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AMINNELSETAL
dver

Herr Carl uon Linnb

hillet i Kungl. Maj:ts hiiga

dvervaro fcir Kungliga Vetenskaps

akademien den 5 dec. 1778

av

Kungl. Akademiens Ledamot

ABRAHAM BACK

valda utdrag etergivna i nystavning och med

latt modernisering av ordval och uttryckssett av

Akademiens Ledamot Ragnar Granit

Behouet att ntixtsystematik. Linnb gdr sin metod,

Man var sedan linge dvertygad om niidvandigheten av att vaxter-
na borde stiillas i en viss ordning, likasom i stora familjer, grenar,
sldkten och slag, eller classes, ordines, genera och species; annars
vore det omiijligt att kinna dem och skilja dem frin varandra
med namn och tillrickliga skifemiirken. Av brist pi en sadan me-
tod och indelning har mer in tusenirig erfarenhet om drternas
kraft och nytta fdr minniskosliktet gitt forlorad; och en stor del
av de gamlas rrin blivit onyttiga, trots att de lirde med iver dispu-
terat, vilken art det vore av de numera kinda, som de gamla avsett
och prisat frir dess nytta i hushillning och sjukdomar . . . Sedan

flera nationer bdrjat tevla med varandra om nya linders uppfin-
nande, och genomfarit hittills obekanta viirldshav, har vaxtriket
blivit si vidlyftigt och <irternas sorter sA talrika, att Tournefort
och Plumier riknade dver 11 000 i deras tid; och ehuru antalet
icke niLr den hdjd, som en av de nyare pistir, lirer det dock gi till
mer in 12 000 (!) <iver helajordklotet; f<iljaktligen iir det omdjligt
att utan metod och indelning giva vart slag sitt ratta namn eller si
beskriva det att andra kinna igen drten och kunna utnyttja de
giorda upptiickterna f<ir vira minga behov.
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Redan Caesalpinus och hans efterfoljare hade angett en sidan
metod och indelning grundad pi frukten, Rivinus och andra med
honom pi blombladens antal; antligen hade den franske botani-
kern Tournefort, gjort sin metod enligt blommans figur och skap-
nad. Denna flitiga och kloka mans stora frirtjinster om vetenska-
pen hade, under snart ett halvt sekel, varit hogt aktade och Tour-
neforts metod beholl med allt skal herravaldet i den botaniska
viirlden. Det var vir Linnaeus f<irbehillet, att giva botaniken en
ny skapnad, och i hast viinda allas uppmirksamhet pi sig; hans
skarpsynta riga och naturliga gava att se allt i system och ordning;
en egen tilltagsenhet och siillsynt mod att inte misstro sitt ivriga
bem<idande, gjorde att han, vid 25 irs ilder, och med fi hjalpre-
dor, kunde upptecka en plan till vaxtrikets indelning, som var
grundad pi orternas kdn och darfdr kallas sexualmetoden, lingt
bekvimare och redigare an nagon av de forra.

Botanikerna hade i sina vdxtbeskrivningar och indelningar no-
ga granskat blommans delar, men.jag vet ej varfor de tvi liitt syn-
bara, jag menar stindarna och pistillen, blivit f6raktade. Sjiilve
Tournefort, som forst angav en redig metod och miisterligt av-
grdnsade sliiktena, nyttjade dem icke, ehuru de nog iro inritade i
hans bilder. Det var icke liinge sedan man btirjat anse dem sisom
syarande emot fddslolemmarna hos djuren, och att de uppfyllde
naturens ftirnamsta indamirl, som ir frtiets bordighet. Linnaeus
rikade att fi liisa Vaillants skrift, De sexu plontarutn, och, di han
frin sin spiidaste ilder hade betraktat blomsrren, utan llrare och
utan fiirdomar, aktade han ej mindre pe standare och pistiller in
pi blommans <ivriga delar. Nir deras antal, proportion och f<ir-
hillande voro detsamma hos iirter, som i rivrigt liknade varandra,
ldrer hans goda Genius, sisom fordom Sokrates', hava lett honom
pa den tanken att pi sidan grund bygga sin botaniska metod. Dar-
uti styrktes han genom standig ovning i att granska vexterna efter
di bekanta metoder, en dvning som han billigt anser vara hogst
nyttig fdr nybiirjare i vetenskapen.

Olof Rudbech d.y. tar sig an Linnaeu:. Artedi

Nrir Linnaeus (i Uppsala) hade ... uppsatt nigot om vAxternas
kon, som sdndigt Eg honom i tankarna, och det papperet kom-
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mit infor ogonen pi divarande medicine och botanices professo-
ren, den namnkunnige arkiatern OlofRudbeck, sonen; hade Lin_
naeus den lyckan, att ej allenast bli antagen rill informator fdr
denne herres s<iner, att nyttja hans bibliotek och fiirelisningar om
svenska figlar, efter arkiaterns f<irtriiffliga bilder, utan han fick
dessutom hilla botaniska lektioner i Akademiska tridgirden, di
vid samma tid arkiatern Rudbeck pi grund av ilder och andra
sysslor (!), erh<ill tjiinstebefrielse. Linnaeus anviinde dagarna till
sina disciplars basta, till kollegier i botaniken och till herbationer
omkring Uppsala; och natterna pa det nya systemets utarbetande;
han borjade nu skriva Bibliotheca botanica, Classes plantarum och Ge-
nera plantarum, Genom dessa lektioner blev han hjiilpt ut ur sin
fattigdom och de studerande fattade smak och hig fiir vetenska-
pen ... Ett gemensamt intresse fdr naturalhistorien stiftade har
viinskap mellan Linnaeus och hans medtevlare, den vittfrejdade
Petrus Arctedius (sedan kallande sig Artedi), som genom sin nya
metod att indela fiskarna, gav honom anledning viga n6got lik_
nande f<ir tirternas vidkommande. Fortroligheten innebar emel_
lertid vissa f,ijrbehill. Artedi n<ijde sig slutligen med e tt slekte, Llm_
belliferae, inom vaxtriket och en "vidlyftig familia,, av djurriket, fis_
karnas historia eller ichtyologien, limnande allt det tivriga it Lin-
naeus. De delade sinsemellan naturalhistorien liksom de forna ro_
marna delade v5rlden mellan sig.

