordCap och derifrån genom Torneå Lappmark förbi Enara ned 
tilbaka".160 Nilsson lovade att inför Akademien redogöra för sina 
forskningar ifall han ga vs ett tillskott till resa n. Formulerin gen tyder på att 
han med hjälp av andra medel kunde täcka övriga delar av kostnaderna.161 

Hera ledamöter intygar att Nilsson är en värdig mottagare av 
respengar. Akademien förklarar sig därför vara välvilligt inställd till förslaget 
och ärendet remitterades till förvaltningsutskottet. 162 Den 3 april samma år 
meddelar protokollet att Nilsson tilldelats hela 150 riksdaler av 
Akademien.163 En h ög summa, men antagligen täckte den ändå inte alla 
utgifter. I slutet på september upplästes ett brev av Nilsson som gav 
information om "sjelfva Landet under de högre latituder Herr Nilsson 
besökt, som vigtige anmärkningar, gjorde vid Snöripornas Historia, 
högdmätningar både af fjäll och regioner för vexter och foglar m.m."164 

Akademien förklarade sig nöjd med dessa uppgifter. Den 30 april påföljande 
år upplästes vid sammankomsten en längre reseskildring av Nilsson som 
enligt protokollet uppskattades mycket.165 Med det kan Sven Nilssons 
nordliga reseprojekt betraktas som avslutat. Även detta reseföretag kan 
inskrivas i det nordligt inriktade patriotiska forskningsprogram som 
Akademien stod bakom. 

Den 11 juni 1817 upplyser Akademiens proto koll om att den kände 
bergsmannen och kartografen Hennelin ansökte om resemedel för en av 
sina skyddslingar, Markscheidern von Scheele. Denne stod i begrepp att 
genomföra en mineralogisk och geologisk resa genom Småland. Hermelin 

159 Ibid., 5. 
160 Protokoll 28/2 1816, 12. (Bilaga bifogad direkt tìll protokollet.) 
161 Ibid., 12. 
162 Ibid., 10. 
163 Protokoll 3/4 1816, 16. 
164 Protokoll 25/9 1816,45. 
165 Protokoll 30/4 1817. 20. 
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äskade 100 riksdaler som ett delbidrag till denna resa.166 Den 13 augusti 
informeras man om att Scheele fått sina pengar efter det att 
förvaltningsutskottet tillstyrkt det hela.167 Vad som är aningen 
anmärkningsvärt är att detta reseföretag knappast låter sig inskrivas i de 
naturalhistoriska åtaganden som Swartz stödde. Visserligen rymdes väl 
ännu geologin och mineralogin inom det vetenskapliga fältet naturalhistoria 
som ämnet definierades i Sverige, men jag tror snarare att von Scheeles 
övningar i Småland bör förstås utifrån Hermelins utilistiska inventerings-
och kartläggningsarbete. Visserligen bör detta oc kså ses som ett långsiktigt 
åtagande och kanske t.o.m. som ett slags forskningsprogram, för vilket 
bergsbrukets praktiska behov var viktigast. 

Öland och Gotland tillhörde sedan Linnés dagar de klassiska 
besöksmålen för de svenska naturalhistorikerna. Precis som i fallet Lappland 
så berodde det på att dessa östliga lokaler var speciella jämförda med d e 
övriga delar av landet. Här var det mer san nolikt att nya fynd av specimen 
skulle kunna göras, och att geologiska märkvärdigheter skulle kunna 
observeras. Till de dåtida naturalhistoriker som längtade till dessa öar hörde 
studenten vid Uppsala universitet, Gabriel Marklin, som enligt Swartz "i 
Insectläran mycket fördelaktigt redan utmärkt sig".168 Swartz ville att 
Akademien skulle bidra till kostnaderna för den ölandsresa som Marklin 
sommaren 1812 redan gett sig iväg på. Akademien biföll förslaget som redan 
hade behandlats av förvaltningsutskottet och Marklin tilldelas 50 
riksdaler.169 Den 17 februari påföljande år upplyser Swartz om de många 
nyförvärv naturaliesamlingen erhållit från Marklins öländska reseföretag. 
Swartz läste också under sammanträdet upp ett memorial skrivet av Marklin 
där han berättar om sin resa: " [...] ett kort memorial af Hr. Marklin, 
hvarigenom han aflägger en slags räkenskap f ör hvad han kunnat uträtta, 
och önskar att K. Academien med godhet wille anse hans erkänsla, at 
(ehuru) i liten mån bidraga till ökandet af K. Academiens samlingar 
[protokollets understrykning] ".170 

Fallet Marklin illustrerar de administrativa rutiner som nu börjat 
tillämpas i Akademiens reseärenden. Vid årets början föreslog hugade 
naturalhistoriker resor och an sökte om pengar till dessa. Dessa reseföretag 
utvärderades och en bedömning gjordes av resenärernas kompetens varpå 
medel vanligen sedan utdelades. Som motprestation hade resenären att 
avleverera både samlingar och en reseberättelse, vilka båda utvärderades. 
Reseberättelsen inlämnas vanligen först året därpå. Ett reseföretag tog 
sålunda omkring ett år i anspråk, från att ansökan inlämnats och till att 
reseberättelsen hade utvärderats. 

Swartz ingriper sommaren 1815 till förmån för ännu en resande 
naturalhistoriker. Det rör sig om studenten Johan Rosén som med goda 
vitsord från botanikprofessorn Thunberg i Uppsala anhöll om resemedel för 

166 Protokoll 11/6 1817, 25-26. 
167 Protokoll 13/8 1817, 29. 
168 Protokoll 17/6 1812, 36. 
169 Ibid., 36. 
170 Protokoll 17/2 1813,8. 
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en sommarresa till Gotland och Öland. Detta beviljades och 50 riksdaler 
gick till Rosén.171 Rosén återkom två år senar e med en ansökan om pengar 
till en ny gotlandsresa vilket beviljades honom efter att Swartz igen 
förberett ärendet i Akademien.172 Swartz anmälde i maj 1 819 att Rosén 
tänkte ge sig ut på en ny naturalhi stori sk resa och önskade medel till denna. 
Denna gång erhöll han 66 riksdaler och 32 skilling. Än en gång mot löftet 
att avrapportera resultatet från sina resor till Akademien.173 

Sammanfattning 

Detta kapitel diskuterade inledningsvis begreppet natural historia såsom de t 
uppfattades kring sekelskiftet 1800. Man kan förstå tidens naturalhistoria 
som en mångfald av forskningstraditi oner med ett gemensamt studieobjekt, 
de naturalier eller objekt som fanns i naturens tre riken . John Pickstones 
naturalhistoriska vetenskapstyper diskuterades också. Väletablerad i landet 
vid denna tid var den privatlärdes vetenskapstyp med ett klientförhållande 
mellan den oprofessionelle samlaren i falt och den professionelle beställaren. 
Kortfattat tecknades också förhållandena inom den svenska 
naturalhistorien, speciellt dess samhälliga status var ämne för undersökning. 

Gustaf von Paykulls propagerande för korrespondentmodellen som 
lämplig metod för naturalhistorisk kunskapsi nsamling innehåller tidstypiska 
argument mot resan som kunskapsform. Han påpekar att resandet är 
kostsamt i sig, redan innan några insamlingar har företagits så har stora 
summor spenderats på persontransporter till undersökningsområdet. 
Dessutom var resor fysiskt påfrestande för de individer som reste . Men det 
största problemet med resandet som metod var "stråkproblematiken": det 
faktum att många trakter under resor endast besöktes en gång under en 
alltför kort tidsrymd. Detta ledde till slumpmässighet vid insamlandet av 
fakta och specimen beroende på den svåra urvalsproblematiken. För att 
kunna samla in antingen det generella eller det speciella på en plats krävdes 
lokalkännedom. Den lokala samlaren kunde då förväntas att besitta större 
kunskaper om vad som var typiskt eller atypiskt på den egna orten. 

Men realiserandet av hans modell i Lappma rken visade dock på att 
den drogs med kanske ännu större problem än resan som kunskapsform. De 
lokala samlarna i hans fall, de båda prästmännen Grape och Kohlström, 
saknade tillräckliga naturalhistoriska kunskaper för att kunna genomföra 
sitt arbete. De kände inte till vad som var intressa nt att samla in utifrån ett 
centralt nationellt perspektiv och saknade också nödvändiga insikter i 
konserverandets praktik. Grape tog själv visserligen ett ambitiöst initiativ 
för att fortbilda sig inom både geodesin och naturalhistorien, men 
åtminstone vad gäller det senare fältet antagligen utan störr e framgång. 

171 Protokoll 22/5 1815, 35. 
172 Protokoll 30/4 1817, 18. 
173 Protokoll 27/5 1819, 32. 
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Detta medan Olof Swartz ihärdiga propaganda för en nytt slags 
resande i sina många memorial nog aktivt bidrog till inrättan det av det 
inhemska resestipendium som tillkom år 1820 vid Vetenskapsakademien. I 
dessa memorial visar sig Swartz också vara medveten om resandets många 
metodiska problem och han ger konkreta förslag på hur de lämpligast bör 
lösas. Swartz personliga stöd til l så resultatrika och nydanade resenärer som 
Göran Wahlenberg under 1810-talet, torde också ha jämnat vägen för 
resestipendiet. Patriotisk och utilistisk argumentation för det inrikes 
resandet som verksamhet kombinerat med viktiga konkreta resultat från 
resor gav den svenska naturvetenskapliga resan en ny och högre status i 
ledamöternas ögon under perioden fram till 1820. Det naturalhi stori ska 
resandet blev accepterat som metod för kunskapsinsamlande och var vid 
periodens slut redan ett fast åtagande. 
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IV. Platsens blick etableras 

IV. Platsens blick etableras: Göran Wahlenbergs 
resor i Lappland 1800-1810 

Två större reseåtaganden fanns på Vetenskapsakademiens dagordning 
under 1800-talets första decennium. Åren 1801-03 upptog Jöns Sva nbergs 
gradmätningsarbete i Tornedalen betydande delar av Akademiens resur ser. 
Samtidigt gav Akademien sitt stöd till Göran Wahlenbergs naturalhistoriska 
resande i la ppmarken, ett åtagande som sträckte sig in på 1810-talet. Dessa 
reseprojekt kan bägge mycket väl inrymmas i det nypatriotiska 
forskningsprogram som diskuterats i föregående kapitel. Båda 
reseprojekten nyttjar landets nordliga områden som en inhemsk 
vetenskaplig resurs vars undersökande samtidigt kunde bidra till ökad 
förståelse av globala vetenskapliga problem. Gradmätningen kunde 
bekräfta att den viktiga frågan om jordklot ets egentliga form faktiskt hade 
avgjorts under de franska expeditionerna på 1730-talet och att 
berggrundens inverkan på mätningarna i Tornedalen varit försumbar.1 I 
Wahlenbergs fall undersöktes aktuella växtgeografi ska och klimatologiska 
frågor med globala implikationer. Gradmätningsarbetet har behandlats av 
Sven Widmalm i dennes avhandling och tarvar här ingen ytterligare 
belysning.2 Istället skall detta kapitel helt ägnas åt Göran Wahlenbergs 
mindre kända men enligt min mening nydanande vetenskapliga resande i 
norr. 

Göran Wahlenberg: En biografisk skiss 

I den första delen av föregående kapitel gavs en översikt över den svenska 
naturalhistoriens status i början av 1800-talet. Det var den linneanska 
traditionen som beskrevs med dess inriktning på klassiflkation och 
taxonomi. Göran Wahlenberg, född 1780, fick sin utbildning inom denna 
tradition men kom att betydligt vidga sina perspektiv med åren. Han har 
ännu inte blivit föremål för någon större undersökning av svenska 
vetenskapshistoriker.3 Han omnämns dock här och var som en av de första 
växtgeograferna, samtida med och möjligen oberoende av den som allmänt 
anses vara forskningstraditionens upphovsman, tysken Alexander von 
Humboldt. Wahlenberg har oc kså beskrivits som en av de sista troende 

1 Om dessa argument för att göra om gradmätningen, se Widmalm (1990), 179-182. 
2 Ibid., kap. 12-16. 
3 Se dock Gunnar Erikssons artikel "Göran Wahlenberg" i Dictionary of Scientific Biography , vol. 
XIV, 116-117, och idem,"Göran Wahlenberg - en svensk botani st i Karpaterna", i Bröd och salt: 
Svenska kulturkontakter med öst, eds. Roger Gyllin, Ingvar Svanberg & Ingmar Söhrman 
(Uppsala, 1998). Se även Hans Krooks mer populärt hållna uppsatser, "Den unge Göran 
Wahlenberg", i Nationen och Hembygden VIII (Uppsala, 1960), och idem, "Den siste linneanen", i 
Angår oss Linné? (Stockholm, 1971). En visserligen kortfattad men annars utmärkt redogörelse for 
Wahlenbergs vetenskapliga verksamhet ges i A Short History of Botany in Sweden , ed. Robert E. 
Fries, Seventh International Botanical Congress, Stockholm 1950 (Uppsala, 1950), 69-70. 
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linneanerna, trots att han var alld eles för ung för att ha läst för denne 
personligen. Hans förhållande till linneanen Carl Peter Thunberg, 
föregångaren på professorsstolen i Uppsala, var komplicerat och vänner var 
de knappast.4 Trots det var de på viktiga punkter överens vad gällde 
botanikens principer och uppgifter. Wahlenberg var som god linnean en 
enveten artreducerare, ständigt på sin vakt mot Elias Fries och andra 
samtida naturalhistorikers identifikationer av nya arter.5 Han var också bara 
alltför villig att ge sig in i kontroverser med sina samtid a kollegor, och gav 
inte sällan snubbor till den som inte till punkt och pricka följde Linnés 
principer, såsom Wahlenberg uttolkade dem. Detta gjorde honom på ålderns 
höst till en alltmer ensam och isolerad figur. Den na isolering verkar dock 
inte ha stört honom nämnvärt då han inte var mycket till 
sällskapsmänniska.6 

Wahlenberg var tveksam till all spekulation i tysk naturfilosofisk 
anda inom botaniken. Det är en annan sak att han som professor i 
naturalhistoria och medicin i Uppsala från år 1828 mer eller mindre överger 
botaniken och blir till en entusiastisk anhängare av den homeopatiska 
medicinska läran, inte minst för att bota egna krämpor. Han ådro g sig under 
någon av sina många bergsvandringar gikt och frossa i en tå som han 
trodde sig kunna bota med kalla fotbad enligt den homeopatiska principen 
om att lika botar lika.7 Under sina sista levnadsår, han dog 1851, blev 
Wahlenberg enligt samtida vittnen alltmer excentrisk och flera anekdoter 
finns om honom. Den mest kända historien torde vara den om hur han 
förbjöd studenterna att åka skridsko på den botaniska trädgårdens damm, 
då detta skulle göra isen järnhaltig vilket i sin tur skulle fördärva det vatten 
som professorns kor drack på sommaren. Mjölken skulle då bli järnhaltig 
vilket stred mot den homeopatiska dietetikens kostföreskrifter.8 

Den viktigaste källan till Wahlenbergs liv är hans på ålderns höst 
nedskrivna o ch opublicerade självbiografi. Dess titel lyder: Biographiskt 
Utkast: Ett historiskt bidrag till Linneanismens i s itt fädernelands högre 
nord eller förnyad granskning af en Linnaeans äldre och nyare 
erfarenheter under en lång lefnad. Som titeln visar, så betraktade sig 
Wahlenberg tydligen ännu i högsta grad som linnean vid slutet av sitt liv. 
Denna självbiografi fungerade som underlag för de minnesteckningar som 
skrevs över honom efter hans död 1851. De är författade av vännen och 
professorskollegan i Uppsala, Wilhelm Fred rik Palmblad, oc h en annan 
gammal vän, botaniske intendenten och bergianske professorn vid 
Vetenskapsakademien, Johan Emanuel Wikström. Långa avsnitt ur 
Wahlenbergs biografiska manuskript citeras i den minnesteckning som 

4 Thunbergs i modem tid tryckta självbiografiska anteckningar innehåller några försiktiga 
formuleringar som kan syfta på fiendskap med Wahlenberg, se Thunberg (1993), 17. 
5 Fries var dock i unga år en minst lika devot Linné-dyrkare som någonsin Wahlenberg, se Eriksson 
(1962), 78. 
6 Krook(1971), 106-107. 
7 Wilhelm Fredrik Pa lmblad, "Göran Wahlenberg", i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige 
svenske män (Upsala, 1852), 207, 228. 
8 Palmblad, 226. 
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Palmblad utarbetade.9 De båda biografi erna påminner mycket om varandra, 
Palmblads artikel är mer personinriktad medan Wikström i större 
utsträckning tar fasta på vetenskapliga bedrifter. 10 

Bägge skribenterna poängterar i sina minnesteckningar att de gett 
ett stort utrymm e åt Wahlenbergs resande och de hävdar att de gjort detta 
på den avlidnes uppmaning. Den egna självbiografin är också till stora delar 
strukturerad utifrå n de årliga reseföre tag som länge tillhörde Wahlenbergs 
främsta sysselsättningar. Palmblad skriver om sin biografiska artikel: 
"Deremot hafva vi här bemödat oss att upptaga det vetenskapliga 
innehållet, särdeles reseanteckningarna, någorlunda oförkortat, [...]."11 

Wikström menar att vetenskapsmän sällan lever ett omväxlande liv. Därför 
gäller det för hävdatecknaren att i första hand redogöra för 
vetenskapsmannens litterära verksamhet och försöka förklara hans arbetens 
vetenskapliga och praktiska värde. Eftersom Wikström i första hand 
betraktar Wahlenberg som en vetenskaplig författare "så synes det 
tjenligast att i hans biografi meddela en öfversigt af hans vetenskapliga 
resor och af hans lärda arbeten, till hvilket framställningssätt man ock 
föranledes deraf, att han sjelf i efterlemnade anteckningar om sin lefnad 
yttrat en sådan åsigt".12 

Att strukturera ett liv i vetenskapens tjänst 

Dessa formuleringar av Wahlenbergs hävdatecknare är intressan ta för vad 
de har att säga om det vetenskapshistoriska biografi skrivandets många 
dilemman. Palmblad oc h Wikström har säkert rätt uttolkat Wahlenbergs 
intentioner med sin självbiografi. Vår resenär ville strukturera sitt liv utifrån 
sitt resande och de vetenskapliga insikter själva tingen antogs ge honom 
under hans rörelser i ru m och tid. Att fara gav erfarenh et, såsom Linné och 
andra apodemiker länge hävdat. Genom att strukturera Wahlenbergs liv på 
detta sätt anknyter hans minnestecknare också till en av biografigenrens 
mer underförstådda beskrivningsmallar. 

Låt oss därför undersöka några andra exempel på hur 
naturalhistorikers liv och resor skildrats. Det första exempel ger den i 
föregående kapitlet omnämnde engelske linneanen, tillika sekreteraren i 
Royal Society, Joseph Banks. Många historik er, bland dem australiensaren 
David Mackay, har alla gett intrycket av att B anks deltagande i Endevour-
expeditionen var den enskilt viktigaste händelsen i hans liv. Det var utifrån 
sin reseerfarenhet som han byggde sin karriär, det var genom 

9 Göran Wahlenberg, "Biographiskt Utkast: Ett historiskt bidrag till Linneamsmen i sitt 
fädemelands högre nord eller förnyad granskning af en Linneans äldre och nyare erfarenheter under en 
lång lefvnad", X 304, Wahlenbergs samling, Han dskriftsavdelningen, Uppsala universitetsbibliotek. 
Palmblads biografi och Johan Emanuel Wikstr öms "Biographie öfver Georg Wahlenberg", i KongL 
Vetenskapsakademiens Handling ar för år 1851 (Stockholm, 1853), bygger båda till stora delar på 
denna handskrift. 
10 Jmf. Wikström, 499-505, och Palmblad, 250-51. 
11 Palmblad, 158. 
12 Wikström, 431. 
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expeditionerna som han blev till just Joseph Banks och ingen annan.13 

Banks är bara ett exempel på denna beskrivningsmodell. Biografier ö ver 
resande naturalhistoriker har inte sällan en dramaturgi som framh äver själva 
resemomentet och överbetonar dess betydelse för individen och i synnerhet 
för dennes kommande liv. Jag tror att en orsak kan vara att resor i sig är 
tacksamma att behandla, det är lätt att finna dramatiska episoder att utbreda 
sig kring från det mödosamma fältarbetet. Inte sällan beto nar också de som 
skriver biografier att reseerfaren heterna i sig är oerhört viktiga för det som 
komma skall, de nya vetenskapliga idéer som protagonisten senare komm er 
att förfäkta uppstår i någon mening för första gången under resan. Resorna 
beskrivs som ett slags epistemologiska stafettlopp mellan punkter i tiden 
och rummet där viktiga insikter ständigt avlöser varandra. Dessa insikter 
kommer inte sällan som ett resultat av iakttagelser av anomalier i Kuhns 
mening, dvs. av fall där den vedertagna och medförda teorin eller 
förklaringsmodellen inte kan ge en adekvat förklaring till de iakttagna 
fenomenen. Det sägs också ofta i allmänna orda lag om att resandet i sig 
skärpte iakttagelseförmågan och resenärens kritiska sinnelag. Det här är 
gamla argument som vi känner igen från den apodemiska traditionen. 

Andra exempel på liknande beskrivn ingar av resandets omtumlande 
betydelse för individen finns i den biografiska litteraturen över Carl von 
Linné. Det är förstås lapplandsre san av år 1732 som främst framhävs.14 Ett 
annat exempel på denna dramaturgi g es i Hanno Bec ks stora biografi över 
Alexander von Humboldt, ännu en berömd resande naturalhistoriker. De 
som skriver om Humboldt gör vanligen ett stort nummer av hans femåriga 
amerikanska forskningsresa. I fallet Humboldt finns det givetvis en poäng i 
att betona dess enorma betydelse för honom. Han kom att ägna en stor del 
av sitt liv åt att utvärd era oc h publicera resultaten från re san, ett åtagande 
som dessutom effektivt gjorde slut på fadersarvet. Det är d ock aningen 
överdrivet att som Beck göra en indelning av Humboldts liv i tre stadier i 
vilket tiden fö re resan betecknas som "förberedelsestadiet". Det finns ett 
både anakronistiskt och finalistiskt drag över denna framställning. Mot 
detta kan man invända att en sådan disposition också har sina fördelar, 
onekligen ger de en närmast logisk struktur åt stora delar av Humboldts liv 
och verk. Det är ett effektivt litterärt grepp om inte annat . I Becks fall blir 
också Humboldts amerikanska resa praktexemplet på den treledade struktur 
som han menar att alla resor kan förstås utifrån.15 

En annan resande natu ralhistoriker, vars liv inte sällan har pressats in 
i samma intellektuella utvecklingsmall, är humboldtbeundraren Charles 
Darwin. Även om tonen är mindre devot i Adrian Desmonds och James 

13 Maekay, 19-22. Jmf. om resa ns betydelse för Banks också Stafleu, 221. 
14 Om resandets betydelse för Linné och hans utv eckling som nat uralhistoriker, se Thore Magnu s 
Fries, Linné: Lefnadsteckning I-II, här I, 78-82, och i synnerhet I, 115-119. Se även Knut Ha gberg, 
Carl Linnaeus (1939), 2. uppl. (Stockholm, 1978), 65-66, 76, Alice Dickinson, Carl Linnaeus: 
Pioneer of Modern Botany (London & New York, 1967), 44-48, 74, och Wilfrid Blunt, Carl von 
Linné (1971), sv. övers. (s.L, 1977), 4 1-42, och Stafleu, 7. 
15 Hanno Beck, Alexander von Humboldt I-II (Wiesbaden, 1959-61). Om resa ns treledade struktur, 
se också denna avhandlings kap II. 
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Moores biografi Darwin (1991), så är dramaturgin delvis densamma. De 
båda skribenterna varvar på ett elegant men för genren typiskt sätt sitt 
beskrivande av Beagle-expeditionens yttre förlopp med små redogörelser 
för de vetenskapliga insikter, inte sällan av radikal geologisk natur, som 
Darwin gör under resan. Insikter som uppstår efter det att Darwin utif rån ett 
Lyell-inspirerat teoretiskt perspektiv reflekterat ö ver de observationer han 
gjorde under resan.16 

Darwinkännaren Peter J. Bowler poängterar i sin The Non-
Darwinian Revolution: Reinterpreting a Historical Myth (1988) hur "the 
Franciscan view" ofta har varit det schema enligt vilket Darwins 
intellektuella utveckling tecknats. Denna går de lvis tillbaka på Darwins 
egen självbiografi från år 1887, Life and Letters of Charles Darwin, 
redigerad av sonen Francis Darwin. Vad utmärkte då "the Franciscan 
view"(syftande på sonens redigering av faderns liv)? Enligt Bowler: "In 
general, the story picked out those aspects of Darwin's work which could 
be seen as having permanent value for the development of the evolution 
theory."17 

Detta praktexempel på vad som kan betecknas som "whiggish 
history o f science" gäller generellt för hur Darwins liv skildrats fram till 
publicerandet av Origin of Species 1859. Men det är också giltigt för 
beskrivandet av hur hans tänkande antas ha förändrats under den långa 
resan med Beagle på 1830-talet. Desmonds och Moores biografi går här och 
var i denna falla. De nämner t.ex. den i darwinlitteraturen ofta behandlade 
incidenten när Darwin s.a.s. slarvade med att ange exakta insamlingslokaler 
för de sedermera så berömda Galapagos-finkarna. Han hade nämligen i sina 
faltsamlingar lagt samman de finkspecimen han tagit på de olika öarna i 
Galapagos-gruppen. Vid slutet av sin vistelse på ögruppen blev han dock 
informerad om att varje ö skulle hysa en unik flora och fauna vilket 
medförde att han sedan i alla fall indelade de insamlade arterna av 
"mockingbirds"18 efter de öar de tagits på. Slarvet kan förklaras med att när 
Darwin gjorde de första insamlingarna så förutsåg han inte den betydelse 
dessa finkar sedermera skulle f å för att illustrera hans evolutionsteori. "It 
had not seemed important" skriver Desmond och Moore, vilket i mitt tycke 
är en något anakronistisk formulering.19 Men den kan rymma en god 
portion sanning också. Förklaringen till Darwins "slarv" kan vara så enke l 
som att för den ständigt stressade faltforskaren Darwin på Galapagos så 
utgjorde faktiskt dessa finkar vilka specimen som helst. Finkarnas vidare 
öden i den biografiska litteraturen över Darwin är ju en annan historia och 

16 Adrian Desmond & James Moore, Darwin (London, 1991), kap 8-14. Om effekten av resan pä 
Darwin, se även Sten Lindroth, Charles Darwin (1946), 2 rev. uppl. (Stockholm, 1963), 18-22, 32-
33, 36-37. Se även Stefan Nordströms populärvetenskapliga biografi, Charles Darwin hädare eller 
hedersman: En bok om evolutionism och kreationism samt livets ursprung och mening (Upp sala, 
1990), 65-67. 
17 Peter J. Bowler påvisar detta i sin utmärkta The Non-Darwinian Revolution: Reinterpreting a 
Historical Myth (Baltimore & London, 1988), 22-25, citatet 22. 
18 Härmfågel, härm trast, antagligen av släktet mimidae, se Oxford Concise Dictionary of Zoology, 
ed. Michael Allaby (Oxford, 1991), 289. 
19 Desmond & Moore, 171-2, 209, citatet, 172. Se även Lindroth (1963), 33. 
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det är då främst via "the Franciscan view" som dessa finkar fått sin idag 
närmast mytiska innebörd. 

Delvis färgas Desmond och Moores framställning över resan ändå av 
"the Franciscan view". Detta framställningssätt kan förkastas som 
anakronistiskt, men om det som i fallet Darwin ligger när a det sätt på vilket 
det historiska dramats huvudperson själv i efterh and ville iscensätta sitt liv 
och sin tid som resenär så kan det ändå nyttjas. Man måste som historiker 
vara medveten om att det är en efterhandskonstruktion, även i de fall när 
konstruktionen är gjord av den historiska gestalten själv. Här har vi en 
direkt parallell till hu r Göran Wahlenberg på gamla dagar ville strukturera 
och förstå sitt liv. 

Men vilken betydelse hade då resan med Beagle för Darwin? Vad 
menade han själv om detta? Desmond och Moore återger i sin biografi 
Darwins känslor vid hemkomsten till England. Darwin utbreder sig över 
resandets många vedermödor, enligt honom krävdes det mer än ett 
amatörmässigt intresse för någon vetenskap för att resenären skulle kunna 
härda ut under en lång sjöresa . Han betonade att "Man måste kunna blicka 
framåt mot en skördetid, hur fj ärran den än må ligga, då någon frukt skall 
mogna, något gott uträttas."20 Resandet var tydligen en sådan plåga, 
Darwin led också av ständig sjösjuka under seglatserna, att framtida skördar 
måste hägra. 

Darwin menade dock även att ingen undervisningsform avsedd för 
en ung naturforskare kunde gå upp mot resan. Man kan känna igen den 
apodemiska traditionens traditionella resonemang kring denna praktiks för-
och nackdelar då Darwin diskuterar detta i slut et av sin reseskildring: 

Slutligen förefaller det mig som ingenting kan vara bättre ägnat att utbilda en 
ung naturforskare än en resa i fjärran länder. En sådan skärper, på samma gång 
som den delvis tillfredsställer, de önskningar, de krav, de behov som enligt vad J. 
Henschel säger en man erfar ä ven om hans kroppsliga sinnen är t illfredsställda. 
Eggeisen av allt det nya han ser och förhoppningen om framgång driver honom 
till ökad verksamhet. Därtill kommer att eftersom ett antal isolerade fakta snart 
förlorar sitt intressse så leder vanan att göra jämförelser honom till att 
sammanfatta vad han ser till allmänna synpunkter. Men eftersom 
forskningsresanden å andra sidan endast hinner stanna en kort tid på varje plats, 
så måste hans beskrivningar mera få formen av utkast än av detaljerade 
beskrivningar. Härav uppkommer såsom jag till min sorg funnit, ett ständigt 
begär att fylla de gapande luckorna i ens vetande med opålitliga och ytliga 
hypoteser [...]. I moraliskt hänseende skall vinsten med resan bli att han får lära 
sig godlynt tålamod, frihet från självis khet, vana att handla på egen hand och att 
finna sig i alla omständigheter. Han bör kort och gott äga de egenskaper som 
utmärker d e flesta sjömän.21 

Detta stycke utbreder sig kring vad resandet kunde betyda för en ung mans 
karriärmöjligheter, för resans metodisk-teoretiska för- och nackdelar och 
inte minst för vad den kan göra för individens moraliska fostran. Allt detta 

20 Desmond & Moore, 189. Här dock efter C harles Darw in, Resa kring Jorden I-II (1839), sv. 
övers. (Stockholm, 1959), 478. 
21 Darwin, 483. 
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är kända teman u r den apodemiska fatab uren. Desmond och Moore återger 
också ett omdöme om resans betydels e för Darwins egen personlighet och 
karaktärsdaning. Det är hämtat från en av dennes lärare och mentorer i 
ungdomsåren, ge ologen Adam Sedgwick, som skriver om Darwin: "There 
was some risk of his turning out an idle man: but his charact er will n ow be 
fixed, & if God spare his life, he will have a great name among the naturalis ts 
of Europe."22 Något överdriven blir em ellertid ovan tecknade dramaturgi i 
Sten Lindroths version. Även han skriver förstås att resan stadgat Darwins 
karaktär: "Dagdrivandet och den gamla ovissheten var försvunna. Darwin 
hade rest ut som en naturintresserad gentleman och återvände som en 
tränad iakttagare o ch tänkare."23 Citatet är intressant för vad det säger om 
Lindroths föreställningar om resandets roll inte bara för den individuelle 
naturalhistoriske resenären utan också anger vilken roll resandet allmänt 
antas ha haft för formandet av naturvetenskapliga personligheter. Mer 
anmärkningsvärd är denna passus i Lindr oths darwinbiografi: 

Det har närmast varit en fördel, att Darwin vid utresan inte var fackm an inom ett 
eller flera områden. Han reste inte ut för att få en massa inlärda teorier 
bekräftade. I stället var han fri från tyngande förutfattade meningar, han växte 
till tänkare och formade sina egna begrepp ute i naturen. Han lärdes upp till 
iakttagare och forskare på Agentinas slätter, i Eldslandets drypande skogar och 
bland Galapagosöarnas slocknade vulkaner. Darwins verksamhet som 
vetenskapsman skulle alltid präglas av detta förhållande. Hans passion för fakta 
och massor av fakta som den ofrånkomliga grundvalen för en sund teori var 
naturlig för den som fått sina grundläggande lärdomar av verkligheten själv.24 

Lindroths intressanta påstående förtjänar en liten utredning. Dels är det 
alldeles uppenbart anakronisti skt och utgår från obelagda antaganden om 
vad professionalitet innebar i 1830-talets engelska naturalhi stori ska 
kontext. Även om Darwin själv ibland uttryckte tvivel på sin e gen förmåga 
och sitt kunnande inom naturalhistoriens alla grenar, så är beskri vningen av 
honom som en ovanligt fördomsfri iakttagare av verkligheten mer 
mystifierande än upplysande. Snarare uttrycker citatet Lindroths 
positivistiskt färgade idealföreställningar om hur vetenskaplig kunskap 
uppstod. Intressant är dock att se hur nära detta ideal ligger den gamla 
apodemiska föreställningen om hur kunskap och insikter uppstod under 
resandet och hur detta också positivt kunde påverka karaktären.25 Resan 
betraktas också inte sällan i psykologisk mening som något i sig 
omvälvande och vanligen också förädlande för individen, även det ett 
synsätt med rötter i den gamla apodemiska traditionen. 

Den amerikanske hist orikern Eric J . Le ed skriver i apodemisk anda: 
"Travel is the paradigmatic experience, the model of a direct and genuine 

22 Desmond & Moore, 190. 
23 Lindroth (1963), 36-37. 
24 Ibid., 36. 
25 Intressant nog hävdar Barber: "It was in this sense that Charles Darwin described himself, 
accurately and sufficiently, as a natu ralist, and it was precisely because he did include geology and 
paleontology in his researches th at he was able to arrive at the theory of evolution by natural 
selection/' a.a., 27. 
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experience which transforms the person having it."26 Leed utvecklar sedan 
denna idé vidare genom en etymologisk utredning. Han påvisar en 
koppling i de indoeuropiska språken mellan ord för rörelse i ru mmet, ord för 
fara eller risk och ord för erfarenhet. Leed gör ett stort nummer av den 
indoeuropiska ordstammen "per" som i det engelska "experience" via s.k. 
ljudskridning sedan omvandlats till det germanska "far" som i det tyska 
substantivet "Ehrfahrung". (Jmf. här också det tyska ordet "Gefahr" eller 
"fara, risk"). Den svenska motsvarigheten till dessa båda ord är förstås 
erfarenhet. Poängen i Leeds resonemang är att följande process äger rum: 
individen rör sig i rummet, därvid utsätter sig denne för faror eller 
prövningar som sedan ger nya erfarenheter. Man måste sålunda fara för att 
få erfarenhet, precis som Linné menade i sitt apodemiska tänkande Leed 
hänvisar också till den ofta nämnda kopplingen mellan de engelska orden 
"travail" (prövning, möda) och "travel" (resa). 27 

Vad säger då slutligen Wahlenberg själv om dessa karaktärsdanande 
aspekter på resandet? Han formulerar sig i minst sagt kryptiska ordalag 
kring syftet med att skriva den egna självbiografin. Det var för att: 

[...] förklara ett måhända besynnerligt lifs gåta och visa detta lif vara mer skäligt 
och mera lyckadt samt äfven mera lyckligt än allmänheten gärna annars kan tro 
samt vilka sammanhang finnas mellan detsamma och olika lokalförhållanden 
samt dessa, med hela länders olika växtnaturs lefvande beskaffenhet och deras 
natur i det hela, så torde allt icke blifva alldeles utan almännare vetenskapliga 
intresse.28 

En möjlig uttolkning av detta svårtolkade syfte är att Wahlenberg 
strukturerar sitt liv utifrån ett slags geografisk determinism. Han vill på det 
sättet förklara de olika skeendena i det egna livet utifrån de olika 
vistelseorternas inverkan på den egna kara ktären. Det betyder att alla byten 
av vistelseort, resorna i synnerhet, ges rollen av erfarenhetsvidgande 
incidenter som i någon mening utvecklade individen och 
vetenskapsmannen Wahlenberg intellektuellt.29 Inte bara växter utan även 
människor präglades sålunda av sin omgivande miljö, hävdade 
växtgeografen Wahlenberg. Föreställningen är urg ammal och går tillbaka 
ända till den grekiska humoralpatalogin som medicinaren Wahlenberg väl 
kände till. Denna tanke ingick också som en del i upplysningstidens 
geodeterministiska teorier med Montesquieu och Herder som kända 
företrädare. 

En sådan läsning och tolkning av självbiografin är fullt möjlig. Som 
vi redan sett gjorde hans samtida biografer, Palmblad och Wikström, båda en 
sådan läsning utifrån den gemensamme vännens instruktioner. De 

26 Dessa psykologiska perspektiv på res andet behandlas på ett intresseväckande sätt av Leed a.a., 
"Introduction" och kap. 10. 
27 Leed, 5-7. Se även Granqvist, 9-10. 
28 Wahlenberg, "Biographiskt Utkast", 2. 
29 Ett exempel på detta är att Wah lenberg i sin självbiografi utb reder sig kring sin vistelse på 
Gammelkroppa under barndomsåren, ett ställe som enligt Wahlenberg själ v gav honom "an dra och 
mera mångfaldiga förlustelser till utvecklande af flersidigt sinne" än de första åren i Skarp hyttan, se 
"Biographiskt Utkast", 13. 
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poängterade ju att de gett stort utrymme åt Wahlenbergs resande och att de 
har gjort det på dennes egen uppmaning. Självbiografin är ock så till stora 
delar strukturerad utifrån de årliga reseföre tagen. Wikströms och Palmblads 
förståelse av Wahlenbergs syn på resandet kan med lite god vilja grundas 
på andra ställen i Wahlenbergs självbiografi. Wahlenberg uttrycker där på 
sitt snirklande och allt annat än entydiga sätt att han sat te ett stort värde på 
varvandet av praktik och teori i danandet av en naturalhistoriker. Med 
praktik menade han då i synnerhet exkursioner och naturalhistoriska resor. 
Detta förknippas av honom också med de linneanska idea l som han menade 
sig förvalta. Resandet gav förstås ock så kunskaper, dock i Wahlenbergs 
eget fall mest av växtgeografisk och geologisk natur. Men betonandet av 
resandets betydelse kopplades också till denna praktiks roll för den fysiska 
och psykiska hälsan, vilket också medicinaren Wahlenberg på flera ställen 
understryker.30 

Wahlenbergs skolning till naturalhistoriker: Exkursionen som 
pedagogisk metod 

Hur bar sig en ung man vid denna tid åt för att bli känd och respekterad 
inom naturalhistorien? Först krävdes en formell skolning. Den skaffade sig 
Wahlenberg från hösten 1792 genom studier vid Uppsala universitet av 
ämnena botanik, medicin, kemi och fysik. Dessa studier gav honom en 
teoretisk kompetens inom det valda ve tenskapliga faltet, naturalhis torien. 
Självklart var det den linneanska kunskapstypen som förmedlades till 
honom av bl.a. den rättrogne linneanen och dåvarande professorn i 
naturalhistoria Carl Peter Thunberg. 

Även exkursioner ingick i den unge mannens skolning till 
naturalhistoriker. Wahlenberg skriver i sin självbiografi att: "Under allt 
sådant försummade han aldrig att begagna ledigheter till utvandr ingar o ch 
derunder äfven samla insecter såsom ingående i en hel Linneansk bildning, 
som då med rätta mer eftersträvades än va nligen nu för tiden."31 Här hyllar 
Wahlenberg den linneanska exkursionen som studie- och kunskapsform. 
Gunnar Eriksson skriver att de linneanska herbationerna följde några få 
rutter i trakterna runt Uppsala: "De företogs inte för att uppdaga något nytt 
i den svenska naturen utan för att lära ut det honom [Linné] redan 
välbekanta förde outbildade."32 Syftet med herbationerna, som tidens term 
löd, var enligt Linné att nyttja dem som ett medel för botanikens studium via 
en slags åskådningsundervisning.33 Linné själv skriver att i de botaniska 
trädgårdarna: 

30 Ibid., 3, 21-23. 
31 Ibid., 21. 
32 Eriksson (1969), 185. 
33Allmänt om begreppet åskådningsundervisning sk river Petra Ranta talo i "Den resande eleven -
Exkursioner och skolresor i den svenska folkskolan 1890-1900", op ublicerad uppsats, Instit utionen 
för Idéhi storia, Umeå universi tet, 1998, 9-13. Om åskådningsundervisning oc h Naturhistoriska 
Riksmuseets pedagogik skriver Jenny Beckman i "Vägledning genom museet", opublicerad uppsats, 
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[...] erbjudas så att säga vid ett enda ögonkast långt flera örter till undersökning, 
än om man i avsikt att iakttaga växterna hade genomvandrat hela Europa, för att 
icke tala om att de särskilda arterna kunna på detta sätt lättast jämföras med 
varandra. Under exkursionerna åter kan man se varje växt på sitt naturliga 
växtställe, varav en uppmärksam iakttagare kan hämta icke blott ett stort nöje 
utan också en mera ingående kännedom om växterna. Dessa vandringar i 
botaniskt ändamål kallas av fransmännen herborations, men vanligen botaniska 
exkursioner [Linnés kursiveringar.].34 

Det anges sedan att sådana botanisk a utflykter anställdes vid universiteten i 
syftet att demonst rera växternas namn, nytta och egenskaper. Hur gick då 
exkursionerna rent konkret till? Linné och hans studenter vandrade 
omkring i nejderna kring Uppsala och: 

Han [Linné] uppvisar därvid namnen, kännetecknen och egenskaperna hos var 
enda jord- eller stenbit, alla träd, örter, gräs, mossor och svampar, ja, också hos 
alla fyrfotadjur, fåglar, amfibier, fiskar, insekter, skaldjur, maskar och vad annat 
den skarpsyntaste forskare kan träffa på.35 

Denna linneanska åskådningsundervisning skulle lära ut en viktig botanisk 
metod: hur man i fält skulle identifiera olika arternas karakteristika inför 
ställandet av diagnoser, dvs. det centrala inslaget i den linneanska 
botaniska praktiken. Även rudimentära växtgeografiska insikter skulle 
bibringas deltagarna. Det genom att studenterna under sina vandringar 
passerade o lika biotoper med skiftande växtlighet bestämda av markens 
geologiska och topografiska beskaffenhet, " då man så fiere år gått fram 
över samma platser, ängar, sumpm arker och berg, blir det mycket lätt att 
säga, om varje växt där kan påträffas eller i cke."36 Denna metod för att 
kunna förutsäga en plats växtliv föreskriver alltså upprepade besök på en 
och samma plats. Exkursionens viktigaste uppgift var att lära ut ett 
naturalhistoriskt seende. Det rörde sig alltså om att ge studenten färdighet i 
att känna igen och rätt läsa former och gestalter i ett levande biologiskt 
material. Den i Sverige bekante tyske botanikern Karl Ludwig Willdenow 
menade i början på 1800-talet att en av de viktigaste färdigheter som en 
botaniker måste ha var den botaniska blicken. Ett seende som gjorde det 
möjligt för växtkännaren att med en snabb överblick kunna urskilja det nya 
och intressanta vid observationen av en lokal växtlighet och också gav 
honom förmågan att igenkänna de morfologiska karakteristika som skilde 
en art från en annan.37 

Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1998, 7-
9. 
34 Carl von Linné (pra eses) och And reas Niclas Fornander (respondent), Herbationes Uppsalienses 
(1753), sv. övers., VaWa avhandlingar av Carl von Linné 1 (Uppsala & Stockholm, 1921), 5. 
35 Ibid., 6. 
36 Ibid., 6. 
37 Nicholson (1987), 172. Enligt Nicholson menade Willdenow att en botaniker skulle betrakta 
omväiiden på följande sätt: "He must acquire what may be called a botanical glance; that is, he must 
accustom his eye to run over the stem, the leaves in all their str ucture, the mode of inflor escence, 
and all the other conspicuous parts of a plant, so as to discover by mere inspect ion, detenninate 
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Men den naturalhistoriska blicken bestämde även vad man 
överhuvudtaget kunde se som enskild observatör vid en given tidpunkt. 
Den fungerade som ett slags skygglappar som gjorde att man ba ra kunde se 
vissa saker, de som var betydelsebärande indikatorer eller karakteristika 
inom ett vetenskapligt paradigm, som t.ex. de t linneanska.38 Denna mycket 
speciella visuella tolkningsförmåga bygger på en intrikat och i falt 
tillämpbar förening av teoretiska och erfarenhetsgrundade kunskaper i 
naturalhistorien. Den gick svårligen att läsa sig till ur handböcker, de ideala 
undervisningsformerna för inlärning var istället åskådningsundervisning i 
form av botaniska herbarationer och andra former av fältstudier under 
professionell ledning. 

Den linneanska naturalhistoriens tillämpning: Wahlenbergs 
ungdomsresor 1796-1800 

Det gällde för den unge Wahlenberg att genom fynd av specimen skapa sig 
ett namn som naturalhistoriker och på så vis lägga grunden för en framtida 
karriär. En sådan strategi för resandet var en integrerad del av den 
etablerade linneanska kunskapstypen, och dess praktiska utövande lärde 
man sig under exkursionerna. 

Intressant är den sammanfattande beskrivning Wahlenberg själv gett 
av sina ungdomsresor, lättast tillgänglig i Palmblads referat av självbiografin. 
Huruvida den karakteristik som Wahlenberg ger av dessa tidiga reseföretag 
är med sanningen överensstämmande kan diskuteras. Jag får vid läsandet av 
de biografiska alstren misstanke n att det är en ganska tillrättalagd bild som 
den återblickande botanikprofes sorn på sin ålders höst ger av sitt liv som 
vetenskapsman. Han skriver som så många andra som knåpat ihop en 
självbiografi på det egna äreminnet. Alla skeenden i hans liv har därför en 
förunderlig förmåga att närm ast logiskt och följdriktigt bygga på varan dra. 
Det finns ett utstakat mål och en riktning i hans liv och resande.39 Visst kan 

characters distinguishing it from similar plants. In this way he becomes ena bled to know plants by 
their external appearance/' Ornitologen och fågelillustratören Lars Jonsson diskuterar ett likn ande 
zoologiskt seende i inledningen till sin Fåglar i Europa: Med Nordafrika och Mellanöstern 
(Stockholm, 1992), 5. Han diskuterar där något han med en engelsk term b etecknar som the Jizz, 
vilket kan översättas med det totala intryck en fågel gör på en erf aren betraktare: "Varje observation 
och försök till en fältbestämning har sina egna för utsättningar, möjligheter och begränsningar. Den 
som skådar i kända hemmamarker summerar of ta sannolikheter och ger kanske en säker gissning på 
en fågel som för den oinvigde fram står som totalt omöjlig att bestämm a. Silhuett, rörelse och 
allmän habitus [utseende eller gestalt] brukar summeras i begreppet "jizz" på engelska och spelar för 
denerfarneen viktig roll. Den som kan sina fåglar vet vad man bör titta efter och ser därför mer. [. ..] 
Ett enkelt nyckelord är att titta, att verklig en betrakta fåglar, vanliga som ovanliga. Ett sätt att öva 
sin iakttagelseförmåga, som naturligtvis ligger mig nära, är att teckna fåglar i fält. Det viktiga ä r c& 
inte att göra bra skisser [syftar på fågelmåleriet] utan att träna seendet, förmå ögat och hjärnan att ta 
ställning till vad man ser och sedan formulera intrycken; då tvingas man på ett akti vt sätt ob servera 
hela fågelns utseende." 
38 Om detta dilemma skriver Ludwik Fleck (1986). 
39 Hans Krooks karakteristik av självbiografin, dvs. "Biogr aphiskt Utkast ", är förvå nande. Han 
formulerar sig i praktiskt taget i dentiska ordalag i båda sina wahlenberguppsatser (1960), 188-189, 
resp. (1971), 104-105. Krooks formuleringar förtjänar ett citat in extenso, här från (1960), 188-189: 
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man här enkelt dra para lleller till hur andra natura lhistorikers liv och verk 
har skildrats, bl.a. Humboldts och Darwins. Ty även Wahlenbergs liv verkar 
vara förunderligt förutbestämt om man skall sätta sin tilltro till hans egen 
skildring av det. Målet för hans ävlan var med stor sannolikhet den 
naturalhistoriska och medicinska professuren i Uppsala, men i den egna 
biografin är istället målet förstås att finna den vetenskapliga Sanningen och 
bidra till den samhälleliga Nyttan. 

Denna målmedvetenhet gäller i synnerhet för den tjugoårsperiod då 
han reser som mest, då han gör minst en och ibland t.o.m. flera reso r per år. 
Mönstret i allt hans resande är följande om man försöker sammanf atta den 
beskrivning av det som Wahlenberg ger i sin självbiografi. Reseföretagen 
väcker nya frågor som nästa resa avser att besvara. Antingen reser han då 
nästa gång till samma plats eller än bättre til l ett näraliggande område för att 
besvara de nya frågor som tolkningen och bearbetningen av förra resans 
resultat gett upphov till. Han kan också resa för att komplettera förra resans 
resultat med fler uppgifter från antaget likartade lokaler, till vad jag vill 
beteckna som analoga lokaler.40 Metoden förefaller ha varit uttalat 
komparativ, den självklara och enkla metod som resan som kunskapsform 
bygger på. Det är alltid skillnade r som resenären i n ågon form söker efter 
och därför är uppmärksam på, skillnader mellan ting, fenomen och platser. 

Skall man tro på Wahlenbergs självbiografi, så var huvudorsaken till 
dessa ungdomsresor växtgeografiska studier. Det är utifrån ett flertal 
samverkande omständigheter - geografiska, geologiska, hydrologiska och 
klimatologiska faktorer - som han försöker förklara vad som gett upphov 
till de växtgeo grafiska förhållandena på de besökta lokalerna. Men istället 
för att som Alexander von Humboldt ta hänsyn till en mängd samverkande 
faktorer och försöka avgöra deras respektive betydelse på en plats, så 
försöker Wahlenberg helst finna en dominerande faktor som bäst kan 
förklara iakttagbara växtgeografiska olikheter. Denna faktor skulle helst 
vara enkelt mätba r och skulle också kunna indikera vilken växtgeografi sk 
zon41 man befann sig i. En sådan indikatorfaktor trodde sig Wahlenberg 
efter år 1805 ha funnit i den enkelt mätbara jordtemperaturen. 

"Felet med denn a i sitt slag överväldigande självbiog rafi är framf örallt att den i sin helhet är 
nedskriven på kort tid av den ål drande Wahlenberg troligen året innan han dog - som rimligtvis 
inte då längre varit mäktig att betona sitt livs skiftande upplevelsers rätta inbördes propotioner. Det 
är en gubbes tillbakablick på sitt liv, där han starkt och emfatis kt betonar oväsentligheter samtidigt 
som han saklöst helt förbigår viktiga om ständigheter." Jag instämmer i Krooks r esonemang om att 
vad gäller sakupp gifter måste biografi n tas för vad den är, dvs. en gammal mans hågkomster. 
Biografin betonar också vissa enskildheter medan den utesluter andra, det är riktigt. Jag kan dock inte 
förstå var för dessa enskildheter, dvs. Wahlenbergs reseföretag och de publ ikationer de gav upphov 
till, skall betraktas som oväsentligheter?! Mina egna studier av Wahlenbergs handskrivna 
resedagböcker visar också att han med stor sannolikhet nyttjat dessa und er författandet av sin 
självbiografi. De för honom själv på ålde rns höst vetenskapligt progressiva inslagen, alltså bl.a . <fe 
nya växtgeografiska tankarna, kan med lite god vilja vaskas fram ur Wahlenbergs första 
resedagböcker. Men visst gör Wah lenberg sitt bästa för att finna sådan a inslag, det är såda nt han 
betonar i sin skildring av reseföretagens betydelse i sitt liv 40 år senare. 
40 Wahlenberg, "Biographiskt Utkast", 23-40. 
41 Om zonbegreppet se kap. I. 
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Denna tillrättalagda bild av ett i apodemisk anda systematiskt och 
metodiskt resande baseras på hans självbiografi. Finns det inga andra källo r 
som berättar om hans resande? Först från år 1800 finns hans resedagböcker 
bevarade. Därför måste man för de reseföretag som ägde rum dessförinnan 
lita till Wahlenbergs biografiska hågkomster. Han finansierade 
inledningsvis sitt resande med hjälp av ett litet arv på 10 000 riksdaler, som 
av en senare författare sägs ha blivit drygt "i den tarfligt uppfödde och 
sparsamme ynglingens hand".42 Detta ekonomiska oberoende gav 
Wahlenberg förmånen att själv kunna bestämma resmålen och då uppehålla 
sig på platser som kunde förväntas ge goda resultat. Under den första resan, 
sommaren 1796, uppehöll han sig i den svenska provinsen Pommern i 
sällskap med informatorn magiste r Johan Hedenström. Kanske kan denna 
resa i informatorns sällskap förstås som ett slags bildningsresa eller en 
Grand Tour i miniatyr ? Den unge naturalhistorikern skolas under denna 
resa in i sin framtida yrkesverksamhet som naturalhistoriker och kan i större 
skala praktisera de teoretiska och praktiska kunskaper han inhämtat i 
Uppsala.43 Wahlenberg redogör för resans resultat på följande sätt i sin 
självbiografi: 

Likväl hade han tillfälle att bättre än någonsin annorstädes betrakta södersta 
östersjösidans saltmarskbildningar och deras analoga hafsstränder samt 
torfmossar, som alls icke synes finnas h varken vid det mycket stigande och 
fallande Nordhafvet vid Nordanfjällska Norriges eller på Berlinska slätterna, 
hvilka dertill äro från hafvet för mycket aflagsna [sic!], och hvilka alla 
skiljaktigheter troligen kommer af den ohyre mängd Infusorier och andra 
vattenmaskar som i dem alla differera och gifver en mera okänd grund för olika 
vegetation än på alla högre belägenheter.44 

Citatet är intressant på flera sätt, texten fram står för mig som skriven utifr ån 
ett tillbakablickande perspekt iv. Det är föga troligt att den unge studenten 
vid 16 års ålder var kapabel att föra avancerade växtgeografiska 
resonemang kring vilken faktor det var som skapad e södra östersjökustens 
speciella marskland. Dessutom hade han ännu inte genomfört n ågra resor till 
norska kusten eller till berlinområdet, de områden med vilka han gör sina 
jämförelser. De resorna skulle dröja än nu ett antal år. Naturligtvis kan den 
ambitiöse yngligen ha läst om de här områdena i litteraturen. En rimligare 
tolkning är dock att det är den gamle Wahlenberg som gör dessa 
jämförelser. 

Men inte bara avancerade växtgeografiska resonemang hör till 
bilden av Wahlenbergs ungdomsresor. Det effektivaste sättet för en 

42 Palmblad, 161. 
43Jmf. här också med von Platen a.a. 
44 Wahlenberg, "Biographiskt Utkast", 23-24. Jmf. Palmblad, 161. För begreppet "infusorier", se 
Henderson's Dictionary, 283. Infusoria, infusiorians, "term origi nating in the 19th centu ry for 
microscopic animals such as protozoans and rotifers. Until quite rec ently used to deno te the cilicate 
protozoans, but now no longer in general scientific use". Se även Oxford Concise Dictionary, 237, 
vilken ger en liknande förklaring till begreppet. Ang. dessa m ikroskopiska evertebratphyla protozoa 
och rotifera, se Richard C. Brusca & Gary J. Brusca, Inverterbrates (Sunderland, Mass., 1990), 
kap. 5 och 12. Orde t används dock ännu av dem som håller på med akvarier. 
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naturalhistoriker att bli känd var att upptäcka nya arter vilket gav status. I 
diagnosticerandet, det korrekta identifierandet och beskrivandet av den 
nya artens särskiljande karakteristiska, kunde yngligen excellera i den 
linneanska vetenskapens alla terminologiska subtiliteter.45 Men det gällde 
också att visa att man behärska de andra delar av hantverket. De insamlade 
typexemplaren, det som artbestämmandet baserades på, skulle vara väl 
konserverade, torkade och förvarade så att d e möjligaste mån bevarade de n 
levande växtens färg och form. 

Samtidigt krävde bestämningsarbetet av svåra och kritiska släkten, 
t.ex. halvgräs som starr el ler det hybridvilliga salixsl äktet, samarbete mellan 
botanikerna. Detta gav den unge botanisten en anledning att närma sig de 
ledande kollegerna för att med deras experthjälp kunna bestämma 
besvärliga specimen. Experterna, centralt placerade äldre kollegor 
verksamma t.ex. vid Vetenskapsakademien i Stockholm eller vid 
universitetet i Uppsala, ägde den referenslitteratur som den unge studenten 
själv inte kunde komma åt. De hade också tillgång till herbarier och 
referenssamlingar, innehållande typexemplar, vilka var nödvändiga vid 
bestämningsarbetet av nya arter. De unga vetenskapsmännen behövde 
alltså de äldres stöd både för att få resurser för att kunna genomföra sina 
faltstudier och än mer för att sedan kunna bearbeta sina samlingar. De 
etablerade botanikerna erhöll i samband med bestämningsa rbetet insamlade 
dubbletter till sina herbarier och kunde på så sätt kompletter a sin samlingar 
på ett enkelt och billigt sätt. De slapp därmed att själva genomföra dyrbar a 
och mödosamma fältstudier. 

Sålunda hade båda dessa grupper av naturalhistoriker intresse av et t 
samarbete. Därför bildades helt naturligt allianser och på detta sätt skapades 
livslånga vänskapsband mellan unga lovande forskare som ville ta sig fram i 
karriären och äldre kolleger med inflytande. Den tidigare nämnde Pickston e 
menar att inte bara ålder och position behövde avgöra förhållandet mellan 
de olika grupperna av naturalhistoriker. Museiforskarna eller beställarna 
företrädde vanligen den nya analytiska kunskapstypen medan samlar na i 
falt oftast representerade den äldre linneanska typen.46 

Än så länge arbetade dock Wahlenberg som en god linnean ute i falt. 
Han skildrar också i sin självbiografi 1797 års resa till Wärm land och till 
Transtrandsfjällen. Han studerade då i synnerhet mossvegetationen på 
Klarälvens jordbranter och även på Trandstrandsfjällens sandstensbranter. 
Han hittade på det senare stället en ny mossart, Bryum elongatum, som han 
förärade mosskännaren och ledamoten av Vetenskapsakademien, tillika 
professor bergianum, Olof Swartz. 47 Gåvan var viktig, med denna sällsynta 
mossa som förmedlande länk, knöts kanske den viktigaste kontakten i den 
unge botanistens liv. Wahlenberg skriver sedan i självbiografin erkännsamt 
om "sin blifvande gynnare Swartz, som sedan alltid befordra de både dess 

45 Vilka relativt enkelt kunde inhämtas bl.a. i Carl von Linnés Fundam enta Botanica (1736), sv. 
övers. Valda avhandlingar av Carl von Linné 51 (Ekenäs, 1967). 
46 Se denna avhandlings kap. IH. 
47 Wahlenberg, "Biographiskt Utkast", 24. 
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[Wahlenbergs] kunskaper och resor".48 De båda herrarna förblev vänner 
och korrespondenter fram till Swartz död år 1818. I breven dem emellan 
avhandlas främst botaniska frågor. Wahlenberg rådfrågar kollegan om 
vilken art olika svårbestämda specimen kan tillhöra och gemensamt reder de 
ut saken.49 Som vi senare ska ll se i detta kapitel så kommer Swartz också att 
ständigt stötta sin yngre kollega i kontakterna med Vetenskapsakademien. 

År 1799 reste Wahlenberg till Gotlan d, sedan Linnés dagar i likhet 
med Kvikkjokk ett locus classicus för resande naturalhistoriker. Motivet 
var att studera öns "växtphysiognomi" vilken befanns vara oförmodat 
mager och dominerad av de fula agmyrarna, vars möjlighet er till uppodl ing 
ifrågasättes av Wahlenberg. Han betonar att Gotlands berömda orkidéer i 
själva verket var sällsynta och inte alls präglade öns vegetation vilket Linné 
påstås ha antytt i sin skildring av ön. Wahlenberg skriver därfö r, återigen 
utifrån sitt retrospektiva perspektiv, att: 

De öfriga Orchides liksom andra Orchidae och gottländska utmärktare växter 
äro så sällsynta, att de föga eller intet ingå i landets utseende och således, ehuru 
med en talrik flora, ser dock landet, såsom sagt, rätt mag ert eller fattigt ut och 
således, då Linné undrade huru fo lket kunde dö på Gottland, der sådana biomor 
funnes, så var detta mer en poetisk ingifvelse än grundadt på verkligheten.50 

Kanske detta citat också speglar hur ett nytt botaniskt paradigm, det 
växtgeografiska, så småningom börjat förändra hans sätt att se och beskriva 
det han såg. Linné hade under sin resa främst riktat sitt intresse mot de för 
Sveriges flora nya och tidigare ej kända arterna, dit orkidéerna räknades. 
Wahlenberg intresserade sig mer för det typiska, det som präglade ett 
landskap, och dit hörde på Gotland den dominerande agen. Läser man nu 
Linnés Öländska och Gotländska resa finner man på sina ställen också 
formuleringar i stil med "det man aldrig sett i Sverige".51 

Reseskildringars och resors struktur: Linné och linneanema 

Om man jämförde linneanska reseskildringarna med deras natu ralhi stori ska 
motsvarigheter skrivna under tidigt 1800-tal, så finner man stora likheter 
vad gäller texternas disposition och struktur. Det visar t.ex. en jämförelse av 

48 Ibid., 24. Jmf. Palm blad, 161. 
49 Breven från Wahl enberg till Olof Swartz finns på Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. 
Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm , signum M.S. Swartz. Breven till Wahlenberg från 
Swartz finns i original på Hand skriftsavdelningen, Uppsala Univ ersitetsbibliotek, Signum M.S. 
Wahlenberg G 320 a-f. De har här studerats i de avskrifter som finns på Centrum för 
vetenskapshistoria, med signum MS. Swartz, A 7. De bär titeln "Olof Swar tz. Bref till Göran 
Wahlenberg. 1799-1818. Af skrifter". 
50 Wahlenberg, "Biographiskt Utkast", 24-25. Jmf. Pa lmblad, 162. 
51 Carl von Linné, Öländska och Gotländska resa på Riksens höglovlige Ständers befallning 
förrättad år 1741 med Anmärkningar uti Ekono mien, Naturalhistorien, Antikviteter, etc (1745), 
ed. Carl-Otto von Sydow (Stockholm, 1975). Några exempel på såd ana formuleringar som där ges 
är: "detman aldrig sett i Sverige", 161, "är tillfbrna i Sverige aldrig uppletad", 167, "några i Sverige 
näppligen tillförna seddeörter" och "Var aldrig förrän här funnen i Sverige", 171, "är tillföma aldrig i 
Sverige sedd", 181. 
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Linnés Öländska och Gotländska resa med Wahlenbergs resedagbok från 
den lapska resan företagen år 1800.52 Båda texterna har resedagbokens 
anbefallna geografiskt-kronologiska struktur, där iakttagelse efter 
iakttagelse fogas till vara ndra. Detta att den vetenskapliga blicken flyttas 
från ett objekt till ett annat avspegla s tydligt i textern a. Observationer utan 
egentliga reflektioner, oftast endast binära namnangivelser av växtarter, i 
fallet nya arter ibland utbyggda med diagnoser eller artbeskrivningar enligt 
linneanskt mönster, dominerar i båda dessa texter. 

Observationerna står o ckså för sig själva i texten, de är inte sällan 
tydligt avgränsade från varandra. Linneanerna markerar ofta denna skillnad 
mellan de olika observationerna och de av dem direkt följande 
beskrivningarna, genom att ge varje observation en egen underrubrik. 
Ännu ett exempel på detta kan hä mtas från Linnés gotlandsresa, de citerade 
rubrikerna är för den 30 juni 1741: "Resan, Gästbudet, Säckepipan, 
Rökkulor, Koraller, Bunge Kyrka, Stenar, Resan, Tjärmilerna, Växterna, 
Scutellaria, Ejderdun, Ju-Gås , Grylle, Mås, Kyllej." 53 Ibland leder den ena 
rubriken naturligt över till den andra, som i fallet med gästbudet och 
säckpipan. Ofta finns ingen som helst logisk förbindelse mellan d e olika 
observationerna. Detta förutom den underförstådda att de äger rum p å 
samma plats eller i närheten av varandra och även i direkt anslutning till 
varandra i tiden. Det är i resedagboken rummets och tidens enhet, den 
geografiskt-kronologiska samtidigheten, som förenar alla disparata 
enskildheter. Konstigt nog så förefaller platsen eller rummet inte alls ha 
något förklaringsvärde för linneanen. Företeelserna står isolerade bredvid 
varandra för det iakttagande subjektet och sedan också i texten. 

Orsaken behöver inte endast vara epistemologisk. Te xternas stru ktur, 
med alla underrubriker, avspeglar också de förhållanden under vilka de 
uppkommit. Man skriver om Linnés landskapsresor, vilket egentligen är 
felaktigt. Förutom under den första resan, den som gick till Lappland år 
1732, så reste Linné aldrig ensam. Man kan istället, i likhet med Gunnar 
Eriksson, betrakta honom som ledare för en liten institution som genomför 
en expedition.54 Redan 1734 års dalaresa hade genomförts av en av Linné 
ledd resesocietet, bestående av sju unga studenter, som var och en hade sitt 
speciella ansvarsområde. Deltagarna hade i ett kontrakt tilldelats vissa 
observationsobjekt som enskilt skulle beskrivas och insamlas. Arbetet skulle 
utföras enligt följande modell: 

Ty om praeses såg en by var det icke nödvändigt att alla redo dit, utan blott 
geografen skickades dit. Upptäckte man under vägen en egendomlig sten så fick 
mineralogen, såg man en ovanlig växt eller en märkvärdig insekt botanikern eller 
zoologen stiga av hästen, taga den med sig och på kvällen, vid författandet av 
protokollet, ha den i beredskap jämte uppgift om platsen. Så förfors 

52 Göran Wahlenberg, "Lappska resan år 1800", Uppsala Universitetsbibliotek, 
Handskriftsavdelningen, Göran Wahlenbergs samling, S. 169 a. 
53 Linné Öländska och Gotländska resa, 197-200. Jmf. Margit Abenius, "Allt är viktigt: En 
stil tendens hos Linné," i Linnés språk och stil , 61-62, och Sigurd Fries, "Linnes res edagböcker 
Deras språk och stil i jämförelse med de tryckta reseskildringarnas", i Linnés språk och stil. 
54 Eriksson (1988), 33-34. 
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genomgående, och praeses behövde blott under färden påminna envar vad han 
skulle anteckna i sin dagbok.55 

Samma organisationsmodell, påminnan de om exkursionernas uppläggning, 
tillämpade Linné under sina senare landskap sresor på 1740-talet. Liknande 
formuleringar återkommer också i kontraktet inför öländska och gotländska 
resan år 1741.56 I början till detta aktstycke poängterades det att de 
deltagande studenterna själva fick finansiera sitt resande som de gjorde "för 
sin egen curieuxitet, samt i den intention at här igenom giöra sig mehr 
färdige, förfarne och förståndige wid alt hwad som observeras bör till wårt 
fäderneslands hed er".57 Landskapsresan verkar också ha haft en funktion 
som ett resande seminarium i naturalhistoriska praktiker. 

Linnés syften med detta slags reseorganisation var inte bara 
didaktiskt utan också krasst ekonomiskt, det gällde att effektivisera 
resandet så mycket som möjligt. En enda person skulle inte kunna göra alla 
de enskilda observationer och insamlingar som måste företas. Specialisering 
var nödvändig och i 1741 års kontrakt står det att deltagarna skall 
"observera dageligen uti sit alt hwad förekomm er, det om aftonen upgifwa 
till protocolls, at alla må få där af dehl, då det in actis inflyter, och altså 
många händer giöra det ej en enda mächtig woro".58 Linné är, som citatet 
från 1734 års kontrakt också visar, inte bar a läraren och exp editionsledaren 
utan också redaktören för den gemensamma dagboken. Den verkar föras 
enligt den i apodemiken föreskrivna tvåboksmodellen. Men med den 
viktiga skillnaden att annotationerna på själva platsen görs av studenterna 
medan sammanställandet på kvällen leds av Linné under närmast 
seminarieliknande former. Det står också i 1741 års kontrakt att alla skulle få 
ta del av dagens skördar. Kan detta syfta på e n ömsesidig utvärdering av 
kollegornas bidrag? Knappast. Det var ju Linné som bestämde vad som var 
förtjänt att föras in i den gemensamma dagboken, han var reda ktören.59 

Detta förfarande betyder också att ingen hade ansvaret för helheten 
på en plats då resedeltagarna koncentrerade sig på sina naturalhistoriska 
subdiscipliner. Ingen bekymrade sig därför över förhållanden mellan 
företeelserna på en och samma plats, då studenternas vetenskapliga blick på 
förhand var inr iktad på den egna specialiteten, t.ex. mineralogi. Blicken var 
styrd mot enskildheter och inte mot samband. Skulle då de publicerade 
resedagböckema sett annorlunda ut om en enda person, t.ex. Linné själv, 
stått för beskrivandet oc h insamlandet? Dagboken från den på egen hand 
genomförda lapplandsresan ger inte någ ot stöd för ett sådant antagande. 
Den och andra linneanska ensamresenärers reseverk är till förväxling lika 
och påminner också om landskapsresornas dagböcker. De t enda som verkar 
inträffa då endast en person genomfört en resa är att observationerna blir 
färre till antalet. Först under kommande sekels storskaliga vetenskapliga 

55 Linné (1953), 160. 
56 Thore Magnus Fries, Linné, I, Bil XIV, 41-42. 
57 Ibid., 41. 
58 Ibid., 41. Jmf. ävenlik alydandeformulering, 42. 
59 Sigurd Fries, 111-116. 
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expeditioner, vilka inte sällan avrap porterades i vidlyftiga mångbandsverk, 
blev det vanligt att också skrivarbetet delades upp mellan deltagarna. Detta 
gav då självklart utrymme för att presentera mycket mera fakta från resan. 

Varför skall deltagarna i resan ändå g e uppgifter om platsen för sina 
fynd? Detta antyds i citatet från 1734 års kontra kt ovan, specimen skulle 
medföras "jämte uppgift om platsen".601 Linnés introduktion till botaniken, 
Fundamenta botanica (1736), anges apropå arternas särtecken eller 
differentiae att: "Växtplatsen ger icke några bestämda arter." 61 Men under 
rubriken beskrivningar (adumbrationes) står det i samma arbete att 
växtställen tillhör det som skall ingå i en beskrivning, sedan preciseras detta 
i två botaniska aforism er: "334. Naturliga växtställen äro i stort sett av tre 
slag, allmänna, alpina och marina, vilkas arter äro olika. 335. Tiden för 
växande, blomning o ch fruktsättning bör aldrig an givas utan uppgift om 
växtplats samt höjd över havet (elevatio)".62 Här ges det vetenskapliga 
syftet med angivande av växtplats, det ingår som en föreskriven del av 
beskrivningen och har ett eget förklaringsvärde, t.ex. i förståelsen av 
växtens livscykel som var viktig även för de morfologiska 
undersökningarna. 

Men ett annat syfte kan vara a tt Linné vill att and ra resenä rer utifrån 
dessa uppgifter skall kunna kontrollera om observationen är riktig. Det 
betyder att den ambitiöse skeptikern ges möjligheten att själv resa till d e 
platser där de arter som anförs i reseberättelser och fiorar fanns att 
observera. Att noga uppge orten för iakttagelsen för att möjliggöra 
falsifiering gäller i än högre utsträckning för de företeelser som inte kunde 
samlas in och hemföras. Det gäller t.ex. beskrivningar av ovanliga 
geologiska förhållanden. Uppgifter om den exakta platsen var också av vikt 
då det gällde ekonomiskt intressanta naturalier såsom färggräs eller 
mineraler. Syftet med landskapsresorna var ju att finna sådant ute i riket. 

Linneanernaoch växtgeografin 

Kan ändå själva platsen och dess förhållanden av andra orsaker vara av 
intresse för en linnean? Finns det överhuvudtaget något som kan kallas 
växtgeografi hos Linné? Frågorna är inte lätta att besvara. Som alltid beror 
detta på hur man def inierar begreppet växtgeografi. Det är lätt att göra sig 
skyldig till anakronismen Om ma n håller sig till Alexander von Humboldts 
breda uppfattning av allt vad växtgeografin idealt borde inrymma måste 
man besvara frågan med ett nej. 

Men det är möjligt att finna växtgeografiska inslag eller snarare 
växtgeografiskt brukbara uppgifter i de linneanska reseverken. I de 
aforismer som anförs från Fundamenta botanica ovan anges ju att platsen 
skulle anges i beskrivningen och dessutom antyds där en indelning av 
växterna i tre universellt förekommande ståndorter: allmän, alpin och 

60 Linné (1953), 160. 
61 Linné (1967), 26. 
62 Ibid., 31. 
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maritim. I ett av sina mindre kända verk, Stationes plantarum (1754), 
placerade Linné in vårt lands växter utifrån ett schema med sex olika 
nationella biotoper eller ståndorter: vatten, ijäll, skugga, fält, berg, och 
organismer. Linné delade i samm a verk även in världen i fyra klimatzoner 
och hävdade att höjden över havet var en viktig faktor som tillsamm as med 
latituden bestämde zonernas utsträckning. Han menade att dessa zoner, 
oberoende av var de låg, hyste, eller än viktigare kunde hysa, samma arter. 
Denna övertygelse låg till grund för hans planer vid samma tid på att odla 
upp de svenska fjällen med importerade alpväxter.631 inledningen till Flora 
Lapponica (1737) finns en indelning av den nordliga regionen i olika 
distrikt eller växtzoner, biotopbestämda men också reellt existerande 
geografiska enheter. Någon egentlig växtgeografisk teori finns ändå inte 
hos Linné. Gunnar Eriksson menar att han bara anknyter till en floristisk 
tradition som går tillbaka till Aristoteles och som främst intress erar sig för 
jordmåner och klimat i fall de kan påverka den enskilda växtens utseende, 
t.ex då de ger upphov till lokala variteter av en art. 64 

Linnés egna resedagböcker innehåller naturligtvis en mängd 
växtgeografiska uppgifter. Enligt den linneanska beskrivningsm allen anges 
ju för alla växter platserna där de påträffats. I förordet till öländska- och 
gotländska resan (1745) skriver Linné att han även angett vilka växter som 
trivdes på den torras te och magraste jorden och de växter som indiker ar att 
ängen består av kalljord.65 Även i västgötaresan (1747) och skånska resan 
(1751) vimlar det av uppgifter som kan ge en uppfattning om olika platsers 
växtliv. Dock är det aldrig växtlivet i sig, eller de lokala växtaggregaten 
eller växtsamhällena, som är det intressanta undersökningsobjektet Blicken 
är istället ständigt riktad mot enskilda avvikande specimen. Linné skriver 
också i företalet till västgötaresan: "Alltså har jag med flit nedtecknat i 
denna resa, vad sällsamma stenarter, vad märkvärdiga växter, vad 
besynnerliga djur jag sett på resan."66 I förorde t till skåneres an säger han 
sig ha:"beskrivit vad jag sett, allt på sin egn a ställen, och det så kort och 
tydeligt, som mig möjeligt vari t. Jag har sökt upp allt, vad jag föreställt mig 
nu, eller framdeles kunnat gagna mitt fädernesland".67 Platsen ange s alltså 
här främst av utilistiska skäl , för att nyttigheterna skall kun na återfinnas. 

63 Om Linnés planer, se Sörlin (1988), 42-43. 
64 Carl von Linné, Flora Lapponica (1737), sv. övers., i Skrifter af Carl von Linné utgifiia af 
Kungl. Svenska Vetenskapsakademien I (Upps ala, 1905), 6-13. Eriksson (1969), 231-233. Dock 
har Rutger Sernander och G. E. du Rietz behandlat några av Linnés m er konkreta växtgeografiska 
insatser. Se Sernander,"I Linnés fotspår", i Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift 1921, i synnerhet 
54-55, och idem, "Linné och den sydsvenska gran skogsgränsen", i Svenska Linné-Sällskapets 
Årsskrift 1939, 99-100. Se också du Rietz, "Linné som fjällväxtgeograf', i Svenska Linné-
Sällskapets Årsskrift 1942. 
65 Linné, Öländska och Gotländska resa, 10. 
66 Carl Linnaei (von Linné), Västgöta-Resa på Riksen s höglovlige Ständers befa llning förrättad år 
1746 med Anmä rkningar uti Ekonomien, Naturalkunnogheten, Antikvit eter, Invånares Seder och 
levnadssätt (1745), eds. Sigurd Fries & Lars-Erik Edlund (Stockholm, 1978), 8. 
67 Carl Lin naei (von Linné), Skånska Resa på Höga Öve rhetens befallning förrättad år 1749 med 
Rön och Anmärkningar uti Ekonomien, Naturalier, Antikviteter, Seder, Levnadssätt (1751), ed 
Carl-Otto von Sydow (Stockholm, 1975), 10. 
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Hur var det då med Linnés lärjungar, de resande apostlarna som de 
har kallats? Ett praktexempel på linneansk utilism ges av lärjungen Pehr 
Kalm. Hans resor i Nordamerika genomfördes i syftet att hemföra nyttiga 
växter som skulle kunna acklimatiseras i Sverige. Det betydde att 
växtgeografiska uppgifter var av yttersta intresse för Kalm. Det gällde att 
lära sig så mycket som möjligt om mullbärsträdets växtförhållanden på 
platsen för att kunna finna motsvarande förhållanden i hemlandet. En 
läsning av Kalms resedagböcker visar också att han ägnar växt geografiska 
iakttagelser ett betydande utrymme. Dock är det så gott som alltid enstaka 
arters utbredning och växtförhållanden han intresserar sig för. Endast vid 
något tillfalle redogör han för en regions typiska växtliv. Det är alltså inte 
platsen i sig som han ger uppgifter om.68 

Hur är det med andra linneaner? Gunnar Eriksson har hävdat att 
Petrus Forsskål hade ett intresse för växtgeografi. I sin egyptiska flora 
skriver han om nedre Egyptens topografi, geologi och klimatiska 
förhållanden. Områdets växtgeografiska villkor görs begripliga genom att 
de kontrasteras mot de mer bekanta förhållandena i Norden.69 Fredric 
Hasselquist,som också reste i Orienten, ger en del växtgeografiska uppgifter 
i sin reseskildrin g. Det gör han genom att på flera ställen redogöra för vad 
som växer allmänt i Egypten, varpå de ssa allmänna eller typiska växtarter 
räknas upp.70 Till reseskildringen är också bifogad en Historia naturalis 
palestinœ där den sedvanliga systematiska förteckningen av naturalier 
kompletteras av en lista där det för några orter i Palestina räkna s upp där 
observerade naturalier. Dessa platser är alltså för ovanlighetens skull de 
egentliga undersökningsobjekten.71 

Pehr Osbeck skriver i förordet till sin ostindiska reseskildring: 
"Örternas naturliga rum,antingen de wäxa på Slätter eller i Skugga, på hög-
eller sidländt jordmån, o. s.w. har jag nämt, såsom en nödvändig Wettenskap 
för Trädgårdsmästare och andra, som plantera främmande wäxter i sina 
Trägårdar, och utom hwilken all möda och omkostnad ofta fåfängt 
anwändes."72 Detta är helt i enlighet med Linnés utilistiska syn på vad 
platsangivelserna var tillför. I likhet med kollegorna så ger Osbeck också en 
del mer allmänna växtgeografiska uppgifter.73 

Även Anders Sparrman gav växtgeografi skt brukbara uppgifter i 
sina verk. I sin resedagbok anger han för de växter som han samlade vid 

68 Far Eliasson, "Pehr Kalm's North American Journey Revisited", opublicerad uppsats, 
Institutionen för id éhistoria, Umeå Universite t, 1993. Se även idem, "Pehr Kalm - den nyttige, 
ekonomiske och vetenskaplige resenären", i Småskrifter utgivna av Bohusläns Museum och 
Bohusläns Hembygdsförbund, 34 (Uddevalla, 1992). 
69Eriksson (1969), 255-256. 
70FredricHasselquist, Iter Palœstinum eller Resa til Heliga landet, förättad ifrån år 1749 til 1752, 
med Beskrifningar, Rön och Anmär kningar, öjver de märkvärdigaste naturalier (1757), facsimile 
(Stockholm, 1969), 100, 117, 138-139. 
71 Ibid., 511-520. 
72 Pehr Osbeck, Dagbok öfwer en Ostindisk Resa åren 1750, 7757, 1752, med Anmärkningar uti 
Naturkunnigheten, främmande Folkslags Språk, Seder, Hushållning, m.m. (1757), facsimile 
(Stockholm, 1969), förordet "Günstige läsare", opag. 
73 Ibid., 38-48, 56-57, 60-61 och 203-206. 
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Bay Falso, i den sydafrikanska Kapprovinsen, de ståndorter på vilka de 
växte. Hans beteckningar för ståndorterna ansluter till Linnés schematiska 
indelning i Stationes plantarum. Men Sparrman kommer sedan med en mer 
genomtänkt växtgeografisk reflektion i anslutning till denna redogörelse: 

Af de dels bekanta, dels aldeles nya växter, h vilka träffades på detta ställe, voro 
en del mindre allmänna, en del sedan aldrig mer till finnandes på de övriga 
ställen, som jag besökte i Africa. Hvarje district har alltid något särskildt [...] 
Örtkännare böra derföre här icke vänta växternas nogare uppräknande, som 
blefve alltför vidlyftigt, utan nöja sig att ge nom det anförde, liksom i hast och 
som på långt håll, göra sig en någorlunda målning af landet såsom, med dess 
mäst förekommande örter och träd beväxt, på olika ställen och årstider.74 

Här finns en reell växtgeogra fisk tanke om hur ett område skulle kunna 
beskrivas på ett helt nytt sätt. Det skulle ske på det viset att resenären 
skulle skissera ett panorama över ett område genom att endast ange de 
vanligaste eller mest typiska växerna på en plats. Dock är detta citat det 
enda i hans vidlyftiga arbete som rymmer en sådan till synes progressiv 
tanke. 

Som framgår av exemplen ovan finns det få växtgeografiska inslag 
hos Linné och hans resande apostlar. Kanske var orsaken till detta att 
skolningen i det förhärskande artcentrerade paradigmet gjorde det näst intil l 
omöjligt för linneanen att samtidigt observera enskilda arter och 
växtgeografiska helheter. Möjligen hade linneanerna letts in på sådana 
tankar om de oftare rest i bergsområd en där det förefaller vara enklare att 
placera in arterna i ett slags naturliga växtzoner vilka också är tydligt 
åskådliga. Linné själv gör ju faktiskt en indelning av de lapska fjällen i olika 
växtregioner. Wahlenberg och Humboldt formulerade sina växtgeografi ska 
föreställningar i samband med resor i berg sregioner. Själva resrutten kan ha 
en viss betydelse för att växtgeografiska resonemang skall kunna uppstå. 

Wahlenberg som resedagboksförfattare 

Åter till Wahlenbergs opublicerade resedagböcker vilka till strukturen 
påminner mycket om linneanernas De är förstås ge ografiskt-kronologiskt 
uppbyggda, för var dag antecknas allt som uppfattats som intressant. Det är 
svårt att säkert kunna avgöra om raderna i hans handskrivna resedagböcker 
är direkt nedkastade på platsen, i anknytning till fyndet, som de apodemiska 
rekommendationerna föreskrev. Mycket tyder på att Wahlenberg brukade 
sig av den vanliga tvåboksmetoden. Resedagböckernas anteckningar har 
då gjorts på kvällarna, utifrån lösa blad eller en kladd som förts under 
dagen. Flera omständigheter tyder på detta. Dels är det ofta stora 
skiftningar i färgen på det bläck som använts under olika dagar . Detta tyder 
enligt min mening på att anteckningarna för respektive dag visserligen har 

74Anders Sparrman, Resa til God a Hopps - Udden, Södra Pol - kretsen och omkring Jordklotet 
samt till Hottentott - och Coffer - Landen, åren 1772-76, I-III (1783-1818), facsimile (Stockholm, 
1968), 1,35. 
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skrivits i ett enda svep på kvällen, men under olika dagar, troligen utifrån en 
förlaga av något slag. Dels förekommer någon gång formuleringar i 
dagböckerna, som "[...] öfverse mina annotationer", vilket kan tyda på 
detta.75 

Primännaterialet, dvs själva resedagböckerna, ser likarta t ut då man 
jämför linneanernas alster med Wahlenbergs. Påståendet att de reser på 
olika sätt och intresserar sig för olika saker bygger inte minst på skillnader i 
graden av bearbetning av de opublicerade resedagböckerna inför 
publicering. Den linneanska publikationsmodellen skall här få illusteras av 
Pehr Kalms En resa til Norra America (1753-61). Kalms publicerade 
reseskildring framstår för läsaren som om den faktiskt var den ursprungliga 
resedagboken förd under resan. Den illusionsskapande geografiskt-
kronologiska strukturen är bibehållen och stora delar av innehållet och 
även många av formuleringarna ligger mycket nära reseanteckningarna. Det 
kan man lätt förvissa sig om efter en jämförelse av den på 1700-talet tryckta 
reseskildringen med den i våra dagar utgivna resedagboken, Resejournal 
öfver resan till norra Amerika (1966-1988).76 Språket har setts över och 
uppgifter från annan litteratur har infogats i den publicerade 
reseskildringen. De reflektioner som enligt apodemikens förskrifter lagts i 
direkt anslutning till observationerna utgörs inte sällan av läsefrukter ur 
sekundärlitteraturen. De har ibland också ett visst underhållningsvärde. 
Kalms reseskildring verkar i första hand vara riktad till d en intresserade 
allmänheten. Den är därför utformad utifrån 1700-talets krav på sådan 
litteratur, den skulle kombinera resegenrens viktigaste uppgifter - att 
samtidigt upplysa och underhålla.77 

Linnés egna publicerade reseböcker över landskapsresorna utgör 
andra exempel på sådan litte ratur, och som vi minns från apodemikkapitlet, 
så angav han dem som förebilder för yngre resenärer. Ofta, men inte alltid, 
kompletterade linneanema den populärt hållna reseskildringen med mer 
strikt vetenskapliga alster, skrivna på latin och riktade till kollegor. I 
samband med bearbetningen av reseanteckningarna bröts ofta de många 
naturalhistoriska beskrivningarna ut och publicerades i separata floror. 
Floran kompletterades inte sällan o ckså av små uppsatser som beskrev 
enskilda fynd av nya arter. 

Wahlenberg som linneansk praktiker och publicist: Floristik och 
växtmonografier 

Wahlenberg nu inga resedagböcker såsom linne anema gärna gjorde. Han 
verkar inte ha haft några ambi tioner att publicera sig i den formen för den 
läsande allmänheten. För honom verkar resedagböckerna endast ha 
fungerat som ett slags faktaupplag, användbara i samband med skrivandet 

75Wahlenberg, "Lappska resan år 1800", 54. 
76Pehr Kalm, Resejournal öfver resan till norra Amerika I-IV, Skrifter utgivna av Svenska 
Litteratursällskapet i Finland (Helsingfors, 1966-1988). 
77 Se Batten a.a. 
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av specialiserade vetenskapliga verk. Den viktigaste uppgiften för honom 
verkar ha varit författandet av regionala o ch nationella floror. Flororna med 
sina långa växtgeografiska inledningar utgör hans kvantitativt och 
kvalitativt viktigaste arbeten. Det är uppenbart att Wahlenbergs större 
floror, utgivna på 1810- och 20-talen, bygger på flera källor . De viktigaste 
och säkraste var de egna iakttagelser han gjort under resor na, de var ju mer 
eller mindre direkt nedtecknade i dagböckerna i anslutning till 
observationen. Inte sällan upprepa de han flera gånger samma restur för att 
kontrollera om de först gjorda iakttagelserna var korrekta. Mindre säkra 
källor var lokala informanters uppgifter och minst pålitliga var äldre 
lokalfloror och nationella floror, vars uppgifter om växtplatser ofta 
ifrågasattes av Wahlenberg. Alla dessa källor kunde dock korrigeras efter 
att Wahlenberg själv rest på platsen och jämfört de egna observationerna 
med florornas uppgifter.78 

Men Wahlenberg nyttjade också andra genrer för att redogöra för 
resultaten från sina vetenskapliga resor. En etablerad genre som han 
brukade sig av var den botaniska avhandlingen. När det gäller 
Wahlenbergs lapplandsresor, så presenteras allra först delar av det botaniska 
stoffet redan år 1802 i en genomgång av starrsläktet (Ca rex). Uppsatsen 
visar väl den metod han brukat för att skriva ihop denna förteckning. Han 
bygger delvis sin genomgång av carexarterna på vad äldre författare skrivit; 
deras skrifter har g ett honom kunskaper om de vanligaste arterna inom 
släktet. Men det var inte den enda informationskällan: "Tid efter annan har 
jag sedermera haft tìlfalle granska många sällsynta och besynnerliga species 
dem jag dels sjelf under mina resor påfunnit, de ls gynnad af mina Lärare i 
synnnerhet professorerna Thunberg och Svarts, haft tilfälle uti deras stora 
samlingar att noga undersöka."79 Hans metod var alltså att kombinera 
direkta observationer under resor med observation er i herbarier av torkade 
specimen. 

Halvgräset starr var väl valt, det tillhör de besvärliga släktena, 
sålunda ett utmärkt objekt för en ung botaniker att visa upp sitt 
hantverkskunnande på. Det är dessutom ett mycket stort släkte, det största i 
vår flora, det omfattar idag 114 arter växande i Norden anger Mossberg, 
Stenberg & Eriksson i Den nordiska floran (1992).80 Wahlenbergs 
genomgång av släktet avslutas med en förteckning som lymmer hela 142 
arter, av dem växde 62 arter vilt i Sverige.81 Wahlenberg skriver i 
inledningen till sin starru ppsats att Linné själv inte hade haft tid att ta itu 
med detta släkte då han var fullt upptagen med att artbestämma en stor 
mängd av ansenligare och märkvärdigare växter från världens alla hörn. 

78 Exempel på ett sådan kritik finns i Göran Wahlenberg, "Utkast till Gotlands Hora", i Kongl. 
Vetenskapsakademiens Nya Handlingar 1805-1806, passim. 
79 Göran Wahlenberg, "Inledning til Caricografin", i Kongl. Vetenskapsacademiens Nya 
Handlingar 1802-1803. 
80 Bo Mossberg, Lennart Stenberg & Staffan Ericss on, Den nordiska floran (Stockholm, 1992), 
610-642. Linné har endast 26 arter växande i Sverige i andra editionen (1755) av sin Flora Svecica 
(1745),häri sv. övers. (Stockholm,1986) , 285-294. 
81 Wahlenberg (1802-1803), förteckningen "Species Caiicum", 138-166. 
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Detta trots att L inné bodde i ett land som kanske hyste det största antalet 
arter av starrsläktet i världen, om man nu får tro Wahlenberg.82  

Formuleringarna andas ändå den i tiden obligatoriska vördnaden för Linné, 
bestämmandet av starrarterna ses av Wahlenberg som ett ringa 
kompleterande bidrag t ill Mästarens taxonomiska livsverk. 

Låt oss nu närmare studera den linneanska praktiken i Wahlenbergs 
tappning. För honom var det av yttersta vikt att själv få en god kännedom 
om starrväxtemas enskilda delar för att kunna identifiera d e differentia 
specifica som skilde de olika arterna åt. Med differentia specifica skall 
förstås de synliga kännemärken som skilde e n art från en annan.83 Detta 
krävde att Wahlenberg med egna ögon såg alla arter och variteter som han 
kunde komma åt. Först efter dessa observationer kunde han upprätta en 
egen exakt starrterminologi vilken kunde nyttjas i beskrivningen av 
släktets arter. Detta eftersom: "De vid växters beskrivande i allmänhet 
brukliga konstord äro vid fiere enskilta Classer aldeles ej tilräckliga. Detta är 
äfven händelsen med Starrarterna."84 Helt enligt den linneanska meto den 
beskriver Wahlenberg därför växternas utseende från rötterna över de 
andra essentiella växtdelarna utifrån de olika morfologiska grundformer som 
släktet rymmer. För att underlätta för andra botaniker, som vill göra 
starrobservationer i falt, presenterar han grundformerna i en illustration 
bifogad till avhandlingen, de n kan brukas som ett slags bestämningsnyckel 
Den visar sådana vedertagna linneanska morfologiska detaljer som olika 
bladformer, tvärsnitt av strå na osv. 85 

Även locus, dvs. växt- och fyndplats, anges av Wahlenberg i 
överensstämmelse med den linneanska normen för systematiska 
artförteckningar. Vad gäller de svenska starrarterna har Wahlenberg 
antagligen utgått från Linnés Stationes plantarum. Om man studerar 
förteckningen över starrarterna finner man därför för de allra flesta arterna 
uppgifter om "hab", förkortningen för det latinska habitat eller växtplats. 
Det står t.ex. "hab in subalpinis Lapponiae" eller "hab in Sveciae 
temporalis & c. partis subhumidis".86 Dessa formuleringar visar att 
Wahlenberg möjligen redan här utarbetat ett slags provisorisk indelning a v 
den svenska vegetationen i olika växtgeografiska zoner. 

Var då växtgeografin för Wahlenberg endast detsamma som en 
sammanställning av de uppgifter om habitat som oftast fanns angivna i 
systematiska artförteckningar? Uppgifter som också var obligatoriska i 
tidens många regionala och nationella floror. Ellerinnebär det nyskapande i 
denna botaniska subdisciplin iställe t att det var platsens typiska vegetation, 
eller med andra ord växterna i aggregerad form, som var det intressanta 
studieobjektet och inte arterna i sig? Ambitionen var inte längre bara att 
beskriva hur det såg ut på en plats. Samtidigt skulle man försöka förklara 
varför en viss vegetation hade sin alldeles egna karaktär på just denna plats. 

82 Ibid., 225. 
83 Eriksson (1969), 206-10, och Linné (1967). 
84 Wahlenberg (1802-1803), 228. 
85 Idem, tab IV. Jmf. Linné (1967), 10-16. 
86 Wahlenberg (1802-1803), 139. 
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Det här var definitivt något nytt som tillkommit kring sekelskiftet 1800. Vi 
skall återkomma till dessa frågor inom kort. 

Från specimenjägare till växtgeograf 

Wahlenbergs syfte med resorna var alltid i första hand floristiskt, att 
inventera olika regioners växtlighet för att sedan kunna publicera sina 
observationer i en flora. Men det fanns hos honom en motsättning mellan 
inriktningen på det nya, det tidig are osedda, och intresset för det typiska på 
en lokal. I likhet med linneanerna var han inställd på att finna och samla 
noviteter. Om detta tidstypiska samlande av nya arter vittnar de 
opublicerade resedagböckerna. I dem finner man ibland ett latinskt binärt 
artnamn med ett frågetecken efter. Det har jag tolkat så att identifikationen 
av arten varit osäker och inte kunnat avgöras på platsen, vid den tidpunkt 
då det föreslagna artnamnet skrevs ned. Orsaken till dessa svårigheter vid 
bestämningen var att lämpligt jämförelsematerial saknades i falt, antingen då 
i form av floror eller her bariematerial. Namnet med frågetecken efter får då 
ses som en provisorisk artidentifikation. Några exempel: I Kwalvik i N orge 
hittas under resan år 1800 något som antas vara en Tussilago Spuria?1  

Under samma dag påträffade Wahlenberg:"[...] många ganska sällsynta 
carices på hvilka jag ännu ej känner något namn [...]".88 Några dagar senare 
avslutas en uppräckning av växter med: "[...] samt Carex canescens och 
leporina?"89 Förfarandet är väl känt från den samtida natural historien och 
helt i enlighet med de linneanska principerna för artidentifiering. Ingen 
tveksamhet fick råda i sa mband med detta arbete , var det ej möjligt att göra 
en säker identifikation i fält fick man ta med sig konserverade specimen hem 
för senare artbestämning. 

Men Wahlenberg nöjde sig inte bara med att finna nyheter. Han 
hade även ett annat syfte med sitt botaniserande. Detta vittnar hans 
opublicerade resedagböcker om. Det är i de ssa anteckningsböcker vanligt 
med verbala graderingar av olika arters förekomst på en plats. Sådant 
förekommer också i de linneanska resedagböckerna och kan ses som en 
vedertagen praxis. Wahlenberg kan såled es bruka kvantitativa uttryck om 
enskilda växtarters närvaro på en lokal som t. ex, "allestädes sparsamt", " i 
stor myckenhet", "i största myckenhet", "ej allmän", "något allmän", 
"ganska sparsamt", "allmänt", "på et enda ställe", "på få ställen", "på et 
ställe sparsamt" och "ymnig".90 Alla dessa omskrivningar nyttjar 
Wahlenberg under resan år 1 800 vid beskrivningen av vegetationen på 
berget Norrbyknöl i Medelpad. Lokalen var i likhet med Kvikkjokk en 

87 Idem, "Lappska resan år 1800", 52. Antagligen dagen s Pesatites spurius eller Spju tskråp, se 
Mossberg et al., 465. 
88 Wahlenberg "Lappska resan år 1800", 52. 
89 Ibid., 58, även carex leporina, 69. Växterna är dagens gråstarr respektive harstarr, se Mossberg et 
al., 616, 618. 
90 Wahlenberg, "Lappska resan år 1800", 8-10. 
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välkänd lokal i botaniska kretsar och redan Linné hade besökt platsen 
under sin lapplandsresa år 1732.91 

Wahlenberg beskriver också längre fram under resan det allt sedan 
Olof Rudbecks d.y:s resa år 1695 bekanta Skuleberget. I beskrivningen av 
bergets vegetation brukar han liknande uttry ck: "här och där i ymnighet", 
"almän", "sällsyntare", "ej ymnig", "syntes här fiere", "ymnigt vid 
bergfoten och klipporna".92 De här i mitt tycke föga exakta 
formuleringarna nyttjade han alltså för att kunna gradera o lika växtarters 
förekomst på vissa platser. Liknande ordalydelser återfinns i hans första 
publicerade flora, Utkast till Gottlands Flora. 93 

Man kan fråga sig varför dessa ortsangivelser var nödvändiga? Står 
de där bara för att framtida specimenjägare skall kunna besöka dessa lokaler 
om de är på jak t efter någ on speciell växt? Eller skall skeptiska läsare via 
dessa uppgifter ges möjligheten att pröva Wahlenbergs påståenden? Är 
syftet att i utilis tisk anda bidra till ekonomin? Jag tror a tt avsikten även kan 
vara en helt annan. Följande exempel skall få illustera det. 

Den 11 juli år 1800 bestiger Wahlenberg det norska Lyngenfjället 
Han skriver i sin resedagbok: "Efter en stunds gående kom jag til en 
bergssida som war rätt blomsterrik och hwars växter jag föresatte mig att 
noga upteckna emedan jag aldrig förr warit så högt på något fjäll."94 

Växtlivet på denna höjd var alltså intressan t för honom och i dagboken 
presenteras en växtförteckning på omkring 30 arter från området.95  

Wahlenberg vandrar vidare på dessa höjder, samlar och beskriver. Efter att 
ha nått ännu en höjdkam där endast några lichener (mossor) växte skriver 
han: "Dessa woro de enda som uthärdade på dena höga brant på hwilken 
alla de öfriga vägrade att växa. Jag föresatte mig nu att upteckna de växter 
jag vid nedgåendet först råkade och således gradwis mäst uthärdade 
högden."96 

Wahlenberg skulle alltså nu genomföra en växtgeografi sk studie 
över de olika vegetationstyper han stötte på under sin vandring nedför 
berget. För varje art anger han noggrant på vilken plats oc h under vilka 
förhållanden den växer, inte minst geologiska omständigheter 
uppmärksammas. Denna växtgeografiskt deskriptiva studie kompletteras i 
dagboken av en vanlig floristisk artförteckning, en Florula Lyngensis. Men 
också denna traditionella artförteckning kunde tjäna den växtgeografiska 
undersökningen. Wahlenberg anger i floran efter artnamnet frekvensen och 
ibland också lokalen med följande begrepp: "allestädes", "flerstädes", "ej 
synts på norska sidan", "passim" [här och där], "ubique" [överallt], 

91 Ibid., 8-10. Jmf. Car l Linneaus, Iter Lapponicum dei gratia institution 1732, Sumptibus Regice 
Societatis Literarice et Scientarium ad Historiam Naturalem Laponiœ Dilucidandvm Instructu m 
qvoad Lapides, Terras, Aqvas, Herbas, Arbores, Gramina, Muscos, Qyadrupedia, Aves, Pisces 
et Insecta imo HominiumMorbos, Salutes, Dic etam, Mores, Vivendique Rationem, sv. övers., eds . 
Magnus von Platen & Carl-Otto von Sydow (Stockholm, 1957), 20-23. 
92 Wahlenberg, "Lappska resan år 1800", 12. 
93 Wahlenberg (1805), 111-134. 
94 Wahlenberg, "Lappska resan år 1800", 59. 
95 Ibid., 59. 
96 Ibid., 60. 
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"varius" [skiftande], "copiose" [i överflöd], "parce" [sparsamt], "pluvibus 
locis" [på regniga ställen], "in littor" [på stranden], "2ne stycken" och "i 
myckenhet".97 Direkt efter flora n står följ ande kommentar: "Härvid förstås, 
att då intet är ditsatt så menas att wäxten är rätt allmän. Detta upp tecknade 
jag för att vidare fortsätta denna Flora Nordlandica i Tromsöe dels ock för 
att se olikheterna mellan Lyngen och Tromsöe, som jag redan ärfarit vara 
betydlig."98 

Syftet med lyngenfloran var tydligen inte minst att ha den som 
jämförelsematerial inför en kommande studie av Tromsöområdets 
vegetation. Det innebär att den växtgeografiska undersökningen verkar 
vara överordnad det sedvanliga linneanska artbeskrivandet. Wahlenberg 
vidgar här den naturalhistoriska resepraktiken till att omfatta även 
växtgeografiska problem. Ej endast arterna i sig är av intresse utan även de 
platser som de växer på och då i synnerhet dessa platsers botaniska 
förhållanden jämförda med varandra. 

Inte minst anmärkningsvärt är att Wahlenberg kan skriva om någ on 
art att den sågs helt oförmodat på en plats. Ett exempel är när han under 
samma resa, i Kwalvik vid norska atlantkusten, säger sig finna "längre up 
helt oförmodat Bartramia latifolia, i myckenhet". 99 Jag finner denna utsaga 
mycket intressant. Den kan tyda på att Wahlenberg läser landskapet på ett 
för tiden nydanande sätt. Utifrån en plats eller ett landskaps allmänna 
utseende förväntar sig nämligen Wahlenberg att observera vissa arter. Det 
beror i synnerhet på hans växtgeografiska angreppssätt. Om man kände till 
ett landskaps höjd över havet, den kanske viktigaste, men inte enda, faktorn 
som bestämde lokalklimatet och växtlivet, så kunde man i förväg ana sig till 
vilka arter som kunde trivas d är. Det var dock endast exkursioner och resor 
som kunde ge botanikern de mångbottnade erfarenheter som be hövdes för 
att han skulle kunna läsa o ch tyda landskapen o ch deras veget ation. Detta 
kan mycket väl förstås som inlärandet av en prakt ik, det rör sig om e tt slags 
"tyst kunskap" eller erfarenhet, som resandet gav. 

I sin Flora Lapponica (1812) delade Wahlenberg senare in det 
lappländska landskapet i ett flertal växtgeografiska zoner, där varje zon 
eller region gavs en bestämd indikatorart. Indika torarten var då den art som 
var karakteristisk för en viss region, som dominerade numerärt i en biotop 
och därigenom s.a.s. bestämde växtvillkoren för det övriga växtlivet. 
Förekomsten av en indikatorart indikerade att vissa miljöfaktorer, dvs 
växtvillkor, var för handen i det område i vilket arten var utbredd. 100 Detta 
medan de linneanska characteres eller, mer bestämt, antal, form, storlek och 
läge på en enskild växts fruktifikationsdelar, indikerade släktet o ch sedan 

97 Ibid., 60-61, artförteckningen, 63-64. 
98 Ibid., 64. 
99 Ibid., 53. Bartramia är en mossa. 
100 För begreppet indikatorart, se Henderson's Dictionary, 281. Indicator species: "Species 
characteristic of climate, soil and other conditions in a particular region or habitat; the domi nant 
species in a biotype; species whose disappearance or disturbance gives early warning of the 
degradiation of an ecosystem." Se även Oxford Concise Dictionary, 236, Indicator species: "A 
species that is of narrow ecological amplitude with respect to one or more environmental factors an d 
that is, when present, indicative of a particular environmental condition or set of conditions." 
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också den art växtindividen tillhörde.101 Man kan då analogt förstå 
indikatorarten som den växtgeografiska character utifrån vilken biotoper 
och regioner kunde identifieras och läsas. Det innebär att utifrån 
iakttagelsen av en dominerande indikatorart, t. ex. dvärgbjörk (betula 
nana), i ett fjällandskap som överblickas för första gången, så kunde 
Wahlenberg egentligen på förhand veta vilka växter som kunde finnas i 
detta landskap. Det är troligt att hans formulering ovan om att en art 
påträffades helt oförmodat kan bero på växtgeografiska insikter hos 
Wahlenberg. Dessa arters förekomst förvånade honom då de egentlig en inte 
skulle finnas i den typen av landskap. Observationen av d essa oförmodade 
arter, som bryter möns tret, tvingar Wahlenberg till reflektioner kring varför 
det kunde finnas avvikelser från detta förväntade mönster. Oftast kunde 
deras oförmodade närvaro förklaras utifrån lokalens gynnsamma 
mikroklimat. D en första publicerade definitionen av vad han själv menar 
med växtgeografi finns i inledningen till Utkast till Gottlands Flora (1805). 
Han ger där följande programförklaring: 

Botaniska Geografin förtjenar visserligen största u ppmärksamhet. Den beskriver 
och indelar jorden efter olika växters hemvist på densamma; den visar ett lands 
naturliga fruktbarhet, så vida denna består i växternas beskaffenhet och mängd, 
och således en af de säkraste grunderna för dess befolkning och inbyggares 
välmåga; den leder till kännedom af luftstrekets beskaffenhet, hvaraf växternas 
förhållande är en säker följd; och visar huru vida hushållningen kan förbättras 
genom främmande växters odling o.s.v. Dess kännedom kan således anses som 
en del af theorien för ett lands jordbruk; och blifva af mångfaldig nytta.102 

I detta citat hävdar Wahlenberg först att växtgeografin utgör 
metoden för ett nytt sätt att beskriva och indela världen, nämligen efter 
vegetationens olika utseende på olika platser. Det är alltså en ny botanisk-
geografisk subdisciplin det rör sig om. Men han gör, begripligt nog för en 
svensk botaniker och helt i enli ghet med andan hos den akademi i vars 
handlingar floran publiceras, ett stort nummer av den nya vetenskapens 
potentiella nytta. Växtgeografin tillhör här agronomin eller med 
sjuttonhundratal s termer kanske flora (economica, utifrån dess insikter 
kunde viktiga slutsatser dras om klimatet på olika platser. 103 Detta avgjorde 
om främmande nyttoväxter skulle kunna introduceras på en ort. De 
växtgeografiska förteckningarna utgjorde också i sig brukbara 
inventarielistor över allt som växte i en region, både nyttigt och onyttigt. 

Wahlenberg använder sig av sina växtgeografiska iakttagelser på 
Gotland också för att undersöka frågan om varifrån öns vegetation 
egentligen härstammade. Utifrån jämförelser med andra länders floror 
kommer Wahlenberg omsider fram till att den gotländska floran torde 

101 Linné (1967), 19-22 avhandlar släktets kännet ecken eller char acter es medan 26-28 behandlar 
särtecken eller differ entice vilka ger arterna. 
102 Wahlenberg (1805), 49. 
103 Se Carl Linnaeus, (praeses), Elias Aspelin, (respondent), Flora (Economica eller 
Hushallsnyttan af de i Swerige Wildt Wäxande Örter (1749), facsimile (Stockholm, 1979). 
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härstamma från Schweiz.104 Diskussioner kring sådana spörsmål kommer att 
bli ett av växtgeografins viktigaste bidrag till botaniken. I samtiden kunde 
sådana studier ge nya argument till de naturalhistoriker som deltog i den 
infekterade vetenskapliga debatten kring monogenesis respektive 
poly genesis, eller frågan om växterna och djuren hade skapats på e n plats 
från vilken de spridits över världen eller om de skapats på flera lokaler 
oberoende av varandra. Både Linné och Buffon höll på det förra 
alternativet medan den tyske zoogeografen Eberhardt Zimmerman öppnade 
forden senare lösningen.105 

Alexander von Humboldts växtgeografi: Rummet och på det 
verkande krafter 

Fanns det andra forskare i samtiden med liknande växtgeografiska 
idéer? En med Wahlenberg samtida resenär och naturalhistoriker var 
Alexander von Humboldt. Han brukar beskrivas som den växtgeografi ska 
subdisciplinens egentlige upphovsman.106 I inledningen till en tysk 
nyutgåva av Humboldts inflytelserika växtgeografiska essä, Ideen zu einer 
Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, 
auf Beobachtungen und Messungen gegründet (1807), menar Adolf 
Meyer-Abich att växtg eografins uppkomst var det viktigaste resultatet a v 
Humboldts resa i den Nya Världen åren 1799-1803: "Denn diese 
Wissenschaft ist durch dieses Werk allererst geschaffen worden. Von den 
zahllosen Beiträgen, die Humboldt zu fast allen Naturwissenschaften 
geleistet hat, ist der Essay über Pflanzengeographie bei weitem der 
wichtigste und originellste." [Meyer-Abichs kursivering.]107 

I ett ofta citerat resebrev till e n vän, friherre von Moll, beskriver 
Humboldt sitt forskningsprogram för den amerikanska resan: 

104 Wahlenberg (1805), 52-55. 
105 Om deima diskussion skriver Ja net Browne i The Secular Ark: Studies in the History of 
Biogeography (New Haven & London, 1983), 16-27. Se även James Lar son, "Not with out a Plan : 
Geography and Natural History in the Lat e Eighteenth Century", Journa l of the History of Biology 
19: 3 (1986). 
106 Larson, 469. Gareth Nelson, "From Candolle to Croizat: Comments on the History of 
Biogeography", Journal in the History of Biology 11: 2 (1978), 275, not 18. Se också Klaus Dobat, 
"Alexander von Humboldt als Botaniker", i Alexander von Humboldt: Leben und Werk, ed. 
Wolf gang Hagen-Hein (Frankfurt a. M., 1985), 184. 
107 Alexander von Humboldt, Ideen z u einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde 
der Tropenländer, auf Beobachtungen und Messungen gegründet, welche vom lOten Grade 
nördlicher bis zum löten Grade südlicher Breite, in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802 und 1803 
angestellt worden sind (1807), här dock ed. Adolf Meyer-Abich (Darm stadt, 1963), "Geleitwort", 
Vni-IX. Detta är en revid erad och utvidgad variant av den franska origin alversionen Essai sur la 
géographie des plantes; accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales, fondé sur le s 
mesures exécuté es depuis le dixième degré de la latitude boréale jusqu'au dixième degré de 
latitude australe pendant les années 1799-1803 (Paris, 1805). Om de olika edit ionerna Dobat, 184. 
En god överblick över Humboldts ytterst komplicerade biblio grafi ger Wolfgang Hagen-Hein i 
"Verzeichnis der S chriften Alexander von Humboldts", i Alexander von Humboldt: Leben und 
Werk, ed. Wolfgang-Hagen Hein (Frankfurt a.M., 1985), 312. 
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Ich werde Planzen und Fossilien sammeln, mit einem vortrefflichen Sextanten 
von Ramsden, einem Quadrant von Bird und einem Chronometer von Louis 
Berthoud werde ich nützliche astronomische Beobachtungen machen können; 
ich werde die Luft chemisch zerlegen. Dies alles ist aber nicht der Hauptzweck 
meiner Reise. Auf das Zusammenwirken der Kräfte, den Einfluss der unbelebten 
Schöpfung auf die belebte Tier- und Pflanzenwelt, auf diese Harmonie sollen 
stets meine Augen gerichtet sein! 108 

En deklaration så god som någon av hans avsikter med resan! Humboldt är 
dels intresserad av de uppgifter som utmärkte den traditionelle 
naturalhistoriske resenären, insamlandet av specimen av växter och fossiler. 
Men något nytt för en naturalhistoriker var intentionen att med instrument 
göra astronomiska observation er. De var nödvändiga för att med säkerhet 
kunna bestämma en plats position och då inte minst dess höjd över havet. 
Positionsbestämmandet hade det slarvats med tidigare , detta p.g.a. bristen 
på passande instrument, de skulle samtidigt vara exakta och pålitliga och 
möjliga att transportera. Kvadranter och andra instrument för 
lägesbestämning via astronomiska observationer var ofta för tunga att 
nyttja under reso r. Lättare inst rument, som barometrar för höjdbestämning, 
var visserligen exakta nog för naturalhistorikerns behov men de gick istället 
lätt sönder.109 Humboldt skriver själv om sina förberedelser vad gäller 
instrumenten och deras bruk att han fick tid till: 

att förbereda mig i sex år för de observationer jag tänkte göra på den nya 
kontinenten. Eftersom jag omväxlande arbetade med instrument av olika 
konstruktioner, föll mitt val på dem som föreföll mig både mest exakta och 
minst benägna att gå sönder under transporten; jag fick tillfälle att upprepa 
mätningar som gjorts efter de mest rigorösa metoder och jag lärde mig själv 
känna igen gränsen för de misstag jag kunde bli utsatt fö r.110 

108 "Jag kommer att samla växte r och fossiler och med en förträfflig sextant av Ramsden, en 
kvadrant av Bird, och en kronometer av Louis Berthoud, komm er jag att kunna göra nyttiga 
astronomiska observationer, jag kommer också at t kemiskt an alysera luften. Men allt det h är utgör 
inte huvudsyftet med min resa. Krafternas samverkan, det inflytande som den icke-levande skapelsen 
har över den levande djur- och växtvärlden, det är mot denna harmoni min blick ständi gt kommer att 
vara riktad!" (min övers.). Citatet frå n Humboldts brev till von Moll här efter Wolfgang Hagen-
Hein, "Die ameri kanische Reise und ihre Auswe rtung", i Alexander von Humboldt: Leben und 
Werk, ed. Wolfgang H agen-Hein (Frankfurt a. M., 1985), 56. För sam ma citat i något för ändrade 
versioner [sic!], se Dobat, 176, och Beck (1959-1961), I, 132, Herbert Scurla , Alexander von 
Humboldt: Eine Biographie (1955), ny uppl. (Fra nkfurt a. M., 1984), 193-194, och R. L. Stevens, 
"Humboldt als wissenschaftlicher Reisender und als Naturbeobachter", i Alexander von Humboldt, 
ed. Joachim H. Schultze (Berlin , 1959), 14. För en engelsk översättning av samma citat, se 
Jonathan Maslow, Footsteps in the Jungle: Adventures in the Scientific Exploration of the 
American Tropics (Chicago, 1996), 14-15. 
109En ofta refererad lista över de många vetenskapliga instrum ent, närmare ett fyrtiotal, som 
Humboldt medförde till Nya Världen återges i Alexander von Humboldt, Relation historique du 
voyage aux régions Oéquinoxiales du Nouveau Continent (Paris 1814-1825), här i förkortad sv. 
övers. Resa till Sydamer ika (Lund, 1998), "Instrument", 312-315. För listan på ins trument, se även 
Maslow, 14-15. 
110 Humboldt (1998), 25. Jmf. också Stevens a.a. för en mer utförlig diskussion kring inst rumenten 
och deras praktiska nyttjande, 7-14. 
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Tydligen hade Humboldt ordentligt provat ut den instrumentarsenal han 
medförde. Han hade också lärt sig dess problematiska praktiska 
handhavande, till detta hörde sådant som instrumentens kalibrerande o ch 
insikter om deras typiska missvisning i falt. 

Varför skulle en naturalhistoriker lära sig att nyttja svårhanterade 
astronomiska instrument för exakt ortsbestämning? Förutom astronomer 
och geodeter hade resande vetenskapsidkare tidigare lagt ner liten, om ens 
någon möda på positionsbestämmande. En anledning till detta var att de 
resande vetenskapsmännen, ofta naturalhistoriker, inte var särdeles 
intressade av att bestämma platse rs lägen. Platsen i sig var ju egentligen 
ointressant för en resande linnean, det var de specimen som fanns där som 
var deras enda undersökningsobjekt. Låt mig här kontrastera Humboldts 
framställning ovan med hur Linné beskriver sin betydligt mer påvra 
reseutrustning: 

Kläderna voro alltså en liten rock av västgötatyg, utan fållar med små uppslag 
och en krage av schagg. Byxor helt nätta av skinn, piskperuk. Karpus av 
bastgrönt, stövelkängor på fötterna. En liten väska av läder 1/2 aln lång, något 
kortare i bredden, av mentat läder, med öglor på ena sidan att bi nda henne fast 
och hänga henne på sig; uti denna lades 1 skjorta, 2 par ahlvärmar, 2 nattkappor, 
bläckhorn, pennhus, mikroskop, perspektiv, florhuva att fria s ig från mygg; detta 
protokoll. En hop inhäftat papper att lägga örter uti, bägge i folio, en kam, min 
Ornitologi, Hora Uplandica och Characteres generici, Härsvän garen satt vid sidan 
och en liten handbössa emellan låret och sadlen; en 8-kantig käpp, på vilken 
mensurce utsattes. En plånbok i fickan med pass från kansliet i Uppsala och 
Societetens rekommendation. [Linnés kursiveringar.]111 

Mikroskopet, perspektivet (kikaren) och mätkäppen är de enda egentliga 
instrument Linné tog med sig till Lappland, medan Humboldt släpade med 
sig över fyrtio instrument till den Nya världen. För Linné var ögat ännu de t 
främsta instrume ntet, och de få egentliga instrument han hade med sig, 
mikroskåpet och kikaren, var endast tingestar som vid gade ögats räckvidd. 
I jakten på nya arter var kikaren nödvändig för att kunna identifiera 
tänkbara nya specimen på avstånd medan luppen eller mikroskopet hjälpt e 
linneanen att finna ut deras karakteristiska inför artbestämningen i fält. 
Humboldt beskriver också på följande sätt de samtida naturalhi stori ska 
praktikerna i den första meningen av Ideen: 

Die Untersuchungen der Naturforscher sind gewöhnlich nur auf Gegenstände 
beschränkt, welche einen sehr geringen Theil der Pflanzenkunde umfassen. Sie 
beschäftigen sich fast allein mit Aufsuchung neuer Arten, mit Beschreibung der 
äussern Form derselben, und mit den Kennzeichen, nach deren Ähnlichkeit sie in 
Klassen oder Familien vereinigt werden.112 

111 Linné (1957), 1-2. 
112 Citatet lyder i min översättning: "Na turforskarnas un dersökningar är vanligen beg ränsade till 
företeelser som utgör en mycket ringa del av bot aniken. De sysselsätt er sig nästan uteslutande med 
letandet efter nya arter, med beskrivandet av dessas yttre former och med de kännetecken utifrån vars 
likhet de indelas i klasser och familjer", se Humboldt (1963), 1. 
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Humboldt betonade istället kartografins grundläggande betydelse för de 
egna undersökningarna: "Meine Maxime ist es immer gewesen: Zuerst eine 
Karte, gegründet auf sichere Beobachtungen, damit man sich orientieren 
können."113 Den sydamerikanska kartografin var vid 1800-talets början 
föga pålitlig och Humboldt måste genom egna astronomiska 
ortsbestämningar revidera den under resan . Det var helt nödvändigt för att 
han sedan skulle kunna placera in alla sina övriga iakttagelser och 
mätningar på exakt rätt plats i rummet. Sedan kunde han gå vidare och 
beskriva de för platsen egna förhållanden som naturkrafterna i intim 
samverkan skapade just där. Det var nämligen för Humboldt platsens 
speciella förhållanden, dvs. krafterna i samverkan eller den icke-levande 
skapelsens påverkan på organismerna, som var det egentliga 
undersökningsobjektet. Det var de omständigheter som bestämde villkoren 
för det växt- och djurliv som kunde finnas på en ort. Humboldts 
studieobjekt utgjordes sålunda inte av enskildheter, av identifierade 
artspecimen som gavs en mening av hur de infogades i ett taxonomiskt 
system, utan snar are av totaliteter som bäst kan beskr ivas som olika rumsligt 
avgränsade enheter. För Humboldt var då allt lika viktigt i detta rum.114 Allt 
som kunde belysa förhållandena och relationerna mellan objekten och 
fenomenen och som var mät bart och möjligt att beskriva "satte" rummet i 
filosofisk mening. Rummet, det egentliga studieobjektet, var inget annat än 
summan av dessa relationer på en avgränsad yta av jordklotet. Då var 
världen också inget annat än summan av alla dessa olika rum. Om nu olika 
platser med t.ex. samma medeltemperatur bands ihop med linjer på en karta, 
eller med isotermer som den av Humboldt skapade termen lyder, så kunde 
sedan intressanta globala zonindelningar enkelt göras grafi skt. 

Inget rum är förstås exakt likadant som ett annat rum. Men de 
geologiska och fysikaliska processer eller med Humboldts tidstypiska 
naturfilosofi ska språkbruk - krafter - som verkar i rumm en är naturligtvis 
desamma överallt. Rummen kan av den anledningen vara analoga eller 
strukturliknande. De går därför att jämföra både kvalitativt och kvantitativt 
om man nu bara har iakttagit samma företeelser (t.ex. indikatorarten) och 
mätt samma fenomen (Lex. luftens kemiska samman sättning). Ett exempel: 
Ömsesidigt beroende komplex av växtarter, dvs. i dagens språkbruk 
växtsamhällen, vilka lever under analoga klimatologiska förhållanden, kan 
även se likadana ut sedda på avstånd. De i ett växtsamhälle ingående 
enskilda växtarterna kan även ha samma ekologiska funktioner som helt 
andra arter ingående i andra växtaggregat vilka lever under analoga 
klimatologiska förhållanden i avlägsna geografiska regioner. 

113 "Min maxim har allti d varit: Först en karta b aserad på säkra obser vationer, så att man kan 
orientera sig", min övers. Humboldt här citerad efter Beck, "Ale xander von Humbo ldts Bei trag zu r 
Kartographie", 240. 
114 Enligt en känd anekdot frågade en upprörd borgmästare i Nya Spanien en gång Humboldt: "'M ein 
Herr, der Vizekönig teilt mir mit, Sie seien ein kluger Mann; aber ich begreife nicht, was Sie wissen 
können, wenn Sie nach allem fragen ? - Ja, nur so kann ich überhaupt etwas wissen', sagte 
Humboldt geduldi g", historien finns i "Anecdota y Filosofia Barata", El Universal, 12 de Agosto 
1954, här dock efter Stevens, 7. 

- 1 4 0 -



IV. Platsens blick etableras 

I andra delen av Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, den mer 
beskrivande delen Einem Naturgemälde der Tropenländer, ges en 
rundmålning över tropikernas naturgeografiska förhållanden i allmänhet 
och de sydamerikanska tropikernas i synnerhet. Här visar Humboldt hur 
växtgeografin kunde tillämpas såsom vetenskaplig prak tik och dess insikter 
lämpligen kunde återges grafiskt . Denna del av verket kan beskrivas som 
ett slags verbal profilteckning över ett tvärsnitt av den sydamerikanska 
subkontinenten. Tekniken med vertikala profilteckningar, vilken på ett helt 
nyskapande o ch pedagogiskt sätt kunde åskådliggöra en tredje dimension i 
en geografisk beskrivning, nämligen den inom växtgeografin så viktiga 
höjden över havet, hade Humboldt lånat från de praktiskt verksamma 
bergsmännens beskrivningsarsenal. De brukade denna teknik för att kunna 
avteckna och enkelt beskriva malmkroppar som också måste återges i de tre 
dimensionerna: längd, bredd och höjd.115 

Som Humboldt själv i Ideen definierade växtgeografins uppgift: 

Sie [växtgeografin] betrachtet die Gewächse nach dem Verhältnisse ihrer 
Vertheilung in den verschiedenen Klimaten. Fast grenzenlos, wie der Gegenstand 
den sie behandlet, enthüllt sie unseren Augen die unermessliche Pflanzendecke, 
welche, bald dünner, bald dichter gewebt, die allbelebende Natur über den 
nackten Erdkörper ausgebreitet hat. Sie verfolgt die Vegetation von den 
luftdünnen Höhen der ewigen Gletscher bis in die Tiefe des Meeres, oder in das 
Innere des Gesteins, wo in unterirdischen Höhlen Kryptogamen wohnen, die 
noch so unbekannt als die Gewürme sind, welche sie nähren.116 

Man bör lägga märke till de tydliga anspelningar på den vetenskapliga 
blicken och det visuella som finns i citatet. Men än viktigare i detta citat är 
att här identifierar Humboldt växtgeografens egentliga botaniska 
studieobjekt, nämligen "die Vegetation" eller vegetationen. 
Vetenskapshistorikern Malcolm Nicolson har resonerat kring den 
humboldtska andemeningen av detta uttryck. Han hänvisar till Erik 
Nordensköld som identifierat två former av växtgeografi inom botaniken, 
dels den floristiska med många företrädare, inte minst Linné själv och hans 
lärjungar, dels den nyare morfologiska eller humbo ldtianska som intre sserar 
sig just för vegetationen.117 Denna morfologiska växtgeografi, menar 

115 Humboldt (1963), och Beck, ".Alexandervon Humboldts Beitrag zur Kartographie", 239-240. 
116 "Den betraktar växterna utifrån de fölhållanden som rör d eras fördelning i olika klimat. Näst 
intill gränslöst, i likhet med det objekt den behandlar, avt äcker den inf ör våra ögon det omätbara 
växttäcket, vilket, ibland tunnare vävt och ibland tjockare vävt, den levande Naturen utbrett över de n 
nakna jorden. Den följer ve getationen från de eviga glaciärernas lufttunna höjder ner i havens djup 
eller in i bergens innandömen, i vars undeijordiska hålor kryptogamer lever, som är l ika okända som 
de maskar som de när." Humboldt (1963), 2. 
117 Malcolm Nicolson skriv er: "The student of vegetatio n, on the other h and, studies a collective 
phenomenon, produced by many species together. The cha racteristics of vegetation are produced not 
only by the presenc e or absence of particular species, but by the differ ent growth form s of the 
constituent plants and their relative abundances", se idem (1987), 167. Se även idem, "Alexander von 
Humboldt and the Geography of Vegetation", i Romanticism and the Sciences, eds. Andrew 
Cunningham & Nicholas Jardine (Cambridge, New York, & Melbourne, 1990), odi idem, 
"Humboldtian Plant Geography after Humboldt: The T .ink to Ecology", i The British Journal for the 
History of Science 102 (1996). Jmf. med Erik Nordenskiöld: "Inom vä xtgeografin ha härvid tvenne 
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Nordenskiöld, kom senare att utvecklas till växtsociologin. Den försöker då 
beskriva under vilka förhållanden växter trivs tillsammas och "analysera de 
naturliga växtgrupper eller samhällen, som bildas på de olika lokalerna, och 
utröna de villkor som betinga de särskilda formemas anpassning till lokal, 
jordmån, klimat och andra yttre påverkningar".118 Jag förstår här 
Nordenskiölds växtgrupper eller samhällen som liktydiga med vegetationen 
eller, med ett modernare uttryck, växter på en aggregerad nivå. 