Lapplandsfrirden

Herrarna Rudbeck och Olof samt Anders Celsius formidde Ve-
tenskapssocieteten i Uppsala, att sinda vir Linnaeus till Lappmar_
ken, f<ir att diir, varest is och k6ld tyckes kunna g<ira allt levande
stelt, utrona och beskriva bide orter, djur och stenarter. Resepen-
ningarna voro knappa, men Linnaei hig och insikter lovade myc-
ker. och han gjorde mer in man ldrmodat ...

(Lapplandsresan skildras diirpi med Linnaeus, egen, fdr oss
sillsamma dramatik. Dess glada ungdomlighet i tonen och intensi_
va upplevelse av tillfredsstilld vetgirigher bertjr oss starkare an
trotsandet av resans faror. Skildringen for in naturen i svensk
prosa och helt omedvetet renodlar frirfarraren ,,upplysningstidens

romantik", med lika stor fririlskelse i naturen som Rousseau, men
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med betydligt mera upplysning i sin jordnAra saklighet grundad
pi den ogats snillrikhet som dr hans sdrmdrke.)

Man siiger, att karleken overvinner allt, och hiir gjorde Lin-
naeus skil fiir sitt valsprik: Tantus amor Jlorurz (fritt oversatt: en
grinslos blomsterkirlek). Det skall vara en ikta llskare av Fru Flo-
ra, som kan utste se mycket i hennes tjAnst, och itn<ijas med sin
dlskarinnas gunstiga blickar; en liten okiind drt vid ett bridsttir-
tande vattenfall, dit han kliingt med livsfara, eller en onimnd
mossa uti djupa hil och bergsskrevor. Men att han med sin stind-
aktighet slutligen vunnit virr lapska floras stora ynnest, som blev
den enda beloningen f<ir si otrolig m<ida, visar hans Florul.a. Lap-
ponica i Uppsala Yetenskapssocietetens Handlingar fdr 1732, som
di redan var uppstalld efter sexualsystemet ...; det fdrsta provet
pi Linnaei botaniska insikter, varifrin herr von Haller, i sin BiD-
liotheca bonnica, med skAl b6rjar vir Linnaei period eller viilde i
botaniken ... nog heder for en ung student, som ej varit utanfdr
rikets grinser. ---

Li,nnaeus i Holhnd. ( 17 35 - 17 38). Anslatna resor

Det var virtiden 1735, som han antriidde resan dver Helsingborg
och Helsingcir till Hamburg, dar han atnjdt mycken htivlighet av
herrar Sprechelsen, Kohl och Jaenitsch, sedan ifrin Altona till
Amsterdam . . .

Vir Linnaeus tog uti juni manad samma ir doktorsgraden i
Harderwijk och utgav disputationeni N) h)potes orn lerbla.nd.ade uat-
ten i Suerige, sd.som orsak till fross-febrar ...

Herman Boerhaave, vars namn v<jrdas med sk6l, f6r dess stora
fdrtjanster i tre vidstrickta vetenskaper, Iiirde nu medicin i Ley-
den, och drog till detta universitet studerande frin alla nationer.
Dit skyndade Linnaeus, att hdra denne ftirtrafflige lerare och dar-
pi iterviinda till Sverige. Hans kassa tillet icke langre drojsmil pi
frimmande botten. Man hans vett och insikter kunde icke d<iljas,

dar lardom och kunskaper odlas. Han f<trvarvade sig viinner: dok-
torJoh. Fr. Gronovius, sedan ridsherre i Leyden, professor Adri-
an van Royen, Lawson, Kramer, Lieberkiihn med flere; alla vitt-
ber<jmda min; deras akademiska bekantskap har trotsat tiden,
och inb<irdes tjiinster hava syftat till vetenskapens bista. Herrar
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Gronovius och Lawson ncidgade Linnaeus att lamna sitt S)stema

Naturae till tryckning, och det rymdes di pi 3 halva ark i folio, re-
galpapper ... Denna korta grundritning av naturens tre riken
vann allas uppmiirksamhet. Boerhaave sjilv, som aven hoge her-
rar hade svirt att fi tala med, ville se auktorn pi sin malmgird,
diir de flesta slag av udandska tred voro planterade. Han sig, pr<i-
vade och ridde Linnaeus, att sE sina bopilar ned i Holland, och
ner denne berattade om sin f<irestiende resa dagen diirpi titl Sve-
rige <iver Amsterdam, blev han anmodad av Boerhaave att fram-
f<ira hiilsningar till Joh. Burmannus, botanikprofessor i Amster-
dam. Till Linnaeus' forundran hade hilsningen den verkan, att
herr Burmannus iidelmodigt erbjuder honom att dela hans hus
och bord. Linnaeus utnyttjade detta tillfdlle till att lara kanna herr
Burmanni arbeten <iver orter frin Ceylon och till att flitigt bes6ka
Hortus medicus (triidgird med medicinalvdxter) i Amsterdam.
Under den tvi minader linga vistelsen i Amsterdam lit han av
trycket utgiva Fund.a.menta botani.ca och Bibliotheca botanica 1736
(det fdrra arbetet utkom i flere upplagor, iiven i Abo, Stockholm
och Paris).

Emellertid hade Boerhaave litit den rike och originelle herr
Georg Clifford fiirsta, att Linnaeus borde f<irmis till att beskriva
hans stora triidgird i Hartekamp, mellan Leyden och Haarlem, si
vil som dennes makalosa samlingar frin alla virldsdelar. Clifford
ftiljde det ridet och Linnaeus nekade icke till ett si gott erbjudan-
de.

Herr Clifford hade med st6rre omkostnader, in nigon privat
skulle viga, pe det praktigaste inrattat sin tr:idgird, och ditbragt
allt vad vidstreckt sjdfart och handel kunnat komma over. Stidra
Europas, Asiens, Afrikas och Amerikas vaxter fdrvarades och
sk<ittes diir; jimte en myckenher herbarier, ett ftirtreffligt bota-
niskt bibliotek, samt sallsynta djur och figlar. Linnaeus var nu i
sitt paradis, och det tycktes frojda sig omkring honom; men arbe-
te och huvudbrik folde med dessa lyckliga boningar. Han utgav
d.iLr Gmera pl,a,ntantm, Corolktrium Gmnum, Criti{a botanica, Metho-
d.us sexualis, Flora Lapponica, Musa Clifforti,ana och slutligen flortus
Cklfort znus, som g<ir Cliffords namn evigt varande och hans triid-
gird, ehuru den efter Linnaei tid, undergitt samma 6de som allt
annat av mSnniskors hiinder, bliver ett bestandigr minnesmdrke
av Cliffords goda smak och frikostighet for botaniken.
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Under vistelsen i Hartekamp foretog Linnaeus en resa till Eng-
land, att dlrifrin utoka Cliffords triidgird med allehanda vhxter,
som iro hemma i Nordamerika, och fortplantas med stor fram-
ging omkring I-ondon. Han hade lingtat att fe se detta folket,
som vet att med heder och beltining uppmuntra ett gott forsdnd;
pi kort tid hade han mycken nytta av den resan (sirskilt giiller
detta forbindelser, som sedan blev trogna korrespondenter).

Man kan ej nog forundra sig ijver att Linnaeus pi mindre iin
tva ar satte Cliffords triidgiLrd i ordning efter sin metod, trots att
han var dverhopad av frdmmandes besok; att si minga skrifter
kunde flyta ur hans penna, av vilka var och en tillriickligt skulle ha
hedrat en lird man; skrifter, som bestodo av egna rtin och vid-
streckta utsikter till en hel vetenskaps omstdpning . . .

IJti Fund.amenta botanica, som ej besti av minga blad, och dock
kostat honom sjdlv iLr av arbete, lade han grunderna till botani-
ken.-.

I Genera Plantantnr hade Linnaeus vigat ritta nomina gmerum
(sldktnamnen) efter sina givna karaktirer eller de definitioner,
som voro med naturen <iverensstimmande . . . Sedan Gmera pi
defta satt firtt de stadgade namn, som borde givas vart och ett un-
der sliktnamnet lydande species, var ocksi en biirjan gjord till
namndndring f<ir flertalet species. Vetenskapen undergick en
fullstiindig reform .. . Linnaeus hade ocksi vigat utesluta en myc-
kenhet orter, som ansetts vara riktiga species, men i sjiilva verket
ej voro annat an varieteter, beroende pi stindorten eller andra
tillfiilligheter . . . Han framh<ill med sin vanliga oppenhjiirtighet, i
Cr ica botanica, att de flesta botaniska namn voro illa valda, och att
det inte skulle bli nngon inde pi skiljaktigheter, om ej de oriktiga
namnen utmonstrades i enlighet med vissa regler, som han angett
och nu med exempel fdrklarade. For den domstolen kallades si-
val aldre som nyare och innu levande botanici. Huru ovantat det
an var fdr mastare i vetenskapen, att lata en nybdrjare visa vigen,
hade dock sanningen den styrkan, att Linnaei botaniska namn, si-
vil som genera, antogos utan synnerlig gensigelse, - - -

Nir Linnaeus hade slutat sitt arbete hos Ctifford, bodde han
1738 i Leyden hos sin vln herr van Royen, och var dagligen till-
sammans med herr Gronovius. Vid den tiden utgav han Classes

phntaruxn, diir, tillika med hans eget, alla andra botaniska system
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med deras Benera infiiras och bdster sevel som f,tirtjanster hos sy-

stemen tagas fram . . .

Men trots all den vilvilja han mdtte hos sina vdnner i Leyden,
och fordelaktiga anbud frin dem och professor Boerhaave, att pi
regeringens bekostnad resa till Caput Bonae Spei (Godahoppsud-
den) f<ir botaniska studier, eller fara som liikare till Surinam, med
lofte att darefter bliva befordrad till professor i Utrecht, sl kunde
Linnaeus inte langre hillas kvar i Holland. Han tyckte sig icke ut-
hirda klimatet och kende sig utmArglad av strangt arbete, trdtt
och sjuklig. Antrlidde dirfor resan till Paris, vertiden 1738, varest
hans skrifter redan hade forskaffat honom anseende och vinner',

Jag behover ej saga, att det enda, som i Paris intog hela hans hig,
var samlingar av rirter och naturalia ... Professorerna vid Kungl,
Tridgirden, herrarna Anton och Bern. deJussieu, visade honom
mer hovlighet och bevigenhet, in han kunnat formoda. Hans
dagliga siillskap var hr Bernhard deJussieu, en man, som i botani-
ken, siviil som i naturalhistoriens ovriga grenar, hade djupare in-
sikter dn nigon annan. Tillika var han av en forunderlig saktmo-
dighet, 6ppenhjiirtighet och godhet emot frimlingar. Hans van-
skap frir vir Linnaeus var oskrymtad och bestiindig, och jag har,
fem ir ddrefter, i snart sagt dagligt umgiinge, med gliidje hdrt
denne ldrde mans hedrande vittnesbijrd om vir goda vin Lin-
naeus, ty sa namndes han avJussieu. Jag vill stro blomster pi herr
Bernhards grav for den oegennyttiga och faderliga huldhet han
aven tacktes bevisa mig. - - -