Nicolson menar att studiet av vegetationer måste skiljas från studiet 
av floristiker. Detta då en regions flora helt enkelt kan definieras som alla de 
växter som växer där. Den som vill studera ett områdes flora, i likhet med 
Linné i Lappland 1732, är därför endast intres serad av att identifiera alla de 
växter som växer i regionen. Nicolson påpekar också att den som 
undersöker floror "may make generalizations about the character of a 
region's flora as a whole, but the level of analysis on which his scientific 
practice is based is essentially that of the individual species".119 Detta 
medan den som studerar vegetationer: 

[...] on the other hand, studies a collective phenomenon, produced by many 
species together. The characteristics of vegetation are produced not only by the 
presence or absence of particular s pecies, but by the different growth forms of 
the constituent plants and their relative abundances. The same is true of 
vegetation's visual impression or aesthetic effect.120 

Intressant är att den morfologiska observationsmetoden betonas i båda 
fallen. Linneanen utfinner enstaka växters artidentitet genom att 
systematiskt observera individuella specimens karakteristika. Den som 
studerar vegetationer kan på ett analogt sätt urskilja den enskilda 
vegetationens karakteristika vilken bestäms av de i vegetationen ingående 
växtformerna. Nicolson betonar att vegetationen, som Humboldt uppfattar 
den, inte bara utgör det egentliga undersökningsobjektet för 
växtgeografen, utan också att den kom att studeras och förstås som en 
regional typ jämförbar med andra regionala vegetationstyper.121 

Den tyske humboldtforskaren Klaus Dobat skriver att Humboldts 
växtgeografi, såsom den kom till uttryck i Ideen, är att betrakta som ett 
"fyrverkeri" (Feuerwerk) av allehanda tankar, fakta, antaganden och 
uppslag inom växtge ografins område. I medelpunkten för hans nya sätt att 
observera stod inte arten eller släktet utan något helt annat och mycket mer 
komplext, nämligen vegetationen.122 Dobats och andra tyska forskares 

särskilda riktningar gjort sig gälland e: en mera systematisk, som ytterst och sist kan åte rföras till 
T inné, och som tagit hänsyn till arte rnas och individernas förekomst och spridningsvillkor på olika 
mer eller mindre avg ränsade områden, och en annan mera morfologisk, som efter Humboldts 
föredöme betraktat växternas former och deras anpassning till varandra och till omgivningarna utan 
strängt syste matiska hänsyn.", a.a. III, 377-378. Intressant är att Nord enskiöld räk nar Wa hlenberg 
till den linneanska floristiska traditionen. 
118 Nordenskiöld, 111,379. 
119 Nicolson (1987), 168. 
120 Ibid., 168. 
121 Ibid., 169. 
122 Dobat, 184. 
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formuleringar om Humboldt är typiska för den devota ton som finns i 
mycket som skrivits om honom. Angloamerikanska forskare har med vissa 
undantag varit mindre högaktningsfulla mot föremålet för sina 
forskningar.123 Så gott som alla skribenter gör dock ett nummer av Ideen. 
Den är också en mästerligt skriven sammanfattning över allt vad 
växtgeografin kunde rymma vid denna tid. Det är inte heller osannolikt att 
Humboldt med alla sina instrument kunde ta fasta på fler variabler som 
påverkade växtlivet jämfört med sin mer påvert utrustade kollega 
Wahlenberg. 

Det är känt att Wahlenberg hade goda kontakter med några tyska 
kollegor. Dit hörde botanikern Karl Ludwig Willdenow, för övrigt en av 
Humboldts lärare och vänner, och geologen Leopold von Buch, även han 
en vän till Humboldt. Wahlenberg brevväxlade med Willdenow och träffade 
honom o ch von Buch i Berlin unde r sin utrikes resa år en 1811-14. 124 Båda 
dessa herrar var i likhet med Humboldt klart växtgeografiskt intresserade. 
Nicolson hänför dock Willdenow till den äldre floristiska grenen av 
växtgeografin där: "The distinctive character o f each regional flora was to 
be established by the listing of the plant species present within it. Holistic 
characterization of the regions was Willdenow's principal geographical 
research project."125 Nicolson menar att Willdenow bör förstås som en 
övergångsfigur, med honom blir botaniken geografisk oc h vegetationen blir 
till ett studieobjekt. Men det är först med Humboldt som vegetationen blir 
till undersökningsobjektet par excellence.126 Det kan vara befogat att även 
förstå Wahlenberg som en sådan växtgeografi sk övergångsfigur. Han har 
helt uppenbart ena benet i den linneanska artcentrerade floristiken men 
visar samtidigt betydligt bredare vetenskapliga intressen som påminn er om 
Alexander von Humboldts.127 

Wahlenbergs första resa till Lappland år 1800 

Wahlenbergs medresenär under den resa till Lappl and som företogs under 
sommaren år 1800 var studiekamraten och entomologen Johan Erik 

123 Den klassiska engelskpråkiga studien är Susan Faye C annons kapitel "Humboldtian Science", i 
hennes Science in Culture: The Early Victorian Period (New York, 1978). En bra diskus sion av 
Cannon ger Michael Dettelbach i "Humboldtian Science", i Cultures of Natural History, eds. 
Nicholas Jardine, James A. Secord & Emma C . Spary (Cam bridge, 1996). Se även idem, "Global 
Physics and Aestethic Empire: Hu mboldt's Physical Por trait of the Tropics", i Visions of Empire: 
Voyages, Botany, and Representations of Nat ure, eds. David Phillip Miller & Peter Hans Reill 
(Cambridge, 1996). En god tillämpning av Cannon gör Jack Morell & Arnold Thackray i 
Gentlemen of Science: Early Years of the British Association for the Advancement of Science 
(Oxford, 1981), 512-531. Se även Mary Louise Pratt, "Alexander von Humboldt and the 
Reinvention of America", i Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturalism (Lond on & New 
York, 1992). 
124 Wikström, 456. 
125 Nicolson (1987), 173. Om Wildenow,se även Browne (1983), 38-42. 
126 Nicolson (1987), 174. 
127 Erik Ncfdenskiöld inkluderar Wahlenberg i den linneanska floristiska traditionen, se idem, ID, 
378. 
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Forsström. Båda herrarna har i var sin resedagbok lämnat vittnesmål om 
resan varav Forsströms senare har publicerats. Deras resrutt gick efter 
kustlandvägen till Torneå, sedan via Torneå, Mounio och Könkämä älvdalar 
till Norge och ned till Tromsö och samma väg tillbaka till Torneå.128 Redan i 
Mounio påträffade de båda uppsalastudenterna den för oss bekante 
korrespondenten för Vetenskapsakademien, komministern Kåh lström. Han 
beledsagade de unga naturalhistorikerna under en exkursion till fjället 
Olostunturi och upplyste dem om lokala jaktmetoder.129 I Enontekis mötte 
man den andre akademikorrespondenten, kyrkoherde Grape, som även han 
redogjorde för lokala förhållanden , inte minst berätt ade han om samernas 
leverne. 

Forsström nämne r sedan i sin dagbok att Grape hade tilldelats en 
årlig pension på 60 riksdaler från Akademien för att samla naturalier o ch 
tillägger: 

För att i a lla afseende fullgöra akademiens önskan hade kyrkoherden beslutit att 
göra en resa förbi Raunala till Västerhafvet; jag resolverade att göra sällskap, 
helst jag nu med mera lätthet och bekvämlighet kunde resa åt denna trakt, 
emedan kyrkoherden både kände vägen och folket, med vilka man fick något att 
göra.130 

Korrespondenten Grape kunde i egenskap av lokal logistisk expert assistera 
sina unga uppsalakollegor med den i lappmarken besvärliga logistiken. I det 
här konkreta fallet innebar det kännedom om den lämpligaste färdvägen till 
Norge och hjälp med kontakterna med lokalbefolkningen, Dessa utgjordes 
av finsktalande nybyggare och samer och i både fallen förelåg förstås 
behov av tolk, vilket säkert Grape kunde bidra med. Den 27 juli år 1800 gav 
sig sällskapet iväg västerut mot Norge. Grape samlade under resan 
naturalier och både han och Forsström intresserade sig främst för 
ornitologin. Under ett besök vid ett norskt fågelberg var de båda flitiga med 
bössan. Forsströms slutomdöme om Grape är mycket positivt, han o ch hans 
familj hade visat den förre mycken hövlighet och vänskap.131 

Men Wahlenberg var å sin sida varken nöjd med resan eller 
resesällskapet. Förutom i d en opublicerade resedagboken redogjorde han 
också kortfattat för resan i liten reserapport som sändes till 
Vetenskapskademien antagligen i nov ember 1801. Redogörelsen avgavs i 
samband med en ansökan om pengar till finansieringen av ett nytt 
reseföretag året därpå vilket kan förklara skrivelsens speciella karaktär. 
Skildringen omfattar bara två foliosidor. Wahlenberg redogör för resvägen i 
stora drag och inga egentliga växtgeografiska insikter förmedlas. Det som är 
anmärkningsvärt med skildringen är att den framställer föregående års 
reseföretag som ett enda stort misslyckande. Kanske överdriver 

128 Knut Ahnlu nd, "Inledning", i Johan Erik Fors ström, I No rr landsstäder och Lapplandsbygd år 
1800: Johan Erik Forsströms dagbok öp er resan i Norrland och Finnmark en 1800 och i Roslagen 
1801 (Stockholm, 1917), 5-8. Jmf. med Wahlenberg, "Lappska resan år 1800". 
129 Forsström, 63-69. 
130 Ibid., 71-73, citatet, 73 
131 Ibid., 75-118, redogör för den del av resan i vilken Grape deltog. 
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Wahlenberg medvetet resans bristfa lligheter? Syftet med inlagan var ju att 
plädera för penningunderstöd till en ny resa. På vilket sätt var då resan 
misslyckad? Resan framstår som illa planerad både vad gäller resru tten och 
restiden. Stora de lar av de fjällregioner man reste igenom var täckta av snö. 
Detta var i synnerhet fallet under passagen över vattendelaren och få 
botaniska fynd kunde där göras. Först vid den norska havskusten kunde 
botaniserandet, Wahlenbergs enda intresse under färden, inledas på 
allvar.132 

På hemresan skedde fjällpassagen visserligen i rätt tid då 
vegetationen var som ymnigast. Men nu kom Wahlenberg i stället i konflikt 
med reskamraterna Forsström och Grape som formligen rusade fram. 
Wahlenberg var mycket kritisk mot den högt uppdrivna restakten. Han 
skriver i sin inlaga till Akademien att: 

Den 18 företogs återfarten öfver Fjällryggen i bästa årstiden och under 
Förträffeligt väder men beklagligen med alt för mycken brådska. Min åtrå at 
låna min upmärksamhet åt denna för mig okända natur, var så stor, at jag, ehuru 
förgäfves, med mit sälskaps owänskap sökte att retardera resan.133 

Några än mer upprörda formu leringar ur hans mer utförl iga resedagbok ger 
samma bild av skeendet: 

Marschen skedde så fort att jag rädt intet hade tid se der något. [...] Här växte 
hwarjehanda artiga saker i synnerhet Carices men den förfärliga och onödiga 
brådskan hindrade deras undersökning. [...] Kl 9 ropades åter alarm i lägret och 
marschen skulle utan pardon anträdas. Jag fick ej tid pusta mycket mindre se 
efter några växter.134 

I sin självbiografi skriver Wahlenberg, inte utan en viss skadeglädje, att han 
trots d essa problem ändock fick en rikare skörd än reskamraten Forss tröm. 
Denne var okunnig om att de flesta lapska insekterna var nattlevande 
varelser och därför bäst kunde samlas nattetid. Men de motsättningar och 
slitningar som uppstått under resan mellan Wahlenberg och hans 
färdkamrater hade övertygat honom om "att hädanefter resa för sig sjelf, 
och undvika allt sälskap, som icke gärna kan blifva utan någon störande 
ledsamhet eller till det minsta någon störd uppmärksamhet på 
ändamålet".135 Wahlenberg, den inbitne botanisten, ville inte i 
fortsättningen tvingas till kompromisser med naturalhistoriska kollegor med 
en helt annan inriktning. Vi ser här en plädering för ett specialiserat 
naturalhistoriskt ensamresande. 

Wahlenbergs botaniska arbete under resan sammanfattas kanske 
bäst i biografiskrivaren Palmblads referat av självbiografin. Både 
växtgeografiska iakttagelser och det sedvanliga sökandet efter nya arter 

132 Göran Wahlenberg, "Berättelse om en resa til Lap pmarken år 1800" i Bilagor1793-1802, 225-
26. För en utförligare skildring av denna resa, se också idem, "Lappska resan år 1800". 
133 Bilagorll93-1802, 225. 
134 Wahlenberg "Lappskaresan år 1800", 76. 
135 idem, "Biographiskt utkast", 27-28. 
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nämns. Wahlenberg beskriver kortfattat några intressan ta arktiska biotoper 
som Torneälvens stränder med sin mossvegetation och det märkliga 
palslandskapet kring Enontekis vars dominerande moss- och 
starrvegetation en ligt vår botanist påverkades av grannskapet till fjällen. I 
synnerhet fynd av Carex eller av starr gjordes i det senare området, 
specimen som Wahlenberg senare hade nytta av i sin starruppsats. Vidare 
nämns som synnerligen intressant "d et nya moss-genus Conostomum."136 

Mossan växte vid sidan om fjällryggen vid Aintevara och områdets hela 
markvegetation präglades till utseendet av denna mossa. Wahlenberg 
skriver också i marginalen till sin självbiografi att i samma trakt växte den till 
farg inte så lite analoga laven Lecidia Wahlenbergii, enligt honom den 
kanske vackraste av alla lavar.137 Dessa kommentarer kan läsas såsom 
växtgeografiska karakteriseringar av arktiska biotoper med en egenartad 
vegetation. Den sista kommentar en om den med mossan utseendemässigt 
analoga laven är helt i Humboldts anda. Men man bör komma ihåg att dessa 
yttranden är hämtade från den av honom på ålderns höst författade 
självbiografin. De säger knappast något om Wahlenbergs växtgeografi ska 
insikter av år 1800. Dock har vi ju tidigare i detta kapitel diskuterat 
Wahlenbergs växtgeografiskt upplagda bergsvandringar i Sverige och 
Norge företagna under samma resa. 

Wahlenberg avslutar sin skildring av resan i självbiografin med ett 
längre resonemang om det nordliga områdets exceptionella klimatiska 
förhållanden: 

I sanning synes den Lappska lefvande naturen i de högre trakter \i nu genomrest 
eller emellan Enontekis och fjällryggen väl förstå att kanske mer än annorstädes 
(kanske på hela jordklotet) njuta de oförliknelige sommarnätter, som hvilka 
också äro (en troligen ingen annorstädes så förekommande) förening af dagens 
skönaste stunder aftonrodnaden och morgonrodnaden, hvilka efter sin förening 
söka att utsträcka sig till hela dygnet. [Wahlenbergs understrykning.]138 

Ännu ett aningen svårförståeligt wahlenbergcitat. I marginalen till 
självbiografin kopplar han också hypotetiskt midnattssolen som beskrives 
ovan till norrskenet, ett annat egenartat nordligt fenomen.139 Dessa 
formuleringar påminner om Humboldts intresse för de kosmologiska och 
fysiska fenomen som kunde påverka vegetationen i ol ika klimat. De kan 
också läsas som uttryck för en patriotisk botanik som medvetet betonar den 
nordliga vegetationens egenart jämförd med övriga områden i världen. 
Kanske var Lappland ett slags botaniskt laboratorium ändå? 

Hur var det då med nya nordliga arter? Wahlenberg skriver att trots 
att resan genomfördes på ett så bristfälligt sätt gjordes ändå en del 
upptäckter. Sedan räknar han upp 45 arter som var nya för både den 
svenska och lapska floran. Dessutom tillkom än fler arter som var nya för 
den specifikt lapska floran. Wahlenberg meddelar också att han har 

136 ibid., 27. Jmf. Palm blad, 163. 
137 Wahlenberg, "Biographiskt utkast", 27. 
138 Ibid., 28. 
139 Ibid., 28. Jmf. även Palmblad, 163-165. 
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utarbetat ett utkast till en ny Flora lapponica som skulle komma att 
innehålla omkring 800 arter, där Linné endast hade haft 4 50 arter.140 Resan 
framställs ju som som misslyckad i inlagan till Vetenskapsakademien, 
bristerna i planering och genomförande var legio. Men många nya arter 
hade trots vidr iga yttre omständighe ter ändå insamlats av Wahlenberg. Det 
visar på flera saker. Det besökta området var intressa nt att undersöka på 
nytt. Wahlenberg hade ock så visat att han behärskade hantverket, att han 
var en kompetent fältbotanist. Beviset för detta var både 
specimensamlingen av nya arter och den påbörjade lapska floran. Däremot 
hade han ännu betydande brister såsom resenär i dessa områden. Lö sningen 
på detta var i a podemisk anda självklart nya resor. 

Den andra lapplandsresan år 1802 

Våren 1802 planerade Wahlenberg sin andra lapska resa. Nu menar ha n sig 
ha lärt av misstagen under den första och han presenterar en utförlig 
färdplan för Vetenskapsakad emien. Enligt färdplanen skall han resa norrut 
till norska Finnmarken på senvintern för att kunna utnyttja slädföret. 
Antingen i Alta eller i Hammerfest av bidas sedan vårens ankomst under 
samlandet av de arter som kunde räknas till kustfloran.141 Allt eftersom 
våren och sommaren fortskrider tänker han göra exkursioner till fjälle n och 
resa igenom låglandsområdena i den norska Finnmarken för att i slutet av 
sommaren anlända till den finska lappmarken. Sedan reser han över norra 
Sverige åter till Uppsala. Han menade att: 

Hufvudafsikten med resan är at granska Lapska växterne samt att fortsätta den 
började Flora lapponica. Hela resetouren är upst äld för denna orsak, och detta 
blir under mer än 350 mils resa mit egentliga bemödande. Därjämte lofwar jag at 
lämna största upmärksamhet åt Landets physiska beskaffenhet, såsom Climat m. 
m. hvarutinnan jag under förra resan samlat icke så få anteckningar. Jag tror mig 
så mycket mera i stånd at fullgöra detta, som växterna förmodligen lämna de 
säkraste underrättelser om Climatet. 142 

Tydligen var det inte en konventionell insamlingsresa som planerades. Ett 
av syftena med Wahlenbergs floristiska arbete under förra resan var ju e n 
jämförelse mellan lyngenfloran och tromsöfloran. Han redogör också i sin 
inlaga till Akademien för klimatologiska iakttagelser uppenbarligen gjorda 
på den förra resan, det gäller jämförelser mellan just Lyngen och Tromsö, 
belägna på latitud 70° nordlig bredd, och några orter i Tornedalen, 
Muonioniska och Kengis, belägna på latitud 66° nordlig bredd. 
Wahlenberg redogör sedan för en metod genom vilken botanikern kunde 
assistera geodeten. Han menar att om man iakttog vilka växter som längst 

140 Bilagor1793-1802, 226. Linné hade några fler eller omkring 470 arter i sin lappska flora, se 
idem (1905). 
141 För en lättfattlig diskussion kring begreppet kustflora, se Öijan Nilsson, Kustflora: 
Bestämningsbokför 376 arter (Stockholm, 1992), 8-11. 
142 Göran Wahlenberg, "Förslag til en Resa åt Lappmarken år 1802", i Bilagor 1793-1802, 227. 
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uthärdade kölden så kunde man oc kså uppskatta fjällens höjd.143 Alltså 
kunde växternas utbredning på en plats all tid säga något om dess höjd över 
havet, en central växtgeogra flsk insikt således. 

Utilismen gör sig o ckså påmind i motiveringarna för resan. Detta är 
självklart när man som Wahlenberg vill få understöd från 
Vetenskapsakademien. Som ett välbekant eko från Linnés dagar nämner vår 
resenär att sättet att odla fjällväxter i botaniska trädgårdar och "i synnerhet 
andra fiällars nyttiga växters odling på våra, är e n sak, som utan tvifvel 
förtienar upmärksamhet."144 Även för detta nyttiga syfte var olika 
växtgeografi ska insikter viktiga. Vi känner igen det som ett huvudargument 
för linneanerna när de undantagsvis sysselsatte sig med subdisciplinen. I 
synnerhet geologiska kunskaper behövdes för att förklara vegetationens 
utseende och växtvillkoren på olika platser och Wahlenberg redogör 
kortfattat i sin inlaga för de bergarter som dominerade i de fjällområden som 
berestes år 1800. Han slår sedan fast att: "Alla dessa och dylika 
omständigheter rörande Landets beskaffenhet äro så nära förenade med 
dess växters kännedom, at den ej kan undbäras eller saknas uti en ordentlig 
flora."145 Wahlenberg vidgar alltså floristikens område, till att också 
inbegripa växtgeografiska studier rörande landets beskaffenhet. Utifrån de 
exempel som ges i inlagan verkar dessa studier gå långt utöver den 
hävdvunna linneanska artcentrerade botaniken och även inbegripa studier 
av olika platsers klimatologi och geologi. 

Wahlenberg betonar att det är enbart en botanisk resa han vill företa 
sig. Han vidgar visserligen den resande botanikerns forskningsområde till 
att inbegripa växtgeografis ka undersökningar, men snävar samtidigt in det 
egna ansvarsområdet jämfört med äldre tiders naturalhistoriker. Han vill 
nämligen helt utelämna det zoologiska insamlandet. Hela reserutten påstås 
därför vara inriktad endast på botaniken, dessutom menar han att 
fjällregionen var fattig på djurl iv. Zoologiska studier skulle därför ge f öga i 
dessa regioner utan bara ta tid från de botaniska, påstår därför 
Wahlenberg.146 

Vis av skadan från förra resan skriver Wahlenberg att han denna 
gång skulle resa ensam: "För att äntligen kunna ställa min resa som jag hälst 
önskar, och under den samma wara aldel es oberoende af någon, ämar jag 
göra den ensam utan annat resesälskap än en dräng, som af mig utväljes."147 

En naturalhistorisk resenär är alltså att betrakta som ensamresenär om han ej 
beledsagas av vetenskapliga kollegor med samma inriktning! Drängar, 

143 Ibid., 227-228. 
144 Ibid., 228. Detta anknyter direkt till Linnés föreställningar om uppodlingar av fjällen, se Gunnar 
Broberg, Homo Sapiens L.: Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, Lychnos-
Bibliotek 2 8 (Uppsala, 1975), 266-267. Några andra kä nda norr ländska odlings fantaster är Pehr 
Högström, Beskrifvning öfver de til Sw er i ges krona lydande lapmarker (1747), här i facsimile 
(Umeå, 1980), och Lars Levi Laestadius, Om Möjligheten och Fördelen af Allmänna Uppodlin gar i 
Lappmarken (1824), facsimile, Tornedalica33 (Luleå, 1981). Om denna uppodlingsproblematik, se 
även Sörlin (1988), 41-47. 
145 Bilagor 1793-1802, 228. 
146 Ibid., 228. 
147 Ibid., 228. 
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guider, bär are, roddare och andra obildade medarbetare kan betraktas som 
logistiska hjälpmedel och inget mer. De har nämligen inget inflytande över 
det ve tenskapliga arbetet under resan. Därför är de i sig ointressanta och 
kan en kelt skrivas ur handlinge n. Wahlenbergs uttalande förklarar varför 
dessa i reseföretaget helt nödvändiga medarbetare så ofta osynliggörs och 
inte sällan glöms bort. 

Wahlenberg presenterar också ett kostnadsförslag för Akademien. 
Resan kommer att kosta tvåhundra Riksdaler, varav hälften Banco. Själv 
kan han bestrida hälften av denna kostnad. Resten begär han av 
Akademien som understöd mot ovan anförda villkor. Med detta menar han 
att han under resan skall följa den uppgivna reserutten och studierna 
inriktas på de föreslagna intresseområdena. Säkert mest lockande för 
Akademien var nog ett löfte om att åt Akademiens naturaliekabinett 
inkomma med ett "complett Herbarium Lapponi cum, samt inkomma med de 
observationer som under resan kunna samlas."148 Lapska artspecimen var 
alltid lika populära bidrag till Akademiens samlingar. 

Wahlenbergs vän och ständige gynnare Olof Swartz skrev inför 
resan ett rekommendationsbrev för Wahlenberg till Akademien. Han 
anknyter inledningsvis till sitt nypatriotiska tema från 1797 års 
resepromemorial om att det var Akademiens uppgift att verka för 
vetenskapernas tillväxt o ch fäderneslandets kännedom. Swartz ger sedan 
en mycket positivt hållen beskrivning av Wahlenbergs bildningsgång och 
vetenskapliga insatser. Under de senaste åren hade han gjort sig berättigad 
till myc ket goda vitsord, Wahlenberg hade nämligen på egen hand och 
genom egen finansiering företagit flera naturalhistoriska resor: "Hwad han 
under desse färder uträttat; förklarar jag öfverträffa kännares förmodan." 149 

Hans duglighet som vetenskaplig resenär intygas av Wahlenbergs skildring 
av det föregående årets lapplandsfärd som var bifogad ansökan. Dessutom 
var han som botanisk författare redan bekant för Akademien genom sina 
avhandlingar påpekar också Swartz.150 Swartz avrundar sin 
rekommendation med att intyga att han är "Öfvertygad, om den nytta som 
kan vinnas; om personens skicklighet och drift; om den heder K. Academien 
däraf kan draga, och äntligen wid eftersinnandet af huru billiga wilkoren 
äro och hur sällan dylika lära tilbiudas".151 

Det finns ännu ett kort memo rial av Wahlenberg där han presenterar 
sig för Vetenskapsakademien i samband med den tilltänkta resan. Genom de 
resultat som resan år 18 00 ändå gav har han stärkts i sin tro på områdets 
potentiella naturalhistoriska rikedom. En riktigt genomförd resa torde 
kunna ge rika resultat, eftersom han nu "äger kännedom af landet och dess 
wäxter, samt därefter wet anställa den".152 Han förmodar att det finns skäl 
att anta att fler upptäckter kan göras, detta då man tar i åtanke de stora 
sträckor av området som ännu ej besökts av botaniker och tillägger han 

148 Ibid., 228. 
149 Olof Swartz inlaga finns i Bilagor 1793-1802, 229-30. Citatet, 229. 
150 Ibid., 229-230. 
151 Ibid., 231. 
152 Wahlenbergs memorial finns i Bilagor 1793-1802,233-235, Citatet, 234. 
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kritiskt "de mäst kända delar däraf säkert med nog flyktiga ögon 
genomvandrade".153 

Värt att kommentera i detta memorial är tre saker. Dels att 
Wahlenberg i apodemisk anda hävdar att resa rätt, det kan man bara lär a sig 
av tidigare misstag. Det hade han nu lärt sig. För det andra så verkar han 
vara medveten om den inom växtgeografin ofta diskuterade 
"stråkproblematiken". Detta syftar på att botaniker ibland drog vittgående 
slutsatser baserade på iakttagelser från endast ett fåtal besökta regioner. 
Man fogade ihop sina floror på allt för lösa empiriska grunder utan att man 
själv med egna ögon observerat alla de områden som sedan beskrevs. 
Kanske hade tidigare resenärer också snabbt slarvat sig igenom områden 
som de faktiskt berest och då även sett på fe l sätt. De hade inte sett den 
växtgeografiska helheten, vilket krävde långvariga och djupgående 
observationer av en och samma plats. Igen har vi här en anspelning på 
vikten av att kunn a observera på ett korre kt och metodiskt sätt. 

En topografisk uppsats om Kemi Lappmark 

Wahlenberg presenterar resans resultat år 1804 i e n för tiden populär genre, 
den topografiska uppsatsen. Arbetet har den tidstypiska titeln G eografisk 
och Ekonomisk Beskrifning om Kemi Lappmark i Vesterbottens 
Höfdingedöme (1804). Den topografiska beskrivningen var vid denna tid 
en gammal och beprövad genre, otaliga landskaps- och 
sockenbeskrivningar hade getts ut i Sverige allt sedan 1700-talets mitt. Inte 
sällan byggde de på skribentens egna resor. Men vanligt var också 
utskickandet av omfattande frågeformulär till ortens ståndspersoner som 
vanligen pliktskyldigast plitade ned sina svar. Detta stoff fylldes sedan ut 
med litteraturstudier.154 Wahlenberg har arbeta t på samma sätt som sina 
föregångare vilket framgår av förordet til l arbetet.155 

Vår botanist är dock mest inriktad på naturförhållandena vilket d elvis 
skiljer honom från hans föregångare inom genren. I synnerhet fjällregionen 
intresserade honom: 

Sjelfva fjällens vildhet, deras stela utseende gör dem utmärkta, och väcker hos 
åskådaren de mest främmande känslor. Der finner den naturkunnige 
besynnerliga föremål för sin undersökning, och anledning till de angenämaste 
betraktelser; der granskar han med förtjusning den ovanliga form naturen 
antagit, på gränsen till upphörandet af all vegetation och all beboelighet för 
djurrikets invånare; der tror han sig inse de förundransvärda utvägar naturen 
nyttjar, för att i möjligaste mån förena fruktbarhet och beboelighet med 
grannskapet av Polen, eller med det stora ändamålet, verldens förseende med 
vatten till den torra årstidens behof; och då han der äfven ger noga akt på 
naturens yttersta bemödande, att, med minsta möjliga värma, frambringa 

153 Ibid., 235. 
154 Richter a.a.. 
155 Göran Wahlenberg, Geografisk och Ekonomisk Beskrifning om Kemi Lappmark i Vesterb ottens 
Höfdingedöme (Stockholm, 1804), "Företal", 6-8. 
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lefvande varelser - då hämtar han någon gång styrka, mot sina tryckande mödor, 
af hoppet, att dervid komma på spåren till några dess lagar, hvilkas kännedom 
måhända en dag kan gagna äfven mildare länder.156 

Här deklarerar förfa ttaren sitt syfte med resan. En tänkbar tolkning är att 
Wahlenberg i linneansk anda vill göra nya fynd av besynnerliga föremål, 
dvs. av nya artspecimen. Men dessa observationer torde samtidigt ge 
upphov till djupa re betraktelser. Med det kan han mena mer allmänna 
reflektioner över fynden och de egenartade lokala växtvillkor som 
påverkade deras utseende. Dessa reflektioner torde bli växtgeografiska, 
naturen påstås ju ha antagit ovanliga former där d e yttre villkoren var 
extrema. Formerna kan förstås som enskilda fjällväxters morfologiska 
karakteristiska men han skriver ju också om naturens form vilket möjligen 
kan översättas som studiet av hela fjällvegetationers utseende. Wahlenberg 
skriver om sökandet efter de naturens lagar som reglerar förhållandet mellan 
vegetation och klimat. Förståelsen av dessa natur lagar kunde ha en praktisk 
betydelse, klimatologiska omständigheter som påverkade olika arters 
växtvillkor var viktiga för nyodlaren att känna till. Dessa inslag ingår i den 
växtgeografiska ansats som Humboldt under samma period håller på att 
utveckla under sin resa i Nya Världen. Men det är också förenligt med 
akademissekreteraren Olof Swartz' nypatriotiska vetenskapsideal. Om allt 
detta endast bör betrakta s som utilistisk retor ik riktad till sponsorerna på 
Akademien från den anslagsäskande Wahlenberg kan man bara spekulera 
över. 

Wahlenberg vill gärna ge intrycket av att hans beskrivning främst 
bygger på vad han men ar var den säkraste av källor, självsyn under resor: 

Genom egen uppmärksamhet, på de ställen der jag framfarit och dem jag med 
egna ögon hunnit, tror jag mig vunnit säkraste begreppet. Detta har tydligtvis 
blifvit fullkomligare, der jag haft tillfälle att längre tid uppehålla mig, att göra 
flera exkursioner; och för att utmärka dessa, har jag ansett nyttigt att lemna 
föregående utdrag af min dagbok. Innan jag lemnade stället, voro alltid 
anteckningarna derom gjorda, och ingen omständighet anförtroddes åt blotta 
minnet.157 

Citatet är klassiskt i sin hyllning av autopsin och dokumentationsmetoden 
med resedagböcker och helt i enlighet med den apodemiska traditionens 
föreskrifter. Samtidigt finns hä r en m edvetenhet om "stråkproblematiken". 
Wahlenberg betonar fördelarna med att göra flera exkursioner och 
uppehålla sig en längre tid på olika platser. Där detta inte var möjligt fick 
man anlita lokala informanter: samer, nybyggare, lokala ämbetsmän och 
tidigare resenärer i området. Wahlenberg har en för tiden förvånansvärt 
positiv syn på samerna som sagesmän. Hans metod för att i någon mån 
undgå "stråkproblematiken" var att tillfråga så många av dem som möjligt 
angående de platser som låg på ö mse sidor om hans resväg och som ha n 
själv inte observerat. Efter att ha vägt samman minst tre samers utsagor så 

156 Ibid., 3. 
157 Ibid., 6. 
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kunde man komma fram till relativt säkra slutsatse r menar han. Han hävdar 
att samerna hade en god kännedom om landet och att de också hade exakta 
benämningar på alla platser, tänkbara missförstånd berodde endast på 
språkförbistring mellan olika tolkar.158 Som ett komplement till dessa 
informanter kom också litteraturstudier. Den kanske viktigaste skrivna 
källan för Wahlenberg var Knud Leems klassiska Beskrivelse over 
Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige 
Afgudsdyrkelse (1767). Den kompletteras av sockenbeskrivningar från 
1700-talet, inte minst sådana som publicerats i Vetenskapsakademiens 
Handlingar.159 

Metodiskt intressant är följande deklaration i förordet: 

Ehuru e j försedd med andra instrumenter än kompass och ett någorlunda säkert 
fickur, till missvisningens ungefärliga beräknande, uppritade jag alltid på stället 
speciela kartor öfver orternas belägenhet efter väderstrecken och ungefärliga 
afstånden. Då tillfälle var att ifrån något berg se flera stallen på längre afstånd, 
försummade jag aldrig att, så noga som ske kunde, afmäta deras väderstrek och 
de vinklars storlek som de formerade med hvarandra.160 

Här påminns man om Humboldts myckna mätande, kartograferande och 
skisserande av landskapsformationer. För Humboldt bildade ju 
astronomiska ortsbestämningar och därav följande kartor utgångspunkten 
för kommande undersök ningar. Dock verkar Wahlenbergs ambitioner varit 
mer begränsade än sin tyske kollegas och de bör nog främst sättas i 
samband med Baron Hermelins kartografiska intressen. Wahlenbergs 
"speciela kartor" skulle säkert i första hand fungera som underlag för 
Hermelins pågående kartverk. Dessutom f inns en vanlig geografisk karta 
över Kemi lappmark bifogad till beskrivningen, den påstås bygga på 
astronomiska observationer.161 Wahlenbergs uppsats var också ett av 
bidragen till Hermelins topografiska skriftserie "Särskilta afhandlingar" o ch 
återfinns i volymen Försök till beskrivning öfver Lappmarken och 
Vesterbotten (1810).162 

Men visst kan Wahlenbergs kartografiska ambitioner också ses som 
ett metodiskt inslag som gick utöver den traditionella floristikens område. 
Verkets innehåll är på många sätt typiskt för den topografiska genren. 
Wahlenberg redogör utifrån e n förutbestämd mall för Utsjocki församling, 
Enare församling och för Sodankylä socken. Han skildrar kyrkliga och 
politiskt-administrativa förhållanden och på det följer en traditionell 
geografisk beskrivning av den areala enheten med angivande av de 
geografiska koordinaterna. På det följer avsnittet "Landets beskaffenhet" 

158 Ibid., 6-7. 
159 Ibid., 7-8. KnudLeem, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og 
forrige Afgudsdyrkelse 1767), facsimile (Köbenhavn, 1975). 
160 Wahlenberg (1804), 6 
161 Ibid., 
162 Försök till Beskrifning öfver Lappmarken och Vesterbotten, I ed. Samuel G. Hermelin 
(Stockholm, 1810). Om dess a skriftserier mer allmänt, se Widmalm (1990), kap 7, om Wahlenbergs 
insatser i det hermelinska projektet, se idem, 94-98, och även Sörlin (1988), 115-116. 
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och ett kapitel med demografiska uppgifter och den för tiden obligatoriska 
folkkarakteristiken. Slutligen redovisas uppgifter om invånarnas näringar. 

De för vårt vidkommande intressan taste avsnitten i uppsatsen är de 
som kallas för "Landets beskaffenhet". De kan läsas som växtgeografiska 
karakteristiker av områdenas naturgeografi och vegetation. Intressant är att 
det är de administrativa gränserna mellan l appmarkerna, församlingarna och 
socknarna som sätter grän serna mellan områdena och inte växtgeografi ska 
olikheter. Gränserna är sålun da inte naturliga. Men Wahlenberg gör o ckså 
ett slags vegetationsbaserad indelning av de enskilda socknarna. 
Indikatorarter anges för olika delar av en och samma socknen, t.ex. några 
fjällörter som trivs på lågfjä ll eller den renmossa som vanligen dominerade 
på låga fjälltoppar. Dessa arters utbredning bekr äftar för Wahlenberg att det 
är just lågfjäll det rör sig om, alltså fungerar dessa botaniska iakttagelser som 
ett korrektiv till andra observationer av höjden över havet och därmed 
sammanhängande klimatologiska förhållanden. Olika skogstyper som "låg 
björkskog" eller "tallskog" indikerar också olika klimat. Alla dessa 
växtgeografiskt intressanta uppgifter är även av intresse för odlaren, 
indikatorarternas närvaro vittnade om lokalklimatet på en plats vilket 
avgjorde framtida nyodlingsplaner.163 

Inför den tredje resan år 1807: Flora Lapponicas disposition 

Det finns ytterligare en redogörelse för 1802 års resa. Den skrev 
Wahlenberg i samband med att han ansökte om pengar från Akademien 
inför en tredje lapplandsresa år 1807. Han beklagar att så litet hittills blivit 
publicerat från reso rna i nor r. Andra arbet suppgifter hade kommit i vägen. 
Han påstår si g inte heller ha nog med fakta för att kunna avsluta sitt nu 
länge nog utlovade "arbete om Lappska vegetationen eller Flora 
lapponica".164 Intressant är bruke t av bägge dessa synomymer för verket, 
möjligen e n indikation på Wahlenbergs ambivalens inför växtgeografins 
innehåll. Han skriv er att dessa löften "ålägger mig ny förbindelse att i cke 
utgifva detta arbete, förr än det hinnes den fullkomligheten att det 
någorlunda satisficerar n ig sjelf, och swarar mot andras wäntan. Dertill 
fodras ännu nya undersökningar, och min ifriga önskan är att få tillfalle 
anställa dessa".165 Olof Swartz stödde igen sin skyddslings resplaner. 
Wahlenberg skriver att han är medveten om att en eventuell framgång för 
ansökan beror på om han kan vis a på betydelsen och nyttan av resan. Om 
den egna beslutsamheten och offerviljan vittnar dock påståendet att han 
var beredd att ta av egna penningmedel, att utstå svåra strapatser och 

163 Wahlenberg (1804), 15-18. Jmf. även Browne (1983), 34-35. Hon påvisar där att Jobann 
Reinhold Forster, tysk naturalhistoriker och deltagare i Cooks andra expedition, betonade att det var 
vegetationen som bestämde villkoren för allt övrigt liv i en region. 
164 Bilagor till protokollen 1806-07, 79-80. Citatet, 80. 
165 Ibid-i 80. 
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kanske t.o.m. äventyra hälsa oc h liv. Allt detta var dock ett ringa offer på 
vetenskapens altare om man får tro Wahlenberg!166 

För att understödja sin ansökan så presenterar också Wahlenberg en 
disposition över det tilltänkta innehållet i den kommande lapska floran . Den 
kan samtidigt läsas som en växtgeografi skt forskningsprogram, med största 
sannolikhet det första svenska inom subdisciplinen. Horans första del skulle 
innehålla en växtgeografisk inledning med följande innehåll: 

1. En historik eller forskningsöversikt som behandlade äldre studier över 
den lapska floran alltifrån Rudbeck d.y.:s resa 1695 till dagsläget. Den 
skulle ge uppgifter om tidigare botaniska resor och resrutterna skulle an ges 
på den växtgeografiska kartan. 

2. En fysisk och botanisk beskrivning av Lappland ut ifrån en indelning i tio 
olika botaniska distrikt med bilagd växtgeografisk karta. På kartan skulle de 
olika distrikten tydligt utmärkas med olika färger. Den skriftliga 
beskrivningen o ch kartan skulle kompletteras av landskapsbilder, hämtade 
från Skjöldebrands och Hermelins planschverk vilka kunde ge en 
uppfattning över varje distrikts karakteristiska utseende. 

3. En översikt över de naturliga ordningar till vilka de lapska växterna 
räknas med tillhörande växtfysiologiska kommentarer. 

4. En förteckning över de lapska växterna efter den ordning i vilken de 
uppstiger mot fjällen och "snölinien", livets yttersta gräns. 

5. En växtfysiologisk och samtidigt geografisk indelning av de lapska 
växterna utifrån deras köldtålighet alltefter uppstigandet mot fjällen. 

6. En växtanatomisk genomgång av fjällväxterna med förklarande bilder, 
igen med avseende på deras köldhärdighet. De köldtåligaste växternas 
skulle anatomiskt jämföras med mindre köldtåliga fjällväxter. 

7. En undersökning av den grundläggande orsaken till köldhärdighet, 
antingen det var växternas anatomiska uppbyggnad eller möjligen 
"lifskraftens" varierande yttringar hos olika arter. 

8. En översikt av de potentiellt nyttiga växtämnen den lapska vegetationen 
kunde producera. En utilistisk genomgång av nyttigheter som kunde 
påverka framtida ekonomiska satsningar i regionen. 

9. En dis kussion om huruvida odlingar var möjliga i de olika distrikten i 
lappmarken.167 

166 Ibid., 80-81. 
167 Ibid., 84-85. Där listas kortfattat dessa punkter. 
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I florans andra del skulle sedan följa en traditionell floristisk systematisk 
förteckning av de lapska växterna utifrån vedertagna floristiska principer 
med ordentligt angivande av artskiljande kar aktärer. Ny a arter skulle också 
avbildas i ett appendix för att ge ökad tydlighet åt artdiagnoserna. Även 
inbyggarnas namn på växterna skulle anges. Här lovar Wahlenberg att vara 
ytterst precis i sina habitatangivelser o ch uppge varje arts växtplats i de 
olika distrikten. Det är dessa habitatuppgifter som binder ihop den första 
delens växtgeografiska indelning med den traditionellt floristiska 
indelningen av växterna i släkten och arter i andra delen. 

Wahlenberg förenar i det tilltänkta verket elegant den äldre 
floristiska växtgeografin med många inslag från den humboldtskt 
morfologiska grenen av subdisciplinen. Låt oss se på några inslag som kan 
betecknas som humboldtianska. Dit hör uppgifterna om tidigare resor till 
området, detta har med undvikandet av "stråkproblematiken" att göra. 
Trots flera egna resor och bruket av lokala informanter som samerna var nog 
de äldre kollegor som rest i regionen de pålitligaste uppgiftslämnarna om 
vegetationen. En reseberättelse eller en traditionell flora innehöll alltid 
växtgeografiskt brukbara uppgi fter om man nu antog att floran inte hade 
förändrat sig på de dryga hundra år som gått sedan t.ex. Rudbecks resa. De 
växtgeografiska kartorna och kanske i synnerhet de idealtypiska 
landskapsbilderna kan kopplas till den morfologiska traditionen med dess 
intresse för vegetationer eller växtaggregat, det är ju just det som avbildas. 
Wahlenbergs ordnande av växterna utifrån en geografisk-klimatologisk 
indelningsprincip, växtlivets successiva avtagande i förhållande till höjden 
över havet, är också humboldtiansk så det förslår. 

Wahlenberg menar ändå i detta memorial att mycket av "det 
generella om Lappska vegetationen borde med nya erfarenheter mera 
utvidgas och nogare apprécieras".168 Det var förstås ett av huvudsyftena 
med den tilltänkta resan. Nu påstår han sig både fått många praktiska 
erfarenheter från lappmarken och dess förhållanden vilk et medförde att den 
planerade resan säkert skulle gå bra. Varj e resa gav alltså Wahlenberg nya 
insikter i lappmarkens förhållanden som gjorde att den påföljande resan 
närmast automatiskt skulle komma att gå ännu bättre. Att fara gav 
erfarenhet. Dessutom hade han också ökade insikter i växtanatomi och 
växtfysiologi som han skulle få stor nytta av med ta nke på den tilltänkta 
florans innehåll . Slutligen ber han i ansökan om att ännu ett tag få behålla 
det åt Akademien utlovade lapska herbariet då han behöver det för arbetet 
med floran.169 

Att mäta fjällens höjd med instrument 

De många forskningsuppgifterna som anges i dispositionen krävde alltså 
ytterligare observationer i falt. Därför presenterar Wahlenberg i en bilaga ett 

168 Ibid., 85-86, citatet 86. 
169 Ibid., 85. 
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nytt tilltänkt reseföretag, som vanligt med en detaljerad resplan. Den 
intressantaste innovationen i den är ett förslag om att mäta fjällens höjd, dvs 
den högsta fjällryggen eller vattendelaren med instrument. Han menar sig 
behöva en oktant eller ett annat vinkelmätningsinstrument och en 
avvägningstub eller ett vattenpass. I synnerhet Sulitelmafjällen skulle göras 
till föremål för sådana höjdmätningar, då dessa vid den tidpunkten antogs 
vara de högsta i Lappland.170 Wahlenberg betonade att det rörde s ig om en 
botanisk resa i första hand, dock med ett viktigt inslag av geodetisk-
mineralogisk karaktär: mätning och mineralogisk beskrivning av fjällen. 
Zoologin undanber han s ig som vanligt, under resor bör istället resurserna 
koncentreras på några få undersökningsområden. N ågot bombastiskt påstår 
Wahlenberg slutligen att hans planerade Flora Lapponica kommer att 
överträffa alla tidigare alpina floror. Den kommer, i likhet med hur Linnés 
lapska flora då betraktades, i framtiden anses som den främsta av sitt slag.171  

Wahlenbergs flitiga ansökande gav resultat. Anders Sparrman, den gamle 
linneanske resenären, gynnaren Olof Swartz och geodeten Carl Peter. 
Hällström,tillstyrkte allai en gemensam inlaga till Akademien det planerade 
wahlenbergska reseföretaget.172 

Resultatet presenteras sedan i arbetet B erättelse om mätningar och 
observationer för att bestämma lappska fjällens höjd och temperatur vid 
67 graders polhöjd (1808). Detta alster är det närmaste Wahlenberg 
kommer när det gäller att publicera en egentlig reseskildring. Den är 
geografiskt-kronologiskt strukturerad precis som tidens reseberättelse 
skulle vara. Wahlenberg själv är ovanligt närvarande i texten, e n jämförelse 
ger vid handen att han i denna publikation ligger när a den icke-publicerade 
resedagboken. Det gäller t.ex. de partier där han först beskriver sina 
triangelmätningar av Sulitelmas höjd och sedan beskriver området och dess 
glaciärer.173 

Varför är då Wahlenberg så personlig i just detta verk? Ja g vill här på 
nytt anknyta till det i kapitel II använda begreppet "mikrologismus", det 
utifrån ett antagande om denna litterära tekniks användbarhet även i en 
vetenskaplig text. Det var i en sådan här förhålla ndevis teknisk redogörelse 
över mätningar o ch observationer med instrument extra viktigt att göra 
berättarjaget synligt Wahlenberg redogör därför detaljerat för allt han varit 
med om under resan och i synnerhet för de olika mätningar som genomförts. 
Han anger positionen för mätningarna, exakt vilka instrument som nyttjats 
och hur de använts. Han redogör samtidigt för några små men potentiellt 
farliga incidenter under glaciärvandringarna, beskriver hur han mår och vad 
han känner inför de storslagna men också skrämmande syner som möter i 
glacären Linajegnas närhet. Denna intill petighet noggranna redogörelse, 

170 Ibid., 86-87. 
171 Ibid., 88. 
172 Ibid., 121. 
173 Göran Wahlenberg, "G. Wahlenbergs Resa i Lapp marken år 1807\ Göran WaMenbergs samling, 
Handskriftsavdelmngen, Uppsala universitetsbibliotek, S. 169 b, 25-30. Jmf. idem, Berättelse om 
mätningar och observationer för att bestämma lappska fjällens höjd och temperatur vid 67 graders 
polhöjd (Stockholm, 1808), 11-23. 
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som faktiskt bildar en sömlös helhet vilken hålls ihop av protagonistens 
observationer i rummet och tiden, är en förutsättnin g för att framställn ingen 
skall uppfat tas som vetenskapligt tillförlitlig. Den tilltänkte läsaren kan via 
texten nästan följa Wahlenberg i hälarn a o ch utifrån redogörelsen för hur 
han gör sina observationer i fält - men även för vad han tänker och känne r i 
det ögonblick han gör dem - ges läsaren möjligheten att i tanken pröva 
dem.174 

Denna mikrologistiska teknik förstärks av att Wahlenberg i texten 
också gör en tydlig åtskillnad mellan vad man kan förstå som rena 
beskrivningar av vad ögat möter då det iakttar något, t.ex. en glaciärs 
morfologi o ch de därav följande reflektionerna över glaciärens uppkomst 
och rörelser som kunde dras utifrån det sedda. Först redogör han i några 
kapitel detaljerat för hur glaciären Linajegna ser ut, sönderdelar isen den 
består av, beskriver isens utseende och diskuterar dess densitet och vikt. 
Men dock utan att dra några egentliga slutsatser. Det är intressant att se hur 
han här tilläm par sin natura lhistoriska blick, morfologisk och taxonomisk 
som den också var, glaciären artbestäms som en "glaciär af första klassen 
hos Saussure [Wahlenbergs kursivering]."175 I två från redogörelsen för 
glaciären skilda avsnitt spekulerar han sedan över hur det går till när 
glaciärer uppkommer. Funderingarna har visserligen väckts av 
iakttagelserna av Sulitelmas glaciärer men tydlig är en strävan att skilja på 
observation och reflektion. Reflektionerna uppkommer inte minst som e tt 
resultat av jämförelser mellan det han själv mätt och observerat och sådant 
han läst sig till i litte raturen. Denna tydliga åtskillnad mellan sett och tänkt 
sker återigen för att läsaren skall kunna pröva reflektionens rimlighet utifrån 
observationen.176 

Vad hände med botaniken? I inledningen till verket skriver 
Wahlenberg: 

Man hade tillräckligt utrönt i hvilken ordning vegetationen aftager på Lappska 
fjällen i den mån man kommer högre upp, och att temperaturen slutligen så 
minskas, att s nön och kölden blir beständig; men det felades ännu att genom 
mätningar bestämma vid vilken höjd allt detta gradvis inträffade, huruvida 
fjällens högsta toppar hinna öfver den så kallade snögränsen, och huru stor deras 
absoluta höjd öfver hafsytan verkligen är. 177 

Vad gäller Wahlenbergs huvudintresse, den lapländska floran och dess 
geografiska utbredning, så gav resan honom nu möjligheten att exakt mäta 
på vilken höjd snögränsen, dvs. den yttersta vegeta tionsgränsen låg. Detta 
inte minst i samband med det trigonometriska bestämmandet av Sulitelmas 
höjd. Wahlenberg nyttjade dock främst barometrar för sina fortlöpande 

174 Se denna avhandlings kap. II, och Stewart, 34. Wahlenberg (1808), 13-20, skildrar mätningarna 
och observationerna av glaciären linajegna. 
175 Wahlenberg (1808), 13-23. Citat et 13, jmf. även 18. Wahlenbergs pionjärinsats som svensk 
glaciärforskare diskuteras av Olle Melander, "Sulitemas glaciärer", i Till fjälls: Svenska 
fjällklubbens årsbok 1969-70. 
176 Wahlenberg (1808), 24-25 och 37-40. 
177 Ibid., 5. 
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höjdbestämningar, en på resor lämplig teknik vars problem noga utreds i 
uppsatsen.178 Wahlenbergs botaniska observationer gällde under denna 
resa i synnerhet den ytterst sparsamma vegetationen i den extrema 
klimatzon som låg intill snögränsen Den för växtgeografin sedvanliga 
komparativa metoden tillämpas också av Wahlenberg. Han skis serar även i 
detta verk de av honom iakttagna växtge ografiska zonerna i Lappland och 
jämför sedan den skandinaviska bergsvegetationens karaktär med andra 
alpers.179 Han beskriver här sin växtgeografiska huvudtanke på följande 
sätt: 

I samma mån snögränsen höjer och sänker sig, stiga äfven vexterna högre eller 
lägre, så att alltid ett lika afstånd iakttages dem emellan. Det är derföre redigast 
att b estämma olika vexters förhållande efter deras afstånd från snögränsen. Jag 
tror mig här böra uppgifva ungefärliga resultatet af mina tre års undersökningar 
i detta ämne. Man bör dock genast märka att det är icke så mycket 
karakteristiken af en enda vext som bestämmer ett ställes temperatur, utan fast 
mer en sammantagen jemförelse mellan allas förhållande.180 

Wahlenberg hävdar här att det är gränsen för allt vegetativt liv, snögränsen, 
som bör vara utgångspunkten för växtgeografens zonindelningar. Denna 
linje kan variera utifrån ett flertal faktorer, dit hör främ st höjden öv er havet, 
men även andra faktorer kan mildra eller förvärra dess inverkan på d e lokala 
vegetationsförhållandena. Man kan därför inte slumpmässigt välja en enda 
befintlig växt och bruka den som indikatorart utan man måste ta hänsyn till 
hela vegetationen och förhållandet mellan alla de växter som ingår i denna. 
Växtzonen måste sålunda betraktas som en helhet. Citatet påminner mycket 
om den holistiska tendens man finner hos Humboldt. Och dennes isotermer 
förfaller inte vara långt borta! Visst kan snögränsen när det väl bestämts på 
många platser bilda utgångspunkten för en sådan slags global kartografi. 
Några små spekulationer över eventuella kopplingar mellan Humboldt och 
Wahlenberg får avsluta denna jämförelse. De båda herrarna kan vid denna 
tidpunkt ha känt till varandra, åtminstone den senare läste faktiskt den 
förre. Wahlenberg nämner i denna uppsats, i förbigående i en not, 
Humboldts berömda höjdmätning av berget Chimborazo i And erna.181 

Den sista lapplandsresan år 1810 

Wahlenberg gjorde sin sista norrlandsresa år 1810. Det rörde sig i vanlig 
ordning om ett komplementerande bidrag till hans lapska flora. Denna gång 
undvek han fjällen och koncenterade sig istället på undersökningar efter 

178 Ibid., 6-8. Wahlenberg hyse r där en betydande tilltro till denna tekn iks tillämpbarhet om man 
bara bru kar den på rätt sätt och tar vederbörlig hänsyn till missvisningar orsakade av låga 
temperaturer och annat 
179 Ibid., 45-53. 
180 Ibid., 45. 
181 Ibid., 52. Jmf. Humboldt (1963), 36, 47-52. Notera dock de olika måttenheterna, Humboldt 
brukar sig både av det nya "revolutionära" metermåttet och av famn ar ("toises") medan Wahlenberg 
mäter i fot. 
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kustlandvägen och i delar av Ume lappmark. Vår botanist hade nämligen 
redan under förra resan prövat en enkel och relativt säker metod för att 
bestämma klimatet å en ort. Dessa bestämningar var nödvändiga inför 
arbetet med att utarbeta en växtzonskarta till floran. Att mäta endast 
lufttemperaturen var emellertid en osäker och inte sällan missvisande metod. 
Det andra tillvägagångssättet innebar istället bestämma ndet av den under 
året lägsta jordt emperaturen utifrå n mätningar av vattentemperaturen i vad 
Wahlenberg betecknade som "beständiga" kallkällor. Mätningarna 
kompletterades sedan av växtgeografi ska iakttagelser av olika 
indikatorarters utbredn ingsområde, vilket vanligen innebar att Wahlenberg 
bestämde arternas nordliga eller sydliga utbredningsgränser.182 

Wahlenberg presenterar också metoden i en uppsats i 
Vetenskapsakademiens Handlingar för år 1809: 

Förenade observationer på växt-rikets förhållande och jordens temperatur skulle 
ömsesidigt stödja och moderera hvarandra till vinnande af den säkraste och 
snaraste kunskap om olika länders och provinsers climat. Genom 
jordtemperaturen kunde man bestämma hufvudpunkterna för en charta öfver 
landets climat, och växtrikets förhållande borde utgöra de speciellare detaljerna 
emellan dem.183 

Under sin norrländ ska resa somma ren 1810 försöker han därför genomföra 
just sådana bestämningar. Han försöker så gott det går identif iera säkra och 
beständiga kallkällor och mäter deras temperatur. För säkerhets skull görs 
dessa temperaturmätningar om möjligt också med ett visst tidsmellanrum för 
att kunna fastslå om det rör sig om beständiga eller i temperaturen 
konstanta kallkällor. Wahlenberg har skildrat resan i en opublicerad 
resedagbok, till d en är o ckså bifogad en handskriven karta över Umeå 
lappmark. Temperaturen på kallkällor na tas i en flygande fläng. Trogen sin 
metod är vår botanist också mycket uppmärksam på de växtarter som 
kantar källan, han noterar i sin dagbok vilka arter som inte längre kan 
observeras och vilka som tillkommit Plötsligt blir det lika viktigt med de 
växtarter som inte finns på en plats som de som finns, nu räknas också de 
karakteriska arte r upp som saknas sedan den föregående källan. Igen kan 
man med ett visst fog prata om indikatorarter.184 

I en uppsats publicerad i Vetenskapsakademiens Handlingar året 
därpå reder Wahlenberg ut metoden med att finna dessa indikatorarter. Han 

182 Wahlenberg (1808), 6. Jmf. Browne (1983), 36-39. J. H. Forster betonade att det var jordytans 
vanne som bestämde vege tationens ka raktär. Det var den enskild a mätbara faktor som bestämde 
floroinas utbredning över jord en. Även Willdenow och Humboldt intresserade sig för jordytans 
tempereratursom förklaringsfaktor. Leopol d von Buch hade vid samma tid också in tresserat sig för 
metoden med att mäta temperaturen i kallkällor, se Wikström (1853), 446-447. 
183 Göran Wahlenberg, "Fö rsök att genom Spri ngkällors undersökande utforska Temperaturs-graden 
för Växterna, som finnas vid Uppsala och vid sjön Yngen i Vermland", Kongl. 
Vetenskapsacademiens Nya Handlingar 1809, 205. 
184 Göran Wahlenberg, "G. Wahlenbergs Resa till Norr land och Vesterbotten samt Umeå lap pmark 
år 1810" , Göran Wahlenbergs samling, Handskriftsavdelningen, Uppsala universite tsbibliotek, S. 
169 b. Reseda gbokenär opaginerad men anteckningarna för t.ex. den 19 juni, 6 juli, 31 juli och 6 
augusti ger en bra bild av Wahlenbergs arbetsmetod. 
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skriver att under en resa till lappmarken sker en stor men smygande och 
gradvis förändring av vege tationen: 

En så stor förändring, som sker gradvis, måste lemna många bestämbara 
meilangrader, och dessas utmärkande utgör andra ämnet för vår avhandling. Då 
man betraktar en orts vegetation i det hela och i geografisk afsigt, så förtjena 
alltid de allmännaste växterna största uppmärksamheten, och de sällsyntaste böra 
knappt vinna något afseende. Hvarje växt som anses för sällsynt af ortens 
Botanister intager visserligen ett u tomordentligt ställe, hvilket utgör ett undantag 
från ortens allmänna beskaffenhet, och således bevisar nästan intet angående 
landets alstrande kraft i det hela. Det är således lika öfverensstämmande med 
ändamålet som nödvändigt i a nseende till en resandes brist på tid att uppsöka 
annat än ymnigt förekommande växter, då jag sätter hvarje växts gräns där d en 
upphör att vara temligen allmän.185 

Jag tolkar detta som att Wahlenberg menar att den resande 
naturalhistorikerns intresse skall riktas mot den allmännaste växtarten i varje 
zon och sedan bör man parallellt följa dess avtagande frekvens till dess man 
inträder i nästa zon. Om t.ex. eken dominerar som trädsl ag i en zon är den 
att betrakta som en indikatorart för den zonen, och vars eventuella 
förekomst i nästa zon bör uppmärksammas, samtidigt som man bör söka 
efter denna zons indikatorart. Nu har vi kommit mycket långt ifrån den 
linneanska traditionens ensidiga intresse för noviteter. För Wahlenberg tog 
det omkring tio år att näst intill helt ändra sitt naturalhistoriska seende. 
Med det menar jag att man söker efter det vanligaste på en plats istället för 
efter det ovanligaste! Intressant är också att Wahlenberg antyder att d en 
vittbereste natural historikern vad gäller denna bestämning har ett självk lart 
övertag framför den lokale natural historikern med sitt sedvanliga intresse 
för de sällsynta arterna på just sin hemort. Det är ju precis de arterna som är 
ointressanta för växtgeografen, vars undersökninga r av artfrekvenserna å 
en ort samtidigt bör förstås som ett korrektiv till de bestämningar av klimate t 
han gör då han mäter temperaturen i de beständiga kallkällorna. 

I en annan uppsats som Wahlenberg publicerar i Handlingarna år 
1811 gör han i en tabell en elegant sammanställning av 
temperaturmätningarna och växtobservationerna från föregående års resa . 
Han anger i tabellen ortens namn , dess latitud, höjd över havet i parisiska 
fot, jordtemperatur i centigrader, sydliga växters norrgräns och nordliga 
växters sydgräns och närvaron av odlade växter. Denna ganska 
anspråklösa men mycket informativa tabell kan jämföras med Alexanders 
von Humboldts mycket kända växtgeografiska avbildning av Chimborazo i 
Anderna med dess mångfald av geofysiska uppgifter som anges i 
marginalerna till själva bilden av berget. Detta även om Wahlenberg och 
Humboldt egentligen mätt olika saker oc h bara på några få punkter, t.ex. 
odlade växter och höjd över havet och artfrekvenser, ger samma typ av 
uppgifter.186 Men syftet med deras framställning är detsamma och metodiskt 

185 Idem (1811), 23-24. 
186Göran Wahlenberg, "Rön om Springkällors temperatur vid Upsala, Kongl. 
Vetenskapsacademiens Nya Handlingar 1811, 18. Jmf. Alexander von Hum boldt (1963), Bilagan 
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finns överensstämmelser. Man kan mycket väl tänka sig att Wahlenberg, 
vilken bevisligen någonstans läst om Humboldts bestigning av Chimborazo 
och också anför honom som källa i sin Berättelse om mätningar och 
observationer, hämtat inspiration från den tyske kollegan. Wahlenberg 
bedriver nu hädanefter i Sverige en ny och ambitiösare form av 
naturalhistoria som har många inslag som ingår i den ambitiösa Physique du 
Monde som var Humboldts ideal. 

Flora Lapponica: En sammanfattning av tio års resande i norr 

Med 1810 års resa till Ume lappmark är Wahlenbergs resande i den norra 
landsändan över. Slutresultatet av hans mångåriga arbete blev den på latin 
avfattade Flora Lapponica (1812).187 I denna monumentalt upplagda flora 
sammanfattas tidens vetande om den lapska vegetationen. Wahlenberg mer 
än fördubblade antalet lapska vä xtarter jämfört med Linnés flora. Kanske än 
viktigare för eftervärlden har den långa växtgeografiska inledningen 
ansetts vara. Det finns en samtida tysk översättning och bearbetning av 
densamma, gjord av den tyske fysikern Ludwig Wilhelm Gilbert och 
publicerad i tidskriften Annalen der Physik (1812). Det är främst den 
versionen jag studerat. Uppsatsen bär på tyska titeln "Einiges zur 
physikalischen Erdbeschreibung von Lappland, und über die Gesetze, nach 
welchen die Pflanzen verbreitet sind."188. 

Förutom utdraget ur Lapplandsfloran finns också Wahlenberg i detta 
nummer av Annalen representerad med översättningar av sina uppsatser 
från åren 1809-1811 om mätningar av jordtemperaturen i avsikt att 
bestämma orters klimat. I dessa uppsatser i Gilberts tidskrift redogör 
Wahlenberg för en internationell publik för sina iakttagelser i Lappland och 
för sin egen variant av växtgeografin. Man bör komma ihåg att det är 
utgivaren och översättaren Gilbert som för ordet och det är inte säkert att 
det alltid överensstämmer med Wahlenbergs egna intentioner. Gilbert 
koncentrerar sig på de n nya växtgeografin, och i synnerhet på dess många 
geografiska och klimatologiska inslag. Han verkar inte vara speciellt 
botanisk intresserad. Detta medan Wahlenberg enligt min mening hävdade 
att denna subdisciplin i hans version ändå närmast var att förstå som ett 
bidrag till den vanliga floristiken. 