Aterbijrd,ad, til I Sr eri g e

Kiirleken till fdderneslandet och Iusten att fa se sin kara fAstmo
skyndade pi hemresan (sept. 1738). Men han mirkte snart, till sin
stora f<irundran, att han var mera frAmmande hemma in pi ut-
lindsk botten ... Pi en ging klarnar det upp. Linnaeus vinner
miLnga sjukas f,6rtroende, och en hog herre befordrar honom vid
riksdagen 1739 till att fiir ett irligt arvode foreldsa mineralogi ...
"uti Kongl. Bergs-Collegii Stensamling", och dagen direfter, d. 15

maj, fir han kunglig fullmakt pi amiralitetslikarebefattningen i
Stockholm. En pifoljd var att han kunde fira sitt br6llop den 26
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.juni samma ir (med Sara Elisabeth Moraea). Efter den tiden lekte
tlet honom aldrig i higen att flytta fren Sverige.

l)etta var ocksi det ir, di ett nytt ljus skulle tindas i vir Nord
for att sprida kunskap ivetr till de avligsnaste llnder: Denna
Kungliga Vetenskapsakademi instiftades (och dir hiller Back sitt
iminnelsetal). Linnaeus riknade det som en heder att ha varit en

av de sex forsta ledamoter, som idetta syfte forenade sig, och er-
holkr kunglig stadf:istelse. De dro alla i vtirduadsfullt och tacksamt
minne bevarade. En enda som dnnu lever, till Akademiens stora
glildje (Anders Johan von Hripken), fbrtfar med samma nit firr
detta LArdoms-SAllskapets ira och tillviixt. [.otten loll pi vir Lin-
naeus, att vara Akademiens forste preses, och nd,r han, enligt sta-

tuterna, skulle nedliigga sitt ambete med ett kort tal, innehillande
"forbindeliga utlitelser" till sina medarbetare, trodde han sig icke
kunna tala, utan att tala om nigot, slsom hans ord lyda, och i den
fijrligenheten hrill han det vackra avskedstaleL om Miirhuiirdighe-

ter hos insekterna. Det bar hans personliga hallmirke i likhet med

allt som flot ur hans penna. Han milade livligt och kvickt, hdn-
ryckte sina lisare och unclerhrjll en slags forundran. -

(Ar l74l erhrill Linnaeus av Riksdagen uppdraget att gora re-
sor till "etskilliga rikets provinser", innu i dag riksbekanta och be-

undrade skildringar av svensk natur. Samma ir ftirordnades han

till professor i praktisk medicin r.rch anatomi i Uppsala.)
Virr vordade Rosdn, som di var botanices professor, f'oreslog

tjenstebyte med Linnaeus, pi det att var vetenskap skulle fi sin
ratta man. Bytet skedde med vederborandes samtycke, 1742, och
Linnaeus itog sig att foresti Akademi-trridgirden, och att lasa

over botaniken, naturalhistorien, dieten, sjukdomsdiagnos och ld-
kemedlen.

Uppsala Akademi-triidgird hade i medlet av loregiende sekel
anlagts av den namnkunnige Olof Rudbeck, fadren ... men den
olyckliga branden, som overgick Uppsala ir 1702, forstorde trid-
girden och allt vad Rudbeckar, {-ar och son, hade samlat pa ko-
nung Carl den XI befallning och omkostnad. Allt ifrin den tiden
klagades iiver brist pi medel ... och hus saknades till forvaring av

vaxterna.
Linnaeus kom, och inom 3 ir, var pi samma stille en Hortus

botanicus. som kunde tavla med de fornimsta i virlden . . .

Riksridet, greve Carl Gyllenborg ... drev med eftertryck pa
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akademitr:idgerdens nydaning. Overintendenten, baron Carl
Hirleman, alltid beredd att bidraga till sidant som kunde gagna
och pryda Sverige, gav rircl och en vAl l:impad ritning: Consisto-
rium academicum skyndade ivrigt att verkstilla uppdragen, och
Linnaei vinner pi in- och utrikes orter, taylade med varandra i att
rikta tridgirden med lron och vixter . . .

Linnaeus hade ej allenast Iitt nodiga byggnadel att skydda sina
rimtiliga utlindska vexter mot vir grymma kold, utan ocksi rum
frir samlingar i d.jur- och ster.rrikct... Under hans vird iikades det-
ta Akademiens Museum rerum naturalium, och samtidigt vixte
Linnaei egen samling av inlagda orter, insekter, snickor och sten-
arter si att vardera blev i sitt slag den yppersta; i synnerhet kan
man sega om hans herbarium att det pi hans tid var det stdrsta i
virlden. Man besokte Linnaeus i hans trddgird, mitt ibland alla
dessa naturens hdrligheter, och hade en liten bild av den ftjrsta
lustgirden. - - -

Han drev med lika stor iver de ovriga delarna av sin prolession
. . . (och) utgav sin Materia medica ( 1749) der han pi fi rader skild-
rar allt det man vet om varenda ort och vext, som hllles pi apote-
ken, utreder dess ritta botaniska namn och dirmed hiver alla
uppkomna tvister och oredor; samt h;inftir nya och ftirr okinda
medicinalier till deras ratta slakte och slag; till foljd varav den ldr-
de herr von Haller anser denna bok vara ett av Linnaei bdsta arbe-
ten.---

Ltiraren. Systematikens homp letterin g

Linnaeus hade i sina lektioner ett siirskilt intagande sert att fdrele-
sa. Vetenskapen flot med alla sina behagligheter dver hans liip-
par, och han talade med den <ivertygelse, som djup insikt, rediga
begrepp och brinnande vetgirighet att lara kanna naturen hade
bibragt honom. Han drog till sig allas hig och uppmiirksamhet,
och hade alltid ett mycket stort auditorium. En myckenhet ih<ira-
re omgav honom vid demonstrationerna i akademitredgirden,
och an flere foljde honom pi herbarisationer i Uppsalas omgiv-
ningar, diir han visade orter, faglar, insekter och allt vad hans
muntra sallskap kunde dverkomma. Naturalhistorien blev ett
mycket angenamt tidsfordriv f<ir alla och f<ir mingen ett huvud-
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studium. Ingen fara sa stor, intet klimat si hett, inget folk si vilt,
att hans elever inte skulle vigat besoka sidan orter for att der sam-

la naturens alster och l5gga dem ftir sin trogna och kdra ldrares

ftitter sisom en gird av tacksamhet. Linnaeus var fdrdig att hos

vinner och gynnare befordra dem till resepenningar frin nigot
stipendium eller med privat sammanskjutna belopp . . .

Hans sorg var lik en iim faders, som saknar ende sonen, nir
bud nidde honom, att niLgon av dem mistat livet: en Hasselquist i
Smyrna, en Liifling vid Amazonfloden och en Forsskil i Lyckliga,
men for botaniken olyckliga Arabien . . . Han sade att Hasselquis-

tar, Loflingar och Forsskilar inte erhillas pi flere hundra ir, om
ocksi konungar och furstar 6ro villiga att betala omkostnaden. In-
te heller var han sen att resa dessa sina kiiraste disciplar irestoder
(i skrift) ... EftervArlden l5rer f<irundra sig, att si minga botanici,
inom si fi ir och pi en enda mans initiativ, liimnat SveriSe f6r att
firdas till de avligsnaste 16nder. Det iir likviil lyckligare for mAnni-
skoslaktet, Sn vira f<irFiders fiirder i syfte att med eld och svird
,tiverfalla andra ldnder. - - -

Linnaei rykte utspridde srg <iver hela virlden, tillika med hans

skrifter, som begiirligt mottogos och anvindes som ett rettesntire
for botaniker ... Hans liitta och lekande metod, som visade i
blomstren hanar och honor, brudfAng och parning, lockade iiven
det vackra kdnet, bide i England, Frankrike, Tyskland och Ame-
rika att studera botaniken. . . .

(Biick riknar upp flertalet av Linn6s viixt- eller froleverantorer
och korrespondenter, manliga och kvinnliga, som hiir inte skall ta-
gas upp.)

Men det som mest gynnade vetenskapen och samtidigt var Lin-
naeus till storsta heder, var, att han anvende det stora foredet av

<irter till dkandet och utvidgandet av Cenera Pl.ontarurz, och till ett
annat verk av yttersta betydenhet, jag menar Species Plantarum . . .

en huvudbok i vetenskapen som ingen botaniker kan umbira.
Specia Plantarum innehiller en fullstdndig fdrteckning pi alla in-
till den tiden i hela virlden uppdckta itrter och vlxter, som kom-
mit under hans ogon; de ges med utvalda synonymer och stindor-
ter. ...

I den boken hade Linnaeus ett uppslag, som i otrolig grad f<ir-
enklade det botaniska spriket. Jiimte "character specificus", som
blott kunde bli ling och besvdrlig f<ir stiirre delen av tirterna, ut-
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satte han nu fdr forsta gengen nomina tri.aialia till stor lindring fbr
minnet och bekvimlighet i tal och skrifter. Den botaniska viirlden
frJlide honom, och nomina rivialia blevo antagna dverallt. - - -

Ett naturens rike var alltlor tringt for Linnaeus. Han invadera-
de djurriket lika tappert, lika oskyldigt och med lika framging.
Det dverholjdes av dn tjockare mcirker och orcdighet ... Hans
Regnum animale rymdes i borjan pi ett par sidor, och tikade vid
varje upplaga, si att det i den sista och l2:te blev till tvi ansenliga

band t Lin naci Slst?ma 'lotura().
Det kan ej frirnekas att Linnaeus gjort sig mycket foltjint om

sten-riket, och varit den fiirstc, som deflnierat riktiga genera och
gir ir drrn deras kdnttemlrlt'n.

Ara och beriimmelse

Hans flit med publika och privata forelisni:rgar var lika stor, som

hans utforsgivor voro lyckliga, och hans umgiinge med sina dis-

ciplar var bide fortroligt och intagande. Frire hans tid voro stude-
rande utlinningar sillsynta i Uppsala, ehuru detta universitetet
alltid kunnat beromma sig av ypperliga m:in i varie Iirdomsgren.
Vir Linnaei rykte drog ldrgiriga friLn Frankrike, Norge, Dan-
mark, Ryssland, Holland, Tyskland, -ja lingst frin Amerika. De
flesta iro nu professores botanices; alla rikta vetenskapen med
nya ron, var pi sin ort, och hedra sin trogna ldrare. Gemenligen
anvlnde han sommarferierna till deras nytta, medan han vistades

pi sitt lantgods Hammarby, nira Uppsala, dir hans utlandska
gaster togo kvarter i nirheten (Hammarby inkoptes 1758). For
dem var han van att lasa etta timmar varje dag uti det naturalieka-
binett, som han 1769 lAt bygga av sten, hogst pn en backe, som lig
vid glrden. Dirifrin hade man en hirlig utsikt tjver hela den
fruktbara nejden.

Vir Linnaeus var ej kinslolos for det noje en fortjdnt man nju-
ter, nir hans flit och arbete vinner dra och belijning. Han hade till
foremil sin k:ira vetenskaps heder och bestind i Sverige, och trod-
de, att den med honom vann befordran och anseende, eller tram-
pades ned och inyo forintades. Vissa frukter som iiro ovana vid
klimatet, behova till mognad starkare solvirme. Det tycktes som

om han borjat trottna redan 1746, den tiden han satte till over-
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Dcnna fiil.sta me<ialj nred po rdfl av Linn6 slogs ir 1746 i hans trettio-
njondc er pi iniriativ av ledarDotcrna i Vetenskapsakademien Claes Eke-
blad, Carl Hirrlerran, Anders Johan von Hripken och Nils Palmstierna.
Deu var- dcdicerad rill Lionds vin och gynnare Oarl Gusraf Tessin, sesom
framgick av li:ir:sidan, scrlerrnera indrad. Konstnir: Daniel Fehrman.

skrift pi sina utsivna arbcten Laudatur ?l olge, (Berommes och
fryser).