"Geographie der Pflanzen in den Tro pen-Ländern, ein Naturgemälde der Anden, gegründet auf 
Beobachtungen und Messungen, welche vom lO.ten Grade nördlicher bis zum 10. ten Grade südlicher 
Berite angestellt worden sind, in den Jahren 1799 bis 1803 von Alexander von Humboldt und A.G. 
Bonpland" 
187 Göran Wahlenberg, Flora Lapponica Exhibens Plantas Geographice Et Botanice Con sideratas, 
In Lapponis Svecicis Scilicet Umensi, Pitensi, Lulensi, Tornensi Et Kemensi Nec Non Lapponis 
Norvegicis Scilicet Nordlandia Et Finmark ia Utraque Indigenas, Et Intineribu s Annorum 1800, 
1802, 1807, Et 1810 Denuo Investigatas, Cum Mappa Botanica-Geographica, Tabula 
Temperaturae Et Tabulis Botanicis XXX (Bero lini, 1812). 
188 Göran Wahlenberg, "Einiges zur ph ysikalischen Erdbeschreibung von Lappland, un d über die 
Gesetze, nach welchen die Pflanzen verbreitet sind", i Annalen der Physik, ed. Ludwig Wilhelm 
Gilbert, 41 (1812), 233-325. 
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Redogörelsen för innehållet i floran kan jämföras med den 
disposition över lappländska floran som Wahlenberg gav i sin ansökan om 
nya respengar från Akademien år 1807. Först så redogörs det i den tyska 
uppsatsen för tidigare botaniska resor till o mrådet. Kortf attat skildras sedan 
Wahlenbergs fyra "botanisch-physikalische Reisen" i Lappland med 
angivande av resvägar och besökta orter. Säkert görs detta utifrån en 
medvetenhet om den besvärliga "stråkproblematiken". Gilbert poängterar 
att trots att Wahlenberg utökat floran i Lappland med hela 580 nya arter så 
utgör inte den bedriften arbetets främs ta förtjänst. Istället vill Gilbert fästa 
läsarens uppmä rksamhet på florans växtgeografiska inledning och skriver 
därför att de nya arterna alls inte är det viktiga: "Dieses ist indess nicht das 
grösste Verdienst der Arbeit; wie der Leser sieht leicht aus dem überzeugen 
wird, was ich hier aus der Einleitung aushebe, welche Herr Dr. Wahlenberg 
seiner Flora vorangesezt hat, und die voll intressanter physikalischer 
Tatsachen und Eröterunge n ist ."189 Citatet antyder det intresse Gilbert hade 
för Wahlenbergs arbete. 

I det första avsnittet av Gilberts bearbetning, "Natürliche 
Eintheilung Lapplands nach der Vegetation", följer alltså en indelning av 
Lappland i olika växtgeografiska zoner eller regioner. För varje zo n anges 
det geografiska område det täcker med angivande av de orter där gränsen 
går mot nästa zon. Även typiska växtarter eller varför inte indikatorarter 
uppges. Tidpunkten när björklöven slår ut anges, vilket kompletteras av 
uppgifter om jordtemperatur och höjd över havet. De zoner eller regioner 
som anges mol indikatorarter är då följande: 

1. Regio sylvaiica, dominerad av gran (Pinus abies). 

2. Regio subsilvatica, dominerad av tall (Pinus sylvestris). 

3. Regio subalpina,dominerad av björken (Betula pubescens) 

4. Regio alpina inferior, dominerad av dvärgbjörk (Betula nana) och 
Glansvide (Salix myrsinites). 

5. Regio alpina superior, där finns t.ex. isranukel (Ranu culus glacialis), 
zonen gränsar till den eviga snön. 

6. Alpes maritimes, eller det norska Nordlandets kustberg på andra sidan 
vattendelaren. Där växer t.ex. purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia)190 

189 Gilbert, 233-38, citatet, 237-238. "Detta är dock inte arbetets främsta förtjänst, vilket läsar en lätt 
kommer att övertygas om utifrån det som jag plockat ut ur in ledningen till her r Wahlenbergs flora, 
vilken är fylld av intressanta fysiska fakta och diskussioner." 
190 Ibid., 238-247, innehåller denna förteckning över zonerna. Den kan jämföras med en modem odi 
mer popu lärt hållen beskrivn ing av fjällens biotoper och regioner, s e Öijan Nilsson, Nordisk 
fjällflora, 2 rev. ed. (Stockholm, 1987), 5-9. 
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Efter denna zonind elning följer en redogörelse över de lapska bergen och 
deras höjd. Fjällen karakteriseras utseendemässigt och exempel på typisk 
bergsvegetation ges. Snögränsen anges ligga på 3300 parisiska fo t över 
havet och det betonas att det är ytterst få bergstoppar i Lappland som når 
denna höjd. Endast de som når 5000 fots höjd över havet är försedda med 
glaciärer. Gilbert lägger dock till att Wahlenbergs höjduppgifter var mind re 
säkra, detta i jämförelse med den tyske geologen Leopold von Buchs 
samtida. Båda herrarna hade mätt upp Sulitelmas båda toppars höjd över 
havet och kommit till olika resultat. Von Buchs mätning var emellertid mera 
pålitlig menade Gilbert191 

Därpå kommer ett kapitel kring lufttem peraturerna i Lappland. Det 
påstås att Bottniska viken och den med denna parallellt löpande fjällkedja n 
jämnade ut klimatet i hela den nordsvenska regionen. Umeå och Torneå 
eller Muonioniska och Sorsele har ett rätt likartat klimat trots den 
betydande skillnaden i breddgrad. Endast under vårmånaderna var 
temperaturskillnaderna påtagliga mellan dessa orter.192 Utifrån 
temperaturtabeller påvisas det att t.ex Enontekiö i Torneå lappmark hade e tt 
kontinentalliknande klimat med mycket kalla vintrar men förhållandevis 
varma som rar. Samtidigt hade den norska ishavskusten ett s.k. isländskt 
klimat, där breddgraden och avståndet från havet i samverkan bestämde 
klimatet. Gilbert menar att det var dess klimatologiska villkor som förklarade 
den lapska florans egenartade sammansättning "und wir dürfen uns daher 
nicht verwundern, wenn Lappland sowohl Isländische als Sibirische 
pflanzen hervorbringt."193 Sedan jämförs klimatet i Enon tekiö med det i S:t 
Gotthard i schweiziska alperna. Det visar sig då att alporten har en lägre 
medeltemperatur, i synnerhet är temp eraturen mitt på dagen lägre där. Det 
antas därför vara sannolikt att vegetationen i första hand beroende av 
medeltemperaturen mitt på dagen och det är denna som skall mätas o ch 
jämföras om man vill förstå klimatets inverkan på växtligheten.194 Här finner 
vi kanske något som påminner om en fysikalisk eller klimatologisk princip 
med universell giltighet? 

Sedan redogörs det för jordtemperaturerna i Lappland. Det hävdas 
nu att fastställandet av det årliga medeltalet av lufttemperaturen var en 
osäker indikator på en orts klimat. Denna uppgift kunde inte brukas för 
upprättandet av en pålitlig klimatskala Säkrare var då som bekant 
uppmätandet av jordtemperaturen via temperaturtagning i beständiga 
kallkällor. Detta då sådana provtagningar enligt Gilbert "eine brauchbare 
Methode an die Hand gebe das Klima gleichsam nach einer Skale zu 
messen".195 Det betonas sedan att det är just jordt emperaturen och inget 
annat s om bestämmer vegetationens och det organiska livets gränser. Den 
yttersta gränsen utgörs av snögränsen, dvs där snön alltid ligger kvar och 

191 Gilbert, 247-253. 
192 Ibid., 266-269. 
193 Ibid., 274. Citatet lyder i min översättning: "[...] vi bör därför inte förvånas över att L appland 
frambringar bådeisländska och sibiriska växter". 
194 Ibid., 269-276. 
195 Ibid., 277. Citatet lyderi min översättning: "[...] en bnikb ar metod för att kunna mäta klimatet 
enligt en skala" 
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där jordtemperaturen alltid ligger under noll grader. Denna gräns utgör den 
fasta nollpunkt utifrån vilken vi kan mäta all vegetation och den produktiva 
livskraften och gradera densamma.196 

På det följer klimatologiska jämförel ser mellan Enontekiö, Nordkap, 
Uppsala, St. Gotthard och Paris. Det slås fast att det egentligen är 
sommarvärmen som bestämmer klimatet, det som är intr essant för forskaren 
att bestämma är den temperatur som krävs för att frambringa en viss 
vegetation. I alla klimat krävs en viss medeltemperatur i luften under våren 
för att ge förutsättningarna för en viss vegetation. Det är samma 
medeltemperatur som krävs för att isarna skull e gå upp eller för att björken 
skall slå ut. Det betyder också att förekomsten av t.ex. björk på en plats 
direkt indikerade platsens klimat. Igen ser vi hur växtgeografiska och 
klimatologiska insikter ömsesidigt understödjer varandra. För att ge 
undersökningen mer globala dimensioner jämförs sedan de klimatiska 
förhållandena i Lappland med de i de schweiziska alperna och i de 
sydamerikanska Cordilliererna. De sistnämnda uppgifterna antagligen 
hämtade från något av Humboldts arbeten från den amerikanska resan. Vad 
är då poängen med detta globala iakttagande av olika ar ters utbredning? Jo, 
det hävdas att kunskaper om växte rnas utbredning i olika länder torde vara 
den enklaste metoden att kunna få kunskap om klimatets olika variationer. 
Gilbert skriver att detta är "das beste Mittel, das Klima zum Nutzen des 
Menschen kennen zu lernen".197 Slutligen avhandlas typiskt floristiska 
växtgeografiska problem såsom växternas artmässiga fördelning i olika 
regioner av lappmarken och den klassiska frågan angående de lapska 
växternas ursprung. Det var områden som hade diskuterats redan i de 
klimatologiska avsnitten av inledningen. Här påvisas det igen att den lapska 
floran delvi s överensstämde med den isländska och skotska floran, detta 
gäller i synnerhet för växterna på norska sidan medan den svenska 
lapplandsfloran påminde om den sibiriska. 

196 Ibid., 278. 
197 Ibid., 280-84. Citatet 284, detlyderi min över sättning: "[...] det bästa metodenför att lära känna 
klimatet, för att människorna skall få nytta därav". 
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V. Med växtgeografin som ledstjärna: 
Vetenskapsakademin och det botaniska resandet 
åren 1820-40 

Ett mycket viktigt initi ativ till institutionaliseringen av den naturalhi stori ska 
resan som kunskapsform tog s vid Vetenskapsakademien år 1820. Detta år 
inrättades ett fast årligt stipendium för inrikes forskningsresor vilket skedde 
i samband med en revision av Akademiens stadgar. Resandet blev därefter 
en del av Akademiens löpande verksamhet. Tanken med de två kommande 
kapitlen är att redogöra för det akademi stödda resandets utvecklin g under 
tjugoårsperioden efter stipendiets instiftande. 

Det här kapitlet behandlar det botaniska resandet och i synnerhet 
dess växtgeografiska inslag medan nästa kapitel handlar om de zoologiska 
resorna och då främst om studiet av marina evertebrater. Tudelningen av 
reseföretagen enligt denna konventionella indelning av naturalhistoriens 
grenar är motiverad utifrån den förändring av resan som kunsk apsform som 
studiet av de marina livsformerna medförde. Syftet med de två kapitlen är 
att skildra hur reseverksamheten successivt förändrades under perioden 
trots att d et adminstrativa utanverket förblev detsamma Min metod för att 
kunna göra en sådan analys är att i likhet med i kapitel III redogör a för ett 
antal reseföretag. Båda de kommande kapitlen består därför av fallstudier. 
Igen är det reseföretagen oc h inte så mycket resenärerna själva som står i 
fokus för framställningen. 

Även reseadministratörerna vid Akademien kommer att 
uppmärksammas. De personer som här åsyftas är i första hand de 
naturalhistoriska intendenterna vid Riksmuseet Intendenterna är 
intressanta av flera orsaker, inte minst för de argumen t som de förde fram i 
samband med reseföretagens förverkligande. Jag är förstås extra 
uppmärksam på de mer allmänna apodemiska inslag som deras skrivelser 
innehöll. Dit hör inte minst diskussioner kring resan som kunskapsform. 
Dylika spörsmål kommer som tidigare att kopplas till den vetenskapliga 
utvecklingen inom naturalh istorien. Resonemang kring olika reseföretags 
logistiska uppläggning och lämpliga utrustande kan berätta om pågående 
förändringar i resandets och naturalhistoriens praktiker under tidsperioden. 
Men dessa diskussioner rör förstås endast förberedelsestadiet enlig t Hanno 
Becks tredelning av reseföretagen. För att kunna få en förståelse för vad 
som utfördes under resorna kommer resenäre rnas reserapporter också att 
undersökas. Jag utgår nämligen ifrån att det finns en koppling mellan 
resepraktikerna och de apodemiska föreställningar som utmär kte resan scan 
kunskapsform. 

Av stor betydelse för resandets implementering under denna epok 
var de initiativ som togs vid Akademien för att ge nationen ett 
naturalhistoriskt museum. Redan före instiftandet av det inhemska 
resestipendiet år 1820 hade samlandet till Akademiens naturaliekabinett 
varit ett viktigt motiv för resandet. Min uppfattning är att 
museiverksamheten och dess behov hade en avgörande betydelse för hur 
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resandet kom att utvecklas under de följande årtiondena. Även detta tänker 
jag visa i de följande kapitlen.1 

Innan jag mer ingående analyserar reseunderstödet och dess effekter 
skall Akademiens andra stödformer för resandet nämnas. Till Akademiens 
fasta stödformer för resandet hörde redan från år 1808 diplomaten Pehr Olof 
von Asps Byzantinska resestipendium. Ansvaret för administrerandet o ch 
förvaltandet av den byzantinska donationen delade Vetenskapskademien 
med Uppsala universitets konsi storium. Stipendiet skulle gå till de personer 
som önskade att utrikes förkovra sig i de tillämpade vetenskaperna. Det 
byzantinska stipendiet bör därför inte betraktas som ett stipendium för 
renodlade forskningsresor, utan snarare som ett stöd till kombinerade 
studie- och forskningsresor inom de agrara, ekonomiska och 
statsvetenskapliga fälten. Göran Wahlenberg nyttjade dock sitt 
byzantinska stipendium under åren 1812-15 för naturalhistoriska studie-
och forskningsändamål under resor i Tyskla nd, Schweiz och i Karpaterna.2 

Jag kommer emellertid inte att behandla de reseföretag scan finansierades 
utifrån detta stipendium. Orsaken är att de vetenskaper som stipendiet 
gynnade endast undantagsvis kan räknas till naturalhistorien. 

En annan stödform för vetenskapligt resande, där Akademien var 
inblandad, tillkom i mitten av 1830-talet. Då började Kongl. Maj:t. årligen 
att dela ut pengar till stöd för vetenskapliga arbetens utgivande och för 
vetenskapliga resor. Akademien fungerade i dessa sammanhang scan 
vetenskaplig remissinstans. Trots att Akademien inte själv delade ut 
stipendiet, så var det den som avgjorde vilka företag som skulle stödjas. Ett 
liknande förfaran de kom att tillämpas i samband med de sjöexpeditioner 
som Kungliga Flottan under 1840-talet tog initiativet till. Ä ven här kom 
Akademien att fungera som remissinstans vilket gav den ett stort in flytande 
över de vetenskapliga inslagen i dessa expeditioner. Kongl. Majt:s stöd till 
resor och några av de reseföretag d et gav upphov till komm er att något 
behandlas längre fram i a vhandlingen. Detta då inte minst natura lhistorien 
gynnades av detta statliga bidrag till forskningen. Dessutom påminde 
villkoren gällande rapportskyldigheten och leveransplikt av specimen till 
Akademien om de skrivningar som fanns i Akademiens inhemska 
resestipendium. Slutligen företog Akademien tillhörig personal under 
somrarna privata resor i rekreationssyfte, vilka kunde ha ett vetenskapligt 
innehåll. Dessa resenärer var inte skyldiga att rapp ortera till Akademie n can 
sina resor, som de gjorde på egen bekostnad, vilket gör det svårt att alls veta 
något om resorna. De sistnämnda reseföretagen kommer därför inte att 
behandlas i denna avhandling. 

1 Denna koppling mellan resandet och akademiens museiverksamhet är mycket påtaglig i 
Naturhistoriska Riksmuseets historia. Om de olika turerna kring inrättandet av museet, 21-24. 
2 Om Akademiens stödformer för resandet Helmius a.a., och Lindroth, Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademien, II, 153-154. Om Wahlenberg som byzantinsk stipend iat, se Wahlenberg, 
"Biographiskt Utkast", 41-51. 
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Resemomentet i Grundreglorna 

Istället tänker jag nu analysera några för det kommande svenska 
vetenskapliga resandet viktiga form uleringar, nämligen de rader i stadgarna 
som fastslog villkoren för Vetenskapsakademiens understöd till det inrikes 
resandet. Det rör s ig närmare bestämt om ett av momenten i 1820 års 
grundregler för Vetenskaps akademien, dvs. de nya stadgar för Akademien 
som den nye sekreteraren Jöns Jacob Berzelius det året fick antagna. D å var 
den förre sekreteraren Olof Swartz död sedan två år men ha n skulle nog ha 
uppskattat statuterna s moment 12. Det lyde r in extenso: 

Mom. 12. Academien bör, så vidt tillgångarne medgifva, meddela understöd för 
resor inom riket, i botaniskt, zoologiskt, geognostiskt, mineralogiskt, samt 
geografiskt hänseende, eller till uppgifne undersökningars verkställande i andra 
vetenskapliga och tekniska ämnen. Den, som söker ett sådant understöd, hänvises 
af Academien till någon af dess ledamöter, som då af sökandens förslag tager 
närmare kännedom och deröfver till Academien afger sitt betänkande. Beloppet 
af ett sådant understöd bestämmes i förhållande till vigten af föremålet, och det 
utslag Academien har att ho ppas af den persons skicklighet, som biträdet s öker. 
Till någon, som icke förut gjort sig känd i det yrke, hvaruti han sålunda angifver 
sig vilja blifva verksam, meddelar Academien icke understöd, utan att tve nne af 
dess ledamöter gå i borgen för återgäldandet, derest det ej skulle användas för 
det ändamål, hvartill det blifvit begärdt och bifallet. 

Hvar och en, som erhåller ett sådant understöd, bör vid emottagandet deraf 
sig förbinda, att, till Academiens första sammankomst på det derefter följande 
nya år, som är u ngefärligen tre måna der sedan dylika resor inom Sverige måste 
vara slutade, eller i särskilta fall, till en viss då bestämd tid, inkomma med 
berättelse om sitt företag, och hvad derunder förekommit; eller i motsatt fall 
återgälda de penningar han uppburit. 

För en okänd person åtaga sig löftesmännen ersättningen, i händelse af 
uteblifvande berättelse. Är denna berättelse af sådant innehåll, att den af 
Academien icke kan godkännas, må samma person icke vidare njuta Academiens 
understöd.3. 

Detta moment i stadgarna bestämde de yttre villkoren för det inrikes 
naturalhistoriska resande som Akademien kom att stödja. Det kan också 
betraktas som ett konkret result at av Swartz' mångåriga strävanden att få till 
stånd ett fast resestipendium vid Akademien. Jag ser den här texten som en 
kodifiering av de reseunderstöd som Akademien med viss regelbundenhet 
betalat ut sedan seklets början. Resestipendiet innebar därför inget 
principiellt nytt i Akademiens verksamhet. Men dess existens gjorde det i 
ett slag mycket enklare för resenärer att realisera inrikes reseföretag. 
Tidigare hade det krävts tillfälliga lösningar för att Akademi en skulle kun na 
bidra till finansieringen. Detta krångliga förfarande kunde hädanefter 
undvikas. Att resemomente t i Grundreglorna tillhör de mer lästa avsnitten i 
stadgarna vittnar stipendieansökningarna om. Man kan utan större 
svårighet känna igen momentets formuleringar i många 

3 Kongl. May.ts nådigste Stadfästelse på Svenska Vetenskapsacademiens förnyade Grundreglor, 
gipen Stockholms Slott d. 30 Nov. 1820. Med nådigt tillägg af den 17 Dec, 1831 (Stockholm, 
1832), ID art. § 5, moment 12, 17-18. 
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ansökningshandlingar. Självkl art anspelar aspiranterna på de vetenskapliga 
och utilistiska motiv för resor som där åberopas och de lovar också att 
utföra de två motprestationer som avkrävdes stipendiaterna, reserapporter 
och samlingar till Akademien. 

Studerar man närmare formuleringarna i citatet ovan och jämför dem 
med dem som Swartz först föreslog 1797 och sedan flera gånger upprepade 
i andra memorial, finns det likheter.4 Det är i princi p samma ämnen, botanik, 
zoologi, geognosi, mineralogi och geografi, som prioriteras.5 De vetenskaper 
som nämns i momentet i stadgar na ryms alla ino m tidens vida definition av 
forskningsområdet naturalhistoria och är samtidigt också naturinventerande 
vetenskaper med potentiellt nyttiga tillämpningar. Vetenskaperna kan 
samtidigt betraktas som nödvändiga inslag i växtgeografi ska 
undersökningar av olika regioner. En fullständig växtgeografi sk 
undersökning av ett landskap eller av en nation bör då innehålla 
delundersökningar i dessa ämnen. Om undersökningarna sedan läggs 
samman enligt Humboldts idéer om en physique du monde uppstår en total 
bild av en nations naturförhållanden. Slutligen kan formuleringen om att 
undersökningar i andra vetenskapliga och tekniska ämnen kunde erhålla 
understöd betraktas som en eftergift åt den nye sekreteraren kemisten 
Berzelius. Eller möjligen kan sådana undersökningar, trots att de inte 
specificeras närmare, också tänkas ingå i en physique du monde med 
växtgeografin som sammanhållande faktor. 

Det här innebär att det från år 1820 fanns ett fast 
akademiestipendium avsett för naturalhistoriska forskningsresor inom 
landet. Det betyder att de personer som ville ha pengar för utrike s resor inte 
hade det lika väl förspänt. Det kan tolkas som att Swartz och andra 
ledamöters nypatriotiska vetenskapsideal nu accepterats till fullo. 6 Här finns 
en tydligt formulerad policy om att Akademien främst hade ett ansvar för 
att öka kunskaperna om det egna statsterritoriets naturförh ållanden. Varför 
denna patriotiska och inhemska inriktning på resandet? Linneanerna hade 
ju rest både ut- och inrikes, även om det var de utrikes resorna som väckt 
mest uppseende. 

Biogeografin och det nationella rummet 

För att kunna besvara denna fråga måste vi vidga perspektivet något. 
Vetenskapen natur alhi storia kom under det tidiga 1800-talet att ingå i e n 
process som var aktuell för naturforskningen i hela Europa under den 
begynnande nationaliseringens tidevarv. Naturalhistorien var en av de 

4 Se denna avhandlings kap. DI. 
5 Grundreglor, 17. Jmf. denna avhand lings kap. III, 126. Swaitz nämner explicit år 1797 
ekonomer, topografer, naturalhistoriker och antikvarier som de prioriterade for skargrupper som 
föreslås få reseunderstöd. Notera att ekonomer och antikvarier faktiskt inte alls nämns i 1820 års 
resemoment. De övriga omr åden som prio riteras i momentet kan dock inordnas under rub riken 
naturalhistoria såsom den ännu brukades i Sverige. 
6 Se denna avhandlings kap. DI. 
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verksamheter som bidrog till konstruerandet av nationella medvetanderum. 
Sverker Sörlin diskuterar begreppet medvetanderum i De lärdas republik: 
Om vetenskapens internationella tendenser (1994): 

Territorialstaten som primär sfär för kontakter av olika slag, kontaktsfär, och 
som rum för det man var väl medveten om, medvetanderum, är ett barn av en 
senare tid. Territorialstater börjar formas i Europa, under renässansen, en process 
som fortsatt in i vår egen tid. [...] Vilka statsbildningar det än är fråga om 
kännetecknas de emellertid av att staten söker forma en kontaktsfär och ett 
medvetanderum som sammanfaller med territoriet. Litteraturen i dessa frågor 
talar om "nationsbyggande", vilket kan uppfattas som den process varigenom 
invånarna i territoriet formas till en sammanhållen nation. [Sörlins 
kursiveringar.]7 

Sörlin skriver också om begreppet sémiosphère som han översätter till 
svenska som meningsrum eller teckensfar. Han ko pplar också detta begrepp 
till föreställningen om ett medvetanderum och utbreder sig då kring de 
nationella tecknens betydelse. Dessa tecken har endast e n mening inom en 
nationell gemenskap, goda exempel utgör här nationella symboler såsom 
Moder Svea, Germania eller Marianne.8 Andra exempel på sådana tecken är 
nationella djur, såsom tyska örnar, franska tuppar, ryska björnar och 
brittiska bulldoggar. Mycket av Sörlins diskussion rör det geografiska rum 
inom vilket en bestämd kultur och symbolik är meningsfull oc h begriplig. 
Han påpekar att en trend vid början på 1800-talet var att kultu rer blev allt 
mer nationella eller territorialt avgränsade, från att tidigare varit 
övernationella eller som under upplysningsepoken to.m. uttalat 
kosmopolitiska. 

Även om teorier och metoder - t.ex. den linneanska taxonomin o ch 
den linneanska resemetodiken eller den humboldtska morfologiska 
växtgeografin och dess metoder - i tiden ansågs ha en universell 
tillämpbarhet, så var undersökningsobjekten nationellt avgränsade. Tänk 
bara på de nationella floror som skrevs av linneanerna och på de nationella 
biogeografiska undersökningar som företogs i samtiden. Dit hörde 
Wahlenbergs stora lapplandsflora; senare skulle han också utge en ny 
svensk flora. Hans växtgeografi var nationellt avgränsad även om han 
jämförde de svenska naturförhållandena med andra nationers och 
kontinenters dito. 

Hur kan man då förstå begreppet "nation" vid denna tid? Jag tänker 
här begränsa mig till att undersöka denna term utifrån samtida 
naturalhistorikers bruk av termen som en biogeografisk analytisk kategori. 
Janet Browne har i sitt stora arbete över biogeografins histori a, The Secular 
Ark (1983), påpekat att tyska kulturpersonligheter som Goethe och Wilhelm 
von Humboldt och naturalhistoriker som den senares bro der, Alexander von 
Humboldt, alla använde sig av ett enda nationsbegrepp. Det hade de hämtat 
från den akademiska disciplinen geografi sådan denna bedrevs i Tyskland. 

7 Sörlin (1994), 5 2. Ett aktue llt arbete på området är även Björ n Hettn e, Sverker Sörlin & Uffe 
Östergård, Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och framtid (Stockholm, 1998). 
8 Ibid., 55. 
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Men such as Goethe and William von Humboldt (Alexander's elder brother, a 
political thinker and leading statesman) were convinced that every nation or 
clearly defined group of individuals possessed a "characteristic", an essential 
quality that was special only to that assemblage. The Humboldt brothers, [...], 
believed that^ the characteristics of nations - or of any group - could be 
disclosed only through the almost intuitive divination of basic forces; there was a 
need for a special talent or "geist" on the part of the investigator to search 
beneath the surface attributes of nature fo r great - perhaps - universal themes.9 

Den essentiella kvalitet, som dessa tyska natur- och kulturforskare sökte 
efter, "nationens" särskiljande "characteristic", krävde alltså en speciell 
fallenhet hos observatören för att han skulle lägga märke till den. 
Parallellerna till den humboldtska morfologiska växtgeografins närmast 
intuitiva förståelse av ett annat sammansatt fenomen - vegetationen och 
dess karaktär - är uppenbara. Browne skriver om Alexander von Humboldt: 

He treated plant associations almost as if they were human "nations", 
comparing and contrasting their properties and relations within the group and 
outside it, selecting the one or two essential "characters" that not only made 
each group unique, but that linked them all together at a more basic, global level. 
Humboldt was the statesman - the statist - of the vegetable world.10 

Browne menaratt Humboldt behandlade växtaggregaten eller vegetationen 
såsom närmast analoga strukturer till de politiska nationerna. De kunde 
förstås och beskrivas enligt en och samma "nationella" eller 
statsvetenskapliga terminologi. Termer som stat, kungarike, provins och 
nation nyttjades av växtgeograferna i deras indeln ingar av växtlivet, detta 
tillsammas med uttalat nationalistiska, för att inte säga imperialistiska 
begrepp som fädernesland och moderland, utpost och station. Många av 
dessa termer fanns förstås redan i den linneanska terminologin. Mer 
anmärkningsvärt är att den botaniska aritmetiken, en tidig form av 
biometriska undersökningar som idag främst förknip pas med den franske 
växtgeografen Augustin de Candolle, hämtade sin metodik direkt frå n den 
tyska statistiska eller kamerala traditionen. Inte b ara terminologin utan äv en 
metodiken inom väx tgeografin hämtades sålunda till stora delar från tysk 
akademisk geografi och statistik.11 Vetenskapshistorikern Harriet Ritvo har i 
en aktuell studie hävdat att de professionella biogeograferna var medvetna 
om riskerna med det metaforiska bruket av dessa politiska term er. För övrigt 
kunde varje biogeograf med självaktning upplysa om att territoriella oc h 
biogeografiska gränser sällan sammanföll. Detta hindrade dock inte att 
mindre nogräknade natura lhistoriker kunde göra en poäng av de inhemska 

9 Browne (1983), 50. 
10 Ibid., 51-52. 
11 Janet Browne, "Biogeography and empire", i Cultures of Natural History eds. Nicholas Jardine, 
James A. Secord& Emm a C. Spary (Cambridge, 1996), 314-315. 
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brittiska djurens företräden jäm fört med andra områdens faunor.12 Igen kan 
vi med ett viss fog tala om symboliska nationella djur. 

Biogeografin bidrog också på ett påtagligt sätt till nationsskapandet 
genom identiferandet av staternas naturliga kara kteristika. Växtgeografen 
bestämde vilka essentiella karaktärer det var som gjorde den engelska 
naturen till just engelsk. Den bestämde vidare de nationella oc h regionala 
florornas sammansättning genom att relatera dem till andra floror. Lapplands 
flora var ju sibirisk på svenska sidan och isländsk på den norska sidan enligt 
Wahlenberg. "Vår" nordliga flora var sålu nda östlig medan den norska var 
västlig. Nationsgränser och vegetationsgränser sammanföll här på ett 
"naturligt" sätt vid vattendelaren synes det som. Kanske var gränser na i 
Norden inte bara kulturgivna utan också naturgivna? 13 

Browne nämner också den utilistiska nyttan med de växtgeografi ska 
översikterna och deras bifo gade artlistor vilka gav användbara bidrag till 
nationens förkovran. Etablerandet av nätverk av botaniska 
korrespondenter ute i avlägsna delar av nationen var en annan 
omständighet som stärkte centrums kontroll över periferin o ch bidrog till 
nationsbyggandet. Browne understryker också betydelsen av den blotta 
närvaron av alla de specimen som korrespondenterna sänt hem till London 
vilka i sig symboliserade och representerade hela det imperialistiska 
åtagandet. De visade på ett närmast övertydligt sätt att samlandet och 
museibyggandet genomfördes för att göra anspråk på politisk ö verhöghet 
över den egna territoriet och i synnerhet över perifer in.14 

Som vi kommer att få se hade många av de inhemska resor som fick 
akademiens understöd en biogeografisk inriktning. Man kan delvis förstå 
det kommande naturalhistoriska resandet inom landet som ett nationellt 
tillämpande av en internationellt gångbar och aktuell kunskapsform för 
inhämtning av observationer och specimen; den biogeografiska resan. Ett 
av det svenska resandets funktioner blev då att via observationer ute i 
terrängen konkret förankra biogeografernas vetenskapligt-nationellt 
baserade karakte riseringar av det svenska rummet och dess egenheter. Det 
arbetet skulle inte minst göras för en internationell publik. Wahlenberg 
gjorde just detta i sin regionalflora över lappmarken. 

Kan dessa biogeografiska insatser ha något att göra med en nationell 
strävan att med Tegnérs ofta citerade ord ur dikten " Svea" (1811) "inom 
Sveriges gräns erövra Finland åter"?15 Många olika tolkningar har g jorts av 
detta diktfragment. En vanlig tolkning, som möjligen gjordes redan i 
Tegnérs samtid, var att Tegnér menade att modernisering av nationen var 
den väg som ledde framåt. Vi kan fråga oss på vilket sätt 
Vetenskapsakademien kunde bidra till denna nationella målsättning? Var 

12 Harriet Ritvo, The Platypus and the Mermaid and other Figments of the Classifying Imagin ation 
(Cambridge MA & London, 1997), 44-46. 
13 En intressant diskussion kring såda na spör smål för Christer Nordlund i "Den vetenskapliga 
konstruktionen av Högsta marina gränsen och Öste rsjöregionens postglacia la utvecklingshistoria", 
opublicerad uppsats, Institutionen för Idéhistoria, Umeå universi tet, 1998, 5, 67. 
14 Browne (1996), 305, 313-314. 
15 Esias Teg ner, "Svea" (1811), här efter Läsebok för folkskolan M-IV, 10 uppl. (Stockholm, 
1912), 1113. 
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inte en av förutsättningarna för modernisering att landets naturre surser och 
agrara potential blev känd? Ännu var det jordbruket som utgjorde 
modernäringen och växtgeografins friläggande av de klimatiska 
förhållandena i riket ansågs vara ett viktigt bidrag till jordbrukets 
förkovran. Men den nationella dimension som ryms i Tegnérs dikt kan 
också ha att göra med uppkomsten av nya territoriella gränser. Först nu fick 
Sverige den avlånga sträckning som för oss blivit närmast självklar. Kanske 
hade biogeograferna också som uppdrag att göra politiskt uppkomna 
gränser till något naturbestämt. Försöken till inkorpore randet av Norge i 
den svenska naturalhistoriska sfären, och det paradoxalt nog samtida 
betonandet av dess naturgivna olikheter med Sverige kan möjligen tyda på 
försiktigt storsvenska ambitioner vid Akademie n. Kanske var det fråga om 
ett försök att bekräfta en politisk geografi. 

Det inrikes resandet hade nog ett flertal funktioner samtidigt. De 
framkomna resultaten kan också betraktas som svenska bidrag till den 
internationella naturalhistorien. Varför skulle några andra än svenska 
forskare bekymra sig om de svenska naturalstren och deras utbredning i 
landet? Samtidigt kan detta inventerande av den svenska naturen ses som 
inslag i konstruerandet av ett sådant nationellt medvetander um som Sörlin 
diskuterat ovan. Kanske kunde t.o.m. vissa arter av växter och djur 
betecknas som genuint svenska? Möjligen då i synnerhet nordliga arter som 
"renen, filfrasen och hvita räfven"? Sålunda har v i genom biogeografernas 
arbeten allt eftersom givits typiskt svenska naturtyper o ch också en typisk 
flora och fauna som fått symbolisera det svenska.16 

Den kanadensiska vetenskapshistorikern Suzanne Zeller har gett et t 
exempel på en kanadensisk motsvarighet: 

By the 1860s botany had joined the vanguard of inventory sciences which 
supported the idea of a transcontinental Canadian nation. Certain plants, their 
geographical distribution, and Canada's potential for cultivation were adopted as 
symbols and pressed into service as portents of this expansive destiny.17 

På detta vis blev till exempel den kanadensiska sirapslönnen den växt som 
kom att symbolisera Kanad a och dess framtidspotential. Det är alltså ingen 
slump att dagens kanadensiska flagga visar ett lönnlöv.18 Zeller menar 
också att den kanadensiska naturvetenskapen under 1800-talet i första 
hand var inventerande, man företog geologiska, magnetiska, klimatologiska 
och naturalhistoriska inventeringar av landet och dess resurser med 
slutmålet att kunna bestämma nationens materie lla tillgångar. I vi ss mening 
satte också denna inventering ramarna för nationens möjliga utveckling. 
Zeller betonar dock att denna inventering var inte enbart nyttoinriktad, den 

16 Protokoll 3 0/9 1801, 16. Om detta tema kan man läsa i "Lan dskapet som arena: Vetens kapen, 
institutionerna och miljön, 1800-2000", Ett forskningsprogram vid Umeå universitet och 
Mitthögskolan, Östersund, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm & Högskolan i Örebro, 
opublicerad forskningsplan, Instit utionen för idéhistoria med Avdelningen för miljöhist oria, Umeå 
Universitet, 1998 
17 Zeller, 240. 
18 Ibid., 240-1. 
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innebar samtidigt en avgörande begreppslig omvälvning. Inventeringen var 
lika mycket fråga om "invention" eller ett "uppfinnande" av vad det 
kanadensiska stod för och vad det innebar att vara kanadensare och det 
innebar också skapandet av en nordlig nationell identitet.19 

Jag tror att man kan dra parel leller till svenska förhållanden under 
samma tid. Sörlin har i sin avhandling Framtidslandet fört liknande 
resonemang.20 Han skriv er att stormak tidens krigiska förflutna ansågs vara 
helt passé som nationell inspirationskälla vid 1800-talets mit t: 

Framtiden låg tvärtom i att med fredliga medel - vetenskap, konst, teknik, 
produktion - erövra en ny stormaktställning åt landet i den moderna världen. En 
hörnpelare i denna nationella myt blev de naturliga förmåner Sverige förfogade 
över i form av skog, malm och vattenkraft.21 

Sådana tankar kan ha förespeglat instiftarna av 1820 års resestipendium vid 
Akademien. Att inom Sveriges gränser erövra Finla nd åter gav ett mycket 
speciellt uppdrag åt den svenska naturalhistorien, nämligen inrikes 
inventering av landets naturförhållanden och dess ekonomiska potential.22 

Akademien var säkert medveten om att det var ett långsiktigt åtagande som 
det skulle ta decennier att fullborda. Akademiens valspråk - "För 
efterkommande" - som är präntat på titelblad et till Ha ndlingarna förtjänar 
att tas på allvar. Det är svårt att föreställa sig att någon annan svensk 
institution än Vetenskapsakademien hade möjligheterna att genomföra e tt 
sådant långsiktigt åtagande. 

Men åter till resemomentet i stadgarna. Det för resenärerna vik tigaste 
inslaget i stipendievillkoren var: 

Den, som söker ett sådant understöd, hänvises af Academien till någon af dess 
ledamöter, som då af sökandens förslag tager närmare kännedom och deröfver 
till Academien afger sitt betänkande. Beloppet af ett sådant understöd bestämmes 
i förhållande till vigten af föremålet, och det utslag Academien har att hoppas af 
den persons skicklighet, som biträdet söker.23 

Igen var det frågan om en kodifiering av redan sedan länge tillämpade 
urvalsförfaranden. Enligt statuterna skulle sökandens reseansökan 
remitteras till en av Akademiens ämnesexperter. Denne skulle sedan bedöma 
projektets vikt och genomförbarhet och den sökande resenärens 
kompetens. Detta för att sedan föreslå Akademiens bifa ll eller avslag till det 
föreslagna reseprojektet. Ämnesexpertens utlåtand e låg också till grund för 
bestämmandet av den summa som skulle utbetalas av Akademiens 
förvaltningsutskott. Denne ämnesexpert, eller "gatekeeper", för att 
använda en modern vetenskapssociologisk temi, fick på detta vis ett 

19 Ibid., 269-274. 
20 Sörlin 1988), "Inledningen". 
21 Ibid., 9. 
22 Om det senare 1800-talets inventerande vetenskaper i Sverige, se Gu nnar Eriksson, Kartläggar na: 
Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets Sverige 1870-1914, 
Acta Universitatis Umensis 15 (Umeå, 1978). 
23 Gr undre glor, 17. 
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avgörande inflytande över det vetenskapliga resandet i Akademiens regi, i 
synnerhet eftersom de t blev en praxis att några få personer i åratal och 
ibland to.m. i decennier verkade som remissinstanser. Vad gäller det 
naturalhistoriska resandet , så var det intendenterna först vid Akademiens 
och senare vid Riksmuseets natural historiska saml ingar som utövade denna 
makt. Det visas än tydligare längre fram i resem omentet i stadgarna vilken 
avgörande position dessa ämnesexperter hade. Okända presumtiva 
resenärer var tvungna att ha två ledamöter som borgensmän för att säkra 
Akademiens tillgångar i fall det oerhörda inträffade att pengarna ej 
brukades till resor. Om resenären dessutom inte i tid lade fram den 
obligatoriska reseberättelsen, fick borgensmännen ersätta Akademien för 
dess omkostnader.24 

Formuleringarna i resemomente t är ovanligt explicita uttryck för de 
sociala praktiker som existerade vid Akademien. De sociala praktikerna 
inbegrep ju metoder för att kunna inge tillit hos kollegor och samtidigt för 
att kunna bedömma andras pålitlighet. De omfattade det regelverk som 
bestämde förhållandet mellan sponsorer oc h naturalhistoriker. Praktikerna 
bör förstås som verktyg för social kontroll och samtidigt som former för 
intern kvalitetssäkring av forskningen. De var förstås helt nödvändiga 
inslag i de institutionella villkor som regler ade det akademi stödda resande. 
Det är en annan sak att man vid Akademien inte alltid var så rigid i 
tillämpandet av dessa regler.25 

Detta leder över till de skyldigheter stipendiaterna hade enligt 
momentet: 

Hvar o ch en, som erhåller ett sådant understöd, bör vid emottagandet deraf sig 
förbinda, att, til l Academiens första sammankomst på det derefter följande nya 
år, som är ungefärligen tre månader sedan dylika resor inom Sverige måste vara 
slutade, eller i särskilta fall, till en viss då bestämd tid, inkomma med berättelse 
om sitt företag, och hvad derunder förekommit; eller i motsatt fall återgälda de 
penningar han uppburit. [...] Är denna berättelse af sådant innehåll, att den af 
Academien icke kan godkännas, må samma person icke vidare njuta Academiens 
understöd.26. 

Den viktigaste skyldigheten för resenären var författandet av en 
reseberättelse. Den skulle vara inläm nad i början på året , året efter det att 
resan var avslutad. Dock kunde undantag göras och tiden utsträckas i 
särskilda fall. I fall ingen reseberättelse alls inlämnades ansågs pengarna 
vara förverkade. Om reseberättelsen var så usel att den inte kunde 
godkännas av Akademien så var det sista gången Supplikanten kunde 
räkna med understöd. Anmärkningsvärd är kommentaren om att 
reseföretaget skulle vara avslutat ungefär tre mån ader innan Akademiens 
första årliga sammankomst vilken brukade äga rum i januari månad. Det 
innebar att resandet borde vara avslutat någon gång i oktober månad. På 
ett sätt är det förstås självklart att de naturalhistoriska resorna företogs 

24 Ibid.,17-18. 
25 Se denna avhandling kap. I, och Jardine & Spary, 8-9. 
26 Gr undre glor, 18. 
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under sommarhalvåret, i synnerhet botanikern var och är ännu bunden till 
sommaren för sina undersökningar. Man kan även tänka sig att resenären 
behövde ungefär tre månad er på sig för att hinna med att bearbeta sina 
samlingar och renskriva sin reseberättelse. Samtidigt kom detta villkor att få 
en betydelse för när och hur ofta man kunde resa som akademi stipendiat. 

Man kan ock så fråga sig varför denna reseberättelse var så viktig? 
Den fyllde en mängd funktioner. För det första kan den helt enkelt 
betraktas som ett utstofferat kvitto över vad pengarna brukats till och då 
helst i överenstämmelse med de ändamål som angivits i ansökan. För de t 
andra hade resedagböckerna i si g en disposition och struktur som gjorde 
det möjligt för en receptiv läsare att via läsakten återuppleva resenärens 
rörelse i rummet - att se med resenärens ögon vad denne hade sett på olika 
platser. Därför kunde resedagboken ge den som utvärderade resan en 
översikt över de områden som hade besökts och därigenom också 
uppgifter om de exakta lokalerna för det insamlade. Resedagboken 
avslöjade också utifrån vilken metod observerandet och samlandet hade 
bedrivits. För det tredje kunde resedagboken slutligen även återge de ma 
övergripande reflexioner och slutsatser som resenären möjligen dragit 
utifrån sitt fältarbete. Resedagboken var därför på många sätt det bästa 
vittnesmålet om att ett reseföretag verkligen hade ägt rum och den 
veriferade samtidigt at t det beskrivna var au tentiskt. Här ser vi på nytt en 
koppling till de sociala praktiker som nämts ovan men också till de litterära 
praktiker som beskrevs i kapitel I. Till dessa hör bestämda litterära 
konventioner i form av genrer (resedagboken) framställningssätt (berättelse 
i jagform) och andra litterära knep att övertyga läsaren på.27 

Därför var samlingar utan bifogad reseberättelse mindre värda än 
samlingar med en sådan berättelse. Specimen utan kontext kan besvara 
betydligt färre vetenskapliga frågor än specimen med e n kontext. Det var 
inte minst på den här punkten som resenären var överlägsen 
korrespondenten som kunskapsinsamlare. Den lokale korrespondenten 
missade ofta att ange lokala omständigheter då de var självklara för honom, 
medan en resenär i vissa fall kunde ägna stort utrymme åt lokala 
omständigheter då han fruktade att inte få med allt som kunde visa sig vara 
väsentligt för en framtida förståelse av insamlade specimen. För den 
biogeografiskt inriktade resenär en var således de lokala omständigheterna 
av största betydels e. 

Slutligen är det nödvändigt att tillfoga de rader i Grundreglorna 
som anger det mäktiga förvaltningsutskottets eller Inspectura Aerarii 
behandling av reseärendena. Förvaltningsutskottet var efter införandet av 
de nya grundreglerna en av Akademiens mäktigaste inrättningar eftersom 
det kontrollerade finanserna. Utskottet utgjordes av sekreteraren, praeses, 
samt tio övriga ledamöter. Avsnittet som berör behandlingen av 
reseärendena lyder: 

Academiens tillfällige utgifter, hvartill höra: Alla förändringar i förra lönings-
stater och anslag; större reparationer; inköp af böcker och instrumenter; 

27 Se denna avhandling kap. I, och kap. II. Jmf. Jardine & Spary, 8-9. 
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belöningar, stipendier och rese-understöd m.m. anvisas af Inspecteras til 
betalning, i följe af erhållande protokolls-utdrag från Academien, som i hvaije 
särskilt fall, i den ordning 5 § innehåller, om utgiften förordnar.28 

Det krävdes alltså ett protokollsutdrag, dvs. ett skriftlig t beslut på att någon 
hade tilldelats ett resestipendium, innan pengarna kunde utbetalas. 
Intressant är att Akademien senare ofta gav förvaltningsutskottet uppgiften 
att bestämma den exakta summa som den ansåg vara lämplig t ill understöd 
för de enskilda reseprojekten. Även här gavs således en möjlighet för 
mäktiga "gatekeepers" inom förvaltningsutskottet att diskret stötta sina 
favoriter, detta inte minst i de fall pengarna kom att delas mellan flera 
stipendiater. 

Såväl natura lhistorikerna själva som Akademien hade vid denna tid 
en starkt nordlig inriktning, vilket tidigare beskrivits. Därför borde det 
reseförslag som upplästes vid Akademien den 25 oktober 1820, dvs. en 
dryg månad före dess formella instiftande av det inrikes resestipendiet, 
väckt anklang. En komminister Stenberg i Umeå ansökte om 
penningunderstöd för resor i Lappmarken med ändamålet att samla 
naturalier åt Akademien. Även om syftet med resan borde ha tilltalat 
inrättningen uppfyllde inte sökanden deras kra v. Stenberg hade uppnått 62 
års ålder och utifrån "brefvet dessutom syntes [han] upvisa mindre grundlig 
underbyggnad i Naturalhistorien".29 Mötet beslutade sig för att visa sin 
uppskattning för Stenbergs goda vilja men gav honom inte någr a pengar.30 

Det är möjligt att de blandade erfarenheterna från seklets början av 
amatörer som korrespondenter i Lappmarken avskräckte från förnyade 
försök Om inte annat kan fallet Stenberg illustrera den begynnande 
professionaliseringen inom den svenska naturalhistorien. Den möjligen i 
gebitet självlärde Stenberg hade ingen auktoritet som backade upp honom 
vilket andra supplikanter hade och som också stadgarna närmast 
stipulerade. Han hade heller ingen anknytning till någon vetenskaplig 
institution som gav honom trovärdighet. Intressant är även kommentaren 
om hans ålder, naturalhistoriskt resande ansågs tydligen vara en aktivitet för 
unga forskare. 

Lars Levi Laestadius danas tiil naturalhistoriker 

Låt oss nu därför vända blickarna mot en person som hade det 
komministern Stenberg saknade. Denne person är Lars Levi Laestadius, 
idag mer känd som väckelsepredikant än som naturalhistoriker. Han var 
prästson, uppvuxen i Kvikkjokk, en ort som sedan Olof Rudbeck d.y:s och 
Linnés dagar varit ett locus classicus för naturalhistoriker. Redan vid sju 
års ålder hade han åtföljt Göra n Wahlenberg under dennes fältforskningar i 
trakten. Han hade också gjort naturalhistoriska resor i andra delar av 

28 Grundreglor, IV art, § 8, 22, se även ibid., § 5, 21. 
29 Protokoll 25/10 1820, 27. 
30 Ibid., 27. 
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lappmarken under somrarna 1817 och 1818 och då samlat åt den 
jämtländske botanikern Gunnar Backman.31 År 1819 samlade Laestadius 
åter växter i de nordliga landskapen, inklusive delar av Norge, nu 
understödd av akademiledamoten Samuel Niclas Casström. I en liten 
reseskildring som publicerades 22 år senare berättar Laestadius om syftet 
med resan, som företogs på egen hand och ej på någons uppmaning. Syftet 
var att öka de egna insikterna i botaniken för att han i Up psala lättare skulle 
kunna "vin na bekantskap med vetenskapens gynnare och derigenom få 
tillfalle till vidare förkofran". 32 Det var en strategi som karrärsugna unga 
naturalhistoriker brukade tillämpa L inné själv och vännen och gynnaren 
Wahlenberg är två exempel på detta. 

Olle Franzén har i sin avhandling Naturalhistorikern Lars Levi 
Laestadius (1973) ägnat ett visst utrymme åt detta reseföretag. Han återger 
där Laestadius glädje över att finna en ny gräsart, Poa remota, som inte var 
upptagen i Samuel Liljeb lads populära svenska flora. På gamla dagar, efter 
den religiösa omvälvningen i hans liv, skrev han dock kritiskt om denna 
händelse: 

Första gången ynglingen finner en ny ört hoppar äregirighetsdjefvulen af glädje. 
Hvarför? Emedan han derföre hoppas blifva känd bland botanisterna såsom den 
der upptäcker en ny art. Denna satan sporrade nu modet hos den fattige 
ynglingen att företaga en så äfventyrlig resa i främmande land. 33 

Den gamle Laestadius kommentar om fyndets betydelse är insiktsfull. Att bli 
känd som en person som fann nya arter kunde vara ett argument för stöd till 
resor. Än bättre var det att skaffa sig vänner bland äldre kollegor genom att 
ge dem exemplar av de nyfunna arterna. Gåvor av artspecimen hade en 
sällspord förmåga att bryta isen naturalhistoriker emellan. 
Laestadius skrev in sig vid den Bothniska nationen vid Uppsala universitet 
den 24 oktober 1820. Huruvida han där bevistade några föreläsningar i 
ämnet natura lhistoria kan inte avgöras enligt Franzén. Men som Franzén 
skriver, så hade han redan "genom sina växtfynd snabbt lärt känna 
inflytelserika botanister och bland dem fått ett gott namn".34 Nu var tiden 
således mogen att ta kontakt med Vetenskapsakademien. Botaniske 
intendenten Johan Ema nuel Wikström anmäler i slutet av december 1820 att 
en välkonserverad samling av lapska växter anlänt till Akademiens 
botaniska museum. Avsändare var en stude rande Laestadius. Samlingen var 
åstadkommen under en sommarresa i Luleå lappmark samma år och den 
innehöll två nya växter för den svenska floran och ett antal nya för den 
lapska floran.35 Med detta bidrag till Akademiens samlingar inledde 
Laestadius sina kontakter med institutionen. Genom sin gåva gav han dels 

31 Franzén, 13-15 och 22-24. 
32 Citatet hämtat från Lars Levi Laestadius, "Anteckningar under en resa genom nor ra de larna af 
Skandinavien", Westerbottens och Norrbottens Läns Tidning 1841, 8. Här dock citerat efter 
Franzén, 25. 
33 Lars Levi Laestadius, En s ropandes röst i öknen (1852-54), 92 ff. Här efter Franzén, 27. 
34 Franzén, 37- 39. Citatet 39. 
35 Bilagor 1820, 265. 
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prov på botaniska artk unskaper och dels visade han att han kunde konsten 
att konservera. Mö jligen antydde fynden även att hans nordliga hem bygd 
hade en potential för nya forskningsresor. 

Av Akademiens protokoll för den 18 april 1821 framgår att 
Laestadius sänt in en ansökan om penningunderstöd för en botanisk resa 
till Luleå Lappmark kommande sommar. Motprestationen från hans sida var 
att till Akademien inlämna "physiographiska anmärkningar", vilket 
antagligen innebar någon slags bredare naturbeskrivning. Man får hä r den 
humboldtska vetenskapen i åtanke, möjligen växtgeografin i den tappning 
Wahlenberg företrädde. Men mera lockande för de tilltänkta sponsorerna 
var n og att Laestadius lovade att leverera en dublettsamling av lapska 
växter till Akademien. 36 Dessa lapska växter o ch andra nordliga natura lier 
kan betraktas som en svensk botanisk hårdvaluta som kunde bytas mot 
intressanta ting från utrikes museer. Självklart måste d essa specimen vara 
fackmannamässigt konserverade annars var de värdelösa både för 
forskningens behov och som bytesobjekt. Vad gäller Laestadius så hade 
Akademien inget att frukta vad gäller den saken. Som vi sett ovan så hade 
han redan visat att han behärskade hantverket. 37 

Laestadius hade vidare förmånen att vara försedd med vitsord från 
ingen mindre än Wahlenberg. Enligt Wahlenberg ägde Laestadius "goda 
samlingar".38 Betydde detta att samlingarna var stora, innehöll intressanta 
specimen, eller var väl konserverade? Man kan i alla fall dra slutsatsen att 
innehav av samlingar alltid sågs som en merit som vittande om ett genuint 
intresse för naturalhistorien. Samlingamas kvalitet - hur den nu än yttrade 
sig - garanterades av Wahlenberg, som bedyrade att om bara Laestadius 
fick medel för att verkstäl la resan så skulle han säkert kunna "åstadkomma 
nytta, samt med noggrannhet söka uppfylla hvad han i omförmäldte måtto 
sig åtagit".39 Detta syftar antagligen på formuleringarna i Akademiens 
grundregler om resenärens skyldigheter. Efter Wahlenbergs försäkran 
beslutade Akademien att Laestadius "af beflntlige tillgångar i ofvangifne 
ändamål må åtnjuta ett lämpligt understöd, men uppdrog åt Inspectura 
Aerarii att beloppet bestämma."40 Akademiens förvaltningsutskott fick 
alltså uppdraget att bestämma den exakta summan, ett förfarande som kom 
att bli det vanliga. 

Enligt Franzén erhöll Laestadius 125 riksdaler av den totala summ an 
på 400 riksdaler som detta år avsatts till stipendiet. 41 Han hävdar också att 
summans storlek väckt e tt visst uppseende då den gått till en okänd ung 
student. Men som intendenten Wikström rapporterade till sin lundakollega 
Carl Adolph Agardh: Laestadius hade botaniska meriter och var 
"understödd af Wetenskapens gynnare och Vänner."42. Dessa gynnare var 

36 Protokoll 25/10 1821, 27-8. 
37 Bilagor 1820, 265 . 
38 Protokoll 25/10 1821, 28. 
39 Ibid., 28. 
40 Ibid., 28. Jmf. Helmius, 5. 
41 Franzén, 40. 
42 Brev frän J. E. Wiks tröm till C. A. Agardh den24/4 1821. Lunds Universitetsbibliotek, här dock 
efter Franzén, 40. 
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väl inte minst Wahlenberg i Uppsala och Wikström själv. Laestadius var 
sålunda den förste som tilldelades det inhemska resestipendium som 
inrättats året innan. Det är därfö r av ett betydande intresse att följa hur 
detta reseföretag utvecklas i tiden och hur ärendet hanterades vid 
Akademien. Detta reseföretag och dess realiserande kan faktiskt betraktas 
som normerande för det framtida akademi stödda resandet. 

1821 års lapska resa 

Den 19 december 1821 anmäldes det i Akademiens protoko ll att Laestadius 
till Akademien inlämnat ett antal bergarter vilka samlats in under föregående 
sommars resa. Dessa "företeddes" nu, kanske visades de upp under mötet? 
Enligt Franzén hade nämligen Wahlenberg gett Laestadius uppdraget att 
samla även bergarter under sin lapska resa.43 Ännu ett tecken på vidare 
intressen hos resenären än enbart det sedvanliga botaniska artsamlandet. 
Geologiska fakta var bokstav ligen den grund som v äxtgeografin byggde 
på, inte minst i dess linneanska floristiska variant. 

I februari 1822 dök Laestadius ånyo upp i Akademiens protokoll. 
Denna dag "företeddes" en av honom insänd berättelse om den resa han 
företagit till Luleå lappmark 1821. Tidigare under 1700-talet var det inte 
ovanligt att insända aktstycken lästes upp i sin helhet under 
sammankomsterna Det är därför fullt möjligt att Laestadius korta 
redogörelse på ett tiotal sidor också lästes upp. Botaniska inspektionens 
ledamöter, medicinalrådet Carl Birger Rutström och Laestadius gamle 
gynnare kommerserådet Casström, utsågs som granskare av alstret. Helt 
enligt 1820 års stadgar uppmanades de att efter granskningen inkomma 
med ett utlåtande över huruvida Laestadius uppfyllt ändamålet med 
reseunderstödet.44 Utvärderingen var i första hand baserad på en 
granskning av Laestadius reseberättelse. Förfarandet ger en tydlig 
indikation på den vikt som tillmättes reseberättels en, ett dokument som 
kunde innehålla uppgifter som förklarade en mängd omständigheter kring 
reseföretaget som inte kunde utläsas direkt från samlingarna Det förfarande 
som beskrivs här kom att bli det vanliga. Akademiens naturalhistoriska 
inspektioner blev de remissinstanser som fick till uppgift att först granska 
ansökningarna och sedan utvärdera resultatet utifrån samlingarna och 
andra* dokumentationsformer. 

Låt oss därför i likhet med inspektörerna närmare studera denna 
reserapport. Den nio sidor långa reseberättelsen finns i bilagorna till 
Akademiens protokoll för år 1822.45 Den innehåller åtskilligt av intresse, där 
finns bland annat resonemang som föregriper de i Laestadius mer kända och 

43 Protokoll 19/12 1821, 72. Jmf. Franzén, 40. 
44 Protokoll 13/2 1822, 7. Se även Lars Levi Laestadius, "Berättelse om en Resa uti Luleå 
Lappmaik under Sommaren 1821", i Bilagor 1822, 34. Cass tröm och Rut ström hade är 1819 blivit 
utsedda till inspectores över de botaniska samlingarna i akademiens museum, det som inom kort tid 
skulle omvandlas till det Naturhistoriska Riksmuseet, Naturhistoriska Riksmuseets historia, 21-22. 
45 Bilagor 1822, 34-42. 
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publicerade arbete Om uppodlingar i Lappmarken på det allmännas 
bekostnad (Stockholm, 1824).46 Laestadius omfattade läromästaren och 
mentorn Wahlenbergs version av växtgeografin, vilken han dock gav en 
mer påtaglig praktisk-utilistisk inriktning. Han skriver i inledningen till 
reseberättelsen att han främst intresserade sig för de fjälltrakter som var 
mindre kända, han nämner sjön Vastenjaur och dess stränder och fjällen 
kring "öfre Stor-Luleå-Vattnen; hvilka såväl i Geographiskt som 
Physiographiskt afseende hittills varit bestämd efter ungefarliga gissningar 
och mundtliga berättelser".47 Möjligen deklarerar han här en avsikt att göra 
exakta topografiska lägesbestämningar av dessa mindre kända orter. Som vi 
minns var detta bestämningsarbete ett centralt inslag i den humboldtska 
morfologiska versionen av växtgeografin, även Wahlenberg hade sysslat 
med sådant. Laestadius resa i lappmarken kan också ses som ett nytt bidrag 
till det redan påbörjade nordliga topografiska inventeringsprojekt som 
Baron Herme lin i samar bete med Akademien och Wahlenberg sedan länge 
drivit. 

Det dåliga vädret under sommaren 1821, med kyla och regn, h ade 
dock förhindrat det praktiska genomförand et av den ambitiösa resplan han 
själv föreslagit. Han fick nöja sig med att besöka andra områden än de från 
början valda, vilka endast undersöktes i den mån "Väderlek och 
omständigheterna medgåfvo".48 Bruket av det något vaga uttrycket 
"omständighet" i samband med väderleken torde inte vara en ren slump. 
Det är en viktig kommentar om en för slutresultatet inte sällan avgörande 
och alltid okontrollerbar faktor. Detta gällde i synnerhet för de subarktiska 
regioner som Laestadius besökte sommaren 1821. 

Att somrarna i fjällvärlden kan vara väderleksmässigt skiftande och 
att regn, blåst och kyla kan åsamka vandraren lidanden är inget nytt. 
Framkomligheten begränsas ofta av kvarliggande snö och av blöta myrar. 
Högt vattenstånd i bäckar och åar kan hindra vandra ren. I synnerhet för 
botanikern kan en kall eller sen sommar innebära att samlinga rna blir mindre 
än de skulle kunna bli ett mer normalt år, detsamma gäller för entomologen. 
Mycken nederbörd utgör o ckså ett hot mot specimen som kan mögla och 
förstöras under resans gång. Även den personliga utrustningen, såsom 
klädespersedlar och tält, kan ta skada. Detsamma gälld e förstås för den 
småhostande natura lhistorikern själv som i dagar tvingades att spankulera 
omkring i sina blöta vadmalskläder och alltmer mögliga läderstövlar. 
Wahlenberg menade sig på så vis ha dragit på sig en svårläkt frostskada 
under en av sina bergsvandringar vilken sedan ledde till den kallbr and som 
bidrog till hans död.49 

46 Lars Levi Laestadius, Om Möjligheten och Fördelen af Allmänna uppodlingar i Lappmarken 
(1824), facsimile, Tornedalica33. Franzén, 40-41. 
47 Bilagor 1822,35. 
48 Ibid., 35. 
49 En del av detta antyds i Laestadius opublicerade reseberättelse i Bilagor 1822. Dylika prob lem 
nämns även av Wahlenberg i 'Berät telse om en resa til Lap pmarken år 1800" i Bilagor 1793-1802, 
225-26. För en utförligare skildring av denna resa, se också W ahlenberg, "Lappska resan år 18 00". 
Om Wahlenbergs giktproblem, se Palmblad. 207- 228. 
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Dessa komplikationer var väl bekanta och kan mycket väl tänkas 
iniymmas i orden väderlek och omständigheter. Men Laestadius kan också 
genom att fast a Akademiens uppmärksamhet på omständigheterna försöka 
bortförklara egna tillkortakommanden under själva resan. Det hela kan 
också ingå i den för resegenren typiska "mikrologistiska" teknik eller 
litterära praktik som jag diskuterat ovan. Redogörelser för 
tillkortakommanden kunde ha en trovärdighetsskapande funktion.50 

Vanligt i sådana här reseber ättelser är dock att tillgripa en annan retorisk 
strategi. Laestadius skriver: 

Icke desto mindre undersöktes [...] åtskilliga Skogs- och Fjelltrakter o mkring 
mindre grenen af Luleå Elf. De anmärkningar hvilka jag dervid så väl i 
Geographiskt som Botaniskt hänseende hade tilfälle att göra hoppas jag 
framdeles få äfven lemna till Kunglig academiens uplysta grans kning.51 

Med formuleringen "icke desto mindre" försökte Laestadius sålunda vinna 
granskarnas bifall. Något hade ju ändå uträttats. En annan omständighet 
som vittnar om den dåliga sommaren i Norrland detta år var att v äxtligheten 
kring Luleå stad knappt kommit igång den 16 juni då Laestadius anlände 
dit. Därför dröjde han kvar i områd et ett tag o ch studerade de hybridvilliga 
salixarterna (pil) vilka kom att bli ett av hans stora botaniska intressen.52 

Laestadius avslutade sin reseberättelse med anmärkningen att nattfrosten 
redan i början av september hade fördärvat växtligheten. All botanisk 
forskning blev hädanefter omöjlig att bedriva. Hans slutkläm löd därför: 
"Resan kunde i alla afseenden hafva blifvit intressant om icke den kalla 
sommaren lagt hinder i vägen för alla vidsträktare undersökningar."53 

Laestadius intresse för lappmarkernas uppodlande lyser igenom på 
flera ställen i 1821 års reseberättelse. Vad gäller salixarterna så prisade han 
inte bara deras estetiska skönhet, han betonade också deras fodervärde. I 
flera noter till texten utvecklade han tankar om att rikedomen av 
granskogar efter Luleälvens dalgångar vittnade om goda jordmånen Detta 
bekräftades av de nyodlingar som gjo rts i området.54 Alltså kunde botaniska 
och växtgeografiska kunskaper - i detta fall något så enkelt som bruket av 
arten gran som indikator på god jordmån - vara av stort praktis kt värde 
även för ickebotanikern. Denna metod för jordmånsbestämning kom han 
senare att ägna mera utrymme i ån bok om uppodlingar i Lappmarken.55 

Det här var frågeställningar som även mentorn Wahlenberg diskuterat, i 
synnerhet i sin beskrivning av Kemi Lappmark, men även i sin Flora 
Lapponica.56 

50 Se denna avhandlings kap. II och kap. IV. 
51 Bilagor 1822,35-36 
52Ibid., 36. För det botaniska begreppet "variteter", se Henderson's Dictio nary, 628. Det definieras 
där som en taxonomisk enhet lägre än artnivån. Om Lae stadius stora s alixintresse, se även Franzén, 
120-23. 
53 Bilagor 1822, 41-42. 
54 Ibid., 37. 
55 Laestadius (1824), 4 och i synnerhet 15-16 och 64-65. 
56 Se ovan kap. IV. 
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Laestadius förde också klimatologiska resonemang i sin opublicerade 
reseberättelse. I en not lade han ut texten kring möjligheten av att 
åstadkomma klimatförbättringar. Växtgeografiska iakttagelser av den 
undersökta vegetationen gav honom linderlag för jämförelser med 
förhållandena i andra nordliga regioner. Överenstämmelser med andra 
nordliga regioners klimat och växtlighet kunde stödja antagandet om 
möjligheten av en klimatförbättring i norr. Allmänna uppodlingar, 
myrdikningar och undanröjande av skog var hans klassiska recept mot 
"frostlandthet". Även detta är funderinga r som återkommer i boken om 
uppodlingar.57 Temat var välbekant i tiden och kom att förbli det under 
nästan hela 180 0-talet. Suzanne Zeller skriver att liknande resonemang var 
aktuella i Kanada längre fram und er seklet och Sverker Sörlin har påvisat 
föreställningens påfallande seghet även i Sverige. Det är först kring 
sekelskiftet 1900 som de vetenskapliga argumenten för klimatförbättring på 
allvar ifrågasätts.58 

Laestadius ankom till sjön Virijaure i mitten på augusti men 
drabbades där av snöoväder, samerna på platsen upplyste honom om att 
snön ännu låg kvar längre in i fjällvärlden. Fjället Kirkevare, som låg i 
närheten, undersöktes dock och visade sig intressant då det var: 

[...] märkvärdigt för sin utomordentligt rika vegetation. Här finner örtsamlaren 
nästan alla fjellväxter som växa i Luleå lappmark, concenterade innom en half 
mils område.59 

Han förklarade sedan platsens oförmodat rika växtliv utifrån ett hy potetiskt 
resonemang om att jordmånen var extra rik på näringsämnen. Väst- o ch 
nordostormarna rasade nämligen där med en närmast orkanisk häftighet 
vilket var bekant genom "erfarenheten" som han skriver. Jordpartiklar, 
sand och humus från skogslandet, vilka rörts upp av blåsten, ramlade ned på 
denna bergssluttning.60 Här rör det sig om verkligen om platsens blick! 
Studieobjektet är alltså en plats, Kirkevare, och dess egenartade geologiska 
förhållanden, inte nya arter. Ovanstående resonemang kan läsas som en 
"physiographisk" eller humboldtiansk förklaring av hur dessa unika lokala 
växtförhållanden uppstått. Hela resonemanget är en vetenskaplig reflexion 
vars empiriska underlag utgörs av en observation av platsen med dess 
geologi och växtliv. Laestadius var dock försiktig i sina resonemang i 
resedagboken och menade att hans resonemang bara gav en tänkbar 
förklaring. Dock bekräftades resonemangets giltighet av de egna 
erfarenheterna av de lokala klimatologiska förhållandena vilket förlänar 
denna blygsamt framförda hypotes större sannolikhet. Här bedrev 
Laestadius enligt min mening en humbodtiansk vetenskap med universell 
giltighet. Under liknande omständigheter skulle antagligen andra platser ha 
kunnat visa upp samma slags bördighet men knappast ett liknande växtliv 

57 Bilagor 1822,38, och Laestadius (1824), 69-76. 
58 Zeller, 240- 241, 255, och Sörlin (1988), 4147, 180-186. 
59 Bilagor 1822,40. 
60 Ibid., 40. 
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vad gällde artfördelningen. Således var bergets växtliv ett lokalt unikum 
vars uppkomst orsakats av universellt verksamma fenomen, i detta fall av 
vindars transport av humu s. 

Intressant är också uppgiften att de flesta av Luleå lappmarks kända 
fjällväxter fanns koncenterade inom ett relativt litet och nu identifierat 
område. Alltså var detta berg en bra plats för kommande lap pmarksresenärer 
att besöka i fall de sökte efter en representativ fjällväxtsamling. En viktig 
lokal floristisk kunskap om artförekomster blev via Laestadius således 
förmedlad till kun skapscentrum, dvs. till Akademien i Stockholm. Å andra 
sidan var denna rika lokal antagligen inte det bästa stället att finna 
nytillskott till den lapska floran på, men det är ju en annan sak. 

Återkommande i resed agboken är klagomålen på det dåliga vädret. 
En kommentar lyder "många växter, som förut varit tagne och hvilkas 
växtställen varit bekante, söktes nu förgäfves".61 Denna anmärkning gällde 
antagligen förhållandena kring Kvikkjokk, och bekräftar platsens position 
som en klassisk lokal för naturalhistorien. Orten var sedan tidigare flera 
gånger inventerad och ägde kända fyndplatser för den lapska floran. 
Kännedom om Kvikkjokk och dess flora kan vid denna tid betrakta s som 
biogeografisk kunskap som var b ekant inom det lilla kollektivet av svenska 
naturalhistoriker. I Laestadius fall var Kvikkjokk dessutom den plats där 
han tillbringat flera år av sin barndom och på senare år bo taniserat. Lokalen 
och dess potential var därför väl känd för honom.62 

Han kommenterade även metoden med termometerobservationer för 
bestämmandet av jordtemperaturen. Det var mento rn Wahlenbergs metod 
för att försöka bestämma klimatet eller snarare "växtkraften" på olika orter. 
Vår resenär menade dock att man under en resa som hans inte f ick tillfalle 
att uppsöka nya s.k. säkra kallkällor, och att de redan bekanta källorna 
under ett sådant extremt kallt år som detta knappast gav pålitliga mätningar. 
I en not redogjorde han sedan f ör några få osäkra temperaturmätningar.63 

Här har vi således återigen en kommentar som anspelar på den oundvikliga 
"stråkproblematiken". Att Laestadius torde vara inspirerad av 
Wahlenbergs metod för att finna lokalt befintliga men universellt giltiga 
indikatorer på klimatet är uppenbart. Enligt Wahlenberg skulle s.k. 
beständiga kallkällor ha en konstant temperatur som inte påverkades av 
årstidsväxlingar och andra tempo rära var iationer. Men det kan också vara, 
som Laestadius skriver, att de flesta i Lappmarken kända kallkällor inte 
kunde betecknas som säkra källor.64 

61 Ibid., 40-41. 
62 Franzén hävdar att Lars Levi fick sitt intresse för b otaniken från den äldre brodern Carl Eric. Det 
skedde under åren 1808-16 då L ars Levi bodde i Kvikkjokk. Samuel Niclas Cass tröm var den som 
uppmuntrade Carl Eric att ägna sig åt botanik, ett resul tat av de tta var att den senare år 1816 sän de 
några exemplar av Koenigia islandica eller dvärgsyra till Vetenskapsakademien. Se Franzén, 11-16. 
63 Bilagor 1822, 41. För metoden, se även Wahlenberg (1809) och (1811). 
64 Bilagor 1822, 41. 
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Laestadius reseföretag utvärderat 

Hur löd då expertgranskarnas kommentarer till berättelsen och till 
reseföretaget? Granskaren Casström skriver i sitt utlåtande att den korta 
berättelse han läst endast utgjorde en sammandragen beskrivning av 
Laestadius resa och han såg därför fram emot de mer detaljerade 
topografiska uppgifter som Laestadius tydligen tänkte presentera i ett 
tilllägg till reseberättelsen. Men Casström underst rök sedan att ett av de 
viktigaste ändamålen med resan ändå var botanisk forskning och samlandet 
av örter t ill Akademien: 

Hans första berättelse nämne r föga derom - sannolikt af det blygsamma skiäl att 
han ej velat sielf gifva något yttrande om värdet af de forskningar han giort och 
af den samling han till Kongl. Academien aflemnat. - Så vidt granskningen 
redan hunnit verkställas af denna ganska talrika och väl inlagda örtsamling, 
hvaribland äfven finnes en mängd dubletter till utbyte mot saknade växter i 
Kongl Academiens Botaniska Museum, hafva Laes tadii uptäckter varit följande65 

Som tidigare nämnts hade lapska arter, i synnerhet sällsynta sådana, ett stort 
värde för Riksmuseet som bytesobjekt. Franzén skriver att Laestadius 
lapska dubletter spreds över Europa, vilket han belägger genom att påvisa 
att en uppsättning dubletter gick till en präst i Utsjoki, Jacob Fellman.66 

Fellmanär ett något kuriöst exempel på denna hantering. Utsjocki, tidigare 
beläget i Torne lappmark, tillhörde sedan ett tiotal år det ryska 
storfustendömet Finland. Det är möjligt att tänka sig att en botaniker i 
Utsjoki kunde inneha lapska rariter som man ville åt i Stockholm. Det är 
möjligen svårare att förstå att han var villig att byta dem mot andra lapska 
specimen. 

Casström går sedan mer i detalj in på samlingen, den innehöll de ls två 
nya växter för den svenska floran och flera märkvärdiga varieteter av gröe-
(poa) och starrsläktena (carex). Vad gällde den lapska floran så innehöll 
Laestadius samlingar sju nya arter, "samt många nya växt-ställen för de 
raraste Lappska växter".67 Det var viktigt för Akademiens fortsatta 
insamlingsverksamhet att resenärerna identifierade de platser där man i 
framtiden kunde förvänta sig att göra rika fynd eller enkelt kunde återfinna 
de sällsyntheter utlänningarna efterfrågade. Alltså var uppgifter om 
växtplatsens belägenhet inte bara av vetenskapligt intresse för den 
växtgeografiska subdisciplinen, de var också viktiga för de kommande 
samlare som skulle resa till platsen. I Latours mening så underlättade man 
på detta sätt kunskapsackumulerandet vid centrum. Laestadius var också 
ovanligt noggrann i sina lokalangivelser då han året därpå publicerade 
resultaten från resorna i Lappmarken. Han skrev om syftet med uppsatsen: 

65 Bilagor 1822,49-50. 
66 Franzén, 43, 90. Laestadius kom senare under 1820 och 30-talen att brevväxla med prästkollegan 
och botanikern Fellman som först vakade i Utsjoki och senare, från 1832, i Lappojärvi. 
67 Bilagor 1822, 50. 
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För den som efterforskar orsaken till växternas olika utspridning över jorden och 
de upplysningar, som därav kan h ämtas i anseende till klimat o. dyl., är de t alltid 
en stor betydelse, att många växter är så inskränkta till särskilda, avsöndrade 
fläckar, att det fordras flera forskares fortsatta bemödande att finna dem. 
Sålunda finner man helt oförmodat växter på våra fjällberg som man trott 
tillhöra blott några få ställen på de sydligare fjällen i Europa.68 

Efter denna inledande växtgeografi ska kommentar med patriotiska 
undertoner presenterade sedan Laestadius sedvanliga linneanska 
beskrivningar eller "diagnoser"69 över 17 arter eller "ovanligare växtformer 
från Lappmarken" som han själv kallade dem. Mest utgjordes de av gröe-
(poa) och starrarter (ca rex). Det sistnämnda släktet var ju också ett av 
mentorn Wahlenbergs intresseområden.70 Beskrivningarna av växtplatserna 
identifierar ibland endast biotopen såsom "torra ställen i Lappland" , men 
inte sällan också en mer exakt angiven plats såsom "björkskogen vid 
Virihaure".71 Del två av uppsatsen består av en förteckning på "rarare 
växtställen" med förhållandevis noggranna lokalangivelser över en del av 
de ovanligare växtformerna varav några också angavs som nya för 
lappmarken. Ibland är beskrivningen så pass noggrann att kommande 
resenärer med viss ansträngning torde ha kunnat återfinna arterna på deras 
växtplatser.72 Här rör det sig alltså om traditionella linneanska 
habitatangivelser vars funktion var att möjliggöra kontroll i efterhand. 

Laestadius antyder också i citatet ovan att det skulle kräva många 
samverkande forskares arbete innan den stora världsomfattande 
växtgeografiska inventeringen var avslutad. Det innebar att exakta och 
detaljerade lokaluppgifter var viktiga för att man utifrå n jämförel ser mellan 
olika regioner skulle kunna dra generella slutsatser inom växtgeografin. 
Exakta lokalangivelser skulle effektivisera resandet på så sätt att onödiga 
upprepningar i resrutterna kunde undvikas; ännu en yttring av 
"stråkproblematiken". Symptomatiskt för detta är också att Laestadius i en 
diskussion med Elias Fries över salixarternas rätta bestämning tillgrep 
metoden med att söka igen levande växter på deras lokaler. Fries had e 
utgått från en beskrivning av en salixart som fanns i Linnés herbarium för 
sin bestämning, medan Laestadius utifrån Linnés lokaluppgifter sökt rätt på 
den levande växten. Laestadius skrev i ett brev till Fries om bruket av 
specimen inlagda i herbarier och om den på dessa typexemplar vanligen 
baserade diagnosen som källa för artbestämning. Han påpekade om Linnés 
arbetsmetod: 

68 Lars Levi Laestadius, "Botaniska anmärkningar gjorda i Lappmarken och tillgränsande landsorter", 
Kungliga Vetenskaps-Akademiens Handling ar 1822, har dock i svensk översä ttning efter Lars Levi 
Laestadius, Loca Parallela Plantarum, ed. Georg Grip enstad, Tomedalica 51 (Luleå, 1993), 99. 
Jmf. Wahlenberg (1802-1803). 
69 I den botaniska meningen av kortfattad men fullständig beskrivning av en växt vilken anger alla 
särskiljande karaktärer, se Henderson's Dictionary, 148. 
70 Lars Levi Laestadius, "Botaniska anmärkningar ", 99- 111. 
71 Ibid., Lokalangivelserna gäller for Poa pratensis ß. domestica, 99 och Poa alpina ß. lappponum, 
103. 
72 Ibid., 111-115. 
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Men antagom, att han såsom en consequent man, icke blott beskref individer, 
som lades in i Herbarium, utan verkliga arte r i den fria naturen: d.v.s. anförde 
eller beskref alla huvudsakliga likheter, som han fann h os individer i allmenhet, 
med uteslutande af olikheterna individer emellan: då måste beskrifningen gälla 
vida mer än herbarium. 73 

Fries kunde knappast ha haft några invändningar mot den teckningen av 
Linnés arbetsmetod. Att beskrivningen eller diagnosen skulle baseras på ett 
stort antal levande exemplar i den fria naturen och att den också var 
idealtypisk höll alla naturalhistoriker i tiden med om. Att den första 
vetenskapliga beskrivningen av en ny art utgjorde utgångspunkten för alla 
senare artbestämmningar var självklart, den var den viktigaste auktoritativa 
utsagan i sådana diskussio ner. Men det betydde också att de specimen som 
fanns i ett referensherbarium som Linnés egentligen utgjordes av 
växtindivider som skulle uppfattas som goda representationer av det 
genomsnittliga utseendet på arten.74 

Omnaturalhistorikerna var överens om denna princip, och den kunde anses 
vara av allmän giltighet, gav det faktiskt fördelar åt såväl fältbotanikern som 
åt den stationäre korrespondenten. Båda kunde i samband med kniviga 
artbestämningar låta verldighetens synliga mångfald av former korrigera det 
ensidiga intryck som tidens ofta bristfälligt konserverade specimen kunde 
ge. Detta var en metod som mannen på fältet kunde ta till för att 
kompensera bristen på aktuell litteratur med artbeskr ivningar eller för att 
överbrygga avståndet till ett herbarium generale, dvs. ett erkänt 
referensherbarium såsom Linnés. D et senare fick man ju dessutom vid den 
tiden åka till London för att kunna rådfråga. 

Intressant är därför den kritik som naturalhistorikern och filosofen 
Alexis Edvard Lindblom, växtgeograf och verksam i Lund, riktade mot 
Laestadius bruk av ovan nämnda metod. Detta skedde i en recension av 
Laestadius växtgeografi ska arbete Loca Parallela Plantarum (1839): 

[...]; men därtill fordras icke endast att vara förtrogen med själva 
fjällvegetationen; man måste även ha observerat växterna sådana de visa s ig i 
andra trakter och under andra förhållanden; man måste därjämte vara i tillfälle 
att rådfr åga den i senare tider alltmer ökande litteraturen. Detta har icke varit 
förhållandet med Förf., vilken levande i en avlägsen vrå av höga norden, dit 
endast sällan underrättelser från den litterära världen kan framtränga, nödgats 
leva ett isolerat liv. Det är därför ursäkt ligt, om hans åsikter blivit något ensidiga; 
man skulle endast önskat, att han icke utsträc kt dem längre än hans egen direkta 

73 Franzén, 120-121, citatet ur brevet till Fries, 121. Laestadius betonar vikten av att kanna 
växtplatsen för att kunna göra en riktig artbestämning i sin växtgeografiska avhan dling, "Loca 
Parallella Pl antarum" (1839), här i svensk översä ttning i Lars Levi Laestadius, Loca Parallela 
Plantarum, ed. Georg Gr ipenstad, Tornedalica 51 (Luleå, 1993), 23-25. Han och Wahlenberg hade 
under en resa i Skåne år 1823 också "åt erfunnit" de flesta växterna på de ställen d är Linné angivit 
dem under sin resa år 1749, jmf. Franzén, 50. 
74 Paul L. Faiber, 'The Type-Concept in Zoology during the First Half of the Nineteenth Century", 
Journal of the History of Biology 9:1 (1976), 96-100, 106-107. 
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erfarenhet nådde, eller åtminstone alltid gav tillkänna, hur mycket som är 
observation och huru m ycket är blott teori eller suppos ition.75 

Här kritiserades den metod Laestadius använde för att kompensera för sina 
kunskapsluckor. Lindblom ifrågasatte överhuvudtaget föreställningen om 
att ingående lokalkännedom var allt en botaniker och växtgeograf behövde 
ha. I stället betonade han vikten av att man kan göra analogier och 
jämförelser med andra regioner än enbart dem man av egen erfarenhet 
kände. Slutligen kritiserades Laestadius för att han inte tydligt nog gjorde 
åtskillnad mellan de uppgifter som byggde på observationer och de som var 
att betrak ta som hans e gna reflektioner utifrån observationerna. Det här är 
en kritik i apodemisk anda. Självklart rörde konflikten inte bara en 
kunskapsteoretisk motsättning utan också frågan om vem som skulle anse s 
ha störst anseende som naturalhistoriker och växtgeograf. Värdet mannen 
på fältet, med den levande växten i blickfånget, eller var det den 
professionelle institutionsforskaren, som kompenserade frånvaron av den 
levande växten med andra källor? 

Kunde platsens blick möjligen övertrumfas av den professionelle 
forskarens överblick? Vilken blick var mest vetenskapligt trovärdig? För att 
försöka besvara dessa frågor får vi vända oss till ett uttalande av en av 
tidens ledande institutionsforskare, ingen mindre än den franske 
naturalhistorikern Georges Cuvier. Den engelska vetenskapshistorikern 
Dorinda Outram har fäst uppmärksamheten på några viktiga formule ringar i 
densammes recension av ett av Humboldts arbeten, Ansichten der Natur 
(1808). Boken kom i fransk översättning samma år, men enligt Outram 
recenserade Cuvier arbetet redan å ret inna n, dvs. år 1807 och då möjligen i 
en manuskriptversion.76 Citatet av Cuvier är mycket intressant: 

Usually, there is as much difference between the style and ideas of the field 
naturalist ('naturaliste-voyageurand those of the sedentary naturalist, as there 
is between their talents and qualities. The field naturalist passes through, at 
greater or lesser speed, a great numb er o f different areas, and is struck, on e after 
the other, by a great numb er o f interesting objects and living things. He observes 
them in their natu ral surroundings, in relationship to their environment, and in 
the full vigour of life and activity. But he can only give a few instants of time to 
each of them, time which he often cannot prolong as long as he would like. He is 
thus deprived of the possibility of comparing each being with those like it, o f 
rigorously describing its characteristics, and is often deprived even of books 
which would tell him who had seen the same thing before him. Thus his 
observations are broken and fleeting, even if he possesses not only the courage 
and energy which are necessary for this kind of life, but also the most reliable 
memory, as well as the high intelligence necessary rapidly to grasp the 
relationships between apparently distant things. The sedentary naturalist, it is 

75 Georg Gripe nstad, '"R ecensioner av Loca Parallela", i Lars Levi Laestadius, Loca Parallela 
Plantarum, ed. Georg Gripenstad, Tornedalica 51 (Luleå, 1993), 155-56. 
76 En god överblick över Humboldts ytterst komplicerade och än ej helt utre dda bibliografi ger 
Wolfgang-Hagen Hein i "Verzeichnis der Schriften" a.a., 312. Enligt denna b ibliografi kom den 
franska upplagan av Humboldts Ansichten der Natur (Tübingen, 1808) ut samma år som den tys ka. 
Den franska titeln är Tableaux de la nature.... Översättarens namn, J. B. B. Eyriés, stäm mer också 
med vad Cuvier anger. 
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true, only knows living beings from distant countries through reported 
information subject to greater or lesser degrees of error, and through samples 
which have suffered greater or lesser degrees of damage. The great scenery of 
nature cannot be ex perienced by him with the same vivid intensity as it can by 
those who witness it at first hand. A thousand little things escape him about the 
habits and custom s of living things which would have struck him if he had b een 
on the spot. Yet these drawbacks have also their corresponding compensations. If 
the sedentary naturalist does not see nature in action, he can yet survey all her 
products spread before him. He can compare them with each other as often as is 
necessary to reach reliable conclusions. He chooses and defines his own 
problems; he can examine them at his leisure. He can bring together the relevant 
fact from anywhere h e needs to. The traveller can only travel one road; it is only 
really in one's study (cabinet) that one can roam freely throughout the universe, 
and f or that, a different sort of courage is needed, courage which comes from 
unlimited devotion to the thruth, courage which does not all ow its possessor to 
leave a subject until, by observation, by a wide range of knowledge and 
connected thought, he has illuminated it with every ray of light possible in a 
given state of knowledge [Outrams kursivering.].77 

På nytt ser vi här en förödande kritik mot resan som kunskapsform, en kritik 
som slog än hårdare mot d en stationäre naturalh istoriske korrespondenten. 
En forskarkategori som Laestadius kan inräknas till år 1839, då hans 
växtgeografi ska arbete publicerades. Här görs en skarp distinktion mellan 
fåltforskaren och den institutionsanknutne forskaren som tar fasta på vilken 
typ av kunskaper det var möjligt att frambringa. Vi bö r även ha Pickstones 
resonemang från inledningen av kapitel III i åtanke.78 Resenärens och 
korrespondentens problem var att han inte hade samma överblick som den 
centralt placerade forskarens. Den förres iakttagelser må vara levande och 
exakta, men de var också alltid fragmenterade, slumpmässig a och tillfälliga. 
Här ekar åter "stråkproblematiken"s dilemma. Som Outram skriver i sin 
uttolkning av detta Cuvier-citat: 

[...] mastery over and comprehension of nature come not from passage over 
terrain, but from the steady and immobile gaze of the sedentary naturalist. [...] 
true knowledge of the order of nature comes not from the whole-body 
experience of crossing the terrain, but from the very fact of the observer's 
distance from the actuality of nature. True observation of nature depends on not 
being there, o n being anywhere which is an elsewhere. At bottom Cuvier is 
fighting an epistemological battle. If truth is space-dependent, then the way is 
left open for unlimited relativism. [Outrams kursiveringar.] 79 

Skall man tro Cuvier hade endast institutionsforskaren den nödvändiga 
distans från tingen och platsen som gjorde en vetenskaplig överblick möjlig. 

77 Qriginalcitatet finns på franska i Dorinda Outram (1984), 62-63. Det anges där, 216, not 56, vara 
hämtat frånCuviers recension av den fr anska upplagan (1808) av Humboldts Ansichten der Natur. 
Recensionen finns i Cuviers arkiv på Biblioth eque de l'Insti tute de France , signum Fond Cuvier 
3159. Den engelska översättningen av citatet är dock hämtad från Dorinda Outram, "New Spaces in 
Natural History", i Cultures of Natural History, eds. Nicholas Jardine, James A. Secord& Emma 
C. Spary (Cambridge, 1996), 259-61. 
78 Se denna avhandlings kap. DL 
79 Outram (1996), 261-262. 
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Distansen var en tänkt distans, ett idealtillstånd möjligt att upprätthålla 
egentligen endast i tanken. Den centralt placerade forskaren kunde i ett rum 
sprida ut alla de resedagböcker, kartor, skisser och specimen som re
presenterade en plats. Den biogeografiska helheten var utifrån dessa 
dokument sedan möjlig att uttrycka i bild och skrift, i form av en 
distanserad och objektiv beskrivning. Institutionsforskaren var i själva 
verket den bäste naturalhistorikern då han hade distans från tingen och 
rummet, vilket möjliggjorde ett universiellt vetenskapligt seende. Han 
befann sig inte i de t geografiska rum som beskrevs utan stod symboliskt 
över det och kontrollerade och förstod det därmed. Han hade visserligen 
inte platsens blick, men han hade något än bättre, nämligen överblickl 

Cuvier skriver i slutet av citatet om hur institutionsfo rskaren för att 
förstå en företeelse måste ta till alla de insikter och kunskaper som fanns 
tillgängliga "in a given state of knowledge" vilket i det franska originalet 
löd 'T etat momentané des connaissances".80 Min mer bokstavliga 
tolkning, som utgår det franska originalet, är att Cuvier insåg att 
kunskapsläget inom naturalhistorien var förände rligt och att det därför var 
helt fundamentalt för forskaren att hålla sig à jour med den senaste 
utvecklingen inom området . Detta var lätta re för institutionsforskare som 
Cuvier eller Lindblom än för isolerade lappmarkspräster som Laestadius. 

Vad tyckte då den andre expertgranskaren Rutström? I sin korta 
kommentar till reseberättelsen skriver han att han saknade de detaljerade 
geografiska och botaniska anmärkningar som Laestadius utlovat i 
inledningen av sin reseberättelse. Utan tillgång till dessa uppgifter vill 
Rutström inte uttala sig om den "korta marche-routen".81 Han faller sedan 
bara några smådetaljanmärkningar, han ifrågasatte en uppgift om att d agen 
i Luleå endast varade 20 timmar den 16 juni, han förstod inte heller 
Laestadius beskrivning av fjället "Kiergevares" geografiska läge och inte 
heller betydelsen av det möjligen dialektala ordet " frostlandhet".82 

Enligt Akademiens protokoll för den 27 mars 1822 så "företeddes 
och upplästes" Casströms och Rutströms yttranden över Laestadius resa. 
Resultatet blev positivt för Laestadius, och utifrån Casstr öms yttrande stod 
det fullkomligt klart att "L aestadius väl uppfyllt hvad Academien åsyftat 
med det honom lemnade und erstöd".83 De inblandade parterna förefaller 
nöjda. Akademien hade erhå llit fina samlingar och Laestadius hade gjort sig 
ett namn inom naturalhistorien. 

Nya bidrag till den nordliga växtgeografin: Laestadius i 
Ångermanland 1824 

Några år senare, år 1824, erhöll Laestadius åter Akademiens 
resestipendium. Protokollet för den 10 mars 1824 anger att Wahlenberg 

80 Outram (1996), 261, det franska originalet i idem (1984), 63. 
81 Bilagor 1822,43. 
82 Ibid., 43-44. 
83 Protokoll 27/3 1822,19. 
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förmedlat en skrivelse från Laestadius där denne anhöll om anslag till en 
vetenskaplig resa genom Ångermanland och Åsele Lappmark.84 Laestadius 
skrev i sin ansökan om sina tilltänkta resmål: 

Ehuru den yttre bildningen af ofvannämde Landskaper tyckes göra anspråk på 
Forskarens uppmärksamhet, hava de likväl alldrig blifvit vetenskaplige 
undersökte; så mycket mindre, som de Natur-Forskare, hvilka egentligen 
bestämdt Lappske Fjeilame till ett mål för sina forskningar, alltid med 
skyndsamhet passerat Hafs kus ten af Å ngermanland.85 

Formuleringarna kan läsas som nya belägg för Laestadius biogeografiska 
intressen. Landskapens utseende, eller "yttre bildning" lovade tydligen 
gott. Det var något som Laestadius lagt märke till då han passerat 
ångermanlandskusten under tidigare resor. Inneb ar detta att Laestadius n u 
hade lärt sig läsa landskapen på ett annat sätt än tidigare? Betr aktade han 
den norrländska topografin med en ny vetenskaplig blick, och då en mer 
humboldtiansk sådan? Hade han lä rt sig att se vegetationer där han tidigare 
sett sällsynta arter? Hade han möjligen lärt sig något geologi av 
Wahlenberg för att redan utifrån landskape ts yttre bildning och jordmåner 
kunna förutsäga dess flora?86 Här fästs också uppmärksamheten på den 
eviga "stråkproblematiken", i kommentaren om att andra forskare bara 
skyndat förbi ångermanlandskusten. 

Laestadius trodde att en närmare undersökning av dessa områden 
skulle: 

[...] gifva anledning till åtskilliga upptäckter både i fysiskt och naturalhistoriskt 
hänseende, men förnämligast i Växtgeografin, hvilken så mycket bidrager till 
upplysning i landets climat och fruktbarhet.87 

Återigen finner vi ett bevis på Laestadius utilistiskt inri ktade växtgeografi. 
Dit kan också räknas några i ansökan utlovade undersökningar av 
geologiska och geografiska omständigheter. Till sådana saker hörde en 
inventering av de vanligaste jord- och bergarterna i området, mätande av 
jordtemperatur och iakttagande av andra fysiska och anmärkningsvärt nog 
även antikvariska märkvärdigheter. Landskapens "sällsammare växtalster" 
skulle också avtecknas, det senare ett led i sökandens önskan att få 
förfärdiga teckningar åt Svensk Botanik, en flora som Akademien hade 
ansvaret för.88 Således påminner planerna för detta reseföretag mycket om 
den resa han förra gången gjorde på Akademiens bekostnad. 

Visst finns här en bredd i undersökningen som kan kallas 
humboldtiansk. Men i synnerhet bör reseföretaget förstås som ett bidrag till 
de av Wahlenberg redan initierade floristiska studierna av det norrländska 

84 Protokoll 10 /3 1824, 17. 
85 Bilagor 1824, 17. 
86 Franzén redogöri kap. tre av sin avhandling för Laestadius stu dietid i Uppsala. Där står inget om 
studier i geologi. 
87 Bilagor 1824, 17-18. 
88 Ibid., 18. 
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växtlivet. Det är därför inte förvånande att Wahlenberg skrev ett vitsord åt 
Laestadius infor resan. Han påminde om Laestadius tidigare insatser för 
vetenskapen och betonade att ingen så vetenskapligt bildad man som han 
hade granskat d essa områden förut.89 Viktiga läges- och höjdbestämningar 
skulle kunna genomföras av resenären om resan även utsträcktes till 
"fjällryggen". Wahlenberg föreslog därför att Laestadius skul le förses med 
en barometer för höjdbestämningar och han försäkrade att Supplikanten 
kunde bruka en sådan. Höjdbestämningar enligt denna metod hade 
Wahlenberg själv utfört i fjällvärlden år 1807.90 

Enligt mötesprotokollet för den 10 mars 1824 tog ledamöterna 
intryck av Wahlenbergs rekommendation och Akademien kände ju 
dessutom redan till vad Laestadius gick för. En dryg månad senare 
tilldelades Laestadius således 150 riksdaler banco till reseunderstöd. På 
Wahlenbergs inrådan skulle också en av Akademiens resebarometrar 
iordningställas och sändas till Laestadius. 91 Den 22 augusti 1824 tackade 
Laestadius, enligt Akademiens protokoll, i ett brev för resmedlen men han 
berättade också att barometern blivit transportskadad och därför 
återsänts.92 I samma brev, date rat den 20 juli 1824, skriver Laestadius att 
han samlat staffer och petrifikat i Umeå-trakten vilka sänts till Stockholm. 
Delar av resan var nu avklarad, dit hörde forskningarna i Lappmarken: 
"Emellertid hoppas jag, om hälsa och väderlek gynna, att ännu hinna 
genomfara och undersöka de märkvärdigaste ställen af Ångermanland."93 

I protokollet av den 3 november 1824 står det att Wahlenberg i en 
skrivelse informerat Akademien om att Laestadius återkommit från sin 
resa.94 Wahlenberg var imponerad av vad hans lärjunge hunnit med att 
uträtta. Ett fint fynd var det av "en Botrychium som synes vara 
virginianum, som aldrig förr tyckes vara funnen i Europa och blir ett n ytt 
bevis på de olika verldsdelarnas likhet i de högre latituderna".95 Denna 
formulering styrker vårt biogeografiska resonemang ovan. En i Europa 
antagligen inte tidigare funnen art, dvs. en "sällsynthet", bidrog här till att 
styrka en i tiden omfattad biogeografisk föreställning. En enskildhet 
illusterade alltså en generell biogeografisk lag. 

Laestadius ägnade växtgeografin stort utrymme i den uppsats i 
Akademiens Handlingar som berättade om resultaten från resan.96 

Uppsatsen har samma form och ett liknande innehåll som den som 
publicerades efter förra resan i Handlingarna 1822. Laestadius gör i 

89 Bilagor IS24, 20. 
90 Ibid 20-21. För Wahlenbergs metod med barometermatningar, se denna avhandlings kap. IV . 
91 Protokoll 10/3 1824, 17, och Protokoll 21/4 1824, 34. 
92 Protokoll 22/8 1824, 53. 
93 Bilagor 1824, 135. 
94 Protokoll 3/11 1824,62. 
95 Bilagor 1824, 156. Med stor sannolikhet syftar Wahlenberg på Botrychium viriginianu m (Stor 
låsbräken), se Mossberg et al, 25. 
96 Lars Levi Laestadius, "Bes krivning över sällsyntare växte r från n orra delama av Sverige jämte 
anmärkningar i växtgeografin", i KungligaVetenskaps-Akademiens Handlingar 1824 och 1826, här 
i svensk översät tning i Lars Levi Laestadius, Loca Parallela Plantarum, ed. Georg Grip enstad, 
Tornedalica51 (Luleå, 1993). 
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uppsatsen förstås ett nummer av den mycket sällsynta Botrychium 
viriginianum eller Stor låsbräken som han "helt oförmodat" funnit fem 
exemplar av på den ovanligt givande lokalen Tåsjöberget. Han betonade att 
alla arter inom detta släkte var ytterst svåra att finna, de fanns bara på 
mycket speciella lokaler o ch då vanligen i endast några få exemplar.97 

Senare delen av uppsatsen består av anmärkningar om växtgeografin i 
vilken läsaren i wahlenbergsk anda upplyses om olika arters nord- och 
sydgränser. Laestadius fastslår här principen att när en växt upphör att 
växa allmänt i den för arten sedvanliga lokalen så indikerade detta artens 
nordgräns. Man måste dock, påpekade Laestadius, vara uppm ärksam på att 
arten ändå kan trivas i extremt gynnsamma lägen, på "enskilt 
utomordentliga platser". Men om botanisten utgick från dessa 
exceptionella platser när han drog sina slutsatser om artens utbredning 
hamnade han fel: "Man skall i så fall även gå miste om de upplysningar 
vilka man egentligen vill hämta från växtgeografin, nämligen klimatets 
förhållande till varje landskaps både kvantitativa oc h kvalitativa vegetation 
samt orternas odlingsförmåga i allmänhet." 98 På nytt betonade Laestadius 
de utilistiska motiven bakom växtgeografins undersökningar. 

Den norröna växtgeografiska resandet fortsätter: Huspredikanten 
Arwidson i Jämtland och Härjedalen 1827 

Under ett antal år på 1820-talet gick Akademiens resestipendium till 
zoologiska resor. I fe bruari 18 27 ansökte huspredikanten Arwid Arwid son 
om Akademiens stipendium inför en botanisk resa till Jämtland och 
Häijedalen. Arwidson inleder sin ansökan med att hävda att kunskaperna 
om fäderneslandets naturalster i senare tider tilltagit Men han konstaterarde 
också: 

Många af wåra prov inser äro i detta afseende till den grad undersökta att där 
föga mera återstår att finna; andra skynda dagligen till detta mål. Fiere återstå 
likväl ännu, till hvilka forskaren, antingen flygtigt, eller ock aldeles inte kunnat 
sträcka sina blickar. Bland dessa må i synnerhet nämnas Jemtland och 
Herjeådalen.99 

Hartmans akademiunderstödda botaniska resa till område t år 181 3 nämns, 
men Arwidson menade att denne besökt för få platser för att "kunna lemna 
en generel öfversigt af landets vegetation".100 Här dyker bekanta 
växtgeografiska argument upp som motivation för nya resor i norr. 
Arwidson tar i sin kritik av Hartmans reseföretag också fasta på 
"stråkproblematiken". Huspredikanten betonade att hans tilltänkta resa 
nog skulle kunna ge viktiga bidrag till "fäderneslandets phytogeographi; i 
synnerhet om planen för densamma blefwe den att de trakter företrädesvis 

97 Ibid., 132-133. 
98 Ibid., 134. 
99 Bilagor 92-93. 
100 Ibid., 93. Se även denna avhandlings kap. Hl. 
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besöktes der förut inga undersökningar blifvit gjorda".101 Det svenska 
naturalhistoriska resandet framställs här som kumulativt, område efter 
område skulle betas av. Supplikanten verkar skriva in sig i en inventerande 
växtgeograflsk resetradition där kännedomen om föregångarnas resrutter 
var av avgörande betydelse för resplanens uppläggning. Arwidson 
avrundade sin ansökan med att traditionsenligt lova att trotsa alla f aror och 
besvärligheter han skulle kunna komma att möta under resan.102 

Botaniske intendenten Wikströ m granskade ansökan och försäkrade 
att Supplikanten "eger all den insigt uti Vetenskapen och den 
upmärksamhet att observera, hvilka båda erfodras för att till Vetenskapens 
gagn företaga en dylik resa."103 Huspredikanten var tydligen tillräckligt 
skolad både teoretiskt och metodiskt. Intendenten intygade vidare att de 
trakter som föreslogs som resmål hörde till de mer okända i botaniskt 
hänseende. Wikström var övertygad om att reseberättelsen skulle komma in 
i tid och att den säkert också skulle komma att kompletteras av någon mer 
utförlig avhandling.104 Den 11 april 1827 utsågs huspredikanten Arwidson 
till årets innehavare av Akademiens resestipendium. Han tilldelades 100 
riksdaler för sin botaniska resa till Jämtland och Härjedalen.105 

Märkligt nog nämnde varken Arwidson eller Wikström någonting 
om samlingar av norrländska specimen. De lapska naturalierna var ju av 
stort värde för Akademiens botaniska samling, vilken vid denna tid blott till 
namnet men knappast till gagnet var en del av Riksmuseet Det är viktigt att 
redogöra för Akademiens dåtida intresse för nordliga naturalier. Trots att 
frågan inte diskuterades i samband med denna ansökan så var det ständiga 
behovet av nya specimen ett viktigt argument för resor. Wikström skrev i 
februari 1827 att Akademien måste ha dubblette r av lapska växter då detta 
var det enda som intresserade de utrikes botanister vilka hade åtråvärda 
alster för inbyte. Man måste därför få in årliga växtsamlingar från norr vilket 
inte var det lättaste: " Dylika insamlingar af en mängd exemplar af hvarje art 
fordra resor till högre fjäll tragter, omkostnader, tid och besvär, hvarföre det 
visserligen är billigt, att en penninge-ersättning tilldelas den, som åtager s ig 
denna befattning."106 

Med resor torde Wikström i alla fall hä r ha menat kortare dagsturer. 
Wikström uttalade sig nämligen i samband med att en sändning lapska 
växter anlänt till Akademien från kyrkoherden Ullenius i Kvikkjokk. 
Samlingen innehöll 50 olika arter och varje art förelåg i minst 30 exemplar. 
Vissaav arterna var så sällsynta att inte ens lapplandsexperten Wahlenberg 
sett dem.107 Ullenius får betraktas som Akademiens korrespondent på den 
klassiska lokalen Kvikkjokk. Exemplet visar på korrespondensmodellens 

101 Bilagor 93-94. Phytogeografi betyder växtgeografi, av det grekiska ordet "phuton", som bet yder 
växter, se Oxford Concise Dictionary, 358 Jmf. med phytogeography n. the study of the 
geographical distribution of plants" enligt Henderson's Dictionary, 440. 
102 Bilagor, 94. 
1(B Ibid., 112-113. 
104 Ibid., 113. 
105 Protokoll 11/4 1827. 36. 
106 Bilagor 1827, 114-115. 
107 Ibid., 115. 
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fördelar. Kyrkoherden; som hade en ingående känndom om ortens växtliv, 
hade funnit sällsyntheter som den förbiilande resenären Wahlenberg hade 
missat 

Ett år senare skänkte en överstelöjtnant Hällström en sydsvensk 
växtsamling till Akademien. Exemplaren var vackert inlagda och väl 
utvalda, dessutom innehöll den väldigt många exemplar av varje art. En 
skånsk växtsamling hade också insänts av en magister Lindblom i Lund. 
Båda dessa samlingar torde ha glatt Wikström. Om den senare skriver han: 
"[...] är hvarje dylik samling altid välkommen, och uti de härvarande 
Herbarier är det större brist på Skånska än på Lappska Växter".108 

Wikströms kommentar är anmärkningsvärd. Ett år tid igare hade han påtalat 
behovet av lapska växter, nu menade han att man i Akademiens samlingar 
tydligen hade fler lapska än skånska växter. Möjligen kan det indikera att 
det patriotiska och nordligt inriktade forskningsprogrammet varit så 
framgångsrikt att kännedomen om andra svenska regioners floror blivit 
försummat. Man kan också fråga sig ifall kommentaren istället avspeglar d et 
faktum att samlandet och samlingarna hade flera funktioner samtidigt? D e 
lapska exoterna var botanisk hårdval uta för export, medan de sydsvenska 
arterna istället var nödvändiga för uppbyggandet av en fullständig svensk 
flora vid Riksmuseet. 

Myrins botaniska resa till Västkusten och Norge 1831 

En bit in på 1830-talet gav Akademien åter stöd till en botanisk resa. Då 
hade reseunderstödet, efter en flexibel tolkning av dess stadgar, under flera 
år i rad tagits i anspråk för utrikes konferensresor. Det gällde närmare 
bestämt akademiledamöters deltagande vid naturforskarmötena i Berlin 
1828 och Hamburg 1830, reseanslaget för åren 1828, 1829 och 1830 gick 
till detta ändamål.109 

I början av år 1831 ansökte studenten Myrin om Akademiens 
understöd för att kunna göra botaniska undersökningar vid rikets västra 
kuster.1101 sin ansökan skrev Myrin att dessa trakter, sydvästra Sverige och 
delar av Norge, var näst intill okända i botaniskt hänseende. Han 
redogjorde sedan för en komplicerad resrutt som först skulle gå över 
Dalsland till Bohuslän och sedan till Norge. Därif rån skulle han resa tillbaka 
över Värmland och göra en ny avstickare in i Norge för att via 
Västergötland åter komma till Uppsala. Myrin motiverade sin slingrade 
resväg med ett intressant resonemang. Han menade att dessa regioners 
topografi tydde på förekomsten av potentiellt givande områden med 
mycket att observ era vad gäller vegetationen. Man får intrycket att Myrin 
försöker pricka av så många exceptionella platser som möjligt under sin 
resa. Han medga v att resan no g skulle komma att bli både besvärlig och 

108 Bilagor 1828, 6 9. 
109 Protokoll 14/ 5 1828, 41-42. Jmf. Naturhistoriska Riksmu seets historia, 30. 
110 Protokoll 1831, 17. 
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kostsam i förhållande till den areal som skulle täckas, då han inte alltid 
kunde nyttja det sparsamma vägnätet på vandringarna fram och åter. Han 
hoppades ändå att "Kongl. Wetenskaps-Akademien gilla min tanke, att 
detta sätt att resa är det mest ändamålsenliga".111 Myrin verkar ändå inte 
vara helt övertygad om saken då han överlät åt Akademien att utstaka 
resplanen.112 Akademien godkände antagligen Myrins resplan. Åtminstone 
tilldelades han 150 riksdaler ur reseanslaget, på d e för stipendiet gällande 
villkoren.113 I början på 1832 kom Myrin in med en rapport från resan: 
"Anmärkningar om Wermlands och Dahlslands Vegetation". Den hade 
granskats av Wikström och botanikerkollegan Johan Fredrik Wahlberg 
vilka godkänt såväl rappor ten som reseföretaget i dess helhet.114 

Under några år gick sedan Akademiens inhemska resestip endium till 
zoologer. Men i februari 1835 ansökte Myrin om nya respengar från 
Akademien. För att motivera sin tilltänkta resa till Norge förde Myrin 
intrikata växtgeografiska resonemang. Han inledde med att konstatera att 
om man vill studera växternas utbredning i d e nordliga polarlä nderna bör 
man i första hand studera den skandinaviska halvön, eftersom halvön pga. 
sitt västliga läge bildade en föreningslänk mellan Amerikas och Asiens 
högst olikartade "charakteriserande vegetation" som han uttryckte det. En 
sådan undersökning skulle främst röra frågan om växtlighetens fördelning 
vad gällde längdgraderna. Var problemet istället växternas fördelning i 
latitudionell riktning så var den utsträckta halvön också lämplig som 
studieobjekt. Områ dets stora betydelse för växtgeografiska undersökningar 
med globala implikationer slogs därmed fast. 

Botanikerna hade redan inhöstat betydande resultat under sina 
undersökningar i denna del av världen. Men, hävdade Myrin: "Emedlertid 
kan man nästan säga, att ännu blott den ena hälften af landet ingått i de 
anställda calculationerna, då hittils, mig veterligt, icke ett enda försök blifvit 
gjordt, att på vetenskapliga grunder framställa en sammanhängande tafla 
öfver vegetationen i hela den söder om polcirkeln liggande delen af 
Norge."115 Påtagligt är att Myrin såg den skandinaviska halvön som en 
botanisk helhet, oberoende av den politiska uppdelningen i två nationer. 
Kanske beklagade Myrin att det botanisk a inventerandet i forni av floror så 
länge baserats på politiska indelningar av den skandinaviska halvön. Det 
hade lett till att norska förhållanden ej tillräckligt undersökts. Fanns här 
argument för att svenska botaniker skulle ge sig i kast med Norges flora? 
Värdet möjligen av växtgeografiska skäl så att den norska floran, en del av 
den skandinaviska halvöns flora, också borde vara en del av de svenska 
botanikernas ansvarsområde?116 Myrin medgav att en växtgeografisk 
framställning som täckte hela den skandinaviska halvön, eller en 
"sammanhängande tafla över vegetationen", var svår att upprätta. Ännu 

111 Bilagor 1831, 34 
112 Ibid., 34. 
113 Protokoll 1831, 34. 
114 Protokoll 1832, 5. 
115 Bilagor 1835,34-35. 
116 Se denna avhandlings kap. V. 
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saknades regional- och specialfloror över många mindr e områden. Resans 
ändamål var därför att inventera några av de regioner i Norge som ännu inte 
undersökts. Myrin hade i detta syfte föregående år rest i mellersta Norge 
och ville nu fortsätta sina undersökningar med Akademiens stöd. Han 
presenterade avslutningsvis ett förslag till resp lan: via södra Norrland till 
Trondheim och sedan genom mellersta Norge ned till Oslo.117 

Ansökan remitterades till bota niska inspektionens ledamöter, Pontin 
och Wahlberg, vilka gav ett tillstyrkande utlåtande. De föreslagna 
vetenskapliga undersökningarna var av stor vikt och Myrin hade tidigare 
visat sin kompetens. Ledamöterna påpekade att Myrin borde tilldelas en så 
stor summa som möjligt då Norge var ett dyrt o ch besvärligt land att resa 
i.118 Ett problem var dock att zoologie intendenten Bengt Fredrik Fries 
också hade ansökt om samma års reseanslag. Akademien fattade då det 
salomoniska beslutet att ge halva anslaget eller 200 riksdaler till Myrin och 
andra hälften till Fries.119 Myrin avled dock innan han hann ge sig av på 
resan och Fries tilldelades därmed hela summan. 

Adjunkten Lindbloms norska resa år 1839 

Under resten av 1830-talet gick Akademiens inhemska reseunderstöd till 
zoologiska resor. I synnerhet åtnjöt zoologie intendenten vid 
Naturhistoriska Riksmuseet Bengt Fredrik Fries Akademiens gunst. På 
våren 1839 inkom emellertid filosofie adjunkten och botanikern A. 
Lindblom från Lund med en ansökan om resepengar. Även Fries sökte 
samma år resestipendiet. Ansökningarna remitterades i sedvanlig ordning till 
de naturalhi stori ska inspektionerna och till förvaltningsutskottet.120 

Hur argumenterade Lindblom då för sin resa? Syftet var att fullfölja 
egna påbörjade utforskning ar av Norges vegetativa förhållanden. Det var, 
som ovan beskrivts, ett för Akademien bekant ändamål med 
naturalhistoriska resor. Ahnfelts resa av år 1826, Myrins av år 1831 och 
densammes tilltänkta resa av år 1835 var växtgeografisk a reseföretag m ed 
Norge som undersökningsområde. Lindblom hade för egna medel rest i 
Norge åren 1826 och 1837, men fler resor måste till, hävdade han. Lindblom 
påstod nämligen, precis som Myrin hade gjort tidigare, att Norge var ett a v 
Europas botaniskt mest intressanta länder. Efter att ha påstått det 
redogjorde Lindblom för vad han och andra botaniker hittills uträttat 
angående den norska floran, men han poängterade också att mycket 
återstod att göra. Målet för honom var att utge en fullständig norsk flora 
med växtgeografiska anmärkningar.121 

Det är ett något egenartat påstående att hävda att en flora är 
intressant bara för att den är okänd. Lindbloms påstående var i bästa fall en 

117 Bilagor 1835, 35 . 
118 Ibid.,36. 
119 Protokoll 1835,30. 
120 Protokoll 1839, 18-19. 
121 Bilagor 1839, 85-87. 
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kvalificerad gissning. Dock hade Lindblom fått vissa indikationer på att 
intressanta ting kunde finnas i de om råden han tänkte besöka: 

Dit hör en stor del af det mellan 61-62° long, vester från Gudbrandsdalen 
belägna område, som utgöres af en mer eller mindre sammanhängande fjällplatå, 
h varifrån man endast känner några få men högst intressanta vexter/ t. ex. 
Rhododendr. lapponicum, Saxifraga hieracifolia, Campanula barbata, hvilka 
tyckas antyda en helt och hållet egen vegetation. - En annan alldeles okänd trakt 
utgöras af den höga till stor del under sommaren snöhöljda sydost från Dovre 
belägna fjällspetsen [?] Rundene, hvars dälder enligt allmogens utsago skall 
prydas af en herrlig vegetation. - En undersökning af dessa trakter skulle 
säkerligen lemna många högst intressanta resultater, helst som gränsen mellan 
den ostliga och vestliga vegetation, äfvensom åtskilliga vexters gräns mot norden 
eller södern, här är att söka; och då äfven de mest besökta trakter af Norge 
nästan årligen lemna nya bidrag till Skandinavien s flora, så är det ej att betvifvla, 
det åtskilliga hittills okända vexter här förekommer.122 

Lindblom byggde sina antaganden om den förväntade floran i område t v id 
Gudbrandsdalen på flera källor. Dit hörde de få men intressanta fynd av 
sällsynta fjällväxter som gjorts. Dess a fynd förebådade tydligen existensen 
av en egenartad vegetation, antagligen en fjällvegetation. Man kan säga att 
dessa sällsyntheter fungerade som indikatorarter för Lindblom. Utifrån deras 
förekomst kunde han göra sig en föreställning om de växtgeografi ska 
förhållanden som borde råda i det tilltänkta besöksmålet. Vad gällde dalarna 
kring fjället Rundene (idag Rondane) baserades hans antaganden på 
allmogens möjligen mer vaga uppgifter om en rik vegetation. De områden 
som skulle inventeras var extra intressanta, eftersom Lindblom antog att 
viktiga vegetationsgränser kunde gå där. Dessa antaganden torde han 
baserat på kunskaper om angränsande regioners flora. Slutligen menade 
han att det var näst intill oundvikligt att nya fynd skulle komma att göras i 
dessa okända områden, eftersom t.o.m. de norska regioner som tidigare 
besökts mer regelbundet ofta gett nya fynd. 

Lindblom diskuterade också de praktiska och logistiska problemen 
med att resa i dessa delar av Norge. Boendet fick förläggas till fäbodar och 
man tvingades leja hästar och vägvisare. Dock skrev han, efter flera resor i 
Norge: "Enär jag under mina förra vandringar vant mig vid dessa slags 
besvärligheter och vunnit ej obetydlig erfarenhet om bästa sättet att färdas i 
sådana obanade trakter, tror jag mig skola kunna mera än mången annan 
med nytta utföra denna resa."123 Lindblom menade här i god apodemisk 
anda att man lär sig att resa genom att skaffa sig reseerfarenheter. 

Två somrars resande skulle krävas för undersökningarna, ty 
forskningssäsongen var endast ett par månader lång i fjällen och dessutom 
var uppehåll pga. oförutsedda hinder vanliga. 124 Lindblom påminde vidare 
om att Akademien alltid tidigare stött "alla företag, som haft till föremål att 

122 Bilagor 1839, 87. De nämnda tre växterna är Lapsk alpros (Rhododendron lapponicum), 
Styvbräcka (Saxifra ga hieracifolia) och Skäggklocka ( Campanula barbata ), alla tre är sällsynt a 
fjällväxter enligt Mossberg et al, 193, 334, 436, och Nilsson (1987), 156, 121, 183,. 
123 Bilagor 1839, 87. 
124 Ibid., 87-88. 
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utvidga kunskapen om Skandinavien, dess produkter och fysiska 
beskaffenhet, och genom hvars frikostiga understöd redan den del af Norge, 
som räknas till Lapplands Flora, i botaniskt hänseende är noggrannare 
undersökt än de flesta öfvriga delar af detta land".125 Uppgiften om att det 
var den lapska floran som var mest känd av den norska påminner, med 
andra ord, om liknande resonemang vad gällde den svenska floran. 

Lindblom kom också att tilldelas 183 9 års inrikes resestipendi um på 
400 riksdaler. Under senh östen samma år inkom dock till Akademien en 
ansökan från Lindblom om anstånd med den obligatoriska reseberättelsen , 
vilket beviljades.126 Ansökan om uppskov är intressant att studera då den 
berättar om det myckna arbete som krävdes efter hemkomsten. Orsaken till 
att Lindblom ej blivit färdig i tid var att han tvingats ta en tjänst som som 
filosofie adjunkt. Botaniken fick han bedriva på lediga stunder, vilket 
medfört att han ej hunnit "kritiskt genomgå, granska och conférera de 
gjorda samlin garna, och Kongl. Vetenskaps Akademien icke skäligen kan 
vara belåten med en blott summarisk kort uppgift på sjelfva resetouren och 
de mera allmänna anmärkningar jag på stället antecknade".127 Efter att ha 
gett denna brasklapp innehöll Lindbloms brev till Akadem ien en summarisk 
redogörelse över resrutten i Norge och en kommentar om att han gjort 
intressanta växtgeografiska observationer.128 

Sammanfattning 

Medan Akademien under tiden före det inhemska resestipendiets införande 
1820 främst stöttat det botaniska resandet, så kom sedan betydande delar 
av deras magra resurser att gå till zoologiska ändamål. De botaniska 
reseföretag som tilldelas pengar fram to.m . 1840 kan alla inräknas i den 
floristiska växtgeografiska tradition som Wahlenberg med Akademiens stöd 
etablerat under 1800-talets första decennium. Det gällde i synnerhet för 
Lars Levi Laestadius resande under 1820-talets förra del. Reseföretagens 
uppläggning och metodik vittnar om inflytande från förebilden 
Wahlenberg. Samtidigt formulerade sig även andra resenärer längre fram i 
tiden i ordalag som påminner om Wahlenbergs. Det fanns en medvetenhet 
om att resan som kunskapsform hade sina brister och dit hörde i synnerhe t 
den för växtgeografen irriterande "stråkproblematiken". Lösningen på 
dilemmat var enkel: ständigt nya och bättre genomförda resor som täckte in 
allt fler delar av riket. Detta var, som framkommit, det främsta 
inomvetenskapliga argumentet för nya resor. Inventeringen måste fortsätta 
tills hela nationens territorium var genomrest. Då var faltdelen av 
växtgeografernas arbete avslutad. Sedan var det möjligt att göra jämförande 
studier mellan de olika vegetationerna och först därefter vilade den svenska 
växtgeografin på en säker vetenskaplig grund. 

125 Ibid., 87-88. 
126 Protokoll 1839, 98-99. 
127 Bilagor 1839, 300 . 
128 Bilagor 1839, 300-301. 
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Inventeringen av nationens växtliv var dock nödvändig inte bara av 
vetenskapliga orsaker. Under 1800-talet levde utilismen kvar, inte minst 
Laestadius var en ivrig förkämpe för nyodlandet. I likhet med Wahlenberg 
underströk han den nytta som subdisciplinen växtgeografi kunde ha för 
odlaren. Växtgeografen kunde i fält identifiera indik atorarter, såsom t.ex. 
granen, vilken vittnade om goda jordmåner och potential för nyodling. Med 
sina kunskaper om globala klimatologiska förhållanden och deras allmänna 
inverkan på växtlivet kunde han också enkelt via en snabb blick avgöra en 
orts förutsättningar för odling. Växtgeografen var alltså den expert som 
agronomer och andra hade att lyssna till. Självkla rt stödde en utilistisk 
inrättning som Vetenskapsakademien även av den orsaken 
växtgeografernas många inventeringar. 

Växtgeografen kunde också vara nyttig på mer subtila sätt. 
Inventeringarna och därav följande beskrivningar av nationens växtliv 
skapade efterhand den vedertagna bilden av de typiska svenska 
naturlandskapen och deras utseenden. Det svenska lågfjället utmärktes i 
floristiskt hänseende av en speciell fördelning mellan arterna, av en 
egenartad vegetation. Detsamma gällde för andra svenska natur- och 
landskapstyper. Vegetationen kunde ha olika ursprung, den svenska 
fjällfloran hade sålunda en östlig prägel, medan den norska floran, på and ra 
sidan vattendelaren, var av atlantiskt eller isländskt ursprung. Sålunda 
vittnade även floromas sammansättning om de två nationernas olikheter. 
Inte bara språk och sedvänjor utan även beskrivningen av naturen själv 
bidog således till nationsbyggandet. Det påtagliga intresset för den norska 
floran under 1830-talet kan bero på att den svenska floran då sågs som 
färdiginventerad och att de svenska botanikerna ville ta sig an den norska 
floran. 

Det naturalhi stori ska museet var i detta sammanhang det rum där den 
nationella naturen sedan lagrades. Där fanns de kompletta samlingar a v 
svenska specimen och typexemplar som representerade de svenska 
naturtyper vilka utgjorde den svenska nationen. Därför fo rtlevde också 
Akademiens intresse för specimen. När Akademien och det Naturhistoriska 
riksmuseet erhållit kompletta samlingar av allt svenskt, kunde de mer 
exotiska inslagen i den inhemska floran ändå behålla sitt värde. Nu var de 
inte längre intressanta i ett svenskt kontext, varken vetenskapligt eller 
symboliskt. Istället fick de ett värde som bytesobjekt i affärerna med utrikes 
museer och naturaliehandlare. Här var de nordliga exoterna mest värda. 
Därför fortle vde resenärernas intresse för exceptionella lokaler som t. ex. 
Kvikkjokk. På sådana lokaler kunde den botaniska hårdvalutan i form av 
lapska exo ter enkelt skördas för vidare befodran till Riksmuseet, för att 
sedan slutligen kunna bytas mot utländs ka specimen. 
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VI. Zoologiskt resande i A kademiens regi 1820-40: 
Från inventeringsresor till etablerandet av 
marinbiologiska forskningsstationer 

År 1822 gick det inrikes resestipendiet till studeranden Gabriel Marklin 
vilken redan var bekant för Akademien. År 1812 hade han fått pengar av 
denna institution för att resa till Gotland vilket i gengäld renderat 
Akademien 114 insektsspecimen. Marklin hade också under de föregående 
åren gjort resor i södra Sverige och var känd som en kompetent taxonom.1 

En lika viktig person i reseföretaget var zoologie intendenten vid 
Akademiens naturaliekabinett, sedermera intendenten vid Naturhistoriska 
Riksmuseet, Johan Wilhelm Dalman.2 I ett utförligt memorial skrivet inför 
resan utvecklar Dalman intressant a tankar kring det zoologiska resandet 
som kunskapsform. Han kopplar också resandet till det nyinrättade 
Riksmuseets behov av naturalier.3 

Läser man översiktsverket Naturhistoriska Riksmuseets historia: 
Dess uppkomst och utveckling (1916) framgår det att 1 820- och 1830-talen 
var en uppbyggnadsperiod för Riksmuseet och dess samlingar.4 Anslagen 
var begränsade och ett av de bästa och billigaste sätten att få specimen på 
var genom resor. Därför va r det av yttersta vikt för museiintendenterna att 
styra resandet till lämpliga mål. Bakgrunden till Dalmans memorial torde 
vara hans bekymmer över luckorna i de samlingar som anförtrotts honom då 
han tillträdde sin tjänst år 1818. Inte minst svenska naturalster saknades.5 

Det fanns alltså ett stort behov av inhemska zoologiska specimen. 
Först skulle kompletta svenska samlingar upprättas, sedan kunde intresset 
riktas mot utlandet. Det är ett motiv som ständigt återkommer i de 
zoologiska reseföretag som finansieras av Akademien under 1820- och 30-
talen. Man kan hävda att svensk zoologi vid denna tid var en inve nterande 
och systematiserande vetenskap vilket erinrar om den svenska botanikens 
inriktning under 1700-talet. Utilistiska inslag saknades inte heller, de vid 
Akademien verksamma ichtyologerna skulle bidra till att lösa fiskets 
problem på Västkusten. Det hindrar inte att det också finns inslag av 
modernare inriktningar inom svensk zoologi, av sådant som djuranatomi, -
fysiologi och -morfologi. I likhet med sina motsvarigheter inom botaniken 
betraktades dessa zoologiska subdiscpliner ännu främst som 
hjälpvetenskaper för taxonomen. 