Han behrivde upprruntran, och blev bide varm ()ch modig, nar
nigra forndma herrar och kannare av hans fortjlnster lato pregla
cn skedepenning, pA vars ena sida Linnaei brostbild itergavs, pi
den andra en cledikatiorr till grev Carl Gusiaf Tessin och ododlig-
heten. Det blev en giva, si mycket angenamare ldr Linnaeus, som
den fdr efierv:irlden idagalade hans forbindelse med och tack-
sarnhet entot greve 1'essin. ...

(-fill fdrklaring hdrav biir namnas att Tessin tog hand om Lin-
naeus vid hemkomsten frin utlandet, gav honom bostad i sitt
hem, befirrdrade hononr till de hir ovan nhmnda tjinsterna i
Stockholm, sedermera verkade till fdrmin f<ir professorsutnim-
ningen i Uppsala, ordnade med konung Adoll Fredrik Linnaei ar-
kiater-titel och presenterade honom vid hovet. Foljderna uteblev
inte. Linnaeus blev som fdrste svensk vetenskapsman riddare av
Nordstjdrneorden 1753 och erholl adelsbrev 1757, di han antog
namnet von Linn6.)

Vir Linn6 hade ocksi den nirden arr vara valkand bland utrikes
potentater och furstar. Han blev anfrjrtrodd att urnamna en bota-
nices professor for Akademi-triidgArden i Petersburg, ehuru hans
:ilskade discipel, Doct. Solar.rder, som han foreslog, icke kunde
skilja sig frin England. - - -

Jag skulle icke pi en korr stund hinna upprikna alla stora mdn

22



pa utrikesorter, som i brev och muntligen forklarat sin hogakt-
ning Ior Linn6 . . .

Herr Lir.rnd var ledamot av de flesta. om icke av alla llrda sill-
skap...

Alderdom och diid

Den omittliga hig och iver fiir naturkunskapen, som fiin barna-
iren intill ilderdomen ledde och upplivade honom, var ofta hans

hilsa till skada. Aven en och annan ging till nytta. Ndr han utar-
betad,e Species plantarum, Adrog han sig genom lingvarigt stillasit-
tande kenningar av stenpassion och vark i hogra sidan. Di herr
Rolanders kaktus med levande Coccis (koschenillskoldloss) kom
till Uppsala frin Surinam, och triidgArdsmlistaren skrapat bort
dessa kryp i tron att de voro skadedjur, och dArmed omintetgjort
hans forhoppning att odla koschenill i Sverige, si ansattes han av

svirartad migrin. Men i andra sidan, dn professor Kalm kom
hem frin Nordamerika med en myckenhet drter vid en tidpunkt,
di en grym giktpliga lAnge bundit honom vid singen, overfolls
han av en sidan lust att studera dem, att han stod upp och kande
sig frisk. En farlig "anstot av slag och dining" (ett slaganfall) trlif-
fade lronom som en blixt 177 4 i maj minad under lektionen i aka-

demitriidgirde n. Den ansig han sjilv vara dodsbudet, och var
hela iret besvdrad av tyngd och stor svirighet vid alla rorelser;
men di Hans Majestit vid jultiden thcktes skicka honom flere
hundra rara vaxter fran Surinam, hemf<irda av overstelojtnanten
Dahlberg vil forvarade i brdnnvin, si fick han "sisom nytt liv".
Till allas fbrundran examinerade han dem och beskrev dem i
korthet i en akademisk avhandling under titeln PLantae Surinamen

ses (1775)... Nir efter den tiden Linn6s matthet iter tilltog, och

slutligen blev sA svir, att han icke formidde tala eller ge, lat han
dock hjalpa sig uppfor kullen till sin naturaliesantling, och satt dar
allena flere timmar, efter sin tidigare vana. - - -

Herr Linn6 var i yngre iren besvirad av halsfluss och tandvirk,
i medelildern av svir virk i halva huvudet och pligsam gikt, som

han trodde sig kunna fdrekomma med smultron, vilka han sedan

dess it dagligen, si mycket han formidde och si liinge irstiden
det tillat; det ar sant att han darefter ej hade nigot ordentliBt an-
fall. Vid tilltagande ilderdom klagade han over gruvlig vArk <iver
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nedre ryggen och lSnderna; och isynnerhet efter den niimnda di-
ningen infann sig matthet och svagt uttal, som tiiltog 1776. Han
skrev di sjiilv i sin journal: "Linnaeus haltar, kan knapt gi, talar
oredigt, kan knapt skriva", och till en ven, som han alltid med
mycken kiirlek omfattat, skrev han med darrande hand minga
viinskapsbetygelser, sisom f6r sista gingen; slutligen samma ir
om hosten efter ett nytt anfall av slag och svir lamhet i h<igra si-
dan, blevo hans sinnen mycket fdrsvagade, en tertian-feber tillstdt-
te jdmte pinsam dysuri med varblandat vatren, rill dess en stilla
d<id giorde lnde pi alla pligor, den l0jan. 1778, i en ilder av 70
ir och 8 minader.