Naturhistoriska Riksmuseets historia, 18-19. Intressanta biograf iska upplys ningar om Gabriel 
Marklin ger Dal (1996), 193-194. Dals praktverk, vilket kompletteras av densammes uppsat s, 
"Sveriges zoologiska litt eratur: Översikt av våra zoologisk a tryck fram till år 1900, med spridda 
anteckningar kring zoologi och zoologer, illus tratörer och boktryckare", i Biblis: Föreningen för 
bokhantverks årsbok 1974, ger en bra översikt över 1800-talets svenska zoologihistoria. 
2 Naturhistoriska Riksmuseets historia, 19. 
3 Bilagor 1822, 27. 
4 Naturhistoriska Riksmuseets historia, 21-51. 
5 Naturhistoriska Riksmuseets historia, 12. 
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Man kan här ta fasta på Kckstones bild av tidens museivetenskaper. 
Tillgången till kompletta och centralt placerade samlingar var av av görande 
betydelse för zoologerna i deras arbete. Zoologin var också i än högre 
utsträckning än botaniken en museivetenskap. Zoologiska specimen var 
svårare att införskaffa och konservera än växter och tog större utrymm en i 
anspråk än ett aldrig s å komplett herba rium. Naturhistoriska Riksmuseets 
samlingar i Stockholm kan därför 1800-talet betraktas som zoologins 
motsvarighet till Linnés normgivand e herbarium generale i Uppsala under 
1700-talet. Riksmuseets samlingar var i likhet med Linnés herbarium 
ordnade av professionella naturalhistoriker, som visserligen ibland kunde 
engagera amatörer i själva insamla ndet, men de professionella zoologerna 
hade alltid sista ordet i bestämningsarb etet.6 

Vi finner även exempel på zoogeografiska inslag i de akademistödda 
reseföretagen under epoken . I de föregående två kapitlen har jag påvisat 
den uppenbara växelverkan som förelåg mellan den natura lhi stori ska resan 
som kunskapsform och den botaniska subdisciplinen växtgeografi under de 
första decennierna av 1800-talet. Det ter sig svårare att etablera ett sådant 
samband mellan det zoologiska resandet och zoogeografin. En närmast 
trivial orsak till det är det enkla faktum att djuren kan förflytta sig på ett helt 
annat sätt än växter I extremfallen, såsom med Silvertärnan {Sterna 
paradiscea), från Antarktis till Arktis och tillbaka ig en! Att avgöra frågan 
om djurens egent liga hemland ställ er sig därme d betydligt svårare än inom 
botaniken.7 En elegant överblick över zoogeografins dåvarande 
ståndpunkter, inte minst internationellt, gav Sven Lovén och Theodor 
Munck af Rosenschöld i inledningen till deras avhandling Om Fåglarnes 
geographiska utbredning (1830). Efter att ha skrivit om tidens stora 
intresse för växtgeografin, undrar författarna varför inte också zoologerna 
strävat efter: 

[...] att finna de lagar enligt hvilka djuren hafva fått sina boningsplatser anvista i 
öfverensstämmelse med deras olika organisation och lefvnadssätt. Men blott litet 
och ofullständigt känna vi denna del af Zoologien, hvilkens resultater visserligen 
kunna blifva högst intressanta och lemna ljus öfver mycket, som i andra 
hänseenden ännu är dun kelt.8 

Lovéns och Rosenschölds undran var berättig ad. Deras tentativa svar på 
frågan löd att den samtida zoologin ej var lika vetenskapligt utvecklad som 
botaniken. Herrarna visar visserligen en passande reverens för den store 
reformatorn inom naturalhistorien, L inné, men beklagar samtidigt att hans 
insatser inom den zoologiska systematiken inte var i paritet med de 
botaniska reformerna. Först med Georges Cuviers insatser för den 

6 Pickstone a.a., se även denna avhandlings kap. III. Ett förnäml igt arbet e som betraktar tid ens 
zoologi som just en museivetenskap är Mary P. Winsor, Reading the Shape of Nature: 
Comparative Zoology at the Agassiz Museum (Chicago & London, 1991). 
7 Om silvertärnan {Sterna paradiscea) och dess flyttvanor, se Jonsson, 284 och 23. Om 
svårigheterna med geografisk bestämning av olika fågelarters utbredning, se idem, 22-24. 
8 Sven Ludvig Lovén och Theodor Munck af Rosenschöld, Om Fåglarnes geographiska utbredning 
(Lund 1830), 2. 
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zoologiska systematiken, då denne baserade sitt system på den jämförande 
anatomin, skedde ett genombrott inom zoologin, menar 
avhandlingsskribenterna.9 

Till de djurgrupper som främst uppmärksammades av tidens zoologer 
hörde de ryggradslösa djuren eller evertebraterna. D et gällde i synnerhet de 
marina evertebraterna, till numerären enormt stora artkomplex som tidigare 
knappt noterats av den naturalhistoriska forskningen. Intresset berodde 
inte minst på de vid tiden högaktuella franska zooanatomernas och 
zoofysiologernas insatser. Män som Cuvier, Jean-Baptiste Lamarck och 
Entienne Geoffroy de St Hilaire var alla berömda zoologer som ställde nya 
frågor och ifrågasatte etablerade taxonomiska system. Nauralhistorikerna 
hade länge varit missnöjda med 1700-talets zoologiska systematik där 
generella taxonomiska principer saknades. Det ansågs vara vetenskapligt 
otillfredsställande att skilda morfologiska kriterier tillämpades vid ordnandet 
av grupper av till synes närbesläktade organismer. Det gav godtyckliga 
artidentifikationer vilket ledde till svårlösta taxonomiska konflikte r. Nu kan 
man hävda att alla taxonomiska system lymmer mått av godtycke, men 
bristerna i systemen var uppenbara to.m. för de som bara flyktigt 
intresserade sig för området. Män som Cuvier och hans franska kollegor, 
men dit hörde också engelsmannen Richard Owen, skapade en ny 
systematik utgående från form och funktion. Berömd är Cuviers indelning 
av djuren utifrån deras grundläggande anatomiska struktur eller 
"arkitektur", vilket i dagens biologiska terminologi brukar sammanfattas i 
det tyska begreppet "Bauplan".10 

Dalmans apodemiska memorial: Det zoologiska resandet som 
kunskapsform 

Efter denna utvikning om tidens zoologi, vilken sätter in resan i dess 
kontextuella ram, över till Dalmans promemoria Dalman inleder sitt memorial 

9 Ibid., 2-3. 
10 Litteraturen om den zoologiska system atikens historia är inte lika omfattande som den som 
beskriver den botaniska systematikens historia. Nor denskiöld (1920-24) ä r ännu läsvärd. En an ingen 
ytlig historik över den zoologiska taxonomins utveckling under 1800-talet ger Harriet Ritvo (1997), 
kap. 1-2. Mer specifikt om ever tebratforskmngen skriver Mary P. Winsor i sitt klassiska om än 
något svårtillgängliga arbete Starfish, Jellyfish and the Order of life: Issues in Nineteenth-Century 
Science (New Haven & London, 1976). Jean Baptiste Lamarck hade reda n år 1797 föreslagit 
uppdelningen av djurriket i verteb rateroch evertebrater, och sedan bl.a i sitt klassiska arbete Histoire 
naturelle des Animaux sans Vertèbres (1815-22), behandlat de av T inné, så föraktade 'Vermes". Qm 
Lamarck, se Pietro Corsi, The Age of Lamarck: Evolutionary Theories in France 1790-1830 
(Berkeley, Los Angeles, & London, 1988). Cuvier som socialt fenomen uppmärksammas av Outram 
(1984). Om Richard Owen, se Nicholaas A. Rupke s biogr afi Richard Owen: Victorian naturalist 
(New Haven & London , 1994). Om djur morfologins historia under samma period skriver Lynn K. 
Nyhart i Biology takes Form: Anim al Morphology and German Universities 1800-1900 (Chicago 
& London, 1995). Uppgifter om svenska samtid a föihållanden ger Eriksso n (1962), 23-26. Qm 
Bauplanbegreppet, se Henderson's Dictionary, "Bauplan, generalized, idealiz ed, arch etypal body 
plan of a particular group of animals", för en längre utredning av detsamma, se Brusca & Brusca, 43-
47. 
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med att konstatera att rikedomen av främmande länders naturalster i 
Riksmuseets samlingar, det som mest fångade besökarens uppmärksamhet, 
dolde bristen på svenska o ch skandinaviska naturalster: 

Utan tvifvel väntar man likväl att i ett Svenskt Museum, framför allt finna en 
fullständigare Samling af Svenska Naturalster, och den brist jag nyligen 
omnämnt har tydligast yppat sig, då någon gång utländska Resande yttrat sin 
väntan att öfver dessa ämnen här kunna vinna fullkomlig upplysning.11 

De argument som förs fram här återkommer senare under perioden. Bristen 
på inhemskt och skandinaviskt mat erial vid Naturhistoriska Riksmuseet var 
något som ställde den svenska vetenskapen i ofördelaktig dager infor 
utlänningarna. Hållningen är patriotisk, ett nationellt museum skall ha 
fullständiga svenska och helst också skandinaviska samlingar. Man kan här 
ha i åtanke Olof Swartzs nypatriotiska föreställningar något decennium 
tidigare. Men vad var det då som saknades vid Akademien ? Dalman skriver: 

I synnerhet saknas här ännu en samling af Nord-hafvets talrika djurarter, och 
denna saknad är för oss så mycket kännbarare, som dessa djur för det 
närvarande äro föremål för utländska Naturforskares noggrannaste 
undersökningar.12 

Samlingen av svenska fiskarter vid Riksmuseet var långt ifrån komplett, 
vilket möjligen kan k opplas till den av Dalman föreslagna inriktningen på 
samlandet under resan. 13 Dalmans intresse för marinbiologiskt material är 
också tidstypiskt, de marina evertebraterna var en del av djurvärlden som 
uppmärksammades internationellt Igen kan detta förstås som ett patriotiskt 
argument, det gällde för svenska naturalhistoriker att hänga med i 
utvecklingen och därför behövdes samlingar av evertebrater. Inriktningen 
på de marina arterna kan även ses som ett uttryck för zoologen Dalmans 
särintressen i konkurrensen med botanikerna. 

Att zoologin nu rycker fram på bred front vid Akademien kan ha 
andra orsaker än de ovan nämnda. En orsak ka n vara ad minstrativ oc h bero 
på fördelningen av naturalhistoriska ansvarsområden. Det kan ha haft 
betydelse att den botaniska samlingen vid Akademien knappt var att 
betrakta som en del av det nyinrättade Riksmuseet Det var egentligen först 
efter år 1848 som de n botaniska avde lningen slutgiltigt införlivades med 
Riksmuseet Avdelningen stod under uppsikt av den botaniske intendenten 
och på den tjänsten verkade under den långa perioden 1818-56 professorn 
Johan Emanuel Wikström, vilken beskrivits som plikttrogen och 
kompentent. Men samtidigt innehade han posten som Bergianska 
stiftelsens föreståndare och mycket av hans tid gick också åt till arbetet med 
Årsberättelser om Framstegen uti Botanik. Möjligen var Wikström så 
uppbunden av dessa sysslor att han inte hade kraft att agera för bota nikens 
räkning v id Akademien. Han lade dock ned ett stort arbete på att förena 

11 Bilagor 1822, 27. 
12 Bilagor 1822, 27. 
13 Naturhistoriska Riksmuseets historia, 27. 
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och ordna de olika separata växtsamlingarna i Riksmuseet till ett enda 
herbarium generale.1* 

Vilka resmål argumenterar då Dalman för? Med tanke på de ovan 
givna preferenserna, så borde exempelvis den svenska Västkusten ligga 
nära tillhands. Men Dalman förespråkar istället Norge! Han skriv er om den 
tilltänkta resan: 

Dess föremål skulle då blifva en vetenskaplig undersökning af Norriges stränder. 
Hela den physiska beskaffenheten af detta land, lofvar åt en driftig och 
omtänksam naturforskare ett tillfälle till många olikartade upptäckter. 15 

Hans argumentation för Norge som besöksmål är intressant, det med 
"upptäckter" kan kanske läsas som ett eko från den linneanska 
reseretoriken med dess inriktning på märkvärdigheter. Dalman lägger seda n 
ut texten kring Norges biogeografiska egenheter vilka antas ha påverkat 
landets naturalster. Den naturtyp som främst kunde ge rika skördar åt 
zoologen var fjordarna. Dessa hade inte någon egentlig svensk 
motsvarighet och arterna som levde där hade "minst af alla ännu varit 
underkastade någon vetenskaplig granskning".16 

Dalman diskuterar därefter tidigare resor till Norg e, dessa resor hade 
skett med onödig brådska och ingen hade rest med ovanstående syfte i 
åtanke. Intendenten menar att om en naturforskare skulle resa i Norge, "till 
verklig fördel för Vetenskapen, synas en annan method att resa böra 
användas".17 Man associerar till Humboldts biogeografi när man läser 
resten av Dalmans rekommendation till den resande naturforskaren: 

Han borde nemligen längre tid uppehålla sig på vissa rikhaltigar e ställen, söka 
utforska dessas Temperatur, Climat och Vegetationens förhållanden, åtfölja 
fiskare på deras vidsträck tare färde r utåt hafvet, och i allmänhet söka uppfatta 
Naturalsterns förhållanden till hwarandra och till sjelfva landet. Några färre, på 
detta sätt nogare undersökta trakter af landet, skulle då blifva stödjepuncter för 
rangerandet af våra öfriga spridda observationer, och det bestämda och säkra i 
uppgifterna rörande dem, skull e säkert för vetenskapen blifva af mera redbart 
värde, än hela massan af dessa osäkra och osamanhängande iakttagelser hvarmed 
man under hastigare resor genom landet måst åtnöja sig.18 

Uttrycket "rikhaltigar e ställen" låter visserligen linneanskt så det förslår. 
Det kan syfta på ställen där goda fynd kunde göras. Men kanske var dessa 
rikhaltiga ställen givande på andra sätt? Formuleringen om "Naturalsterns 
förhållanden till hwarandra och till sjelfva landet" fångar kärnan i den 
humboldtianska vetenskapen. Frågorna om platsers temperatur, klimat oc h 
vegetationsförhållanden, jämförelser mellan olika naturalster och deras 

14 Ibid. ,46. Om Wikström, se Gunnar Eriksso n, "Johan Emanuel Wikström", i Bergianska 
botanister: Bergianska stiftelsen och dess professorer under första seklet, ed. Bengt Jonsell 
(Stockholm, 1991). 
15 Bilagorl822, 28. 
16 Ibid., 29. 
17 Ibid., 29. 
18 Ibid., 29-30. 
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inbördes relationer till varandra och till den omgivande topografin kan läsas 
som en precisering av vad en sådan undersökning borde omfatta. 
Rekommendationen att man borde bedriva mer omfattande faltstudier på få 
ställen, och utifrån dessa studier sedan upprätta ett nät av stödjepunkter till 
vilka övriga observationer kunde relat eras, låter mycket humboldtiansk. Här 
har vi en plädering för en ny form av zoogeografisk resa. Här föregrips 
också de kommande decenniernas utveckling där resan alltmer ersä tts av 
längre vistelser på en och samma plats. Rundres an blir så småningom ersatt 
av forskningsstationen, något som ligger i förlängningen av den 
humboldtska traditionen. Stationen bör självklart vara belägen på ett 
biologiskt rikhaltigt ställe, men den bör också ligga på en plats där ett visst 
mått av bekvämlighet kan uppnås och där enkla och säkra transporter av 
specimen är möjliga. Ett tiotal år senare upprättas en provisorisk 
forskningsstation vid Sveriges enda fjord, Gullmarsfjorden, av Dalmans 
efterträdare Bengt Fredrik Fries. 

Hur var den tilltänkte resenärens karaktär? Enligt Dalman var 
Marklin utrustad med de för resan erfoderliga egenskaperna och 
kvalifikationerna. Han var en bondson från Norrland som en längre tid legat 
vid Uppsala universitet, och som under sin studietid hade "uppoffrat 
förmånligare utsigter åt sitt studium af Naturalhistorien".19 Marklin hade 
också bibehållit den enkelhet i levnadssättet vilken han vant sig vid under 
barndomen. Han hade ett antal naturalhistoriska publikationer bakom sig 
och han hade goda egna samlingar. På dessa grunder rekommenderar 
Dalman Akademien att ge Marklin resemedel, något som signifikativt n og 
skulle bidra till både "sjelfva Vetenskapens förkofran och härvarande 
Samlingarnas förökande. "20 

Saken diskuterades vid Akademiens sammanträde den 13 februari 
1822. Utifrån Dalmans framställning bifölls ansökan och Marklin erhöll 400 
riksdaler banco.21 Antagligen fick Marklin hela den summa som för det året 
var avsatt till resestipendiet. Dalmans utlä ggningar om samlandets lämpliga 
inriktning både vad gäller arter och besöksmål verkar också ha tagits ad 
notarti. Protokollsutdraget betonar att ändamålet med resan var att "söka 
anskaffa d e Scandinaviska Djurarter och andra bland nordhafvets talrika 
alster, som kunna vara af värde för Academiens o ch Riks Musei samlingar, 
men derstädes hittils saknas".22 

Vad blev resultatet av resan? I protokoll sbilagorna för år 182 2 finns 
en liten förteckning över "Djurarter samlade vid Norrska Kusten år 182 2 af 
G. Marklin". De n rymmer32 artnamn på fåglar och fiskar och avslutas med 
en kommentar om att för de flesta av dessa arter fanns det flera exemplar, 
det senare förstås något som gladde uppdragsgivarna23 Artförteckningen 
kompletteras också av en lista på "Conchylier", dvs. evertebrater, som 

19 Ibid., 30. Sörlin & Fagerstedt (1990) återger ett liknande omdöme av Linné över Pehr Kalm. 
Linné uttalade sig pä ett likalydandesätt om andra av sina läijungar. 
20 Bilagor 1822,31. 
21 Protokoll 13 /2 1822,4. 
22 Protokoll 13 /2 1822, 4 
23 Bilagor 1822, 9. 
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innehåller 118 artnamn.24 Marklin hade alltså åstadkommit en del i Norge 
under fåltsäsongen 1822. 

Marklins vistelse i Norge år 1823. Den lokala kunskapens 
företräden 

Intendent Dalman ger i februari 1823 fler upplysningar om sin skyddslings 
äventyr i Norge under det föregående året. Marklin hade under sitt nära 
nog årslånga uppehåll i grannlandet stått i ständig korrespondens med 
Dalman. Tyvärr hade dock några brev kommit på villovägar och samma öde 
hade drabbat en katalog över insamlade fåglar som resenären sänt till 
intendenten.25 Dalman redogör först för Marklins resväg. Eftersom resan 
påbörjats redan i mars 1822 och gjorts med stor skyndsamhet för att kunna 
utnyttja vinterväglaget kunde förstås inga märkvärdigare naturalster 
skördas under själva resan. Väl i Trondheim tog Marklin den lokala 
Vetenskapssocietetens samlingar och bibliotek i beskådande. Enligt Dalman 
hoppades Marklin: 

[...] att här på förhand få inhemta en närmare kundskap om de 
Naturmärkvärdigheter han på dessa kuster kunde hafva att förvänta, - att erhålla 
nogare uppgifter på de stallen der sällsyntare alster kunde öfverkomas, - samt på 
säkraste medlen att äfven åstadkomma dem, som i ett otillgängligare element 
undfly de vanliga försåt Naturforskaren plägar utställa.26 

Marklin ville med sitt besök på Vetenskapssocieteten tillgodogöra sig lokala 
naturalhistoriska kunskaper vilka svårligen kunde erhållas på annat sätt. 
Han ville skaffa sig överblick över de arter som kunde tänkas finnas i 
området, lokalisera tänkbara fyndplatser och få upplysningar om 
insamlingsmetoder och dito -redskap, det sistnämnda ett problem vid denna 
tid. Den som i likhet med Marklin var ute efter mollusker och annat som 
levde på havsbottnen hade att tampas med svårhanterlig utrustning såsom 
otympliga bottenskrapor. Enligt Dalman misslyckades fullständigt Marklins 
försök att tillägna sig lokal kunskap. Detta för att både samlingarna och 
biblioteket var så oordnade att deras innehåll var otillgängligt för en 
främling. Vädret var inte heller på Marklins sida, det stormade ihållande 
vilket näst intill omöjliggjorde fältarbetet. Marklin tvingades utnyttja de 
lokala transportmedlen, "tingsbåten", och företog en rundresa under vilken 
han samlade havsorganismer i den utsträckning vädret tillät Samlandet 
genomfördes på åtta olika lokaler under resan.27 

Trots problemen och trots att utfallet av resan inte blivit det förväntade 
hade i alla fall Marklin vunnit något, menade Dalman. På ett subtilt sätt 
vänder nu Dalman sin framställning från en beskrivning av ett nederlag till 
ett förebådande av framtida triumfer. Enligt Dalman var Marklin: "Af denna 

24 Ibid., 10-17. 
25 Bilagor 1823, 20-21. 
26 Ibid., 22. 
27 Ibid., 23. 
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sommarens resor mindre belönt för sina utståndna mödor, än lockad att 
ännu en gång bjuda dem spetsen, utrustad med den erfarenhet han detta 
första året hunnit förvärfva".28 Marklin hade trots vedermödorna vunnit 
det viktigaste av allt, nämligen praktisk erfarenhet. Den ville han bruka sig 
av under påföljande sommar, därför tänkte han nu övervintra i Norge. För 
att skaffa sig än mer av lokal kunskap, så föreslog Marklin 
Vetenskapssocieteten i Trondheim att han skulle ges uppdraget att ordna 
deras samlingar och bibliotek under vinteruppehållet, vilket dock avslogs.29 

Marklin anhåller därför via Dalman om att även för inkommande år tilldelas 
Akademiens reseunderstöd. Han argumenterar för det på följande sätt, enligt 
Dalman: 

[...] för hvaije Forskare som skall uträtta något i ett alldeles främmande land, och 
bland ett till seder och lynne okändt folk, fodras en viss tid att med båda blifva 
hemmastade, - att till sitt måls ernående kunna utfinna de genaste och minst 
kostsamma utvägar, - att bland en mängd nya föremål kunna urskilja de 
verkligen sällsynta - och vid Naturalsters insamlande och förvarande erhålla den 
säkerhet endast erfarenheten lemnar. Detta är hv ad han under förra året tror s ig 
äfven hafva förvärfvat.30 

Ett anmärkningsvärt yttrande! Även om det här rör sig om Dalmans 
omformuleringar av Marklins tankar är den omständigheten mindre viktig. 
På nytt betonas nämligen vikten av att en resande naturalhistoriker lär sig 
något om lokala naturalhistoriska praktiker, t.ex. att finna det som är 
intressant på en ort, antingen det nu är typiskt för regionen eller atypiskt. 
Det förra intresserar biogeografen, det senare samlaren av linneansk typ. 
Samtidigt ger resan och faltvistelsen resenären universellt tillämpbara 
erfarenheter i samlandets och konserverandets praktiker. I apodemisk 
understryker Dalman att det är farandet, eller här snarare vistelsen, som gav 
erfarenhet. Nog kan man ju tycka att skribenten överdriver det främmande i 
Norge, att den norska marina naturalhistorien kunde vara okänd för en 
svensk vid denna tid är troligt, men folket borde vara mindre obekant! 

Att tillägna sig den praktiska färdigheten att arbeta i ett främmande 
område var en utmaning för resenären. Det kanske svåraste av allt var, som 
Dalman utryckte det, - att "bland en mängd nya föremål kunna urskilja de 
verkligen sällsynta" - eller att lära sig se med något man skulle kunna 
beteckna som "platsens blick". Det är en blick som anmärkningsvärt nog 
kan kallas för humboldtiansk och linneansk på samma gång. För att kunna 
veta vad som var sällsynt på en plats måste man samtidigt veta vad som är 
typiskt eller utmärkande för denna plats! Eller rör det sig här inte om ett 
intresse för lokala sällsyntheter utan om ett sökande efter globala 
ovanligheter i linneansk anda? I det senare fallet måste samlaren ha en god 
överblick över alla naturalhistoriens domäner. Möjligen har vi här ett 
område där den gentemot resan konkurrerande metoden för kunskaps- och 
specimeninhämtning - korrespondentmodellen - kunde vara överlägsen. 

28 Ibid., 24. 
29 Ibid., 24. 
30 Ibid., 25. 
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Den stationäre samlaren såg med platsens blick, han visste exakt vad som 
var vanligt och ovanligt på sin hemort. Däremot saknade han nödiga 
kunskaper för att sätta in dessa insikter i ett globalt jämförande 
sammanhang vilket de mer beresta forskarna kunde göra. 

Detta problemområde berör flera viktiga föreställningar kring resans 
och fältobservationernas svårigheter. Det relaterar dessutom till tidens 
tankar om den naturalhistoriska kunskapens natur. Naturalhistorikerns 
kunskaper och de praktiker han utövade i fält ansågs vara universellt giltiga 
och tillämpbara. Artkännedomen och kunskaperna i systematik - i Sverige 
ännu den linneanska taxonomin, nomenklaturen och i synnerhet dess 
deskriptiva metod och språk - var brukbara överallt och för alla typer av 
naturalier. Innehavaren av dessa färdigheter kunde sägas besitta en 
universell metodisk blick som elegant gled förbi det välbekanta och 
uppmärksammade det för vetenskapen okända. Det var en medvetet 
selektiv blick som koncenterade sig på de sällsynta naturalierna och 
identifierade deras artskiljande linneanska caracteristica eller differentia 
specifica, dvs. de morfologiska särdrag som var iakttagbara för blotta ögat. 
Självklart byggde denna färdighet på en mycket omfattande artkunskap 
och på en bred erfarenhet av att iaktta växter eller djur i fält. 

Men man måste också veta var någonstans, i vilka biotoper, dessa 
okända eller sällsynta naturalier kunde finnas. Med andra ord: vilka var de 
bästa resmålen i en region? På denna fråga ger de linneanska färdigheterna 
inget svar. Dessutom var den linneanska behandlingen av artkomplexet 
"vermes", dit de havslevande evertebraterna räknades, bristfällig. Det fanns 
vid denna tid stora luckor i artförteckningarna över de här organismerna 
och mycket var okänt. Detta faktum gjorde det lättare för 
evertebratforskaren att finna noviteter. Men samtidigt saknades de 
standardverk och artförteckningar som kunde underlätta ett provisoriskt 
artbestämmande i falt Begreppet sällsynt är besvärligt. Sällsynta eller 
okända i förhållande till vad? Arten kan vara sällsynt i en mer absolut 
mening, den kan ha en mycket lokal utbredning, eller bara omfatta ett litet 
antal individer. Okänd för vem, kan man också fråga sig? Kan en art som är 
okänd för en resande svensk naturalhistoriker, verksam inom ett nytt 
forskningsområde, ändå vara känd för en i Trondheim verksam 
amatörforskare. Den på platsen verksamme forskaren är alltid i besittning av 
en lokal kunskap som främlingen måste tillägna sig om hans 
insamlingsarbete skall kunna bedrivas effektivt. Resenären lider nämligen 
alltid av tidsbrist och måste därför snabbt kunna lokalisera fyndorterna och 
där finna det intressanta, oavsett om han är linnnean eller humboldtian. 

Hur tillägnar man sig lokal kunskap? 

Den franske vetenskapssociologen Bruno Latour skriver i sin Science in 
Action (1987) att främlingen, i vårt fall Gabriel Marklin i Norge, alltid är 
svagare än de människor och miljöer han möter. Om man med Latour 
definierar kunskap som "familarity with events, places and people seen 
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many times over, then the foreigner will always be the weakest of all."31  

Enligt Latour finns det bara ett sätt för den främmande att övervinna detta 
problem. Nämligen att på förhand veta något om en plats eller en företeelse, 
dvs. innan man kommer dit. Latour betonar att man ej kan definiera 
begreppet kunskap utan att förstå vad det innebär att erhålla kunskap. För 
att förstå det måste man studera vad han kallar: 

a whole cycle of accumulation: how to bring things back to a place for someone 
to see it for the first time so that others might be sent again to bring other things 
back. How to be familiar with things, people and events, which are 
distant.[Latours kursivering.]32 

Latours reflektion över kunskapens natur fångar allt kunskapsresandes 
raison d'etre. Ett reseföretag som Marklins kan förstås som ett inslag i en 
sådan "cycle of accumulation". Det är ett svåröversatt begrepp, kanske 
kan man kalla det ett ackumulerande kretslopp av tillägnande och 
samlande, både av specimen som kunde medföras hem och av beskrivningar 
av det som inte kunde tas med. För varje resenär som tar sig hem med 
samlingar och beskrivningar av en plats minskar avståndet mellan den 
lokala kunskapen och den som finns centralt, i vårt fall vid Naturhistoriska 
Riksmuseet Om man nu betraktar dessa institutioner som centran i 
ackumulerande kretslopp, är det för att de enligt Latour ingår i "a cycle of 
accumulation that allows a point to become a centre by acting at distance 
on many other points." [Latours kursivering.]33 

Latour betonar dock att det inte egentligen är kunskap, makt, pengar 
eller profit som hopas vid centret utan snarare något som påminner om ett 
kapital. Med det menar han "något" som kan återinvesteras för att ingå i en 
annan och kanske vidare "cycle of accumulation". I Marklins fall är det 
lokala arter som genom insamling och beskrivning görs nationellt och 
globalt tillgängliga för zoologin. Detta både konkret i form av specimen 
införlivade i en samling och mer abstrakt genom beskrivningar av olika slag. 
De ges ibland som arttypiska specimen en viktig placering i en 
referenssamling. På så sätt ges arterna möjligheten att ingå i ett nytt 
kretslopp, den internationella evertebratforskningens. Det som hopas vid 
museerna och sedan återinvesteras måste dock ha följande karakteristiska 
enligt Latour: det måste vara transportabelt ("mobile"), stabilt och 
oföränderligt ("stable") och möjligt att ställa samman och kombinera 
("combinable").34 

Ett av Latours exempel på detta "något" är alltså samlingar av 
naturalier i form av specimen. Han betonar att ett helt landskap inte kan 
medföras hem, det är inte transportabelt annat än i form av beskrivningar, 
kartor eller teckningar, dvs. i kodad form. Men naturalier kan förhållandevis 
enkelt tas ur sin kontext och skeppas hem och därför handlar 

31 Latour, 219 ff. 
32 Ibid., 220. 
33 Ibid., 222. 
34 Ibid., 223. 
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naturalhistorien ofta om det som är transporterbart. Intressant är att Latour 
påstår att det mesta av det som i äldre tid var flyttbart i kraft av sin tålighet 
och oföränderlighet, såsom fossiler eller skelett, ändå var "meaningless once 
in the basement of the few museums that are being built in the centres, 
because not enough context is attached to them".35 

Mot det kan man invända att specimen vid ett museum visserligen 
kan förefalla att sakna kontext, men att de dock ingår i den nya lokala 
kontext som den taxonomiskt ordnade samlingen bildar. Detta även om 
naturalierna bokstavligen är tagna ur sin ursprungliga lokala kontext. Man 
får av den orsaken sällan någon förståelse för de biogeografiska villkor 
under vilka en art lever utifrån en taxonomiskt ordnad museisamling. 
Resebeskrivningen, ett obligatorium för vetenskapsakademiens resenärer, 
rådde dock delvis bot på detta. Georges Cuvier, vilken citerades i förra 
kapitlet, påtalade också hur den erfarne institutionsforskaren med tillgång 
till stora samlingar och alla viktigare referensarbeten kunde ge en kontext 
till de naturalster som ingick i samlingarna. 

För att åstadkomma det önskade tillståndet av beständighet hos 
naturalstren infördes vid denna tid förbättringar av 
konserveringsmetoderna. Dit hörde metoder för uppstoppandet av djur, nya 
bättre förvaringskärl och en försiktigare hantering av de växter som skulle 
läggas i herbarier. Målet var ju enligt Latour att ständigt göra allt fler typer 
av naturalier transporterbara, stabila och kombinerbara. För varje välbevarat 
specimen som kom till centra som Riksmuseet desto mer vetande 
möjliggjordes. Så småningom kunde zoologen, genom att göra enkla 
jämförelser och kombinera en mängd specimen, också se nya saker. Nytt 
vetande kunde uppstå, eftersom så många naturalier aldrig förr hade varit 
samlade på ett och samma ställe.36 Det här anknyter också till Cuviers 
framställning tidigare, bara institutionsforskaren hade denna möjlighet att 
skapa ny kunskap. 

Latours karakteristik av forskningssresan som en 
kunskapsgenererande metod åberopas i flera av bidragen till antologin 
Visions of Empire: Voyages, Botany and Representations of Nature 
(1996). David P. Miller skriver om förutsättningarna för denna nya 
kunskapsforms uppkomst: 

Thus combinability required standard protocols for naming and depicting 
specimens such as were provided by systems of classification and conventions of 
natural historical illustration. It also required highly disciplined institutional 
arrangements for gathering specimens together and combining them in such a 
way that botanists and zoologists could see new things in the wholes thereby 
constituted.37 

35 Ibid., 225. 
36 Ibid., 225. 
37 David Philip Mil ler, "Joseph Ba nks, Empire and 'Centers of Calculation' in Late Ha noverian 
London", i Visions of Empire: Voyages , Botany and Representatio ns of Nature, eds. David Philip 
Miller & Peter Hanns Reill (Cambridge, 1996), 24. 
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Detta underminerar delvis den gamla föreställningen om åtskillnaden mellan 
den som samlade och den som sedan klassificerade. Det fanns och finns nog 
ännu en föreställning om att det arbete som de berömda systembyggarna 
och taxonomerna utförde var artskilt från det enklare insamlingsarbete som 
faltarbetarna utförde. De som klassificerade sökte skapa universellt giltiga 
system vilket antogs skilja sig från samlarens ensidiga intresse för enskilda 
sällsyntheter. Enligt Miller var det en föreställning som många av samtidens 
mer professionella naturhistoriker gjorde allt för att upprätthålla. På nytt 
kan vi ha Cuvier i åtanke.38 

Miller hänvisar sedan till den holländske vetenskapshistorikern Dirk 
Stemerding som i kontrast till detta synsätt skriver: 

[...] from a Latourian point of view the process of systematic abstraction in 
which naturalists were involved was made up of various activities: plants and 
animals were observed and collected in the field, they were transported from 
distant countries, they were grown in gardens or locked up in an menagerie, they 
were dried, preserved, sticked, mounted and arranged in a herbarium or cabinet, 
they were painted and described and ultimately they appeared in the definitions 
of a classification scheme39 

Millers kommentar är att detta visar att abstraherandet och teoretiserandet 
ej tog sin början först när klassificerarna och taxonomerna vid museet lade 
sina händer på fynden. Innan dess utövades en mängd praktiker i falt vilka 
inkluderade former av abstrakt tänkande; vanligen skedde en provisorisk 
artbestämning. Viktigt för vårt vidkommande är att det i Sverige är svårt att 
göra åtskillnad mellan amatörer och professionella naturalhistoriker. Alla 
som reser på Akademiens resestipendium under 1820- och 30-talen 
betraktar jag som professionella. Det är också regeln att det är resenärerna 
själva som står för efterarbetet efter resan och för bestämningsarbetet, 
vissserligen ofta i samarbete med Riksmuseets experter. Miller menar att: 

Thus we have spectrum of activity not a dichotomy. [...] the unifying feature of 
the work of the collector and the classifier is that they are both involved in 
generating a network of abstractions.40 

Miller betonar också att standardisering av tekniker för 
kunskapsinhämtning och disciplinering av både människor och institutioner 
är en förutsättning för att kunna skapa framgångsrika "centers of 
calculation."41 Latour själv betonade dock att den kunskap som fanns vid 
ett sådant centrum, t.ex. vid Riksmuseet, inte egentligen var av universell 
natur även om den alltid uppträdde med sådana anspråk. Den var en form 
av lokal kunskap, helt beroende av lokala resurser som referenssamlingar 

38 ibid., 24. Jmf. härmedCuviers åtskillnad mellan fältforskaren och institutionsforskaren, se de nna 
avhandling kap. V. 
39 Dick Stem erding, Plants, Animals, and Formulae: Natural History in the Light of Latour's 
'Science in Action ' and Foucault's The order of Thing s' (Enschede, 1991), 39. Här dock efter 
Miller, 24. 
40 Ibid., 24. 
41 Ibid., 24-25 
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eller av samlingar av levande växter i en botanisk trädgård. Det fanns alltså 
inte en global botanik som kunde ersätta lokala "ethnobotanies", det fanns 
egentligen bara lokala former av botanik.42 

Den amerikanska vetenskapshistorikern Debra Lindsay har i sin 
Science in the Subarctic: Trappers, Traders and the Smithsonian 
Institution (1993) illustrerat Latours resonemang. I boken diskuterar hon de 
naturalhistoriska praktiker som kom att tillämpas på Smithsonian Institution 
från 1850-talet och framåt. Boken handlar om hur denna institution 
försökte reglera samlandet, ett samlande som i likhet med det svenska var 
påtagligt nordligt inriktat. Även om det rör sig om en senare period i 
historien finns det intressanta paralleller mellan Dalmans skriverier i fallet 
Marklin och de som den amerikanske naturalhistorikern och 
administratören Fullerton Spencer Baird förde fram trettio år senare. Även 
han kom med allmänna rekommendationer vars syfte var att standardisera 
samlandet och övrigt fältarbete. Hans uppgift var densamma som Dalmans 
och alla andra museiintendenters, nämligen: 

[...] how to get as many specimens as possible, from as wide a geographical 
range as possible, as quickly and as cheaply as possible. Unless he could improve 
upon earlier data gathering systems, scientists would not recieve the large 
numbers of high-quality specimens needed for systematics and taxo nomy.43 

Hur åstadkom Baird detta? År 1851 publicerade han en liten 
instruktionsbok för samlare och resenärer. I den slog han fast både 
principerna och metoderna för samlandet: 

The general principle to be observed in making collections of Natural History, 
especially in a country but little explored, is to gather all the spe cies which may 
present themselves, subject to the convenience or practicability o f transportation. 
[...] As the object of the Institution in making its collections is not merely to 
possess the different species, but also to determine their geographical 
distribution, it becomes important to have as full series as practicable from each 
locality. And in commencing such collections, the com monest species should be 
secured first, as being most characteri stic, and least likely to be found elsewhere. 
[...] In every little known region the species which are the commonest, are rares t 
elsewhere and many an unscientific collector [...] has been surprised to find what 
he considered the least valuable species in his colle ction [....] more prized by the 
naturalist than the rarities, which were in fact only well known stragglers from 
more accessible localities. [...] Where a small proportion only of the specimens 
collected can be transported, such species should be selected as are least likely to 
be procured in other localities or on other occasions. [...] In gathering specimens 
of any kind, it is important to fix with the utmost precision the localities where 
found. This is especially desirable in reference to fishes and other aquatic 
animals, as they occupy a very intimate relation to the waters in which they 
live.44 

42 Latour, 229. 
43 Debra Lindsay, Science in the Subarctic: Trappers, Traders and the Smithsonian Institutio n 
(Washington & London, 1993), 4. 
44 Här citerad efter ibid., 29. 
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Bairds pamflett innehöll en mängd principiella uttalanden kring samlandet 
och dess urvalsprinciper vilka tål att jämföras med Dalmans ovan. Båda 
herrarna har som synes biogeografiska avsikter med sina rekommendationer 
för resande. Bairds intresse för arternas geografiska fördelning och hans 
erfarenhet av samlarnas tendenser att trots alla förmaningar ändå favorisera 
ovanliga arter framför typiska arter gjorde att han utvecklade en elementär 
form av biometri.45 Eftersom hans artidentifikationer byggde på 
examination av mängder av specimen av samma art uppmanade han 
samlarna att samla in så många exemplar som möjligt46 Baird lade stor vikt 
vid noggranna lokalangivelser, utgångspunkten för all biogeografi. Hans 
pamfletter innehöll även detaljerade beställningslistor på önskade specimen 
och långa förteckningar över instrument och konserveringspreparat. De 
innehöll också instruktioner om hur korrekta beskrivningar skulle skrivas 
och de beskrev konserverandets och transporterandets praktiker. De 
sistnämnda var t.o.m. specificerade för olika arter.47 

Men förutom de allmänna riktlinjer som ges i citatet ovan står det 
inget om hur specimen skulle erhållas i fält Hur skulle man fånga en räv eller 
hare egentligen? Frågan kan verka banal men som Lindsay skriver om 
Baird: 

[...] he evidently believed that intuition and ingenuity were the only assets 
required for individuals engaged in hunting, trapping and netting zoological 
specimens. Nothing was apparently more instructive than experience in the field. 
Even the most preliminary steps associated with natural history collecting were 
absent from Baird's pamphlets.48 

Vi har här att göra med s.k. "tyst kunskap" eller "tacit knowledge". På ett 
näst intill mystiskt sätt, antagligen enligt "trial and error"-metoden, gav 
falterfarenheten de nödvändiga kunskaper som man behövde för att skjuta 
sig en sjöfågel eller som i Marklins fall plocka upp en norsk mollusk. Som vi 
vet var det senare allt annat än enkelt. Man skulle infånga sitt naturalster på 
ett så försiktigt sätt som möjligt. Detta för att inte totalt fördärva det som 
efter preparering skulle bli ett användbart specimen. Fångsten kan i vissa 
fall betraktas som en lokal praktik vilken var nödvändig att tillägna sig för 
naturalhistorikern. Jakt- och fångstmetoder är ofta anpassade till den region 
eller till den naturtyp i vilka de utövas och till det djur som skall fångas. 
Visst kunde en marinbiolog behöva känna till lokala fångstmetoder. Men 
den lokala kunskap han i första hand måste tillägna sig gällde var de 
intressanta arterna kunde fångas. I Marklins fall var det nödvändigt att få 
en inblick i lokala förhållanden för att veta var de olika "hafskräken" fanns 
att fiska upp. Både vetenskapligt kvalificerade inrättningar som societeten i 
Trondheim och de norska fiskarna kunde hjälpa honom med det. 

45Vilket kan föddaras som "the s tatistical stud y of living orga nisms an d their va riations", enligt 
Henderson's Dictionary, 67. 
^Lindsay, 31. 
47Ibid., 30. 
48 Ibid., 30. 
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Reseföretaget utvärderat: Zoologiska specimen och deras 
funktion 

Vid akademisammankomsten den 12 februari 1823 beslutades det om 
Marklins vidare öden. Skulle han få stanna i Norge eller ej? Dalmans inlaga 
lästes upp, förvaltningsutskottet hade redan tillstyrkt saken och Akademien 
följde intendentens förslag. Marklin tilldelades årets respengar, 400 
Riksdaler Banco, mot avleverans av samlingarna och "en utförlig 
framställning af de Vetenskapliga iakttagelser hvartil resan erbjudit 
ämnen".49 I protokollet för den 19 november samma år informeras 
Akademien om Marklins återkomst från Norge och att han medfört icke 
obetydliga samlingar. Deras kvalitet var det för tidigt att uttala sig om, 
antagligen skulle samlingarna först utvärderas av intendenterna.50 Den 10 
mars följande år upplyser protokollet om att det under mötet visades en 
förteckning över de avlevererade naturalstren. Ledamöterna Anders Johan 
Hagströmer och Magnus Martin af Pontin anmodades att granska 
samlingarna och ge sina utlåtanden. Marklin hade även inlämnat en 
berättelse över sin resa. Den skulle läsas upp, om tiden så medgav, vid nästa 
sammankomst.51 Vid denna sammankomst, den 24 mars 1824, upplästes 
fackgranskarnas utlåtande över Marklins insatser. Utlåtandet redogör 
inledningsvis för samlingens innehåll "af Zoologiska föremål, och bland 
dessa några få (6) Mamalia,och Amphibier, fiere (20 st) Foglar, dels beredde 
till stoppning och torrkade, dels i spir. vini; ett större antal (52) Fiskar, (62) 
Moluscer samt (140) Conchylier".52 Säkert till fackgranskarnas glädje 
innehöll samlingen också "åtskillige ännu obestämda och fiere i acads och 
Riksmusei samling hittills saknade arter".53 

Man bör notera uttrycket "zoologiska föremål". Det återspeglar en 
insikt omatt naturalierna var mer av artefakter än någonting naturligt. Efter 
konserveringen förvandlades det insamlade materialet till specimen vilka var 
artefakter med större eller mindre likhet med de levande varelser de 
representerade, beroende på konserveringsmetoderna och konservatorns 
skicklighet. Hanterandet av specimen tillhörde den grupp av materiella 
praktiker som Jardin och Spary beskriver. Praktikformen omfattar enligt 
dem metoder för att framställa, hantera och omvandla ting. Självklart kan 
insamlandet, transporterandet och konserverandet av specimen räknas till 
denna praktikform.54 

Naturalhistorien var vid denna tid en vetenskap som var helt baserad 
på specimen. Ordet finns konstigt nog inte med i standardverket 
Henderson's Dictionary of Biological Terms.55 I ett relativt modernt 

49 Protokoll 12/2 1823, 15-16. 
50 Protokoll 19/11 1823, 78. 
51 Protokoll 10/3 1824, 16. 
52 Protokoll 24/3 1824, 26. 
53 Ibid., 26. 
54 Se Jardiiie& Spary, 8-9. Se också denna avhandlings kap. I. 
55 Se Henderson's Dictionary, det finns ej heller med i The Concise Oxford Dictionary of 
Zoology. 
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latinlexikon ges ordet specimen emellertid två betydelser, för det första 
kännetecken, märke, prov, faktiskt bevis eller garanti, fordet andra mönster, 
förebild eller ideal.56 Båda dessa definitioner fångar specimens funktion. 
Innehav av platsbestämda specimen var faktiska bevis för arternas 
förekomst på en viss plats, i den meningen utgjorde de en garanti för att 
tingen existerade därute. Men de var också människotillverkade 
representationer som i ett ting fixerade de karakteristiska morfologiska 
former som definitionen av en art byggde på. Genom att studera ett väl 
framställt specimen borde den kompetente naturalhistorikern kunna 
identifiera arten; artkarakteristika måste alltså framgå med all önskvärd 
tydlighet i ett korrekt konserverat specimen. Specimen gav i den meningen 
också ideala eller idealtypiska bilder av arten. 

Låt oss nu se på en vetenskapshistorisk utredning av begreppet. 
Vetenskapshistorikern Anne Larsens utmärkta definition av specimen lyder: 

Objects of natural origin that had b een prepared in ways that al lowed them to be 
examined, compared to similar objects and described in a concise, informative 
manner. They were manageable pieces of the natural w orld that could be bought, 
sold, exchanged, transported, catalogued, displayed and consulted by many 
people. Specimens were not, however, natural objects: they were artifical things 
designed and constructed by naturalists, to answer various scientific needs.57 

Specimen var alltså artefakter eller ting med ett ursprung i naturen som 
gjorts hanterbara på olika vis; de hade gjorts möjliga att jämföra, att 
undersöka, att beskriva, blivit transportabla, köp- och säljbara, utbytbara, 
möjliga att katalogisera, ställa ut och studera. Detta påminner förstås mycket 
om detta "något" som Latour skriver om ovan, det "kapital" som ingick i 
en "cycle of accumulation". Naturalier kunde genom att de gjordes till 
specimen sedan transporteras till Centrum. 

Även zoogeografen baserade sin subdisciplin på specimen. 
Akademiledamöterna Anders Johan Hagströmer och Magnus Martin af 
Pontin skrev ett utlåtande över Marklins samling till Akademien. Intressant 
är den zoogeografiska kommentar som deras inlaga innehåller. Ett av 
samlingens stora värden var dess brukbarhet "för bestämmandet af de 
Hafsalster, som verkligen tillhöra Skandinaviska halfön, hvarom man förr 
icke egt några säkra typer, samt för uppgifter om deras vistelseställen."58 

Marklins samling gav alltså de svenska marinbiologerna möjligheten att 
avgöra vilka arter som verkligen var skandinaviska, då typexemplaren och 
uppgifter om var de tagits kom att tillfalla Riksmuseet. Det är ett exempel på 

56 Latinsk-svensk ordbok, eds. Axel W. Ahlberg, Nils Lundquist & Gu nnar Sörb om. 2 uppl. 
(Stockholm, 1966), 825. Den gamla svenska klassikern på området, Latinskt Sko l-lexikon, ed. Chr. 
Cavallin (Stockholm, 1905) har betydelserna; 1. prov , exempel, bevis. 2. Mönster, ideal. Svensk-
engelsk ordbok (Stockholm, 1977) har två betydelser 1. exem plar, specimen. 2. treatise (on which) 
an app lication for a professorship is based., 723. Svenska akademiens ordlista över svenska 
språket, 11. uppl. (Stockholm, 1990) ger två be tydelser: 1. vetenskaplig skift att åberopa för 
kompetens, 2. exemplar, 538. 
57 Larsen, 358-359. Se även denna avhandlings kap. I. 
58 Protokoll 24/3 1824, 26 . 
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en "faunistisk" form av zoogeografi motsvarande den äldre linneanska 
floristiska modellen. Sådana uppgifter om lokaler kan brukas som underlag 
inför upprättandet av en skandinavisk fauna, dvs. en geografisk avgränsad 
artförteckning. 

Det är väsentligt att man kan tolka uttrycket "typer" i citatet ovan 
som syftande på typexemplar. Detta begrepp förklaras i Henderson's 
Dictionary of Biological Terms: "type specimen: the single specimen 
chosen for the designation and description of a new species".59 Om 
typexemplaren, dvs. de specimen som låg till grund för beskrivandet av en 
ny art hamnade vid Riksmuseet i Stockholm, innebar det att forskare som 
ville arbeta med de skandinaviska marina arterna var tvingade att 
konsultera Riksmuseets samlingar. Endast där fanns de enskilda specimen 
lagrade som de normgivande artbeskrivningarna var baserade på. Framtida 
revideringar av t.ex. släktskapet mellan olika arter av skandinaviska 
mollusker och allt framtida bestämningsarbete av obeskrivna nordliga arter 
måste ta hänsyn till museets kapital av naturaliesamlingar. Detta innehav av 
de skandinaviska typexemplaren stärkte förstås det centrala nationella 
museets status och anseende. Det var därför också väl förenligt med tidens 
vetenskapliga patriotism att samla "typer", ju fler som kom till museet desto 
bättre för nationens vetenskapliga anseende. 

Slutet av citatet ovan, "uppgifter om deras vistelseställen", syftar på 
att man dessutom nu fått reda på var dessa havsalster fanns att få. Marklins 
resa hade alltså gett de svenska naturalhistorikerna vid Riksmuseet viktig 
biogeografisk information vilken kunde nyttjas i arbetet med en 
skandinavisk fauna. Denna kunskap gav intendenterna viktiga fördelar när 
de sände ut nästa resenär till Norge. För att bruka Latours termer, så hade 
lokal kunskap genom Marklins förmedling kommit centrum till godo. Om 
man så vill hade den förvandlats till nationell kunskap, förvaltad av 
intendenterna och sedan av dem via Akademiens publikationer gjorts möjlig 
att förmedla till in- och utrikes kollegor och i viss mån till allmänheten. Den 
norska evertebratfaunan hade alltså i form av typexemplar gjorts till svensk 
egendom. 

Tydligen var man vid Akademien nöjd med Marklins insatser. Den 21 
mars 1824 upplyser protokollet om att förvaltningsutskottet föreslagit att 
Marklin skulle tilldelas ett exemplar av Carl Clerks berömda praktverk om 
fjärilar samt 33 Riksdaler och 16 skilling banco i reda pengar för sitt arbete i 
Norge. Utifrån gynnaren Hagströmers positiva inlaga som refererats ovan, 
ökades beloppet sedan till hela 50 riksdaler.60 Med denna gåva utöver 
reseanslaget får man betrakta Marklins norska zoologiska reseföretag som 
lyckosamt avslutat, mer än två år efter att det påbörjats. 

59I Henderson's Dictionary, anges det tydligen närliggande begreppet: type: [...] primary model, 
the actual specimen described as the original of a new genus or sp ecies, alt. holot ype", 616. För en 
vetenskapshistorisk utredning över begreppet, se Faiber (1976). 
60 Protokoll 21/4 1824, 35. 
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Den idealtypiske naturalhistorikerns karaktär: Mellerborg 
självplågaren 

Den till synes outröttlige Dalman kommenterade våren 1825 en ansökan av 
Claes Eric Mellerborg om en resa till södra Amerika.61 Nu rörde det sig om 
en utrikes resa, och inte om en svensk eller nordisk. Medlen kommer inte 
heller från Akademien utan allmänna medel föreslogs tas i anspråk för detta 
syfte. Här har vi ett tidigt exempel på ett reseföretag som inte finansieras av 
Akademien utan av staten. Trots detta hade Vetenskapsakademien och 
Riksmuseet och dess intendenter ett stort inflytande över reseföretaget då 
de fungerade som vetenskapliga remissinstanser. Dalman tar på nytt tillfallet 
i akt att föra fram mer principiellt hållna resonemang kring den 
naturalhistoriska resan som kunskapsform. Intressant är att den utrikes 
resenären på många punkter verkar skilja sig från sina samtida inrikes 
resande kollegor. Den som reser utomlands förefaller ha ett bredare uppdrag 
än den inrikes resenären. Ännu verkar det gamla mångsysslande linneanska 
idealet vara aktuellt för den utrikes resenären, medan det inhemska resandet 
alltmer specialiserades. 

Enligt Dalman skulle Mellerborgs föreslagna resa dels vara av allmän 
nytta och dels skulle Riksmuseets samlingar kunna utökas. Redan inkomna 
samlingar hade "tydligen bevittnat, att detta land måste hysa ett nästan 
outtömligt förråd af nya och ännu obeskrifvna Naturalster; och att således 
ingenting kunde för Musei förkofran vara mera gynnande, än om af de 
publika medlen något understöd kunde stå att erhålla, för ytterliggare 
skördar från detta land. "62 Området i fråga torde vara Brasilien eftersom 
Dalman hänvisar till Konsul Westins donationer. Denne Westin hade 
alltifrån 1815 sänt naturalier till Akademien. Ingen tvekan om Dalmans 
intresse för saken således, kanske skulle nu brasilianska typexemplar 
strömma in till Riksmuseet och göra det till ett europiskt centrum för 
forskningen kring den sydamerikanska naturalhistorien. Aven om den stora 
inventeringen av den skandinaviska zoologin fortgick med oförminskad 
kraft så kunde Riksmuseet nu med Kongl. Majt:s assistans få ett fint tillskott 
till sina utländska samlingar. Intendenternas attityd till resandet var ganska 
pragmatisk. Allt resande var av godo bara det gav nya bidrag till 
Akademiens samlingar. 

Vad gäller Mellerborgs kvalifikationer för uppdraget är Dalman 
mindre väl informerad. Dock påstår han sig ha hört lovord om Mellerborgs 
samlingar, oegennytta och förmåga att ta sig fram med små medel. Ett 
samtida utlåtande om Mellerborg hävdade att han "dref icke umbärandet 
såsom flärd, utan på allvar, och gick mycket längre än i tiden Antisthenes. 
Hans umbärande var icke heller snålhet - ty han behöll aldrig något för sig 
sjelf. Han var, i all sin fattigdom, sublim; han levfde blott för vetandet".63 

61 Mellerborgs intressanta biografi skisseras av Dal (1996), 192-193. 
62 Bilagor 1825,40 
63 Här citerad efter Dal (1996), 193. Ant histenes va r sokratesläijunge och den påstådde grundaren av 
denkyniska skolan som f öregrep stocismens läror. Ett a nnat samtida omdöme om M ellerborg löd 
"Denne man företer i sin lefn ad exemplet af huru få menniskans verk liga beh of äro . Han gick ej 
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Här tecknas en bild av den ideale naturalhistorikerns personliga egenskaper 
som jag tänker diskutera mer ingående. Sådana ganska schablonmässiga 
personteckningar, knyter an till det som Jardine och Spary kallar för fysiska 
praktiker. De rymmer bl.a. de yttre uttryck som antogs avspegla 
individernas sanna karaktärer. Kroppslig hållning, gester och klädedräkt, 
men också beteendet, allt detta vittnade om en naturalhistorikers 
personlighet.64 

Som vetenskapshistorikern Steven Shapin visat var 
vetenskapsmannens personliga uppträdande och framtoning - hans 
habitus - av betydelse för hans status och trovärdighet, dels för hur han 
bedömdes av utanförstående betraktare, dels för hur han värderades av 
kollegorna.65 Dessa fysiska praktiker säger samtidigt något om 
naturalhistorikernas idealbilder av sig själva. Det bör redan här påpekas att 
de i de utanförståendes ögon excentriskt klädda och uppträdande 
naturalhistorikerna i själva verket kunde bete sig på ett konformistiskt sätt, 
och helt i enlighet med de interna normerna inom kollektivet av 
naturalhistoriker. Ett sluskigt yttre, en söndrig men praktisk rock, en till det 
löjliga gränsande sparsamhet, ett övermåttan enkelt kosthåll, en extrem 
fysisk uthållighet och en förmåga att uthärda elementens raseri under de 
långa resor som idealt skulle ske till fots; dessa yttre särdrag och inre 
egenskaper vittnade samfällt om att det var en sann vetenskapsidkare i 
aktion. Förmågan till uppoffringar för vetenskapens skull var det yttersta 
adelsmärket som skilde den genuine forskaren från de övriga. 

Hade Mellerborg denna förmåga? Något som väckte vissa 
betänkligheter hos Dalman var sökandens ålder, han var över 50 år gammal. 
Skulle han klara resans besvärligheter? Resor av detta slag ansågs "fordra 
ungdom eller manålderns högsta kraft och liflighet."66 Något som lugnade 
Dalman var hans egen erfarenhet av att en håg för resande "vaknad med 
full styrka, afslår alla vanliga betänkligheter som kunna uppkastas mot den 
herrskande favoritidéen, för hvilken den Resande villigt lemnar sig själv till 
offer".67 Dalman gör sedan i sitt memorial en utvikning kring den kände 
engelske resenären Mungo Park vars umbäranden i Afrika inte avskräckt 
honom från att ge sig ut på en ny resa under vilken han omkom. Dalman 
förklarar Parks reselidelse utifrån dennes frustration över den overksamhet 
som präglade livet i England. Dalman avrundar det hela med att skriva: 
"Naturalhistorien har haft fiere dylika offer; det är ett sådant nit, en sådan 
sjelfförsakelse hvaråt man ej kan annat än önska rätt betydande upptäckter 
till belöning."68 

Att Mellerborg inte var främmande för uppoffringar tyder 
personteckningen ovan på. Man kan ändå fråga sig vilket som var Dalmans 

utom dem, och deraf är förklarligt huru han i sin ungdom kunde utlåta sig, att han ej begrep hvarföre 
man påstod sig behöfva penningar för att levfa", se ibid., 192. 
64 Se Jardine & Spary, 8-9. Se o ckså denna avhandlings kap. I . 
65 Om gentlemannaidealet, se Shapin kap. 1-3 . 
66 Bilagor 1825, 41. 
67 Ibid., 41-42. 
68 Ibid., 42-43. 
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syfte med denna utläggning kring Parks öden i A frika? Vill han antyda att 
Meilerborgs nitälskan till sin karaktär påminner om Parks? Denna 
offerretorik hade äldre svenska motsvarigheter och den ingår också i den 
kontinentala apodemiska traditionen då umbäranden och lidanden effektivt 
formade karaktärer. Linné räknade vid ett tillfälle upp ett antal berömda 
utrikes naturalhistoriker som fallit på sin post under resor. Adam Afzelius 
var bara en av de unga linneaner som lekte med tankar om offer och därmed 
förknippad berömmelse. Det hela hade tyvärr också en reell bakgrund då 
många linneaner dog under resorna av sjukdomar och annat, manfallet var i 
själva verket förfärande stort. Det plågade möjligen Linné på äldre dagar, 
och vissa formuleringar i Nemesis Divina tyder på det: "Då Löfling före 
avresan till Spanien skulle taga avsked av mig, stapplade han. Han kom ej 
åter. Likaledes med Forskåhl."69 

Den engelske vetenskapshistorikern David Elliston Allen presenterar 
i The Naturalist in Britain: A Social History (1976) exempel på offervilliga, 
ständigt arbetande och självplågande naturalhistoriker från den 
viktorianska epoken. Han skriver: "At the same time that marvelleous 
Victorian self-discipline which, by contrast, was one great benefit derived 
from this cause was equally liable to be carried to excess and turned into an 
almost masochistic delight in privation."70 Man bör kanske här fundera 
över tidens mansideal. Liknar inte dessa forskarideal i mycket 
soldatidealen? Begrepp som offer och nitälskan antyder det. I England, men 
även i Frankrike var mänga naturalhistoriska fältforskare militärer, det gällde 
i synnerhet de som var verksamma i kolonierna. Så gott som alla deltagare i 
tidens större vetenskapliga sjöexpeditioner var också officerare och inte 
minst marinläkare, även om det var civila naturalhistoriker som gick längst i 
sitt självplågeri. Allen berättar om långmarscherande naturalhistoriker som 
endast levde på några skorpor om dagen, vilka sköljdes ned med lite 
källvatten, och som sov ute i det fria71 

Man kan fråga sig om det fanns några svenska motsvarigheter till dessa 
engelska figurer? Det fanns åtminstone en viktig social skillnad mellan 
engelska och svenska naturalhistoriker. De svenska naturalhistoriska 
resenärerna var vanligen varken "gentlemen scientists" eller militärer. Den 
grupp av resenärer som här studeras består främst av yngre män i början av 
sin inskolning till professionella naturalhistoriker. I denna skolning utgjorde 
resandet en oundgänglig del och det sågs knappast som något självändamål 
vars lidanden skulle stärka resenärernas anseende i en grupp av likasinnade. 
Men visst tecknas det ändå ibland porträtt av självuppoffrande svenska 
naturalhistoriker som minner om de mer masochistiska engelska idealen. 
Originalet som personlighetstyp finns företrätt även bland de svenska 
naturforskarna om man skall sätta sin tilltro till allehanda biografiska källor. 
Det är inte utan att man anar att den självplågande kufen tidigt blev till 

69 Carl von Lin né, Linnés Nemesis Divina, ed. Kn ut Ba ir (Stockholm, 1923), 105. Jmf., även 
Sörlin & Fagerstedt (1990), 15, 28-29. 
70Allen, 67. 
71Allen, 67-70. Ett an nat exempel på en självplågande botanisk forskare, Thomas Dru mmond, ger 
Leveie, 125-12 9. 
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något av en schablon för biografi skrivaren. Mellerborg kan kanske 
betraktas som en självuppoffrande kuf och kanske detsamma gäller för 
andra av hans samtida kollegor som Marklin och Laestadius. Den senares 
obeskrivliga överrock och allmänt sluskiga yttre ställde till problem för 
honom under en resa med Wahlenberg i Skåne. Även Wahlenberg var 
under samma resa iförd en rock som väckte allmänt uppseende.72 

Det mellerborgska reseföretaget 1826-28: Naturalhistoriska 
praktiker till sjöss och i tropikerna 

Vad blev resultatet av Dalmans ansträngningar för Mellerborg? Om detta 
berättar en inlaga från januari 1828, antagligen skriven av Dalman, vilken 
även nämner de senaste tillskotten till Riksmuseets samlingar.73 Mellerborg 
fick hela 500 riksdaler banco från Kongl. maj:t i understöd och kom i juli 
1826 iväg på sin resa. Den gick nu inte till Brasilien utan istället till 
Ostindien. Slutmålet var Batavia eller dagens Jakarta på ön Java. Det enda 
landhugget under resan gjordes på en av Cap Verde-öarna, Brava, dock 
utan att några märkvärdiga fynd gjordes. Istället fick Mellerborg, precis som 
de linneaner som tidigare rest på samma Ostindien-rutt, nöja sig med att 
skjuta en eller annan sjöfågel som kom inom skotthåll. Han kunde också 
samla de mollusker och "crustaceer" (kräftdjur)74 som kunde hämtas upp 
tillsammas med de tångruskor de flöt omkring i. Han kunde också 
understundom håva upp enstaka mollusker direkt från vattenytan. Detta 
arbete gav "åtskilliga intressanta arter; äfven af Släkten och Ordningar, 
hvaraf vårt Museum förut ej haft någon art att uppvisa".75 

Den 4 februari 1827 anlände Mellerborg äntligen till Batavia på Java. 
Där hade emellertid regntiden börjat och inget samlande kunde göras i det 
översvämmade kustlandet. Mellerborg tvingades resa längre inåt ön och 
lyckades få understöd till det av en svensk, herr Leffler och av en 
engelsman herr Addison. Under denna resa använde Mellerborg "hela sin 
tid och hela sin arbetsförmåga till insamlande af Naturalster och att 
praeparera dem".76 Intresseväckande är Dalmans beskrivning av den 
resande naturalhistorikerns dagsschema i tropikerna: "Förmiddagarne voro 
likväl den enda tid på dagen, som lemnade någon skörd. Omkring kl. 10 el. 
12, började rägnet, och fortfor sedan hela eftermiddagen, och slutade 
omkring midnatten. Denna tid medgaf att genast uppstoppa det icke 
obetydliga antal foglar som herr Mellerborg här sköt."77 Konserveringen 
skedde alltså genast efter det att naturalstren infångats och avlivats. Med 

^Franzén, 35-36 och 49-50. 
73Bilagor 1828, 21-24 
74 Henderson's Diction ary, uppslagsordet crustacea, crustaceans: They are mainly aqu atic, gill-
breathing animals, such as crabs, lobsters and shrimps"; 130. 
75 Bilagor 1828, 21. 
76 Ibid., 22. 
77 Ibid., 22-23. 
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tanke på fukten och värmen var detta antagligen nödvändigt för att inte 
specimen omgående skulle bli förstörda. 