Arkiater Bdcks aAnportr(itt aa Linni

Herr arkiatern och riddaren Carl von Linn6 var till vexten nagot
under medelliingd, varken fet eller mager, av en stadig och fyllig
kroppsbeskaffenhet, stinna idror alltifrin barndomen, stort hu-
vud, upphdjt bakat, med etr djupare tviirstreck skiljande huvudets
bakre och frimre delar; bruna, eldiga <igon, skarp syn, god hor-
sel, dock ej for musik, snabb och lattfotad, ert fiirtriiffligt minne
upp till sexdoarsildern, di fornamnen brirjade undgi honom;
det var honom icke forunnat att lara sig sprek, till foljd varav han
var mindre n<ijd med utlinningar, som inte kunde tala latin. pi la-
tin uttryckte han sig snabbt, litt, noggrannare och kortare en na-
gon annan, diir det ankom pi beskrivning av naturalier, men ftir
<ivrigt giorde han sig icke stor m<ida, si linge saken var med natu-
ren dverensstammande. Det saregna och intagande som han hade
i svenska brev till sina gynnare och vinner kunde inte efterapas.
Hans fi tal r<ijde nog fdrfattarens kvickhet, tilltagsenhet och vid-
striickta kunskap, och skulle tillaventyrs icke anstett nigon annan
iin Linn6.

Han hade fitt av naturen en eldsjiil, en f<irtriifflig bildningsgi-
va och systematiskt geni; med innerlig hig f<ir r6n och sanning.
Hela hans tid anvindes pi den vetenskap, som han ifrin de forsta
iren hade valt till sitt omride. Han sov frin klockan 10 till 3 som-
martid, vintertid frin 9 till 6; arbetet limnades omedelbart orn
han kinde sig trott och mart. Han ville girna hava gott siillskap
om aftonen, di han var glad, skiimtade och log hjiirteligen; IAtt
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rord till gliidje, till sorg och vrede, men lika snabbt tillfredsstilld.
Hjirtat var gott i botten, munnen talade sanningens och dygdens
sprih. Han var trogen och omnrade flrir sina vdnner och betalte e-i

sina ovinner med lika mynt. Dock glorrde han ej ldtt och sade sig

ej vilja bliva bedr-agen andra gingen. Hushillsbekymmer iiver-
llmnade han till sin fru, och var rdtt nojd att se dem i si goda hin-
der; trogen och god make, ej mindre rim {acler; fiignade girna si-

na vanner, men I-dr egen del sparsam i sma utgifter.. . Den iidlaste
av metaller gladde hans iigon, och varfor skulle han icke samla
den siLsom han samlade allt annat i naturen. Han var stor hatare
av hrigfiird och flfAngt skryt, men kiinde sina frirtjinster, och
gjorde gagn fijr irverskriften pn sitt vapeu:./amam extendere Jactis
(vinna ryktbarhet genom girningar). Om det betydde att efter-
strava.ira och ododligt namn, si torde flere auktorer tanka sig
detsamma, ehuru med rnindre sk;il... I vetcnskaperna gives det
varken en Pompejus eller en Caesar. Men overvildet hor till den,
som har sanningen pi sin sicia, viiket naturen bekrdftar, ndr tiden
stortar sjdlvklokhet och griller. Det ar sant, att han for egen del vil-
le hava heder av sitt arbete, men han Irirsummade ej att hedra
andras upptickter pe ett viirdigt satt, varom en Artedi, en Hassel-

quist, en Lrifling skola blra vittnesbord for eftervirlclen.x Alltid
nimnde han med tacksamhet dem som lirtit honom se det minsta
av sillsynta naturalier; blev det honom forunnat, att rika sina sam-
Iingar, si var glddjen stor; men han var fbrsynt att begara. Han
tyckte sig hava en slags rettighet att fa se och beskriva de tirter,
som hans disciplar kunde iiverkomma, och satte stort virde pi
den hovligheten; om han saknade ett siLdant I-ortroende, kunde
han ej dtilja sitt misstlrle.

Han vrjrdade religionen och bjod ej till att utfbrska dess hemlig-
heter. Liksom Boyle och Newtor.r berdttas hava bugat sina grihiri-
ga huvud var ging Gud nimndes, si har ock Linn6 i sina skrilier
pi vart blad givit Gud iran, kastat sig i stoftet och upprepat: det
dr Guds finger! lir kinna Skaparen och hans verk, forundra dig
ocl.r tillbed ... Som hans fcirstind var inriktat pe rdn och erfaren-
het, och han piL denna grund uppbyggt sin kunskap, hade han

* Di Artedi drunknade i en kanal i Arnsterdam. dir vinnerna derfdrinnan tr:iffa-
des, utgav Linni denneslchtlohgia (Artedi), bekostad av Clifford- Likasi publicera-
d,e han Iter Ha.\selquistii och Iter LoeJlingii, dessa bnda lirjungars reseberittelser.
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upptecknat eLt stort antal hlndelser, som tilldragit sig i hans livs-
tid, under namnet NrnleJri Ditinq, eller Guds h;imndedomar.
Dessa ansig han bevisa tesen, att Gud iven h:ir i virlden straffar
dem som girra ont: en moral, som han hade frir vana att i synner-
het inskirpa i de unga studerandenas sinnen. I samma avsikt ha-
cle han pi sin kammardiirr satt en overskrift', Numen adcst. Lev
dygdigt, Gud ser dig. - - -

Han hacle istadkommit en mycket stor omvilvning i botaniken,
och tillfullo vunnit sit( sylte, relbrmering av en hel vetenskap.
Han hade under sin livsticl fitt se sina skrifter vinna allmiint bifall,
fitt se de kirda i alla v:irldsdelar fcilja dem, och de fornimsta trid-
girdarnas vuixtsamlingar ordnas i enlighet med deras anvisningar
... Fdr att slutligen lina en utlandsk, vittberomd botanikus' (Sco-

poli) ord, si att icke.jag kan missthnkas fcir smicker: "Han hade
mer iin nigon annaD arbetat for vetenskapen, noggrant under-
scikt orternas minsta clelar med deras skiljemdrken, och bland
doclliga har ingen pir flere sekler utrittat si stora ting. Hans dri-
peliga ftirtjdnster och odocleliga namn skall en tacksanr eftervirld
erkinna och ingen avundens fldck nigonsin kunna utplina."
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GUNNAR ERIKSSON