Anmärkningsvärd är den uppskattning som Dalman gett över hur 
Mellerborg tvingats disponera sin restid. Det totala antalet resdagar dittills 
var 455, av dessa tillbringades endast 56 i land på Java! Av dessa 56 dagar 
gick knappt halva tiden bort till förflyttningar och till socialt umgänge med 
gynnarna. Endast omkring 30 dagar kunde ägnas åt egentligt samlande. 
Melierborgs historia är typisk. Linneaner som tidigare rest på Kina brukade 
klaga på dessa förhållanden. Det mesta av tiden ägnades åt långa och på 
insamlingstillfallen tomma sjöresor, i bästa fall kombinerat med korta 
uppehåll i land. Dylika klagomål från naturalhistoriker är även kända från 
Cook-expeditionerna och från de stora franska flottexpeditionerna.78 De för 
naturalhistorikerna ogynsamma omständigheterna berodde på att 
sjöexpeditionerna hade flera uppgifter samtidigt. Flottan skulle träna sitt 
manskap och kanske även genomföra lödningar av havsdjupen för att 
kunna rita sjökort över okända vatten. "Flaggan skulle visas" för att 
avskräcka konkurrerande nationer från annektering av vissa områden och 
handelsrutter skulle säkras. Därför ville kaptenerna tillbringa så mycket tid 
som möjligt till sjöss för att täcka så stora ytor som möjligt. Samtidigt svor 
naturalhistorikerna över de korta uppehållen i hamn i för dem kanske helt 
okända och intressanta områden. Om man istället seglade med 
handelsfartyg var förståelsen hos kaptenen för naturalhistorikernas behov 
om möjligt än mindre. Detta visar på sjöresemodellens största problem, den 
mesta tiden fick ägnas åt meningslösa förflyttningar. 

Emellertid hade Mellerborg, åter enligt Dalman, väl använt den ringa 
tid till lands han hade haft till förfogande. Till Riksmuseet hade Mellerborg 
avlevererat "16 species foglar som förut här saknas; 10 arter af amphibier, 
17 af fiskar, par hundrade arter af Insekter, hvaribland visserligen åtskilliga 
nya, samt omkring en 100 arter af Mollusker, Conchylier, Coraller, o.s.v.".79 

Tyvärr hade hans växtsamling förstörts av det myckna regnandet på Java. 
Intressant är Dalmans kommentar om att dessa samlingar vittnade era 
Meilerborgs "skicklighet, att i så rikhaltiga länder som Java, insamla 
Naturalster".80 Kommentaren kan förstås utifrån Dalmans intresse för 
samlandets praktiker. Java är ett rikt område med ett tropiskt överflöd av 
arter. Detta borde innebära stora problem för en kringresande 
naturalhistoriker som alltid hade ont om tid. Vilka urvalskriterier skulle styra 
insamlingsarbetet? Skulle det för platsen typiska samlas in eller var det det 
exceptionella, dvs. i Europa okända tropiska arter, som var intressantast? 
Kan inte det för platsen typiska samtidigt vara ovanligt i Europa? Hur vet 
man egentligen vad som är typiskt i en biotop man aldrig tidigare besökt? 
Värdet möjligen i första hand de nyttoväxter som kunde acklimatiseras som 
skulle insamlas? Hier var det främst vackra djur och insekter som skulle 

78 Ett franskt exempel ger Isabel Ollivier, "Pierre-Adolphe Lesson, Sur geon-Naturalist: A M isfit in 
a Successful System", Natur e in its Greatest Extent: Western Science in the Pacific, eds. Roy 
MacLeod & Philip F. Rehbock (Honolulu, 1988), 56-57. 
79 Bilagor 1828, 24, 73. Jmf. Naturhistoriska Riksmuseets historia, 30. 
80 Bilagor 1828 , 24. 
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infångas och prepareras för Riksmuseets publika behov? Vi kan utgå ifrån 
att Mellerborg främst intresserade sig för det exceptionella, det för den 
europeiska naturalhistorien okända. Möjligen var detta inget större 
problem; det mesta av den ostindiska naturalhistorien var förstås okänt 
utifrån svensk horisont. Betyder detta inte ändå att det var andra 
insamlingskriterier som styrde resandet och samlandet i Sverige jämfört det 
utrikes samlandet? För det utrikes samlandet verkar den gamla 
individcenterade linneanska traditionen ännu vara relevant. Möjligen var 
det svårare att få en biogeografisk överblick över områden som Java, 
åtminstone för en svensk, medan den ostindiska floran och faunan var känd 
för nederländska naturalhistoriker, området och dess naturalster ingick ju 
sedan länge i deras koloniala imperium. 

Den 14 maj 1828 diskuteras vid Akademien en ny ansökan av 
Mellerborg om pengar från Kongl. Maj:t. Denna gång önskade han resa till 
fler områden i Söderhavet och Ostindien. Åter skulle han sända samlingarna 
till Riksmuseet. Utifrån Dalmans och Retzius memorial, vilka också 
berättade om hans förra resa och samlingar, tillstyrkte Akademien 
ansökan.81 Mellerborg försvinner emellertid redan under sin vistelse på Java 
och påträffas samma år död i en skog vid Jasinga, omkring 50 mil in i 
landet.82 Han kom att offra sig för vetenskapen, trots allt! 

Ett förslag till reform vid Riksmuseet år 1829: Intendenten Sven 
Nilsson nyordnarde zoologiska samlingarna 

Johan Wilhelm Dalman avled den 12 juli 1828. Den nye zoologiske 
intendenten Sven Nilsson tillträdde på tjänsten i november 1828.83 Ett år 
senare hade han utarbetat ett förslag till nyordning av de zoologiska 
samlingarna vid Riksmuseet, i samband medflytten till nya lokaler. Förslaget 
är intressant inte bara för vad det säger om tidens museala praktiker. An 
viktigare för vårt vidkommande är de principiella uttalanden som förs fram 
angående Riksmuseets uppgifter. 

I samband med en diskussion kring hur fågelsamlingen skulle inrättas 
och visas betonar Nilsson att: 

Ett publikt museum har ett vida högre syfte, än att blott betraktas som ett 
grannlåt, det bör wäl hufvudsakligen hafva vetenskapens befrämjande till 
ändamål, och derföre framför allt vara tillgängligt för den egentliga forskningen. 
Naturalhistorien förenar, med all sin stora charme den enda obehagligheten för 
sina dyrkare, att fordra kostbara samlingar af naturalster och plansche-verk.84 

Nilsson uttalar sig här om Riksmuseets grundläggande vetenskapliga 
uppdrag och samlingarnas nationella funktion för rikets naturalhistoriker. 
Nilsson för i synnerhet zoologernas talan, han menade att botaniker och 

81 Dalmans bedömning finns i Bilagor 1828, 2 1-24, och Retzius dito i ibid., 105. 
82 Dal (1996), 193. 
85 Naturhistoriska Riksmuseets historia, 31. För Nilssons biografi, se Dal (1996), 147-153. 
84 Bilagor 1829, 124 -125. 
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även entomologer ganska enkelt kunde få ihop egna samlingar som varken 
behövde bli kostsamma eller utrymmeskrävande. Men knappt någon 
"naturhistoricus" i det fattiga Sverige "äger nog enskilt förmögenhet att 
förskaffa sig och ändamålsenligt förvara erforderliga samlingar".85 

"Naturhistoricus" förefaller här vara detsamma som en zoolog som i likhet 
med Nilsson sysslar med högre organismer som fåglar, fiskar och 
evertebrater. Den omständighet att de svenska naturalhistorikerna var 
medellösa och att det inte fanns någon publik samling som kunde 
kompensera bristen på större privata samlingar hade lett till att viktiga delar 
av naturalhistorien var eftersatta i landet. Zoologins stärkande som disciplin 
i Sverige var sålunda kopplad till Riksmuseets fortsatta uppbyggande. 
Zoologie intendenten Nilsson betonar att om bara museets samlingar 
utökades och ordnades på ett bra sätt, så kunde de eftersatta 
vetenskapsgrenarna främjas och Akademien öka sitt anseende.86 Här finner 
vi ett svenskt pläderande för den form av "museological science", med den 
analytiskt ordnade och professionellt förvarade samlingen i centrum, som 
Pickstone identifierat på kontinenten. 

Men den publika och offentliga aspekten på samlingarna är ändå 
inte helt frånvarande hos Nilsson. Det skulle finnas ett slags inbyggd 
pedagogik i samlingamas uppställning. Nilsson föreslår att allmänheten först 
borde möta de lägre djurarterna som koraller och snäckor, på det skulle 
insekterna följa. De skandinaviska samlingarna av djur och fåglar skulle 
hållas samman och få ett eget stort rum. Säkert var det ingen slump att de 
skandinaviska samlingarna skulle hållas för sig. Det verkar vara etablerade 
zoogeografiska "faunistiska" principer som skulle ligga till grund för 
ordnandet av de högre arterna av skandinaviska djur. Här bör man ha 
museisamlingarnas funktion av nationellt samlande symbol i åtanke, det var 
ju ett Naturhistoriskt Riksmuseum det rörde sig om. För taxonomen skulle 
antagligen en renodlat systematisk uppställd samling varit mer lättarbetad. 
Men ville museet ge vanliga besökare och kanske också utländska forskare 
en snabb överblick över den skandinaviska faunans karaktär och utseende, 
så var förstås en zoogeografi skt uppställd samling det enda rätta. För 
besökande forskares behov skulle det också inrättas arbetsplatser vilka 
skulle förläggas till separata rum. Här skönjer vi redan den uppdelning 
mellan publika lokaler för utställningar och avskilda uöymmen för 
forskningens behov som senare blir normen vid de naturhistoriska 
museerna.87 

I oktober 1831 skriver Nilssons efterträdare som zoologisk intendent 
vid Riksmuseet, Bengt Fredrik Fries, om behoven av nyanskaffningar vid 
museet. Åter understryks behovet av naturalster från norra Sverige och från 
västkusten. Detta inte bara för att få de svenska samlingarna kompletta utan 
också för att kunna erhålla dubletter. Eftersom de senare förutan "icke 
någon communication kan underhållas med utländska museer och 

85 Ibid., 125. 
86 Ibid., 125. 
87 Ibid., 128. Fö r en in tressant studie av "museum science" som även r edogör för hur utr ymmen 
disponerades, se Winsor (1991). 
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vetenskapsmän".88 För att kunna få fram lapska naturalier, vilka 
utlänningarna efterfrågade, föreslog Fries att Akademiens resestipendium 
borde nyttjas för en resa norrut.. En lämplig person för en sådan tilltänkt 
resa är, enligt Fries, Carl Jakob Sundevall, vars skicklighet i sådana här 
göromål enligt den förre var väl känd. Sundevall hade tidigare rest ihop med 
Fries i södra Sverige och även tillbringat en tid i Calcutta och där samlat 
fåglar. Han förestod professuren i naturalhistoria i Lund åren 1830-31.89  

Zoologie inspektorn Anders Retzius, till vilken ärendet remitterades, 
svarade på ett mycket positivt sätt. Enligt honom borde Fries förslag 
tillstyrkas. Retzius tecknar sedan Sundevalls person i de ljusaste färger. Den 
senare var en av landets skickligaste zoologer, han hade publicerat flera 
arbeten av betydande värde och var känd som kompetent resenär efter sin 
resa till Bengalen 1827. Retzius fortsätter "Det är sålunda all anledning att 
förmoda, att et besök af denne mycket lofvande, anspråkslöse och 
oförtrutne unge man skall medföra fördelagtiga resultater både för 
kännedomen om landet i allmänhet, och dess Fauna, samt äfven för 
Museum."90 Vi känner igen grunddragen i Retzius omdöme om Sundevalls 
karaktär, orden anspråkslös och oförtruten låter bekanta. 

Retzius uttalar sig sedan om Fries föreslagna bytestaktik. Han trodde 
också att våra "högnordiska naturalier" kunde nyttjas som bytesvaror för 
att fylla luckorna i samlingarna. Men Retzius tar även fasta på ett förslag om 
resor till Västkusten. Han påtalar de stora bristerna i Riksmuseets samlingar 
därifrån då museet var i avsaknad av nästan hela den nordiska "Hafs och 
Kust Faunan". De fiskar som fanns saknade lokaluppgifter och var 
antagligen dåligt konserverade, och: "Af de lägre djurclasserna felas allt."91 

Vi känner igen Dalmans bekymmer från ett decennium tidigare. Tydligen 
lämnade ännu samlingen av de skandinaviska marina evertebraterna övrigt 
att önska. Detta föranleder ett patriotiskt utbrott av Retzius. Han tycker det 
är märkligt att ingen av Linnés landsmän på mycket länge intresserat sig för 
denna del av faunan. Han avslutar med att utbrista: "Jag anser det derföre 
ej mindre vigtigt för det rent vetenskapliga intresset, och den oeconomiska 
nyttan, än för upräthållandet af det linneiska fäderneslandets heder at detta 
ej i kunskapen om egna naturalalster kommer at längre stå efter andra 
stater."92 Retzius slår här an för oss bekanta teman, dvs. han ger både 
inomvetenskapliga, patriotiska och utilistiska argument för resor. Sundevall 
får förstås sina resmedel och han mottar dem redan under hösten 1831 inför 
resan nästkommande år.93 

88 Bilagor 1831, 170. Om Bengt Fredrik Fries biografi, se Dal (1996), 166-171. 
89 Dal (1996), 171. För Sundevalls biografi, se ibid., 172-175. 
90 Ibid., 172. 
91 Ibid., 173. 
92 Ibid., 173. 
93 Protokoll 1831, 110-111. 

-225-



Platsens blick 

Nya resor norrut: Tre entomologiska och ornitologiska reseföretag 
sommaren 1832 

I maj 1832 avgick hela tre expeditioner till de nordligare delarna av Sverige 
och Norge. Delar av deras samlingar kom under hösten att tillfalla 
Riksmuseet.94 Akademien hade emellertid inte lagt ut några medel på dessa 
expeditioner. Det hela hade organiserats och finansierats på annat sätt. 
Ledaren för en av de nordliga expeditionerna var lundaentomologen Johan 
Wilhelm Zetterstedt.95 I sin reseskildring Resa genom Umeå Lappmarker i 
Vesterbottens Län (1833) berättar han om organisationsformen. Zoologie 
intendenten Fries och Olof Nyblaeus, insektsamlare och tillika kamrer i 
Kongl. Kammarcollegiet, inbjöd i en rundskrivelse rikets entomologer att 
skriva sig för andelar i expeditionernas kommande samlingar. Inbjudan löd: 

De Herrar Entomologer inom Fäderneslandet, som önska att rikta sina egna 
samlingar och vilja bidraga till ett Vetenskapligt ändamål, att vinna en 
fullständigare kännedom af de Lappska Insekterna, inbjudas härmedelst att med 
undertecknade förena sig uti ett Bolag, hvars ändamål vore En eller Fiere 
Expeditioners afsändande till Fjälltrakterna nästkommande Sommar, för att på 
samma tid och olika Latituder insamla i parti de der förekommande insekter. 
[Originalets kursivering.] 96 

Sedan redogör Fries och Nyblaeus för hur detta entomologi ska bolag var 
tänkt att organiseras. Varje aktie var på 33 riksdaler 16 skilling banco. 
Antalet tecknade aktier avgjorde hur många expeditioner som skulle kunna 
finansieras. I fall att medel inflöt som täckte alla de tre planerade 
expeditionerna så skulle en, den zetterstedtska med två insektsamlare, gå till 
Lycksele och Åsele Lappmark. Den andra, med två entomologer och en 
jägare, skulle besöka norska Dovrefjäll och den tredje, bestående av en 
entomolog och två jägare skulle vistas i Karesuando lappmark och norska 
Finnmarken. Jägarnas uppgift var att skjuta fåglar för ornitologernas 
räkning, en samlarkategori som även inbjöds att teckna lotter i 
reseföretagen.97 Här har vi ett exempel på subskriptionsprincipen i samband 
med naturalhistoriska resor, tillvägagångssättet hade ju också tillämpats vid 
Akademien under 1790-talet.98 Hur skulle expeditionsdeltagarna väljas ut? 
Enligt förslagsställarna skulle förfarandet vara: "Samlare skola 
undertecknade gå i befattning om att anskaffa och dertill ej antaga några 
förrän Actieägarne deröfver blifvit hörda och af pluraliteten, räknad efter 
Actiebeloppet antagna."99 Det innebär att utnämnandet av 
expeditionsdeltagarna avgjordes av aktieägarna på förslag från Fries och 

94 Protokoll 1832, 116. 
95 Zetterstedts biografi skisseras av Dal (1996), 178-181. Se även Gunnar Brusewitz, "Efteiskrift", i 
Johan Wilhelm Zetterstedt, Resa genom Ume å Lappmarker i Vesterbottens Län, förättad år 1832 
(1833), facsimile (Umeå, 1980). 
96 Inbjudan återgiven efter Johan Wilhelm Zetterstedt, Resa genom Umeå Lappmarker i 
Vesterbottens Län, förättad. år 1832 (1833), facsimile (Umeå, 1980), "Forord", VU. 
97 ibid., vn-vm. 
98 Se denna avhandling kap. m. 
99 Zetterstedt, Vm-IX. 
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Nyblaeus. Alla tre expeditionerna kom iväg och sommaren 1832 nyttjades 
till samlande av insekter och fåglar. Även om Zetterstedt klagar över en kall 
och regnig väderlek, så påpekar han att enbart hans expedition hade samlat 
in omkring 22.000 individer.100 Efter återkomsten från resan i början på 
september företogs en lottning vid Riksmuseet under Fries ledning. 
Zetterstedt och hans medresenär, lundadocenten i naturalhistoria Anders 
Gustaf Dahlbom, hade då indelat skörden i elva andelar, tio av dessa skulle 
gå till aktieägarna, den elfte var bestämd för samlarna. En av dessa andelar 
hade Riksmuseet tecknat sig för.101 

Zetterstedt hade principiella funderingar kring denna innovativa 
metod för att finansiera och organisera naturalhistoriska reseföretag. Han 
insåg att det kunde vara bra att "Lappmarkens Entomologiska förråder eller 
åtminstone egenheter på detta sätt blifva kringspridde och bekante, icke 
blott i Södra Sverige, utan även på utrikes orter". [Zetterstedts 
kursivering.].102 Här kan vi fundera i Latours termer och föreslå den 
tolkningen att Zetterstedt bejakar att lokal kunskap, eller viktiga 
vetenskapliga fakta om lappmarkernas entomologiska fauna och rariteter, 
genom samlingens uppdelning i många lotter nått ett större antal 
intressenter än vanligt. Det kan t.o.m. finnas ett patriotiskt argument för det, 
den svenska naturrikedomen uppenbaras sålunda också för utlänningen. 
Zetterstedt betraktar därför denna organisationsidé som lyckligt vald, men 
föreslår ändå att liknande expeditioner i framtiden borde begränsa sig till 
färre aktieägare som erlade en större summa var. Han betonar att syftet med 
framtida expeditioner borde vara att "i massa samla, och till kringspridande 
samt utbyte äfven å utländsk ort använda Lappmarkens insekter". 
[Zetterstedts kursiveringar.]103 

Zetterstedt förde sedan ett resonemang om samlandets principer och 
inriktning. Han underströk vikten av att man alltid skulle försöka samla in så 
många exemplar som möjligt för att få många dubletter. Men han påpekade 
också de praktiska svårigheterna med att samla in ett önskat antal exemplar 
av de verkligt sällsynta arterna. Sällsyntheterna är svårfångade för en 
resenär och fångas ofta av en ren slump. Det innebar att de sedan endast 
finns i ett begränsat antal exemplar i resenärens samling. Resonemanget är 
ganska självklart, det är denna sällsynthet som gör dem till just rariteter. 
Men denna omständighet kunde leda till att vissa andelstecknare helt blev 
utan de värdefulla rariteterna. Zetterstedt föreslår därför att samlandet 
istället på förhand - i samband med aktieteckningen - specificeras utifrån 
andelstecknarnas intressen, utifrån de klasser eller ordningar just de var 
intresserade av. Det innebar att samlandet skulle vara riktat på förhand, 
istället för ett planlöst samlande av allting entomologiskt skulle den resande 
naturalhistorikern samla det som var förbeställt. Zetterstedt inser att detta 

100 Ibid., IX. 
101 Zetterstedt, 353-354. Om Dahlbom, se Dal (1996), 182-184. 
102 Zetterstedt, 354. 
103 Ibid., 355. 
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organiserande av verksamheten ställde ökade krav på samlaren som måste 
vara lika kunnig inom alla de olika klasserna och ordningarna10* 

Man kan säga att Zetterstedt gör sig till talman för ett rätt snävt 
samlarperspektiv, där det linneanska intresset för rariteter står i centrum. 
Samtidigt kan ekonomiska aspekter läggas på saken, ett riktat samlande 
skulle göra beställarna mer tillfreds med det de fick i utbyte. Men i en not 
lägger han till: "För min del skulle jag önska, att vettenskapligt syfte 
härmed blefve förenadt, nemligen kännedom om insekternas geografiska 
utbredning, och i sådant fall blifver insamlingen af äfven så kallade vulgaria 
intressant och angelägen [Zetterstedts kursiveringar]".105 Med "vulgaria" 
torde Zetterstedt mena de allmänna eller typiska arterna i en region, vilka 
zoogeografen intresserade sig för. Igen ställs två samlar- och urvalsprinciper 
bredvid varandra, intresset för de nordliga rariteterna, som förstås eggade 
både svenska och utländska samlare, och inriktningen på det typiska som 
var den svenske zoogeografens vetenskapliga domän. Man kan nog hävda 
att båda dessa intressen kunde tillgodoses under en expedition som den 
zetterstedtska. Den stora mängden specimen i expeditionens samlingar 
kunde dels visa vad som stod att finna i en region samtidigt som 
samlingarna kunde rymma allehanda atypiska rariteter. Alla tre 
reseföretagen kom att genomföras under sommaren 1832. 

Hur utvärderade initiativtagaren Fries dessa reseföretag? I ett 
memorial ställt till Akademien slår han fast att de entomologiska 
expeditionerna varit framgångsrika Fries kunde redan konstatera att "båda 
dessa utmärkta Entomologers samlingar af Insecter warit ovanligt wackra 
och rika".106 Vad han menar med vackra och rika kan man förstås spekulera 
kring. Möjligen att de samtidigt är både stora och fyllda av rariteter. Fries 
redogör också för hur samlingarna efter lottning fördelats bland 
aktieägarna. De lotter som tillföll Riksmuseet innehöll omkring 5000 
insekter. Flera specimen utgjordes av arter som tidigare saknats vid museet 
åtskilliga var nya och obeskrivna, dvs. nya för vetenskapen, dessutom 
kunde illa konserverade specimen bytas mot fräscha exemplar. "I synnerhet 
förtjena de stora sviter dubletter af Lappska insekter att nämnas, hvilka 
komma att begagnas till att framdeles underhålla utbyte med 
Utlänningen."107 Även den oraitologiskt inriktade expeditionen till de 
norra lappmarkerna hade varit en framgång. Tjugo mindre däggdjur och 
300 nordiska fåglar hade skördats. Samlingen innehöll talrika dubletter av 
de lapska arterna och även tre svenska arter som tidigare saknats vid 
Riksmuseet Än viktigare var att fynden var fackmässigt konserverade.108 

Den 14 november 1832 söker intendent Fries tjänstledigt för ett års 
tid. Han önskade göra en utrikes resa för att förkovra sig i sitt yrke då det 
var nödvändigt för honom att besöka utländska museer. Fries avser att 

104 Ibid., 355-56. 
105 Ibid., 355. 
106 Bilagor 1832, 143. 
107 Ibid., 143. 
108 Ibid., 144. 
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ansöka om medel för detta hos Kongl. Maj:t.109 Hans föreslagna reseföretag 
gillas av Akademien. I en längre utredning i Akademiens protokoll våren 
1833 diskuteras detta förslag på sekreteraren Berzelius initiativ. Man börjar 
med att diskutera läget vid Riksmuseet och finner att det numera var väl 
försett med inhemska zoologiska naturalster som lämpade sig för byte med 
utlänningen. Byteshandel var det enda sättet att komplettera de utrikes 
samlingarna då Akademien påstods sakna medel för kontanta inköp av 
naturalier. Men för att en dylik handel skulle kunna genomföras krävdes 
det att någon lämplig person först sonderade terrängen och knöt kontakter 
med potentiella utrikes intressenter menade Berzelius.110 Han föreslår Fries 
som lämplig för en sådan uppgift. Därför bör denne beviljas ett halvårs 
tjänstledighet och tilldelas årets inhemska resestipendium på fyrahundra 
riksdaler. Vidare hade ytterligare sexhundra riksdaler samlats in privat för 
detta ändamål och förhoppningsvis kunde den insamlingen ge än fler 
tillskott tillresekassan. Akademien biföll sekreterarens förslag.111 

1834 års lappmarksresa: Att samordna lokala samlares 
verksamheter 

Våren 1834 biföll Akademien på förvaltningsutskottets hemställan att 
återstoden av årets reseanslag på 100 riksdaler skulle användas till att 
bestrida kostnaderna för en expedition som skulle gå till Lycksele lappmark 
för att samla naturalier.112 Fries informerar Akademien i november 1834 om 
resan. Resenären var en P. Ekelund som reste i syftet "att insamla lappska 
Naturalier till utbyte med utländska muséer".113Återen gång stod de lapska 
dubletterna i centrum för samlarintresset vid Riksmuseet. Man kan betrakta 
det som ett nytt motiv för resandet och samlandet som under 1830-talet 
förefaller att öka i betydelse. Ur Riksmuseets centrala perspektiv var ännu 
den nordliga naturalhistorien en unik svensk tillgång. Men den började nu 
bli så pass inventerad att dess vetenskapliga nyhetsvärde gått förlorat. 
Vetenskapliga floror och faunor täckte i allt högre utsträckning även de 
norra landsdelarna och samlingarna vid museet blev alltmer kompletta. Det 
betyder att utifrån en snäv svensk horisont hade de norra landsdelarnas 
naturalhistoria nog förlorat sin lockelse för resenären och samlaren. Men de 
nordliga specialiteterna hade ännu såsom exotiska specimen ett värde 
utomlands vilket kunde nyttjas för att i brist på reda medel byta in åtråvärda 
specimen. 

I detta reseföretag prövas också nya grepp vad gäller 
insamlingsmetodiken. Man kan möjligen se det som ett förverkligande av 
Zetterstedts principer med ett riktat samlande. Ekelund hade avrest från 

109 Bilagor 1832, 159. 
110 Protokoll 1833, 20-21 . 
111 Ibid., 21. 
112 Protokoll 1834, 47. 
113 Bilagor 1834, 140. 
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Stockholm den 26 februari till Lycksele där han sedan vistats fram till den 
10 juli. Hans ankomst var väl förberedd och Fries skriver: 

För att befordra insamlingen hade j ag före Ekelunds ankomst till Lycksele låtit 
komma till allmogens kännedom, att vissa, sälsyntare foglar, hwars namn jag 
upgaf, upphandlades till bestämda priser. En kungörelse härom upplästes uti 
Lycksele kyrka. Detta hade den lyckligaste påföljd, och jag anser mig kunna 
tillskrifva allmogens tillförsel af eftersökta foglar, att ändamålet med resan 
vanns.114 

Fries hade alltså tillgripit de insamlingsprinciper som främst förknippas med 
korrespondentmodellen. Amatörer mài lokalkännedom samlade utifrån 
uppdragsgivarens beställningslista. Det oaktat hade bönderna faktiskt 
leverat två högst dyrbara fåglar, mer bestämt två ugglearter, däribland 
Lappugglan, till Akademien. Dessa båda rariteter hade andra, antagligen mer 
professionella fågelsamlare, ej tidigare observerat i regionen vilket Fries 
betonar.115 Dessa nya fynd kan kanske ändå ses som lyckliga tillfälligheter. 
Samtidigt illustrerar de kanske "stråkproblematiken"s dilemma, 
resenärernas ständiga metodiska huvudvärk. Ett större antal samlare på en 
plats, om än amatörer, kunde göra fynd som den snabbt förbiilande 
professionelle resenären missade. 

Det mesta av samlingarna förefaller att inköpts av bönderna för en 
spottstyver. Vad hade då insamlats? Fries redovisar följande 
"naturprodukter" som han kallar dem: 150 lapska fåglar, 16 fågelskelett, en 
liten äggsamling, 111 lapska fiskar i sprit och två dito uppstoppade. Av 
detta totala antal hade 40 fåglar, de skelett som tidigare saknades, hela 
äggsamlingen och 30 fiskar införlivats i Riksmuseets skandinaviska samling. 
Fries påpekar sedan att värdet av hela fågelsamlingen, beräknat efter 
gällande prislistor, uppgick till 441 riksdaler, därifrån avgick 108 riksdaler 
för de specimen som Riksmuseet lade beslag på. Kvar var dubletter av fåglar 
för ett värde av 333 riksdaler, till detta kom också värdet av fiskdubletterna, 
omkring 70 stycken. Fries trodde att detta sammanlagt skulle täcka 
reseutgifterna på 353 riksdaler och kanske ge en liten vinst.116 Fries betonar 
att utifrån Riksmuseets perspektiv kunde reseföretagets nytillskott till 
samlingarna betraktas som en ren vinst, då "dubletterna ensamt bära den på 
insamlingen gjorda omkostnaden".117 Ekonomiskt var det hela en framgång 
om man skall lita till Fries beräkningar. Men värdet av dubletterna är förstås 
en sak och de reella utgifterna på 353 riksdaler en annan! En upplysning i 
Akademiens protokoll från hösten 1834 anmäler också ett underskott på 53 
riksdaler och 20 skilling banco från resan. Anslaget från Akademien var 
nämligen bara på 300 riksdaler. Efter att ha hört ett sammandrag av Fries 
rapport över expeditionen och dess goda resultat beslutade sig dock 

114 Ibid., 140. 
115 Ibid., 140. 
116 Ibid., 141-142. 
117 Ibid., 142. 
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Akademien för att bifalla förvaltningsutskottets hemställan att täcka 
underskottet.118 

De ekonomiska turerna var inte det viktigaste i sammanhanget. Fries 
skriver avslutningsvis: "Jag håller äfven för en stor, kanske den största 
vinsten, den communication som blifvit öppnad med Lycksele-Boarne, 
tillfölje af hvilken, insamlingarne derstädes numera fortgå oafbrutet, sedan 
Pastor Sundelin på stället benäget åtagit sig att de samma ombesörja, och af 
Ekelund blifvit instruerad om sättet att conservera djur och fogelskinn."119 

Här finner vi åter ett exempel på korrespondentmodellens egenheter som 
kan ställas mot resan som kunskapsform. Båda dessa modeller, som jag av 
pedagogiska skäl renodlat, kan i Latours mening betraktas som metoder för 
att överföra ting och kunskaper från en plats till en annan. I resemodellen 
var det en och samma person, den naturalhistoriske resenären, som utförde 
alla momenten. Det betyder allt ifrån resans planering, urval och insamling 
av arter, fram till hemförandet och den slutliga avrapporteringen. Icke så i 
korrespondentmodellen. Här finner vi istället en mycket snävare 
avgränsning av olika momenten i insamlandets praktik och en tydlig 
uppdelning av olika arbetsuppgifter mellan professionella och amatörer, där 
de senare bara ges den kunskap de behöver av de förra. Se bara på den 
blygsamma roll som resenären Ekelund hade i detta insamlingsföretag. Han 
kan betraktas som en övervakare och koordinator av arbetet i lappmarken, 
det var inte han som samlade in det mesta av naturalierna utan istället 
amatörer såsom bönder och nybyggare. Vilka arter de skulle samla in hade 
redan Fries upplyst om i sin kungörelse. För att Riksmuseet skulle kunna 
upprätthålla korrespondensen med orten instruerar Ekelund också 
kontaktmannen pastor Sundelin i konserverandets praktik. Fries är den 
viktigaste personen i detta insamlingsföretag, han både tar initiatiativet till 
det, kontrollerar det och utvärderar det. Resenären Ekelund, 
korrespondenten Sundelin och samlarna är endast att betrakta som hans 
lokala verktyg på platsen Lycksele. 

Bengt Fredrik Fries och den västsvenska littoralfaunans 
insamlande åren 1835-36 

I mars 1835 påbörjas ett omfattande zoologiskt åtagande som kommer att ta 
Akademiens inhemska resestipendium i anspråk för resten av decenniet. Då 
ansöker Fries om tre månaders tjänstledighet under sommaren och han 
ansöker också om medel från Akademien för en resa till Bohusläns skärgård. 
Han påstår sig länge ha närt en önskan om att få studera den inhemska 
littoralfaunan.120 Den var den del av den svenska faunan som enligt honom 

118 Protokoll 1834, 93-94 . 
119 Bilagor 1834, 142. 
120 Henderson's Dictionary, 319, uppslagsordet littoral, "growing or living nea r the sea sh ore, 
appi, zone between high- and lowwater marks." Den del av floran eller faunan som uppehåller sig i 
strandregionen, dvs. mellan hög och lågv attenlinjema. För en utf örligare utr edning, se Brusca & 
Brusca, 4-9. 
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var minst känd och där de största luckorna fanns i Riksmuseeets 
samlingar.121 De zoologiska inspektörerna Carl Ulrich Ekström och Retzius, 
till vilka ansökan remitterades, tog tillfallet i akt att utgjuta sig om 
evertebratstudiernas tillstånd i riket. De sammanställer en 
vetenskapshistorisk utredning som är högst intressant. Herrarna menar att 
varje tid har sina viktiga frågor och tiden var nu kommen för de svenska 
naturforskarna att på allvar ägna sig åt evertebraternas värld. Linnés 
insatser på området kritiseras i försiktiga ordalag för att förklara svenskarnas 
tidigare så blygsamma insatser på området. Hans klass "Vermes", till vilka 
dessa arter i äldre tid räknades, framställs som något av en zoologins 
sophink där allt som blev över i djurriket dumpades. Därför ägnades denna 
restpost litet intresse och förbisågs av de linnétrogna svenskarna. Ekström 
och Retzius skriver: "Det var detta förbiseende som gaf Cuvier det falt 
hvarpå han skördade sin första och största ära."122 Det man syftar på är 
Cuviers på funktionen och anatomin grundade nyindelning av djurriket i 
fyra klasser: vertebrata, articulata, mollusca och radiata. Anmärkningsvärd är 
kommentaren att denna klassindelning både byggde på naturen och 
dessutom redan antytts av Linné! Utlänningen kom att studera dessa nya 
klasser med "en otrolig ifver och stor framgång; endast Sverge bief tillbaka, 
och det som man tror af en missforstodd agtning för Linné, som väl alldrig 
önskat, att hans vetenskap skulle blifva stationär", [understruket i 
citatet.]123 

Hela denna utredning kan läsas som en programförklaring författad 
av en grupp inflytelserika zoologer verksamma vid landets ledande 
institution - Riksmuseet. De identifierar här ett nytt område för 
inventerande fältstudier; Västerhavets evertebrater. Detta även om Marklins 
resa år 1822-23 till Norge förstås föregrep detta zooologiska intressefält. 
Även i samband med Sundevalls resa år 1831 talas det om behoven av att 
samla "lägre djur" från västkusten. Man anar att zoologerna vid 
Akademien med dessa formuleringar ville göra övriga ledamöter 
uppmärksamma på de rika skördar framtiden kan bära i sitt sköte, förutsatt 
att penningresurser sköts till. 

Inspektörerna är därför entusiastiska inför Fries föreslagna 
reseföretag. Mannen karakteriseras i översvallande positiva ordalag och "vi 
kunna derföre af innerligaste öfvertygelse om ämnets vigt och hopp om en 
god framgång tillstyrka hans ansökan om erhållandet af understöd för en 
resa till hafstraktema, hälst de vestra".124 Man kan undra över om inte tron 
på framgång för reseföretaget kanske i lika hög grad byggde på tilltron till 
Fries förmågor som på det kvalificerade antagandet att goda fynd borde 
kunna göras på detta försummade område. Inspektörerna avslutar med att 
poängtera att ämnets omfattning och vikt krävde upprepade 
undersökningar under en serie av år. Men i nuläget, då resurserna var 
begränsade, så nöjde de sig med att föreslå att halva årets reseanslag borde 

121 Bilagor 1835, 29-30. 
122 Ibid., 31. 
123 Ibid., 32. 
124 Ibid., 32 
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gå till Fries.125 Här antyder inspektörerna att Fries resa bör betraktas som 
början på en mer omfattande undersökning. Efter att ha tagit del av de 
zoologiska inspektörernas rekommendationer och efter att 
förvaltningsutskottet tillstyrkt, beviljade Akademien våren 1835 Fries 
tjänstledigt i tre månader. Halva det inrikes reseanslaget på 200 riksdaler 
anslogs till honom. Den andra halvan av reseanslaget, ytterligare 200 
riksdaler, gick till Myrin och hans tidigare nämnda växtgeografiska resa.126 

Myrin dör innan han hinner ge sig av på resan och Fries erhöll då hela 
summan. Oförklarligt nog hade den då sjunkit till 300 riksdaler totalt. 127 

Vid Akademiens första sammankomst för år 1836 läste Fries själv upp 
en berättelse över resan i Bohuslän under sommaren året innan. 
Ledamöterna föreslog sedan att berättelsen p.g.a. sitt intressanta innehåll 
borde införas i den årsberättelse som presenterades vid de årliga 
högtidsdagarna.128 Vad var syftet med resan? Fries skriver: "Egentliga 
anledningen till min åstundan, att sjelf få besöka Bohuslän och dess 
skärgård stod med utvecklingen af det Skandinaviska museum i närmaste 
samband."129 Fries konsterar att den svenska däggdjurs- och 
fågelsamlingen under senare år givits en säker grund att stå på även om 
samlingen ännu inte motsvarade krav som kunde ställas på den. Men i bjärt 
kontrast till detta tillfredsställande läge vad gällde de högre djurklasserna, 
var det illa ställt med resten av zoologin vid Riksmuseet Fisksamlingen var 
inte komplett och de flesta specimen var i dåligt skick, dessutom saknades 
lokalangivelser och det mesta i samlingen var därför näst intill värdelöst. En 
ny fisksamling måste snarast byggas upp. Men än värre var det med 
evertebraterna: "Af lägre Hafsdjur: Crustaceer, Mollusker, och Zoophyter 
m.m. fanns i de äldre samlingarna snart sagt intet inhemskt så att hvarje 
zoolog, som besökte museum kunde tro, att Skandinavien med så 
vidsträckta kuster var alldeles i af saknad af en littoralfauna, ehuru denna 
dock kommer att blifva en af landets skönaste prydnader i zoologiskt 
hänseende."130 

Man kan fundera över vad de citerade raderna säger om Fries 
uppfattning om Riksmuseets vetenskapliga och publika funktioner. Det är 
uppenbart att samlingarna skulle avspegla och representera hela 
Skandinaviens natur med alla dess arter. Hela djurklasser kunde därför inte 
saknas! Det var en nationell angelägenhet att korrigera dessa brister. Det 
var sådana patriotiska och vetenskapliga uppdrag som 
Vetenskapsakademien skulle ansvara för. Om den övriga svenska och 
skandinaviska zoologin i dagsläget var någorlunda väl representerad, så var 
det nu dags att inventera och beskriva de lägre arterna. Man bör komma 
ihåg att en av Fries viktigaste uppgifter som museiman var att finna nya 
arbetsområden och forskningsfält att lägga under sig. Verksamheten på 

125 Ibid., 33. 
126 Protokoll 1835, 30. 
127 Ibid., 1835, 39. 
128 Protokoll 1836, 8-9. 
129 Bilagor 1836, 15 
130 Ibid., 15. 
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Riksmuseet, vars främsta uttryck var dess samlingar, skulle ständigt 
expandera, det var ett ändamål i sig. Att samla, ordna, beskriva och ställa ut 
tillhörde museets viktigaste funktioner och för att kunna lösa dessa 
uppgifter tilldelades inrättningen resurser. Detta arbete fick därför inte 
stagnera. Därför måste det ständigt komma till nya ting vilka kunde ordnas, 
beskrivas och ställas ut. Här låg en viktig anledning till att Fries 
uppmärksammade de bortglömda evertebraterna. Dessa djur utgjorde vid 
den här tiden ett utmärkt nytt och vidlyftigt område för inventering och 
beskrivning. Antagligen skulle evertebraterna kunna hålla de svenska 
zoologerna och intendent Fries själv sysselsatta länge framöver. 

Även vetenskaper som zoologi förefaller inte sällan bedrivas utifrån 
dessa till synes enkla drivkrafter. Ämnets expansion och tillväxt sker inte 
minst genom att fler och fler arter och taxa blir föremål för utredning och 
beskrivning. Och den svenska zoologins expansion förefaller i tiden inte 
minst vara kopplad till Riksmuseets och dess samlingars utvidgande. Visst 
var tillgången på stora serier av specimen och i synnerhet på typexemplar 
en närmast nödvändig förutsättning för att kunna bedriva zoologisk 
forskning. Det gav museiforskaren fördelar gentemot andra forskare. Men 
vid universiteteten i Lund och i Uppsala fanns det förstås också zoologiska 
samlingar av värde. Sven Nilssons samlingar i Lund hade t.ex. ett gott 
renommé. 

Fries och andras pläderande för upprättandet av samlingar av de 
lägre djurklasserna kan också ha att göra med att de vill att Riksmuseet 
bättre skall följa med sin tid och vara komplett och aktuellt i sina 
utställningar. Hans båda kollegor, de zoologiska inspektörerna, Ekström 
och Retzius, hade ju i sitt remissvar till Akademien kritiserat svenskarnas 
efterblivenhet inom denna del av zoologin. Även det argumentet är 
patriotiskt i någon mening. Sveriges anseende som nation torde väl inte stå 
och falla med dess naturalhistorikers rykte, men det linneanska arvet 
förpliktigade. Dåtidens svenska naturalhistoriker tänkte ibland höga tankar 
om sig själva när de jämförde sitt kunnande med utländska kollegors. 
Gunnar Eriksson har gett några tidsbilder som tyder på det. De bygger på 
svenska naturalhistorikers kommentarer över de tyska kollegor man mötte i 
samband med 1828 års tyska naturforskarmöte i Berlin. Eriksson samfattar 
deras omdömen på följande sätt: 

När det inte längre gällde de materiella resurserna eller social aktning utan den 
personliga kapaciteten, reagerade de på annat sätt. Det har tydligt nog 
framkommit i denna framställning, att svenskarna som vetenskapsmän kände sig 
jämbördiga med tyskarna. Man stöter nästan oftare på negativa och nedlåtande 
omdömen än positiva om värdfolkets vetenskapsmän.131 

Som Eriksson betonat, så är det inte bristande kunskaper hos de svenska 
forskarna som är problemet utan snarare bristen på materiella resurser och 
socialt anseende. 

13'Gunnar Eriksson, "Till wetenskapemas ära': Sve nska intr yck från nat urforskarmötet i Betiin 
1828", i Lychnos 1959, 126 . 
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Marinbiologiska praktiker: Från rundresortil! forskningsstationer 

Fries säger sig i sin reseberättelse ha insett att för att kunna åstadkomma 
denna för Riksmuseet viktiga tillökning av samlingarna var "en resa till 
vestra kusten alldeles nödvändig".132 Sedan argumenterar han på ett 
tidtypiskt sätt för varför han själv bör anförtros resan och bygger sina 
resonemang på föreställningen om självsynens betydelse: "förmånen att få 
med egna ögon studera de lägre djuren i naturen och anställa länge 
efterlängtade undersökningar på vissa af de högre, hvars artskillnader ännu 
icke voro nog utredda".133 Tron på betydelsen av autopsi och vikten av att 
kunna observera djuren på plats i deras levande tillstånd för att underlätta 
art bestämmandet framgår tydligt. 

Sedan berättar Fries om att han som sina assistenter i arbetet 
engagerat artisten Wilhelm von Wright, studeranden Högberg och 
inspektorn Anders Retzius vaktmästare, en person som inte ens namnges.134 

Den sistnämnde skulle syssla med konservering av specimen. Det var 
således en hel liten expedition med en tydlig funktionsuppdelning mellan 
deltagarna och med Fries som ledare som avgick till Bohuslän våren 1835. 
Fries ägnar också ett visst utymme åt utrustningen, det gällde främst de nya 
och ändamålsenliga insamlingskärlen för specimen som de medförde. Här 
hade han fått god assistans av professor Åkerman som uppfunnit ett nytt 
slags kopparkärl som enligt Fries närmast revolutionerat 
insamlingsarbetet.135 

Efter dessa inledande kommentarer ägnas resten av reseberättelsen åt 
en kronologiskt disponerad översikt över resans viktigare resultat. Väl 
framme i Bohuslän, i Fiskebäckskils fiskeläge, installerade man sig 
permanent på gården Christineberg i Gullmarsfjorden. Därifrån företogs 
endast smärre exkursioner. Fries valde en stationär forskningsmodell 

[...] i stället för att med hela den vidlyftiga insamlings attiraillien förflytta sig 
från ena fiskläget till det andra. C hristineberg var också i alla afseenden det bäst 
passande ställe för en hufvudstation, då dels dess läge var serdeles gynsamt, och 
vi der ständigt ägde tillgång till alla hjelpredor i och för insamlingarne.136 

Tydligen hade fältarbetet blivit så pass komplicerat och prylbemängt att 
man helst undvek förflyttningar. På platsen för baslägret engagerades scan 
hjälpreda i insamlingsarbetet husvärden Simon Didrickson. Han förmedlade 
en uppmaning till sina omkringboende fiskarkollegor att till expeditionen 
avleverera "alla sällsyntare fiskar".137 Platsen var lyckligt vald av andra 
orsaker, p.g.a. den för svenska vatten höga saliniteten i Gullmarsfjorden 

132 Bilagor 1836, 15. 
133 Ibid., 15. 
134 Om Wilh elm von Wright, se Dal (1996), 160-165, och Gun nar Brus ewitz, "Bröderna von 
Wright och pärtkorgens hemlighet", i Pärtkorgens hemlighet och andra sällsamma berättelser 
(Stockholm, 1997). 
135 BilagorlS36, 15-16. 
136 Ibid., 17. 
137 Ibid., 17. 
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finns där Sveriges rikaste marina fauna. Den aspekten kan möjligen också 
inrymmas i kommentaren om ortens gynnsamma läge. Snart kom den unge 
Didrickson att hantera bottenhåven eller bottenskrapan med stor bravur. 
Fries redogör i detalj för hur detta insamlingsinstrument var konstruerat och 
hur det användes. Det skulle släpas efter en roddbåt och krävde tre mans 
betjäning. Han betonar att i länder som Sverige med dess lilla skillnad mellan 
ebb och flod så var redskapet närmast oumbärligt. När man fått upp skrapan 
så synes den vid första påseendet endast vara fylld av gyttja eller sand. 
Men efter olika silningsoperationer av massan "har man ett härligt 
skådespel att vänta, vattnet står alldeles klart öfver den på bottnen fådda 
gyttjan och deruti rörer sig hundratals Hafsdjur af underliga former och 
gifva en tydlig bild af det förhållande, som äger rum på den annars för våra 
blickar bortglömda Hafsbotten."138 Det är ovanligt att det i detalj redogörs 
för insamlingspraktiker på det här sättet. Det kan tyda på att bruket av 
bottenskrapor var något relativt nytt för svenska naturalhistoriker. Att det 
var en både svårhanterlig och för svenska förhållanden storskalig 
insamlingsteknik som krävde att man organiserade ett litet arbetslag kring 
hanteringen av skrapan framgår också. Han rekommenderar metoden så 
entusiastiskt att man bara därav anar att han kanske argumenterar för en ny 
praktik. 

Intressant är den sista formuleringen om att det man kan se på botten 
av kärlet efter silningen ger en bild av de förhållanden som råder på 
havsbottnen. Den naturalhistoriska blicken var ännu forskarens instrument 
par excellence. Vad bottenskrapan gjorde var att den gav marinbiologen 
ett prov av bottnens djurliv på en plats. Visserligen ett mycket ostrukturerat 
prov där organismerna var sammanfösta huller om buller i slammet men som 
när det väl lämnat det våta elementet och silats ändå öppnade sig för 
tolkning. Den taxonomiske granskaren fick tillträde till en fauna som länge 
dolt sig för hans kategoriserande blick. Naturalhistorikerna kunde med hjälp 
av en innovativ teknik, som krävde nya organisationsformer, utbreda sitt 
herravälde till en helt ny domän, havsbottnen. 

Fries är översvallande i sina kommentarer om den rika skörd av 
smådjur, som "jag på detta sätt upptagit och hemfört." 139 Anmärkningsvärt 
är att hans medarbetare i expeditionen lyser med sin frånvaro, det verkar 
som om det var intendenten själv som på egen hand upptagit dessa 
specimen! I någon mening var det förstås det. Att inte fiskare scan 
Didrickson nämns här är förståeligt, utifrån Fries perspektiv är han bara en 
hantlangare som utförde enkla sysslor som att ro båten och hantera 
skrapan. Det var uppgifter som vem som helst efter någon övning kunde 
utföra. De moment i insamlingsarbetet som krävde verklig vetenskaplig 
kompetens låg på Fries ansvar, dit hörde främst det provisoriska 
artbestämmandet av bottenprovernas innehåll. Dock kan man tycka att det 
är snålt av Fries att inte nämna den förnämlige tecknaren von Wright, 
assistenten Högberg eller den okände konservatorn. Utan deras hjälp med 

138 Ibid., 17. 
139 Ibid., 18. 
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att dokumentera det insamlade och tillverka brukbara specimen ur den 
skörd som krälade runt i bottenproverna torde expeditionen ha blivit 
mindre lyckosam.140 

Fries skriver att tiden inte räckt till för att närmare granska 
samlingarna och att utrymmet i museet i Stockholm inte heller varit stort nog 
att ställa ut fynden. Till de nya fynden hörde t.ex. en tidigare i Norden 
okänd art av sjöstjärna, som nor rmannen Sars senare funnit vid Bergen.141 

Vad gäller fiskspecimen hade man haft stor nytta av expeditionens 
lokalisering till Christi neberg. Där passerade ständigt fiskebåtar och från 
dessa införskaffade Fries tre fjärded elar av de då vid Västkusten kända 
fiskarterna. Dessa lades i sprit eller stoppades upp. Några nya fiskarter 
påträffades även och von Wright avtecknade de fiskarter han hann med, 
hans portfölj av teckningar eller "figurer" förvisades sedan vid 
Akademien.142 Även fåglar insamlades under de kortare dagsturer som 
företogs och omkring 50 fågelspecimen medfördes till Riksmuseet Fries tog 
kontakt med en godsägare von Bildt som bodde i närheten av 
Christineberg. Bildt var en ansedd säljägare och bidrog med flera 
sälspecimen, däribland några som tidigare saknats i den skandinaviska 
däggdjurssamlingen.143 

Fries mena r att sex veckor var alldeles för kort tid för sådana här 
göromål, dubbla tiden hade varit önskvärd. Men penningmedlen räckte inte 
för en längre vistelse, Fries önskade därför få fortsätta sina studier i området 
med Akademiens stöd.144 Hans skildring verkar ha haft avsedd effekt. I 
början av mars 1836 inkommer Fries med en ansökan om resemedel för att 
kunna fortsätta sina bohuslänska undersökningar.145 Detta beviljades, 
intendenten tilldelades större delen av 1836 års resestipendium.146 I 
november 1836 redogör Fries kortfatt at i ett brev till Akademien för vad 
han dittills uträttat under sin vistelse i Christineberg dit han anlänt den 
tredje i samma månad. Didrickson hade samlat på egen hand och man 
började med att gå igenom det materialet. Sedan vidtog skrapningar i vanlig 
ordning.147 

Under samma decennium nyttjade den brittiske zoogeografen och 
molluskkännaren Edward Forbes bottenskrapor i Skottland. När han år 
1850 utvärderade verksamheten två decennier tidigare betonade han att 
det var främst de mdluskarter som var försedda med skal man fick upp med 
skrapan, därfö r var kunskape rna om dessa taxa störst. Andra problem var 
att: 

140 För en jämförelse med brittiska insamlingspraktiker, se Eric L. Mills, "Edward Forbes, John 
Gwyn Jeffreys, and British dredging before the Challenger ex pedition", i Journal of the Society for 
the Bibliography of Natural History 8 (1978), 523-27. 
141 Bilagor 1836, 18. 
142 Ibid., 18. Jmf. Dal (1996), 169-171. 
143 Bilagor 1836, 18-19. 
144 Bilagor 1836, 19. 
145 Bilagor 1836, 63. Se även Protokoll 1836, 35. 
146 Protokoll 1836, 69 . 
147 Bilagor 1836, 121. 
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It was formerly too much the aim of British naturalists and collectors, to 
endeavour to swell the catalogue of British animals, - the former, from a 
mistaken patriotism, the latter not always with such disinterested motives; 
consequently the catalogues of our fauna, especially of the marine mollusca, 
became enriched by numerous species, very doubtful natives of our coasts. Some 
of these did not excite surprise, their true distribution being then unknown; 
others led to hopes of the finding in our sea species of far more southern type 
than real ly inhabit them; and all went to destroy the authority of our lists, and to 
confound the calculations of the investigators of the laws of geographical 
distribution, and of the relations of living animals to fossils.148 

Forbes diskuterar här det dåtida marina specimensamlandets drivkrafter. 
Man kan relat era hans kritik av föregångarn a inom området till konflikten 
mellan artreducerare och artskapare inom naturalhistorien. I detta fall av 
marint artskapande berodde dock inte artskaparnas nytillskott till den 
brittiska faunan på e n tendens att betona nyfunna alsters olikheter med 
andra arter. Av olika orsaker ville de brittiska naturalh istorikerna ändå att 
den brittiska marina molluskfaunan skulle vara så omfattande som möjligt 
Tydligen skulle den också gärna ha en sydlig karaktär. Enligt Forbes 
baserades denna felaktiga uppfattning om molluskfaunan på bristande 
zoogeografiska kunskaper vilka samverkade med en missriktad patriot ism 
och skumma pekuniära motiv hos enstaka samlar e. Lösningen på problemet 
var att en mer vetenskaplig och systematisk insamlingspraktik tillämpades. 
Den skulle baseras på nyvunna zoogeografiska och paleontologiska 
insikter om de generella lagar och principer som bestämde villkoren för den 
brittiska havsfauanan. På ett annat ställe beklagar Forbes återigen att: "The 
dredge, when used, has been almost entirely restricted to the search after 
rare animals, by the more adventurous among zoologists."149 Det är tydligt 
att Forbes vill skilja det vanliga bruket av bottenskrapor från det egna 
mycket mer omfattande forskningsprogrammet. Forbes var mindre 
intresserad av arterna i sig än av vad arternas rumsliga fördelning över 
havsbottnen på olika djup kunde avslöja om de naturliga regioner eller 
djupzoner som de levde i. Han ville också jämföra sin tids marin a fauna med 
paleontologiska fynd för att kunna bidra till att lösa geologiska problem. 

Frågan är om vår svenske marinzoologiske pionjär Fries arbetade 
utifrån liknande bevekel segrunder som Forbes eller om han gjorde sig 
skyldig till allt det som Forbes fördömer. I den retorik som utvecklas i 
ansökningshandlingar o.dyl. finner man mängde r av patriotiska argument 
för den nya marinbiologiska forskningen. Man kan därför frukta att Fries 
var en artskapare som hade ett intresse av att den skandinaviska 
molluskfauanan skulle vara så omfattande som möjligt. Men som svensk 
naturalhistoriker, verksam under en tid då det linneanska arvet ännu var 
levande, var antagligen Fries av födsel och ohejdad vana istället en 
artreducerare. Den svenska och skandinaviska faunan kunde göras 
intressant på andra sätt. Det var säkert mer önskvärt att den skulle uppfattas 
som så avvikande som möjligt, inte minst inför de utländska forskarn a och 

148 Forbes citerad efter Mills, 512. 
149 Forbes citerad efter Mills, 514. 
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samlama. För svenskarna var det ingen poäng med att visa att faunan var 
sydlig och omfattande vad gäller arter, tvärtom var det istället dess 
nordlighet eller arktiska karaktär som gav den dess speciella aura. 

Våren 1837 inkommer Fries igen med en ansökan om medel för en 
resa till Bohuslän. Han slår på stort och ansöker om detta års och de 
kommande två årens inrikes resest ipendium. För att bättr e argumentera för 
sin sak vill Fries för Akademiens prövning framställa "den plan jag föreställt 
mig säkrast leda till ändamålets vinnande".150 Fries försäkrar att nya resor 
till Bohuslän säkert skulle inbringa åtskillig a nya djurarter till den svenska 
faunan: 

[... ] dock fäster jag numera ej endast wigt dervid, utan fast mera vid vinsten af att 
få den mängd, vi redan lärt ytligt känna, tillräckligt undersökta, fullständigt 
beskrifna och deras historia och lefnadssätt genom fullföljda observationer 
utredda. Det vore således egentligen i denna rigtning jag önskade egna min tid 
och ett blifvande vistande uti skärgården. 151 

Man kan här anknyta till Forbes beskrivning av hur äldre marinbiologer 
arbetade. D et rena arts amlandet var inte längre den enda orsaken till resor 
för intendenten, istället vill Fries också grundligare lära känna redan 
bekanta arter. D et antagligen för att kunna skriva rejä la monografier över 
enskilda släkten och arter istället för bara ytliga artlistor. Men sådana 
studier krävde ett nytt sätt att resa och arbeta menade Fries. Det gick inte 
att förverkliga under korta re resor i skär gården, det hade hans resande lärt 
honom. Han skriver: 

Genom repeterade resor fram och åter utkastas penningar onödigtvis, fragter 
fördubblas, observationer afbrytas och flera kunna ej en gång påbörjas; då man 
strax inser omöjligheten af att vin na något resultat på en kortare tid. Detta har 
hos mig stadgat den öfvertygelse, att, om någon större framgång, skall kröna 
företaget, [...] få inrätta resan till Bohuslän under detta och kommande året så, att 
dertill begagnades sista hälften av innevarade år och första hälften af 
nästkommande, för att under denna tid kunna i svite få fullfölja arbetet.152 

Fries kritiserar här det ytliga rundresandet och faster uppmärksamheten på 
den tid som krävdes för att gå igenom och bearbeta samling arna. För att få 
tillräckligt m ycket utrymme för detta ansöker Fries därför inte bara om 
penningmedel utan också om ett års tjänstledighet från intendentskapet. 
Det krävde dock anställandet av en kompetent vikarie och Fries föreslår 
löjtnanten Carl Henrik Boheman på posten. Ett proble m som Fries red an nu 
förutser är att Akademiens reseanslag näppeligen också skulle kunna täcka 
de nödvändiga utgifterna för en ritare och en konservator. Fries undra r 
därför om inte en insamling kunde göras bland "Enskilda Gynnare" och 
skriver att han även sk ulle ansöka om medel från Kongl. Maj:L153 

150 Bilagor 1837,40. 
151 Ibid., 40-41. 
152 Ibid., 41. 
153 Ibid., 1837, 41-43. 
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Herrarna Anders Retzius och Pehr Fredrik Wahlberg, den zoologiska 
inspektionens ledamöter, kommenterar i en remiss F ries ansökan. D e skriver 
att hans studier hade betydelse inte bara för zoologin i allmänhet o ch för 
kännedomen om Sveriges littoralfauna, men också för Riksmuseet. 
Inspektörerna redogör sedan för forskningsläget på området. Vad gäller 
ichtyologin så såg det nu bra ut, goda samlingar hade inkommit på sista 
tiden och man hade börjat publicera beskrivande verk som Sveriges 
Fiskar.154 Men resten av havsfaunan befann sig i ett kaotiskt tillstånd 
menade inspektörerna.155 Fries hade visserligen i Bohuslän insamlat en 
mängd i Sverige förut okända specimen av: 

[...] Crustacéer, Ringmaskar, Sjöstjernor, maneter, coraldjur m.fl. Men det är just 
af dessa rika skördar man hemtat nya anledningar att grundeligt fortsätta 
forskningen på stället under alla årets tider. De fleste af dessa vattendjur äro så 
föränderlige, attjemte det de förvaras conserverade i museum, såsom originaler, 
hvarje art ä fven noga bör studeras i friska tillståndet, och så widt möjeligt är i 
dess lefvande skick, samt de vigtigaste bland dem afrites. Det är först på denna 
väg som de grundeligen kunna bestämmas.156 

Något tidigare hade de n kände brittiske polarresenären John Ross utgjutit 
sig över detta problem: 

An endless variety of the class Acalephae were brought home and lent to the 
Museum, so much contracted by the Spirit, as to render it impossible for Dr. 
Leach to make out their genera. Observations on these animals whilst living 
accompanied by accurate drawings [...] are quite necessary to render the 
preserved specimens of any degree of use, [...].157 

Här möter vi ett nytt argument mot resan som kunskap sform oc h för längre 
faltvistelser på en plats. D e havslevande evertebraterna var organismer som 
drabbades av stora förändringar i utseendet då de förvandlades till 
specimen. Det var alltså betydande skillnader mellan hur de le vande djuren 
såg ut o ch hur de sedan tog sig ut som mer eller mindre usla specimen 
inlagda i sprit. Artkarakteristika framgick inte alltid tydligt på konserverade 
djur. Detta försvårade en korrekt artidentifikation vilken därför helst skulle 
göras på platsen och på levande djur av en taxonomisk expert. Här har vi 
ett inomvetenskapligt argument för etable randet av forskningsstationer på 
"rikhaltiga ställen" för att anspela på Dalmans språkbruk. Intressant är 
också hur inspektörerna ser på de konserverade typexemplaren, här kallade 
"originaler". Typerna bildar visserligen i någon mening utgångspunkten 
för alla senare bestämningar, men dessa typspecimen måste kompletteras 
med studier av arten i levande livet och med teckningar som tagits av dem 

154 Antagligen åsyftas här Bengt Fre drik Frie s, Cari Ulrik Ekström, Carl Jacob Sundeva lls & 
Wilhelm von Wrights Skandinaviens fiskar, målade efter lefvande exemplar och ritade på s ten 
(Stockholm, 1836-57), om detta verk, se Dal (1996), 166-172. 
155 Bilagor 1837, 45-46. 
156 Ibid., 46. 
157 Ross citeiadefter Levere, 58. Angående Cuviers klass A calephae (inrymmer bl.a. manet er), se 
Winsor (1976), kap. 3 och 4. För dagens systematik av dennaklass, se Brusca & Brusca, 211-217. 
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strax efter insamlandet. Teckningarnas dokumentära funktion kan här sägas 
förgripa fotografiets. Goda och säkra artdiagnoser krävde av dessa skäl 
längre studier på plats av ett stör re levande material. Paralleller till det fanns 
inom botaniken där redan linneanerna betonade vikten av att känna en 
växt i alla dess tillstånd för att kunna göra säkra identifikationer. Detta 
krävde då också egentligen längre vistelser på en och samma plats. 

För att ytterligare stärka sin argumentation för Fries hänvi sar Retzius 
och Wahlberg till den forskning som genomförts inom område t av dansken 
Otto Fredrik Müller och norrmannen Michael Sars. Den förre hade to.m. 
gett Danmark ett betydligt försprång framför Sverige på området. De 
fortsätter: "Både Danskar och Norrmän stå härigenom i denna del framom 
oss; Det vore orätt att afunda dem detta, hälst vi utan öfverdri ft kunna säga 
att vi i många andra delar af Naturhistorien äro dem öfverlägsne."158 

Återigen ges patriotiska motiv för evertebratstudierna, som redan välsignats 
med Akademiens stöd, vilket skribenterna påminner om. De zoologiska 
inspektörernas harm över de nordiska grannländernas påstådda 
överlägsenhet är illa dold. Äter bekräftas antagandet om att tidens svenska 
naturalhistoriker hade höga tankar om sig själva. Det var därför än mer 
störande att man i falle t med evertebratema låg efter. Herrar Retzius och 
Wahlbergs tilltro till expeditionsledaren Fries och ritaren von Wrights 
kapacitet var dock enorm. Bara dessa her rar tilldelas resur ser skulle deras 
insatser "ställa alla de andra nordiska Bttoral-faunornes litte ratur långt efter 
den Svenska.159 

I mars 183 7 avhandlades ärendet vid Akademien. Fries föreslagna 
reseföretag ansågs förtjäna allt det stöd Akademien kunde ge. Han 
beviljades tjänstledighet för ett år och tilldelades både 1837 års och 1838 
års resestipendier. En summa på sammanlagt 800 riksdaler gavs Fries med 
förbehållet att han själv bekostade vikariens lön. Vad gäller 1839 års 
resestipendium anså gs det vara för tidigt att komma till ett avgörande.160 

Senare under våren omnämns i protokoll et att en remiss från Kongl. Majt. 
anlänt till Akademien. Fries hade nämligen ansökt om ytterligare 500 
riksdaler av allmänna medel för vart och ett av åren 1837 och 1838. 
Akademien upprepade i sitt remissvar till Kongl. Majt de argument man 
tidigare fört fram för Fries reseföretag. I samband med ärendet hade 
ledamoten Hans Järta lämnat in ett tjugosidigt utlåtande i sake n som faktiskt 
upplästes om man skall tro protokollet! Järta beröms också för sin inlaga 
som bifogades till Akademiens remissvar till Kongl. Majt.161 

I sin uppsats lägger Järta mångordigt ut texten kring ett stort 
övergripande tema: nödvändigheten av ökade allmänna anslag till 
vetenskapernas o ch konsternas befrämjande. Han betonade att i dagsläget 
vann den svenska nationen sin ära genom vetenskaplig och estetisk odling 
och inte på slagfältet. Järta understryker vikten av att stötta unga 
vetenskapsidkare i deras påbörjade forskningar. De medellösa skall inte 

158 Bilagor 1837,47. 
159 Ibid., 47. 
160 Protokoll 1837, 17-18,20-21. 
161 Ibid., 30-31 
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hindras från forskning av brist på pengar och vetenskapligt lagda ynglingar 
skall inte av samma skäl tvingas ge sig in på d agspolitikens stridbara falt 
eller ödsla bort sina dagar med att slita för brödföd an. Lätt kunde då något 
vetenskapligt snille gå förlorat: 

hwilket, om det i tid bemärktes, och uppmuntrades att egna sig åt dem allena, 
skulle förr eller sednare gagna menskligheten och Fäderneslandet, samt, en 
kommande tid upprätthålla anseendet af den Nation, Hwilken ägt Linné och 
ännu äger i spetsen för sina naturforskande Wetenskapsmän hans like i 
widsträckt namnkunnighet."162 

Hur gick det med ansökan till Kongl. maj:t.? I bör jan på juni 1837 inkom 
statsmakternas beslut till Akademien. Fries tilldel ades 1000 riksdaler på två 
år, 500 riksdaler per år för åren 1838 och 1839. Fries ansökte omgående hos 
Akademien om ett förskott på 500 riksdaler, pengarna skulle sedan täckas 
av tillskottet till resemedlen från Kongl. Majt. Akademien biföll detta.163 

Fries fortsatta arbete i Christineberg: Västerhavets zoologiska 
utforskningar 1838 och dess praktiker 

I januari 1838 ansökte Fries hos Akademien om förlängning av sin 
tjänstledighet med två månade r. Han vi lle fortsätta insaml ingarna av alster i 
Bohuslän och behövde i synnerhet mer tid för den tidsödande transporten 
av samlingarna till Stockholm. Den måste gå via vattenvägar och kanaler för 
att inte samlingarna skulle skadas. Frågan remitterades till den zoologiska 
inspektionen, dvs. till herrarna Retzius och Wahlberg. De beviljade förstås 
prompt tjänstledighet.1641 en lång redogörelse ställd till Akademien , där han 
ytterligare argumenterar för förlängd tjänstledighet, redogör Fries för hur 
vinterns arbete i Christineberg avlöpt. Under december månad hade man då 
vädret så tillät bedrivit insamlingar. Dock hade bottenskrapan gått förlorad, 
och den kunde inte ersättas omgående, eftersom den lokale smeden 
saknade nödvändiga råvaror som järn och kol. Incidenten visar att skrapan 
inte var ett mer avancerat redskap än att den kunde tillverkas av lokala 
hantverkare efter Fries instruktioner. Men Fries fann på råd: 

I stället begagnade jag mig af ett serskilt slags nät - efter egen innovation med 
hvilket fångsten någorlunda lyckades så till vida, att jag derigenom erhöll 2ne 
Exemplar af den sköna mollusken Tritonia arbonscens, som erhölls första 
gången förleden vinter, och som då afmålad är presenterad uti Academien. -
Vidare fick jag flera exemplar av en Gobius, som här visserligen är al lmän, men 
som också den ej före fästat min uppmärksamhet för ännu - då jag gjorde den 
upptäckten, att han till dato blifvit sammanblandad med en annan distinct art -
således kommer detta ömma par att erhålla laglig skilsmässa. [Fries 
kursiveringar.]165 

162 Bilagor 1837, 64-65, (i själva verket ett opaginerat tjugosidigt memorial). 
163 Protokoll 1837 , 79-80. 
164 Protokoll 1838, 23, Bilagor 1838. 93. 
165 Bilagor 1838, 70. (Omfattar sex opaginerade sidor). 
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Fries improvise rade fram en ny insamlingsteknik med lyckat resultat och 
nya givande fynd gjordes med hans nät. Den sista formuleringen i citatet är 
anmärkningsvärd för vad den säger om samlandets och klassificeringens 
besvärliga praktik i falt En på orten allmänt förekommande art hade 
intendenten tidigare blandat ihop med en annan art Denna felaktiga 
artbestämning blir av någon anledning nu uppenbar för Fries, antagligen i 
samband med nya fångster av samma naturalster. När Fries erhållit fler 
exemplar av arten så blir dess morfologiska avvikelser mot den nära 
släktingen tydlig och en korrekt bestämning av arten kan göras. Även 
denna lilla episod utgör ett vetenskapligt metodiskt argument för 
omfattande undersökningar på en och samma plats, dvs. på ett vad gällde 
havsdjur artrikt ställe som Christineberg. Argumentet är här att 
museimannen och vetenskapsmannen båda är lika intresserade av 
kvantitativt omfattande samlingar. Taxonomen behövde alltid många 
exemplar av en och samma art för att kunna göra säkra ar tbestämningar och 
museimannen kunde i sin tu r aldrig få för många dubletter för eget bruk o ch 
för byte. En aldrig så effektiv och noggrann resenär däremot kunde inte 
under några månader samla in så stora skördar som en som vistades 
permanent på en artrik plats. Som tidigare framg ått av Fries olika inlagor 
kunde han ju också kombinera mindre utflykter i nejden med att köpa in 
specimen från allmänheten. 

I december att lade sig isen över fjärdarna. Den enda fältaktivitet som 
fortgick obehindrad var jakt och ornitologiska observationer. Vad gäller 
den delen av arbetet hade vintern va rit, 

oskattbar och fournerat oss med högst intressanta saker: Man skulle väl tycka att 
omithologien numera vore här i landet på d en punkt, att dertill ej serdeles stod 
att tilllägga - men så är långt ifrån och jag har samlat i sanning vidlyftiga 
materialier, som skola visa motsatsen, när de en gång, efter hemkomsten hinna att 
redigeras.166 

Därpå följer en kommentar om tillståndet inom ornitologin i landet Nya 
oväntade fynd hade gjorts som i någon mån skulle revidera 
föreställningarna om den svenska fågelfaunans sammansättning. Vad hade 
Fries funnit? Antagligen två för landet nya arter och med stor sa nnolikhet 
även en tredje ny art Två av nytillskotten berodde på att dessa arter 
sammanblandats med andra, den tredje nya arten var en för området mycket 
sällsynt polarfågel som man tydligen misstänkt kunde förekomma i dessa 
trakter, men som tidigare ej skjutits. Polarfågeln var en Larus glacus eller 
Vitvingad trut, idag känd somen sällsynt gäst på Västkusten. 167 Inhöstandet 
av två exemplar av denna trut var dock inte det viktigaste ornitologiska 
resultatet. Återigen följer en plädering för den vetenskapliga betydelsen av 
stora samlingar kombinerade med långa serier av observationer av en och 

166 Ibid., 70. 
167 Jonsson, 274. Arten är enligt Jonsson mycket sällsynt i Sverige men kan förekom ma på 
västkusten under vinterhalvåret. 
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samma grupp av arter. I det här fallet omfattar studien gruppen 
"wattenfoglar", idag möjligen synonymt med sjöfåglar. De nya insikter som 
dessa observationer frambringat rörde fåglarnas olika dräktvariationer 
under året, en essentiell kunskap i samband med artbestämning utifrån 
morfologiska karakteristika. Fries skriver: 

Ämnet är visserligen både gammalt och till en del afhandlat - men vi smickra 
oss med att hafva utfört det i grund och att hafva kommit till helt andra och ofta 
motsatta resultater af de uppgifna och hittills antagna. Men för att kunna på ett 
så verkligen ingripande sätt gå tillväga, som vi gjort, måste man äga och kunna 
begagna de resourcer denna expedition medgifvit. Vår jagtjournal upptager 
redan 500 skott, och då artmängden af foglar, som här förekomma ej är så 
serdeles stort - hvisas deraf, att vi fällt i mängd en och samma, för att kunna 
gifva åt observationerna den utsträckning att sanningen kunnat i det närmaste 
upphinnas.168 

Den vetenskapliga "sanningen" verkar här baseras på en mängd 
fältobservationer av en art kombin erat med en tillgång på ett stort antal 
artspecimen. Förutom att forskningsmetoden bidrog till den ovan antydda 
triumfen inom fågelmorfologins område, så kunde den stora samlingen ha 
andra funktioner. Tillskotten till den svenska fågelsamlingen vid 
Riksmuseet skulle medföra att samlingen äntligen uppnådde Fries mål, 
nämligen att: 

blifva en trogen afbild af vetenskapens ståndpunkt och att på det mäst åskådliga 
sätt kunna documentera h vad vetenskapen utvecklar. I måhn jag närmar mig, 
hoppas jag kunna rättvisa benämningen Riksmuseum; och lemna en vetenskaplig 
behållning, som må åtminstone motsvara de derpå nedlagda betydliga 
omkostnader. [Fries understrykning.]169 

Man kan här ställa sig frågan om Fries tänkte sig att man faktiskt skulle 
kunna nå fram til l en bestående "vetenskaplig sanning" om den svenska 
fågelfaunans omfattning? En sanning som samlingen på Riksmuseet skulle 
återge med sina väl konserverade och naturtroget uppstoppade 
fågelspecimen? För en icke-vetenskaplig publik var samlingens uppgift 
kanske främst att stärka stoltheten över den egna nationens rikedom på 
naturalster. Den skandinaviska fågelsamlingen skulle då g e en överskådlig 
bild över den svenska och skandinaviska fågelfaunan. Den skulle således 
innehålla alla vid tiden kända represe ntanter för den svenska fågelfaunan. 
En sådan samling ger endast en illusorisk bild av den nationella 
fågelfaunan. Det är bara i museisamli ngen som alla arter samtidigt kan vara 
samlade i ett rum, så att säga symboliskt placerade i en och samma virtuella 
biotop. Den gängse dåtida naturalhistoriska museipedagogiken framställde 
nämligen floror och faunor som avgränsade och överblickbara, som om de 
vore givna av naturen själv. Allt det svåra bestämningsarbete och 
zoogeografiska resonerande som på ett avgörande sätt formade samlingen 

168 Bilagor 1838, 70. 
169 Ibid., 70. 

-244-



VI. Zoologiskt resande i Akademiens regi 1820-40 

förblev dolt för publiken. Bara slutresultatet syntes och faunan framstod 
därför för publiken som avslutad, fullständig och självklar. 

Delvis annorlunda var det om samlingen skulle betraktas som en 
referenssamling, en reservoar fylld med typexemplar för de ornitologer som 
arbetade på den svenska ornitologins utforskning. Självklart måste deras 
arbete så småningom leda till stör re eller mindre refo rmer inom taxonomi n 
vilket kunde innebära at t arter fördes över till andra släkten, att nya släkten 
uppstod och att nya arter identifierades. Allt detta innebar att samlingarna 
tid efter annan måste ordnas om för att adekvat kunna återspegla 
vetenskapens nya ståndpunkter. Ett annat problem var förstås att 
fågelfaunan i sig var underkast ad betydande förändringar, arter emigrerade, 
immigrerade "blåste hit" och dog ut. Detta gjorde frågan om den svenska 
fågelfaunans omfattning omöjlig att besvara annat än högst temporärt. Inte 
minst väsentligt var förstås också hur begreppet sve nsk fågelart definerades. 
I Sverige häckar i dagsläget ett antal av omkring 245 arter.170 Men detta var 
ett mindre problem vad gäller artfattiga gruppe r som fåglarna . Där kunde 
den vetenskapliga samlingen och den publika ändå vara en och densamma 
och ställas ut i sin helhet utan stö rre problem. Betydligt besvärligare var det 
med evertebraterna, som omfattade oändligt många fler arter, varav dock 
många på Fries tid ännu var okända. 

Hur många fåglar hade då expeditionen inbringat? Jo hela 240 
specimen hade preparerats för Riksmuseets räknin g, vilka antingen kunde 
infogas i fågelsamlingen eller nyttjas som dubletter för byte. Fyrahundra till 
femhundra fiskspecimen hade samlats in, däribl and många dubletter. De 
flesta nyheterna torde dock kunna förväntas vad gäller de lägre djuren, 
menade Fries. Brist på tid o ch avsaknaden av både referenslitteratur och 
tillgång till jämförelsematerial i form av samlingar hade förhindrat 
utvärderingen av dittills insamlade specimen. Men Fries kunde redan 
optimistisk konstatera: "Hvad jag emellertid om vår skörd af de ssa djur kan 
med tillförsigt säga, är att den skall bringa den Skandinaviska Samlingen på 
Museum i jemvigt med de övriga."171 Alltså skulle man nu kunna åtgärda 
bristerna i den skandinaviska evertebratsamlingen, vilken så länge 
betraktats som en skamfläck på Riksmuseet. Det var ju av denna orsak som 
Fries mångåriga expeditionsprojekt några år tidi gare drogs igång. Skälet til l 
att Fries kunde lämna dessa preliminära besked om samlingamas innehåll 
var att han redan i falt börjat bearbeta dem. Han och medarbetarna 
katalogiserade och packade in de gjorda fynden och Fries utlovade en 
preliminär förteckning över samlingarna med nästa brev till Akademien. 
Viktiga nya framsteg hade även gjorts inom konserverandets svåra prakti k. 
Fries skriver: 

Hvad jag ändå tror mig böra på förhand nämna, är att alla dessa samlingar af 
små och gélé-artade djur har d et lyckats mig conservera på et t sådant sätt, att d e 
temligt troget (på färgen när) å tergifva sitt utseende som lefvandes - en af de 
svåraste uppgifter - ja, i någon af de aldra svåraste (medusa) har jag i konsten 

170 Nationalencyklopedin, vol. 17 (Höganäs, 1995), 505. 
171 Bilagor 1838, 70. 
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kommit så långt med, att man svårligen skall kunna skilja dem från de lefvande. 
Att denna biomständighet måste åt insamlingen gifva ett högre värde, blir väl 
ingen disput underkastad.172 

Fries hade tydligen lyckats med att konservera de notoriskt svårhanterade 
maneterna eller "medusa", som han kallar dem med den vetenskapliga 
termen. Möjligen kunde han genom detta höjande av kvaliteten på 
samlingarna paradoxalt nog bidra till att göra fältstudierna mindre 
nödvändiga för framtidens evertebratforskare! Den lyckade 
konserveringen, som påstås medföra att djuren, förutom vad gäller färgerna, 
väl återgav det levande utseendet, kunde få sådana följder. Ett av de 
zoologiska inspektörernas argument fö r 1837 års expedition var ju deras 
övertygelse om omöjligheten av att bedriva evertebratforskning endast 
utifrån perparererade specimen, denna forskning krävde därför resor o ch 
fältvistelser.173 

I maj 1 838 anlände ett nytt brev till Akademien från Fries. Våren 
hade varit kall och sen, vilket slagit ned modet på den "infrusna C olonien" 
i Christineberg. De gjorda samlingarna kunde visserligen ha varit större men 
Fries och hans mannar hade ändå gjo rt sitt ytter sta för att få saker uträttade 
trots vinterförhållandena. Man hade precis återvänt från en åtta dagars 
expedition till Väderöarna, en fard under vilken man slitit hund p.g.a. uselt 
väder o ch primitiva boendeförhållanden. Det som insamlats under denna 
resa var av den orsaken aningen dyrköpt men också så pass intressant att 
Fries förklarar sig vara villig att undergå lidandena en gång till om det skulle 
vara nödvändigt. Han är exalterad över fyndet av en fiskart "S copelus 
borealis, som jag aldrig vågat hoppas få se - efter denna blott två gånger 
förr är sedd vid Skandinaviens kust".174 Av "smådjuren", antagligen menar 
han evertebraterna, hade omkring tio för expeditionen nya arter insam lats. 
Vad gäller fåglarna erhölls nu ett andra exemplar av Sula bassana eller 
havssulan. Fries skriver att han längtar efter att få börja granska skörden 
som nu låg instoppad i vad han kal lar för "resemagasinet".175 

Fries redogör också för det praktiska insamlingsar betet under resan 
och för hur man rustade sig: 

För expeditionen fick jag af en här i granskapet boende vän låna en liten däckad 
båt med cajuta derpå inskeppade vi oss med hela insamlings attiraillen - kök och 
proviant — ägaren till båten och vår vän gjorde sällskap och biträde oss på allt sätt 
- hvarförutom 3ne fiskare lejdes som besättning och hantlangare - af dessa i 
smått praktiserade företag har jag emellertid lärt mig huru e n i större skala skulle 

172 Ibid., 70. Ang termen "medusa", se Henderson's Dictionary, uppslagsordet medusa eller 
"Jellyfish", dvs. på svenska manet, 335. 
173 Bilagor 1837, 46. 
174 Bilagor 1838, 141. 
175 Bilagor 1838, 141. Jag har ingen aning om vad Fri es åsyftar med denna märkliga betec kning 
"resemagasinet". Är det en låda eller något liknande för fältmässig förvaring av icke genomgångna 
samlingar av naturalier? Eller är det helt enkel t en av värden Didricksons bod ar som förärats de tta 
epitet? Om havssulan (Sida bassana), se Jonsson, 52. 

-246-



VI. Zoologiskt resande i Akademiens regi 1820-40 

verkställas och huru mycket en sådan skulle kunna väl organiserad uträtta! Men 
härom i framtiden.176 

Många av de praktiker för insamling och organisering som Fries p rövade p å 
Västkusten påminner om dagens pilotstudier. Det verkar som om Fries är 
övertygad om att han utvecklat en väl fungerande expeditionsmodell för 
framtida och möjligen mer storskaliga marinbiologiska rese- och 
insamlingsprojekt. Mindre sjöresor med en liten flytande forskningsstation i 
form av en väl rustad båt kompletterade den provisoriska station han 
inrättat i Christineberg. Hans kommentar är helt i den apodemiska 
traditionens anda. Resandets många intrikata praktiker lär man sig bäst i fält 
genom att praktis kt pröva olika resemodeller. Påtaglig är den specialisering 
och hierakiska organisationsform som även antyds i citatet ovan. Den 
vetenskaplige och samtidigt logistiske ledaren var zoologie intendenten 
Fries. Kaptenen på båten och den lejda besättningen var hantla ngare som 
torde ha hanterat all logistik, medan Fries fick hjälp med det vetenskapliga 
arbetet, främst då den vetenskapliga dokumentationen, av Wilhelm von 
Wright. Detta är faktiskt en organisationsform som kommer att bli vanlig 
inom svenskt vetenskapligt resande i framtiden, precis som Fries hoppas. 177 

Fries avslutar sitt brev till Akademien med en liten betraktelse över den 
franska expedition som vid samma tid skulle besöka Skandinavien. Han 
syftar på Recherche-expeditionen som under åren 18 38 till 1840 rörde sig i 
nordliga och arktiska farvatten.178 Fries skriver om denna händelse: 

Jag ser häruti ett tidens tecken. Norden med sina naturprodukter kan ej längre 
ligga i träda; hade vi som ligga saken närmare, ej innom oss nog drift att härtill 
bidraga, och ej förut sjelfva kommit till öfvertygelse om nödvändigheten, hade 
denna mycket blifvit ett dråpslag - men nu får den passera, ehuru något 
förudmjukande. Jag önskar emellertid sällskapet mycken lycka. Men kan ej 
neka, att jag med händer och fötter måste arbeta för att ett annat år få 
experimentera något i samma väg om herr Baronen gifver mig sitt goda 
handtag,179 

Fries är således inte helt tillfreds med fransmänne ns besök. Den nordiska 
naturalhistorien bör utforskas av nordbor och förstås helst av svenskar! Det 
var tur att svenskarna redan hade gjort betydande insatser på området så 
man slapp skämm as! Sedan återkommer Fries till den mer storskaliga eg na 
expedition han tidigare i brevet något funderat kring. Hans tanke tycks 
vara att om fransmännen kan genomföra något sådant, så kan nog 
svenskarna också, bara Akademien genom den inflytelserike baron 
Berzelius försorg kunde förmås att verka för saken. 

176 Bilagor 1838, 141-142. 
177 För en jämförelse med brittiska insamlingspraktiker, se Mills, 523-27. 
178 Korta öve rsikter över expeditio nen ger liljequist, 18-21, och Thor-Bjöm Arlov i Svalbards 
historié 1596-1996 (Oslo, 1996), 169-173. Mer ingåen de uppgifter ger Einar-Arne Drive nes, "L a 
Recherche- forskningsekspedisjonen Fra nkrike glemte", i Historisk Tidsskrift (Oslo) 1 (1992), odi 
Kristian Nissen, ''Recherche-ekspedisjonen: Et hundreårsminne'', i Norsk Geografisk Tidsskrift 8: S 
6 (1941) 
ll9Bilagor 1838, 142. 
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Sammanfattning 

Detta kapitel redogör för det zoologiska resandet i Akademiens regi under 
de två första decennierna efter instiftandet av det inrikes resestipendiet år 
1820. Inledningsvis tecknas kunskapsläget inom zoologin. I synnerhet 
evertebratforskningen var aktuell under 1820-talet efter det att Georges 
Cuvier och hans kollegor utarbetat en ny systematik utgående från form 
och funktion. Zoologin som disciplin fick därigenom en högre status inom 
det naturalhistoriska forskningsområdet och botanikernas hegemoni inom 
svensk naturalhistoria utmanas för första gången på allvar. 

1820- och 1830-talen var också en uppbyggnadsperiod för 
Naturhistoriska Riksmuseets samlingar. Ett av de billigaste sätten att erhålla 
zoologiska specimen på var genom resor och av den anledningen var 
museiintendenterna intresserade av att kontrollera resandet i Akademiens 
regi. Det skulle enligt dem vara samlingamas behov som främst skulle 
bestämma resandets inriktning. Riksmuseets zoologiska intendenter under 
perioden, Johan Wilhelm D alman, Sven Nilsson och Bengt Fredrik Fries är 
alla viktiga gestalter i den här historien , och som bifigurer skymta r också 
Akademiens zoologiska inspektorer. 

Det var främst svenska och skandinaviska natu ralier som eftersöktes 
av intendenterna vid Riksmuseet Tillgången till kompletta och centralt 
placerade samlingarvid ett nationellt museum och forskningscentrum var av 
avgörande betydelse. Zoologiska specimen var svåra att införskaffa och 
konservera och tog stora utrymmen i anspråk jämfört med botaniska 
specimen. Zoologin utgör därför ett bra exempel på en av tidens s.k. 
museivetenskaper i Pickstones mening. Inriktningen på skandinaviskt 
material kan förstås utifrån andra orsaker Man kan också skönja en 
patriotisk hållning h os intendenterna i deras argume nterande för resandet i 
Skandinavien; ett svenskt museum skulle ha fullständiga svenska och helst 
också skandinaviska samlingar. Naturhistoriska Riksmuseet var den arena 
där landets naturliga rikedomar och de inhemska vetenskapsidkarnas 
excellens kunde visas upp både för den svenska allmänheten och för 
utlänningar. 

Det var två regioner i Skandinavien som främst lockade de resande 
zoologerna. Den ena var "Västerhavet" vilket inbegrep både Bohuslän och 
den norska atlantkusten och den andra var norr a Sverige. I Norrla nd o ch 
Lappland var det de nordliga exoterna inom djurvärlden som intresserade 
resenärerna men redan en bit in på 1830-talet nyttjades de nordliga 
naturalierna mest som bytesobjekt vid med kontakter med utrländska 
museer. Annat var det med Västerhavets marinbiolog iska naturalster och då 
inte minst med de för forskningen högaktuella och intrikata evertebra terna. 
Gabriel Marklins resa i Norge under 1820-talet och i synnerhet Bengt 
Fredrik Fries långa vistelser i Bohuslän under 1830-talet gav betydande 
svenska bidrag till denna expanderande forskningsgren inom zoolog in. 

Bengt Fredrik Fries, som under 1830-talet var zoologie intendent v id 
Riksmuseet, var en exceptionell forskare. Han var sam tidigt både en duglig 
adminstratör och museiman och en innovativ fåltforskare. Under sina 
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nydanande marinbiologiska forskningar på Västkusten prövade han för 
Sverige nya former för kunskapsinsamlande i fält med vida implikationer. 
Han bedrev där forskning under expeditionsliknande former med en tydlig 
specialisering mellan hantlangare och forskare. Det kan ses som ett första 
steg inom marinbiologins utveckling mot något mer avancerat och 
administrativt svårhanterligt, en kunskapsform med vissa drag av "big 
sience". Hans försök att etablera Christineberg i Gullmarsfjorden som en 
provisorisk forskningsstation för åretruntforskning och hans funderingar på 
att utrusta mindre fartyg som ambulerande forskningsstationer pekar ocks å 
mot det som komma skulle längre fram senare und er århundradet. 

Medan botaniken vid samma tid ännu dominerades av unga 
ensamresenärer som gjorde vidlyftiga rundresor verka r zoologins fältarbete 
han utvecklats åt ett annat håll. Zoologiska specimen var svårare att 
hantera och konservera än de botaniska och tog betydligt större plats än ett 
aldrig så välfyllt herbarium. Skulle naturalstren dessutom tas på havets 
botten krävdes en "insamlingsapparat" som både var mer storskaligt 
organiserad och mer specialiserad än den botaniske ensamres enärens. 
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VII. Sammanfattning: Platsens blick: 
Vetenskapsakademien och den naturalhlstoriska 
resan 1790-1840 

Syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan resan 
som kunskapsform och några naturalhistoriska teoribildningar. Intresset 
riktas också mot den metodik naturalhistorikerna tillämpade i fält för att l ösa 
de praktiska proble m som kan förknippas med rörelse i rummet En annan 
fråga är den om huruvida denna metodik var universellt tillä mpbar eller om 
lokala förhållanden kunde påverka fältarbetets utformning. Slutligen 
undersöks de effekter allt detta kunde ha för det naturalhistoriska resandets 
organisationsformer. Utgångspunkten har främst var it vetenskapshistorisk 
och inriktad på skärningspunkten mellan teori och praktik. Intresset för 
resandet som historisk fenomen har tilltagit under de senaste två 
decennierna men det är ett ännu tämligen outforskat fält. De flesta bidragen 
har hittillls kommit från discipliner som litteraturvetenskap och 
konstvetenskap. En god överblick över de litteraturvetenskapliga bidragen 
ger Peter J. Brenner i Der Reisebericht in der deutschen Literatur: Ein 
Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte (1990). 
medan Barbara M. Staffords Voyage into Substance: Art, Sc ience, Nature, 
and the Illustrated Travel Account. 1760-1840 (1984) är ett betydelsefullt 
konstvetenskapligt pionjärarbete på området. Två arbeten jag haft stor 
glädje av i mina försök att inringa naturalhistorien som forskningsområde 
och praktik är de båda engelska antologierna Cultures of Natural History 
(1996) och Visions of Empire: Voyages, Botany and Representations of 
Nature (1996). För att förstå resan som kunskapsform i ett längre 
tidsperspektiv har den österrikiske sociologen Justin Stagls A History of 
Curiosity: The Theory of Travel 1550-1800(1995) varit inspirerande. 

I kapitel I jämförs två naturalhistoriska varianter på resandet, ett 
linneanskt resande med anor från mitten på 1700-talet ställs mot ett 
humboldtianskt resande som etableras vid sekelskiftet 1800. Jag visar att de 
linneanska och humboldtianska resenä rerna föreföll att se olika saker i falt. 
Linneanen såg enstaka objekt som representerade nya arter, medan 
humboldtianen inte bar a såg nya arter utan också helheter i form av platser . 
Linneanen såg enbart tingen i rummet medan humboldtianen också såg 
rummet där tingen fanns. Rummet eller platsen blev till ett nytt studieobjekt 
och man började intressera sig för förhållandena mellan t ing och fenomen i 
ett bestämt rum. Platsen blev till ett objekt att undersöka av högre dignitet 
än de enskilda naturobjekten och platsens förhållanden antogs också 
kunna förklara tingens speciella karaktärer. Det är det som egentligen avses 
med "platsens blick." Naturalhistorikerna får alltså en ny förståelse för de 
rumsliga förhållandenas betydelse vid sekelskiftet 1800. 

Begreppet kunskapsform definieras sedan som en metod för 
skapande av ny vetenskaplig kunskap. Avhandlingen handlar i första hand 
om de föreställningar som funnits kring resan som kunskap sform vid Kongl. 
Vetenskapsakademien under perioden 1790-40. Jag rör mig därför mest på 
policynivån även om ett antal utvalda reseföretag får illustrera e pokens 
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skiftande föreställningar om resandet. Valet av undersökningsperiod 
motiveras utifrån att perioden i liten utsträckni ng studerats tidigare trots att 
den enligt min mening rymmer intressanta drag. Jag mena r även att man bör 
undersöka de principer som naturalhistoriska alster en gång insamlats 
utifrån då samlingarnas typexemplar än idag studeras av taxonomer. Det 
rum som avhandlingens resenärer rör sig i är med få undantag Sverige och 
Skandinavien. I synnerhet norra och västra Sverige är föremål för både 
Akademiens och resenärernas intres se. I kapitel I diskuteras också de olika 
praktiker - materiella, sociala, litterära, fysiska och reproduktiva - som 
täcker naturalhistorien som verksamhetsfält. Avhandlingen handlar inte 
minst om föreställningar om praktiker, där resan som kunskapsform kan 
förstås utifrån en analys av hur de ssa praktiker kommer till utryck i ett 
reseföretag. 

Begreppet resa definieras som en strukturerad och systematisk 
rörelse i rummet och tiden som genomförs i ett speciellt syfte. Jag diskuterar 
också vad det egentligen är för någonting som naturalhistorikerna 
undersöker under sina resor. Det är för det första undersökningsområden i 
mer metaforisk mening, i form av botaniska artkomplex som t.ex. fjällväxter. 
Andra områden som undersöks är politiskt-administrativt bestämda 
geografiska rum som Lappland, men också mer "naturligt" avgränsade rum, 
vad vi idag kan beteckna som växtgeografiska zoner. Slutligen 
identifierades de naturalhistoriska objekt och fenomen som fanns i rummen, 
objekten kunde antingen uppfattas som enskilda objekt, t. ex. som 
representanter för arten linnea borealis eller som aggregat av objekt i form 
av lokala vegetationstyper. 

Föreställningar om resandets teori och metod diskuterades på 
kontinenten i den apodemiska traditionen. Avhandlingens kapitel II tecknar 
därför innehållet i denna tradition och avsnittet ger en viktig idéhistorisk 
bakgrund till den kommande debatten vid Vetenskapsakademien om det 
vetenskapliga resandets teori och praktik. Avsnittet ger en historisk 
överblick över det centrala i avhandlingens problematik såsom den har 
diskuterats i en speciell peda gogisk handboksgenre. Apodemikens syfte var 
att lösa de problem som förknippades med den protestantiska adelns 
bildningsresor i den katolska södern och genren utvecklades i de 
nordeuropeiska länderna med en början i slutet av 1500-talet. Kritiker mot 
resan som kunskapsform hävdade att resenärer ofta kom hem helt 
fördärvade och lika okunniga som de var innan de reste ut. Lösningen på 
dilemmat var att metodisera och systematisera resandet, att göra det till en 
metod både för kunskapsinhämtning och för moralisk tukt. Resenärens 
blick måste styras mot det intressanta ute i världen vilket löstes genom att 
man i de apodemiska verken kategoriserade allt som kunde tänkas möta den 
resande. De apodemiska verken gav därför resenären konceptuella verktyg 
för att kunna ordna världen. Resenärens främsta instrument var alltså ögat. 
Ett på förhand strukturerat seende var förutsättningen för att 
kunskapsresenären skulle kunna uppfatta vad det var som var viktigt och 
nytt på en plats. Synintry cken var en form av sinneserfarenheter som efter 
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prövning av omdömet gav upphov till nya och pålitliga kunskaper hos 
individen. Att fara gav därför erfarenheter. 

I kapitel III diskuteras begreppet naturalhistoria såsom det 
uppfattades kring sekelskiftet 1800. Man kan förstå tidens naturalhistoria 
som en mångfald av forskningstraditioner med ett gemensamt studieobjekt, 
de naturalier som fanns i nature ns tre riken . I samband med det nämns de 
naturalhistoriska vetenskapstyper som vetenskapshistorikern John 
Pickstone identifierat. Väl etablerad i landet var den privatlärdes 
vetenskapstyp med ett klientförhållande mellan den oprofessionelle 
samlaren och den professionelle beställaren. Men vid denna tid utvecklades 
också en ny analytisk/museologisk kunskapstyp som bedrevs av 
professionella resenärer som inte endast samlade förhandsbeställda o bjekt 
utan också undersökte mer intriktata företeelser som rumsliga förhållanden. 

Resten av kapitlet analyserar några olika organisationsformer eller 
modeller för naturalhistorisk kunskapsinsamling vilka diskuterades vid 
Vetenskapsakademien kring år 1800. Ledamoten Gustaf von Paykulls 
korrespondentmodell prövades i lappmarken med blandad framgång. Hans 
propagerande för modellen kritiserar resan som kunskapsform. Resandet var 
dyrt och farligt men det största problemet var "stråkproblematiken", att 
resan genom sin rörelse i tid och rum medförde en slumpmässighet vid 
insamlandet av fakta och specimen. För att kunna samla det intressanta på 
en ort krävdes lokalkännedom, det hade den på orten boende 
amatörsamlaren eller korrespondenten. Detta kan förstås som kritik mot den 
apodemiska föreställningen om att resan som kunskapsinhämtande metod 
var universellt tillämpbar. Kunskaper om lokala förhållanden var 
nödvändiga menade korrespondentmodellens förespråkare. Realiserandet 
av modellen visade ändå på d ess brister åtminstone i det här undersökta 
fallet Korrespondenterna, de båda prästmännen Erik Grape och Matthias 
Kohlström, hade inte tillrä ckliga insikter i naturalhistorien och dess praktiker 
för att kunna genomföra sitt fältarbete på ett adekvat sätt. 

Akademiledamoten Olof Swartz propagerade istället samtidigt för 
resan som kunskapsform. Swartz visar sig också vara medveten om 
resandets metodiska problem och han ger förslag på hur de lämpligen bör 
lösas. Han pläderar för ett inrikes naturalhistoriskt resande vilket 
Akademien borde stödja finansiellt och då i synnerhet ett resande med 
nordlig inrikt ning. Swartz betonar att resenärerna skall vara professionella 
naturalhistoriker vilka desutom måste vara försedda med instruktioner. 
Swartz resemodell och Paykulls korrespondentmodell relater as också till de 
utilistiska och patriotiska "forskningsprogram" som vetenskapshistorikern 
Sven Widmalm identifierat vid Akademien under epoken. Båda ledamöterna 
var överens om syftet med samlandet och den nordliga geografiska 
inriktningen på arbetet men de förspråkade helt olika metoder. 

I kapitel IV undersöks förhållandet mellan resand et som verksamhet 
och epokens naturalhistoriska teoribildningar. Avsnittet är en längre 
fallstudie över Göran Wahlenbergs resor med Akademiens stöd under åren 
1800-1810. Han erhöll en g edigen skolning i den linneanska artcentre rade 
botaniska traditionen med dess exkursionskultur. Men som ett resultat a v 
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de insikter Wahlenberg fick under sitt resande i landets fjällregioner 
etablerar han omkring år 1810 den nya botaniska subdisciplinen 
växtgeografi i landet. Denna disciplin krävde resor för att kunna bli till då 
den byggde på observationer av växternas rumsliga förhållanden till 
varandra och på mätningar av andra rumsligt specifika fenomen som 
temperaturer. Wahlenberg intresserade sig för allehanda platsbundna 
fenomen i botaniken och såg komplexa och sammansatta aggregat av 
växter som studieobjektet där linneanen bara hade urskiljt enskilda arter. 
För att pröva tillförlitligheten i tanken att Wahlenbergs synsätt var 
nyskapande jämförs det med det begränsade förklaringsvärde som 
linneanerna ibland tilldelade platsens förhållanden. Den samtida tyske 
kollegan Alexander von Humboldts växtgeografiska forskningsprogram 
beskrivs även för jämförelsens skull. Båda herrarna bröt med det linneanska 
intresset för de universellt unika objekten på en plats och faste istället 
blicken på den typiska arten på en plats. Den sågs som en indikatorart, som 
för den erfarne, dvs. för just den bereste naturalhistorikern, avslöjade fakta 
om platsens förhållanden. Där linneanen sökte efter nya arters unika 
morfologiska karakteristika sökte istället växtgeografen efter vegetationens 
morfologiska karakteristika. Det är det som för mig är "Platsens blick". 

Resultatet av sitt mångåriga arbete över de lapska vegetationerna 
presenterade Wahlenberg i sin Flora Lapponica. Florans växtgeografi ska 
inledning redogör bl.a för resandet till området, detta säkert utifrån en 
medvetenhet om "stråkproblematiken". Sedan följer en indelning av 
Lappland i växtgeografi ska regioner och indikatorarter angavs. Klimatet 
och i synnerhet luft- och jordtemperaturerna relaterades till de lapska 
vegetationernas karaktärer. Wahlenberg menade att medeltemperaturen mitt 
på dagen borde jämföras på olika orter om man ville förstå klimatets 
inverkan på växtligheten. Jordtemperaturen var det som ytterst bestämde 
vegetationens och det organiska livets gränser. D et som var mest intressant 
för forskaren att bestämma var emellertid den temperatur som krävdes för att 
frambringa en viss vegetation. Det betydde också att förekomsten av björk 
på en plats direkt indikerade platsens klimat; här understödde 
växtgeografiska och klimatologiska insikter varandra. 

Kapitel V analyserar Akademiens botaniska resande under åren 
1820-40. Olof Swartz propagerande för resan som kunskapsform bidrog 
säkert till inrättandet av det inhemska resestipendiet vid 
Vetenskapsakademien när stadgarna reviderades år 1820. Hans stöd till 
nydanade resenärer som Göran Wahlenberg under 1810-talet torde också 
ha berett vägen för stipendiet. Patriotisk och utilistisk argumentation för det 
inrikes resandet kombinerat med konkreta resultat från resor gav den 
naturalhistoriska resan ny status vid Akademie n. Wahlenbergs växtgeografi 
inspirerade också de akademiresenärer som under perioden botaniskt 
inventerade Sverige och Norge. Lars Levi Laestadius egen version av 
växtgeografin kan förstås som en mer utilistisk tillämpning av mentorn 
Wahlenbergs botaniska specialitet. Laestadius var en ivrig förkämpe för 
nyodlande i norr o ch menade att växtgeografin var den vetenskap scan 
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identifierade de många lokala växtförhållanden som bestämde en orts 
förutsättningar för odling. 

Det fanns dock en medvetenhet om att resan som kunskapsform 
hade sina brister, dit hörde den för växtgeografen irriterande 
"stråkproblematiken". Lösningen på dilemmat var enkel; ständigt nya och 
bättre genomförda resor vilka täckte in allt fler delar av riket. Inventeringen 
måste fortsätta tills dess att hela nationens territorium var beskrivet. Därefter 
kunde jämförelser göras mellan olika svenska vegetationer och då vilade 
växtgeografin på en säker vetenskaplig grund. Beskrivningarna av 
nationens växtliv bidrog också till att skapa de vedertagna bilderna av de 
svenska naturlandskapen. Det naturalhistoriska museet var platsen där den 
nationella naturen återgavs i form av samlingar och utställningar som 
fångade de specifikt svenska naturtyperna. När museet väl erhållit 
kompletta samlingar av allt svenskt kunde mer exotiska inslag i den 
inhemska floran ändå behålla sit t värde, de hade ett värde som bytesobjekt i 
affärerna med utrikes museer och naturaliehandlare. 

Kapitel VI handlar om den zoologiska resan som kunskapsform 
under åren 182 0-1840. Först tecknas kunskapsläget inom zo ologin under 
perioden. I synnerhet evertebratforskningen var aktuell under 1820-talet 
efter det att djuranatomen Georges Cuvier utarbetat en ny systematik 
utgående från djurens form och funktion. Zoologin som disciplin fick 
därigenom en högre status inom det naturalhistoriska forskningsområdet. 
Kapitlets huvudpersoner är Riksmuseets zoologiska intendenter, Johan 
Wilhelm Dalman och Bengt Fredrik Fries, dessa herrar formulerar 
Akademiens zoologiska resepolicy. 1820- och 1830-talen var en också 
uppbyggnadsperiod för Riksmuseets zoologiska samlingar. Det var i första 
hand svenska och skandinaviska naturalier som eftersöktes av de 
zoologiska intendenterna. Ett av de bästa o ch billigaste sätten för att få 
specimen till samlingarna var resor, det blev därför samlingarnas behov som 
bestämde resandets geografiska inriktning. Två regioner lockade de resande 
zoologerna, dels "Västerhavet" vilket inbegrep Bohuslän och den norska 
atlantkusten, dels Norrland och Lappland. Tillgång till fullständiga 
samlingar placerade vid ett nationellt forskningscentrum var av stor 
betydelse för zoologin som vetenskap. Zoologiska specimen var svåra att 
införskaffa och konservera och tog stort utrymme i anspråk . Zoologin är 
därför ett bra exempel på en av tidens s.k. museivetenskaper i den brittiske 
vetenskapshistorikern John Pickstones mening. Riksmuseet var ocks å den 
arena där landets naturliga zoologiska rikedomar och de inhemska 
vetenskapsidkarnas excellens kunde visas upp för allmänheten. 

Gabriel Marklins marinbiologiska resor i Norge i början på 1 820-talet 
problematiserar på nytt det naturalhistoriska resandets anspr åk på att vara 
en universell metod. Både Dalman och Marklin understryker det 
nödvändiga i att resenären tillägnade sig lokal naturalhistorisk kunskap. De 
skulle båda kunna instämma i den franske vetenskapssociologen Bruno 
Latours påstående om att resan gör lokal kunskap från periferi n känd i et t 
centrum där kunskap ackumuleras. I Markli ns fall rörde det sig i inte minst 
om att lära sig behärska lokala materiella praktiker för fångst och insamling. 
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Sådana frågor tangerar också det insamlingsarbete som B engt Fredrik Fries 
från mitten av 1830-talet bedrev i Bohuslän. Fries var både en duglig 
adminstratör vid Riksmuseet och en för tiden innovativ fältforskare. Under 
sina marinbiologiska forskningar prövade han för Sverige nya former för 
kunskapsinsamlande i falt. Precis som Wahlenberg gjorde inom b otaniken 
så utvecklade Fries en ny resemetodik för att kunna bemästr a de praktiska 
problemen med att bedriva en ny form av naturalhistoria i falt. När 
evertebraterna skulle fångas på havets botten krävde det en 
insamlingsapparat som var betydligt mer storskaligt organiseradoch 
specialiserad än vad den sedvanlige naturalhistoriske ensamresenären 
kunde klara av på egen hand. Fries forskar och samlar därför under närmast 
expeditionsliknande former med en ty dlig specialisering mellan hantlangare 
och forskare. Det kan ses som ett första steg mot den naturalhistoriska 
fältforskningens utveckling till en kunskapsform med vissa drag av "big 
sience". Etablerandet av Christineb erg i Gullmarsfjorden som en provisorisk 
forskningstation för zoologisk åretruntforskning och Fries tanka r på att 
utrusta fartyg som ambulerade forskningsstationer vetter också fram mot 
det som komma skall längre fram under seklet med polarresandet. 

Denna avhandling har visat att det fanns många olika metoder eller 
former att bedriva naturalhi stori sk fältforskning på under epoken 1790-
1840. Även om det linneanska arvet med sin artcentering bibehöll sin 
betydelse under undersökningsperioden tillkom det nya sätt att observera 
och resa på. Den som i linneansk anda jagade noviteter kunde nöja s ig med 
snabba rundres or, den linneanske resenären kunde ju bortse från allt det 
vanliga och enbart samla det universellt ovanliga. Växtgeografen för vilken 
alla platser egentligen var unika hade ett mycket vidare u ppdrag och många 
fler objekt och parametrar att fånga och beskriva vilket krävde längre 
vistelser på samma plats. En trend som kan skönjas är alltså a tt den snabba 
linneanska rundresan ersattes av längre vistelser i en region eller, som i 
Wahlenbergs fall, av upprepade resor i en oc h samma region. Men kanske 
var tiden till ända för resan som kunskapsform knappt 300 år efter att den 
förste apodemikern försökt fånga dess egenskaper. Fries framgångsr ika 
etablerande av en provisorisk forskningstation i Christineberg kan ses som 
ett slags historisk brytpunkt som vittnar om det som komma skall. Här sker 
övergången från forskning under själva resans gång till de nutida 
förhållanden där res an sällan är någon kunskapsform alls utan snarare bör 
uppfattas som en föga intressant transportsträcka mellan det egna 
laboratoriet och den fjärran belägna forskningsstationen. Rörelsen i rummet 
ger inte längre några kunskaper att tala om eftersom rum met redan är känt 
och inventerat i de flesta fall. Men precis som på Linnés tid har exkursionen 
ett värde i grundutbildningen, ännu måste fältbiologen lära sig att se rätt 
saker i fält Inom dagens ekologi fortlever också intresset för rummets 
speciella förhållanden. Kanske finns där ännu ett utrymme för platsens 
blick? 
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The Place's Glance: The Royal Academy of Science and 
Scientific T ravel, 1790-1840 

The purpose of the present dissertation is to study the relationship bet ween 
travel as a form of knowledge and several theoretical models of natural 
history. Attention is also paid to the methodology employed in the field by 
these natural historians in order to solve the practical problems related to 
movement in space. Another question concerns whether this m ethodology 
was universally applicable or if local conditions could influence the form 
taken by field work. Finally, the effects this might have for the 
organizational forms of scientific travel are investigated. 

The present dissertation is chiefly a study in the history of science 
and concentrates upon the intersection of theory and practice. Interest in 
travel a s an historical phenomenon has increased in the last two decades, 
though it still remains a relatively unexplored field. Thus far, the majo rity of 
contributions have emerged from disciplines like comparativ e literature and 
art history. A good overview of the former field is provided by Peter J. 
Brenner in Der Reisebericht in der deutschen Literatur: Ein 
Forschungsüberblick als Vorstudie zu einer Gattungsgeschichte (1990), 
while Barbara M. Stafford's Voyage into Substance: Art, Science, Nature, 
and the Illustrated Travel Account, 1760-1840 (1984), is a pioneering 
work in the latter area. Two studies which have been of the utmost 
importance in my attempts at coming to terms with natural history as an area 
of research and practice are the anthologies Cultures of Natural History 
(1996) and Visions of Empire: Voyages, Botany and Representations of 
Nature (1996). The Austrian sociologist Justin Stagl's A History of 
Curiosity: The Th eory of Travel 1550-1800 (1995) has been inspirational 
for understanding travel as a form of knowledge in a longer chronological 
perspective. 

In Chapter One, two variants of scientific travel are compared; 
Linnean travel with its roots in the mid-18th century is contrasted with its 
Humboldtian counterpart, established at the end of the same century. I 
show that the Linnean and Humboldtian travellers appeared to see different 
things when in the field. One can say that while the Linnean saw single 
objects as representatives of new species, the Humboldtian saw not only 
the species, but also "the whole" in the form of places. In other words, the 
Linnean merely saw things in spaces, whi le the Humboldtian also saw the 
space in which the things existed. The space or place became a new object 
of study in itself, and interest began to be shown toward the relationship 
between things and phenomena in a particular space. The place became an 
object of study with a greater dignity than the single natural objects, and 
the conditions reigning at the place were also assumed to be essential to 
explaining the special characteristics of the objects. This i s what is actually 
implied by "the place's glance". Natural historians acquire a new 
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understanding o f the signif icance of spatial conditions around the turn o f 
the 19th century. 

The term "form of knowledge" is thereafter defined a s a method of 
creating new sci entific knowledge. Primarily,this dissertation deals with the 
perception of travel as a form of knowledge which existed at the Royal 
Swedish Academy of Science during the period 1790-1840. Thus I restrict 
myself mainly to the policy level, though a number of s elected journeys are 
used to illustrate the era's shifting perceptions on travel. The choice of 
timeframe was motivated by the fact that the period in question has 
previously been the object of very little study, despite my contention that it 
contains interesting features. I also feel that the principles guiding the 
collection of scientific knowledge ought to be examined, since these 
collections' type specimens are still studied by taxonomists in our own day. 
With few exceptions, the space into which the travellers in this dissertation 
voyage is Sweden and Scandinavia. Northern and western Sweden were 
shown particular interest by both the Academy and the travellers in 
question. In the introduc tion, the various practices - material, social, literary, 
physical and reproductive - which cover natural history as a field of 
activity are discussed. And not the least of all, the present dissertation deals 
with the perceptions of practices, whereby travel a s a form of knowledge 
can be understood through an analysis of how its practices are expressed in 
ajourney. 

The term "travel" is defined as a structured and systematic 
movement in space and time which is conducted with a specific purpose in 
mind. I also discuss what these natural historians studied during their tri ps. 
Primarily, they studied the area of investigation in a more metaphorical 
sense, in the form of botanical species complexes, e.g. mountain vegetation. 
Other areas investigated include political and administrative geographic 
spaces such as Lapland, but also more "naturally" defined spaces, what we 
today can characterize as plant geographical zones. Finally, the objects and 
phenomena existing in the space are identified, objects which could be 
perceived either as single objects, e.g. as representatives of the species 
linnea borealis, or as aggregates of objects in the form of local vegetation 
types. 

Theoretical and methodological ideas about travel were discussed in 
Continental Europe within the apodemic tradition. Thus the sec ond chapter 
of this dissertation delineates the characteristics of that tradition, and 
provides an important historical background to the subsequent debate 
about the theory and practice of scientific travel at the Academy of Science. 
This section provides an historical overv iew of the central components of 
the dissertation's problematic as it was discussed within a special, 
pedagogical handbook genre. The apodemic genre, w hose purpose was to 
solve the problems which arose when a Protestant aristocracy embar ked on 
eductional journeys to Catholic southern Europe, began to develop in the 
northern European lands at the end of the sixteenth century. Critics of 
travel as a form of knowledge claimed that travellers often returned home 
completely debauched and just as ignorant as when they left The solution 
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to this dilemma was to methodize and systematize travel, to transform it into 
a method both for the accumulation of knowledge and for promoting mor al 
discipline. The gaze of the traveller must be directed toward what was 
interesting out in the world, which was solved by categorizing everything 
which the traveller might possibly confront in these apodemic handbooks. 
Thus the apodemic works provided the travel ler with conceptual tools with 
which to put the world in order. In other words, his foremost instruments 
were his eyes. Seeing, properly structu red in advance, was a precondition 
enabling the traveller to apprehend what was new and significant in a 
specific place. Ocular impressions were a form of ocular experience which, 
after undergoing a trial of critical judgement, provided the individual with 
new and dependable knowledge. Thus travel provided the traveller with 
experiences. 

In Chapter Three, the concep t "natural history" is discussed in the 
sense in which it was understood around 1800. The natural history of the 
day can be understood as a multiplicity of research traditions with a 
common object of study - the specimens found in the three kingdoms of 
nature. In this context, the types of natural s cience identified by the British 
historian of science John Pickstone are mentioned. The autodidactic type of 
science, featuring a client relationship between an amateur co llector and a 
professional customer, was well established in the country. However, at this 
time a new analytical, museological type of knowledge was also developed, 
pursued by professional travellers who not only collected objects ordered 
in advanced, but also studied more intricate phenomena like spatial 
conditions. 

The remainder of the chapter analyzes several different 
organizational forms or models for the collection of scientific knowledge 
discussed at the Academy of Science around the year 1800. Gustaf von 
Paykull's "correspondent model" was tested in Lapland with mixed 
success. In advocating his model, he critized travel as a form of knowledge. 
Travelling was expensive and dangerous, but the greatest problem was the 
"route problematic", that travelling via movement in time and space 
engendered a haphazard collection of facts and specimens. In order to 
successfully select what was interesting in a specific place demanded first
hand local knowledge, and this was possessed by the amateur collector or 
correspondent actually residing in the place in question. This can be 
interpreted as a critique of the apodemic perception of travel as a method o f 
acquiring knowledge which was universally applicable. Knowledge about 
local conditions was necessary, according to the advocates of the 
correspondent model. However, the realization o f this model revealed its 
weaknesses, at least in the cases studied here. Neither of the 
correspondents, the clerics Erik Grape and Matthias Kohlström, possessed 
the necessary insight into natural history and its practices in order to be 
able to complete their field work in a satisfactory manner. 

At the same time, Olof Swartz defended travel as a form of 
knowledge. Swartz too is conscious of the methodical problems posed by 
travel and he proposes adequate solutions. He advocates domestic scientific 
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travel which the Academy ought to support financially, in partic ular travel 
concentrated on the north. Swartz emphasizes that the traveller s were to be 
professional scientists equipped with instructions. Swar tz' travel model and 
Paykull's correspondent model were also related to the utilitarian and 
patriotic "research programme" which the historian of science Sven 
Widmalm identifies with the Academy during this epoch. Both these 
members of the Academy were in agreement as to the purpose of collecting 
and its northerly geographic concentration, though they championed 
entirely different methods. 

In Chapter Four, the relationship between travel as a practical 
activity and the botanical theories of the age is investigated. This section is 
comprised of a longer case study of the travels undertaken by Göran 
Wahlenberg, sponsored by the Academy during the years 1800-1810. 
Wahlenberg boasted a solid schooling in Linnean, species-centred botany 
and its excursion tradition. However, as a result of the insights Wahlenberg 
achieved during his travels in the mountain regions of the land, he 
established the new botanical sub-discipline of plant geography in Sweden. 
This discipline demanded travel, due to the fact that it was based on 
observations of the various plants' spatial relations hips to one another and 
measurements of other specific spatial phenomena, such as climate. 
Wahlenberg was interested in all types of botanical phenomena related t o 
place, and saw complex, multifacetted ag gregates of plants as objects of 
study, where the Linnean only discerned separate species. In order to prove 
the dependability of Wahlenberg's new perspective, it was compared w ith 
the limited explanatory value the Linneans occasionally assigned to the 
conditions of places. For the sake of comparison, Wahlenberg's 
contemporary German colleague Alexander von Humboldt's plant 
geographical research programme is also described. Both these men broke 
with the Linnean interest in the universally-unique object existing in a 
place, instead focusing their gaze on the species typical for the place. It was 
apprehended as an "indicator species", which revealed facts about the 
conditions of the place to the experienced (i.e., the well-travelled) scientist. 
While the Linnean sought the unique morphological characteri stics of new 
species, the plant geographer instead sought the morphological character of 
the vegetation. Herein lies the meaning of the "place's glance". 

Wahlenberg presented the results of his years of work on the 
vegetation of Lapland in his Flora Lapponica. Among other things, this 
volume's introduction includes an account of travelling in the area, no 
doubt as an expression of awareness of the "route problematic". This is 
followed by a division of Lapland into plant geographical regions, and 
indicator species are listed. The climate, especially the air and soil 
temperatures, are related to the characteristics of the types of vegetation 
found in Lapland. Wahlenberg stated that average midday temperatures in 
different locations ought to be compared with one another in order to 
understand the influence of climate on the flora. Soil temperature was the 
ultimate factor in determining the borders of flora and organic life. However, 
the most interesting task for the researcher was to determine the 
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temperature necessary for producing a certain type of vegetation. This also 
meant that the presence of birch in a place was directly indicative of the 
climate of the place; plant geographical and climatological insights 
confirmed one another here. 

Chapter Five analyzes the botanical journeys undertaken by the 
Academy in the years 1820-40. Olof Swartz' arguments in favour of travel 
as a form of knowledge certainly contributed to the establishment of a 
domestic travel grant at the Academy of Science when the statutes were 
revised in 1820. His support of innovative travellers like Göran Wahlenberg 
during the 1810s seems to have paved the w ay for this grant. Patriot ic and 
utilitarian arguments for domestic travel combined with the concrete results 
of these travels lent scientific travel a new status at the Academy. 
Wahlenberg's plant geography also inspired travellers from the Academy 
who produced a botanic inventory of Sweden and Norway during the 
period. Lars Levi Laestadius' own version of plant geography can be 
understood as a more utilitarian application of his mentor Wahlenberg's 
botanical speciality. Laestadius was an ardent partis an of land reclamation 
in the north, and held that plan t g eography was the science best suited for 
identifying the various local plant conditions determining the preconditions 
for cultivation. 

However, plant geographers were cognizant of the fact that trave l as 
a form of knowledge had its weaknesses, among which was the irritating 
"route problematic". The solution to this dilemma proved quite simple: 
embarking on a steady stream of new and better-conducted travels 
covering an increasing number of regions within the country. Inventory 
must continue to be taken until the entire terr itory of the nation had been 
described. After this, comparisons could be made between different types of 
Swedish vegetation, after which the discipline of plant geography would 
rest on sound scientific grounds. Descriptions of the plant l ife of the nation 
also contributed to creating accepted images of the Swedish natural 
landscape. At the Swedish Museum o f Natural History, the nature of the 
nation was reconstructed in the form of collections and exhibits displaying 
specifically Swedish natural types. When the museum had acquired 
complete collections of everything Swedish, more exotic elements of the 
domestic flora would still retain their value, insofar as they could be used as 
trading objects in transactions with foreign museums and specimen dealers. 

Chapter Six deals with zoological travel as a form of knowledge 
during the years 1820-1840. First, the scientific status of the discipline of 
zoology during the period is sketched. Invertebrate research was 
particularly current during the 1820s, since the animal anatomist G eorges 
Cuvier had worked out a new system based on the form and function of 
animals. In this way, zoology as discipline attained higher status within the 
area of natural history research. The main figures in this chapter are the 
zoological curators at the Swedish Museum of Natural History, Johan 
Wilhelm Dalman and Bengt Fredrik Fries, who formulated the zoological 
travel policy of the Academy. The 1820s and 1830s also comprised the 
foundation period for the zoological collection of the National Museum, 



Platsens blick 

and the curators were mainly interested in gathering Swedish and 
Scandinavian specimens. One of the best and most inexpensive ways of 
acquiring specimens for their collections was travel, whereby the needs of 
the collections dictated the geographic itinerary of the journeys. Two 
regions in particular attracted the travelling zoologists - the "Western 
seaboard", which included the province of Bohuslän and the Norwegian 
Atlantic coast, and Norrland and Lapland. Access to complete collections 
housed in a national research centre had enormous importan ce for zoology 
as a science. Zoological specimens were difficult to acquire and conserve 
and require d plenty of space. Thus, zoology is a prime example of one of 
the so-called "museum sciences" of the day, in the words of John 
Pickstone. The Swedish Museum of Natural History was also the arena in 
which the natur al zoological riches of the land and the excellence of the 
domestic scientists could be displayed for the public. 

Gabriel Marklin's marine biological travels to Norway at the 
beginning of the 1820s problematize anew the claims of scientific travel to 
be a universal method. Both Dalman and Marklin emphasize that the 
traveller dedicate himself to acquiring local natural knowledge. Both would 
have approved of the statement made by the French sociologist of science 
Bruno Latour, that travel makes local knowledge from the periphery known 
in the centre, where knowledge is accumulated. In Marklin's case, he 
needed to learn to master the local material practices of fishing and 
collecting. Such questions were also relevant to the collecting done by 
Fries in Bohuslän beginning in the mid-1830s. Fries was both a competent 
museum administrator and a field researcher innovative for his time. During 
his marine biological studies, he tested forms of knowledge acquisition in 
the field which were new to Sweden. As Wahlenberg had done in botany, 
Fries developed a new methodology of travel in order to be able to master 
the practical problems involved in conducting a new form of science in the 
field. Catching invertebrates at the bottom of the ocean demanded an 
apparatus which was organized and specialized on a much larger scale than 
the traditional lone scientific traveller could ever deal with. Thus Fries 
studied and collected under almost expedition-like forms, with distinct 
specialization between assistant and researcher. This can be seen as a first 
step toward the development of scientific field research into a form of 
knowledge displaying certain features of "big science". The establishment 
of Christineberg at Gullmarsfjorden a s a provisional research station for 
year-round zoological research, and Fries' idea of outfitting sea-going 
vessels as mobile research stations, als o prefigures the future dev elopment 
of polar travel later in the century. 

The present dissertation has shown that there were numerous 
different methods and forms for conducting field work in natural history 
during the period 1790-1840. Although the Linnean heritage, with its 
concentration on species, maintained its significance during the period 
under investigation, new ways of apprehending nature and travel emerged. 
The collector who hunted down novelties in the spirit of Linnaeus could be 
satisfied with quick round trips, ignoring ordinary specimens and 
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concentrating solely on collecting the universally unusual ones. Plant 
geography, for which all places were unique, had a much broader task , wi th 
many more objects to gather and parameters to capture and describe, which 
demanded longer sojourns in the same place. Thus a trend which can be 
discerned is that the quick, Linnean round trip was succeeded by longer 
visits to a region or, as in the case of Wahlenberg, repeated trips to one and 
the same region. However, perhaps the time of travel as a form of 
knowledge was coming to its end, 300 years after the first apodemician 
attempted to capture its characteristics. Fries' successful establishment of a 
provisional research station in Christineberg can be seen as an historical 
breakthrough which bears witness to what the future had in store. Here, a 
transition occurs from research during the travel period itself, to 
contemporary conditions whereby the trip itself is rarely a form of 
knowledge, but ought rather to be seen as an uninteresting intermediate 
phase between the laboratory and the distant research station. Movement 
in space no longer provides any knowledge to speak of, since in most cases, 
the space is already known and inventoried. However, as in Linneaus' time, 
the excursion was valuable to basic education; even today, field biologists 
must learn how to see the right things in the field. Interest in the special 
conditions of places continues to exist among today's ecologists. Perhaps 
the place's glance is indeed still significant? 

Translated by Stephen Fruitman 
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"Den som gjort en resa har alltid något att berätta" lyder ett bekant tyskt ordspråk. 
Innebär det att den som har rest alltid har lärt sig något av sin resa? Ger "farandet" i sig 
erfarenheter och är resan därför en kunskapsform? Kan det vara möjligt att göra resan till 
en vetenskaplig metod? Går det verkligen att lita på resenärens berättelse? Det är sådana 
frågor som denna avhandling undersöker. Problematiken är inte ny, sedan 1500-talets 
slut har man inom den apodemiska handboksgenren diskuterat det rätta resandets teori 
och praktik. Apodemikerna ville göra resan till en metod för systematisk 
kunskapsinhämtning genom att ordna allt i k ategorier, vilket gjorde världen möjlig att 
beskriva och förstå 

En man som ständigt ordnade och systematiserade allt han mötte var 
naturalhistorikern Carl von Linné. Själv var han i y ngre dagar en flitig resenär och han 
tog senare initiativet till att sända ut sina lärjungar, "de resande apostlarna", på 
inventeringsresor över hela världen. För linneanen var världen fylld av enstaka objekt 
som skulle infogas i Systemet. Allt i tillvaron hade sin bestämda plats och det var tingets 
essens som bestämde dess plats i Systemet. Men linneanen såg aldrig de platser eller rum 
som objekten fanns i. 

Först omkring år 1800 uppstod ett nytt sätt att se på omvärlden inom 
naturalhistorien. Växtgeograferna Alexander von Humboldt och hans samtide svenske 
kollega Göran Wahlenberg såg inte bara enstaka objekt utan också nya helheter i form av 
rumsliga storheter eller platser. Växtgeografin krävde resor för att bli till, då den byggde 
på observationer av växternas rumsliga förhållanden till varandra och på mätning av andra 
rumsliga fenomen som temperaturer. Wahlenberg såg komplexa och sammansatta 
aggregat av växter, eller vegetationer i ett avgränsat rum, där linneanen bara urskiljt 
enskilda arter. Det är det som avses med avhandlingens titel: Platsens blick. 

Avhandlingen handlar om de idéer om det rätta naturalhistoriska resandet som 
fanns vid Kungl. Svenska Vetenskapsakademien under perioden 1790-1840. Det var 
Akademiens administratörer som diskuterade resans vetenskapliga möjligheter och 
tillkortakommanden. Denna metoddebatt på policynivå jämförs även med det 
akademistödda resandet under perioden. De reseföretag som skildras visar på de många 
praktiska svårigheterna med resan som kunskapsform. I slutet av perioden inrättas 
Akademiens första provisoriska marinbiologiska forskningsstation. Nu hade resan som 
naturalhistorisk kunskapsform börjat att spela ut sin roll. 

Men det apodemiska problemet är ännu inte löst: Hur kan man veta att en resenär 
inte ljuger? 
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