LINNE, THUNBERG OCH ELIAS FRIES

Den systematiska traditionen i saensh botanih

Den botaniska systematikens klassiska tid omfattar i Sverige en
period som stracker sig fren 1700-talets f<irsta hiilft till 1800-talets
slut. Visserligen har vi haft minga framstiende systematiker ock-
si senare, men deras insatser har av naturliga skal inte natt de
storslagna dimensioner som vira vetenskapliga klassiker kunde
skiinka sina bemodanden. Kunskapsstoffet har blivit alltf-dr omlat-
tande sedan dess och specialiseringen alltf<ir nridvdndig. Vira
klassiska systematiker ritade upp makriga dversikter och visionira
strukturer. Deras elierfoljare har fitt intranga i de smi form-
f,drAndringarna och de mikroskopiskt skrinjbara differenserna
mellan arter och raser.

1978 iir ettjubileumsir som forenar vira tre kanske stdrsta sys-
tematiker genom iminnelsen av jimna dddsir: Linn6 dog fdr
jamnt tvahundra lr sedan, Carl Peter Thunberg fdr etrhundra-
femtio ir sedan och Elias Fries f<ir hundra ir sedan. De tre onr-
spinner den klassiska tiden.

Linn6s insats er stdrst och har med ritta nett det stdrsta ryktet.
Han inleder systematikens guldilder inte bara i Sverige utan over
hela vdrlden. Si mycket ar r-edan sagt om hans sexualsystem och
hans roll som en andra Adam i namngivningen av skapelsen att
man tvekar om att pa nytt tala om hans storverk- Ett par synpunk-
ter skall anda liggas: Linn6 markerar som systematiker bide en
avslutning och en borjan. Han gjorde slut pe ett storr kaos, men
hans losning av problemhirvan blottlade nya problem som det
tog ett par generationer att utreda, ddr de inte stir olosta dn i dag.

Det problem som Linn€ si fiamgingsrikt tog itu med var hur
den botaniska systematiken, eller kanske med ett annat och battre
ord, taxonomin, skulle organiseras. Nlr han tog vid ridde pi det-
ta omride kaos, ett kaos som ut6vade sina destruktiva verkningar



pi alla nivier. Roten till oordningen fanns i s.jilva utgangsmateria-
let, den f<irvirrande mingden, sdndigt okande, av nya vdxtfor-
mer som uppDcktes over hela vlrlden, samlades, sindes till de lar-
de i Europa och beskrevs i liirda handlingar och floraoversikter
eller i miiktiga dversikter dver den botaniska vetenskapen som
Tourneforts Institutiones (1700). Denna framvillande flod av
grrinska och blomprakt miste kartliiggas och kanaliseras, och det-
ta arbete, uppdelat pA ett otal hinder, villade en nastan outsaglig
frirvirring. Frigan gillde naturligtvis hur man bist skulle skapa
iiversiht iiver det hela, och f<ir att besvara den konstruerades en
mingfald system dver vaxriket, utgaende frin de mest skiftande
indelningsprinciper alltifrin vaxtnamnens bokstavsordning till
blombladens form eller stammens struktur. Men den giillde lika
mycket frigan om enskildheternas behandling i helheten: hur en
ny vdxt skulle benamnas, hur de studerade vixtindividerna skulle
sarnmanfriras i arter och slikten - begrepp som just i Linn6s
barndom och ungdom b<irjade fi en nigorlunda fixerad inne-
bord - och inte minst hur alla dessa nyfunna vixter skulle beskri-
vas. I det sistnimnda avseendet ridde den kanske storsta forvir-
ringen. En beskrivning av en ny art miste vara si tydlig att en bo-
tanist som ldser den skall kunna avgdra hur den beskrivna vixten
ser ut och bedoma om arter som han sjilv arbetar med ir identis-
ka med de redan beskrivna eller verkligen nya fdr vetenskapen.
Men att i ord finga en vixts utseende pa detta exakta och veten-
skapligt tillfredsstillande sitt 5r ingen liitt uppgift. Det hjiilper in-
te alla ginger ens med att bifoga en bild av den beskrivna vdxten.
Ty bilden visar trots allt bara ett urval av egenskaper hos det avbil-
dade f<iremilet och den ene avbildaren kan fista sig vid sidana
drag hos det avbildade som den andre finner ovisentliga.

Det iir viilbekant hur Linnd l<iste problemet med att skapa over-
sikt <iver vaxtrikets grupper. Sedan han redan under sina forsta
studieir blivit dvertygad om att alla viixter i princip var sexuella
och att blommans standare och pistiller var vaxrcrnas han- resp.
honorgan, var vdgen inte ling till dvertygelsen attjust de sexuella
fdrhelhndena - med deras fundamentala roll i vixtens liv - mis-
te ge den bista indelningsgrunden. En ftirutsattning for att reso-
nemanget pi hans tid skulle vara fruktbart var att man fortfaran-
de framfor allt kartlade och systematiserade fanerogamerna,
blomvixterna, medan kryptogamerna, vars sexuella f<irhillanden
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var betydligt sverare att adagalagga, annu spelade en ganska liten
ro1l. En annan forutsittning var att fanerogamernas konsapparat
upptrider under siL pass olika utformning inom olika vaxtgrup-
per att vaxtmaterialet verkligen kan differentieras med dess hjilp.
Och det senare fann Linn6 vara fallet. Si kunde Linn6 stAlla upp
sina beromda 24 klasser, varav de 23 forsta grundade sig pi stin-
darna, si att klass 1 omfattade alla vexter med en standare, klass 2

alla med tvi etc. Forutom antalet stindare fick andra fundamen-
tala ftjrhillanden beaktas: om stendarna var liklinga eller olik-
linga, om de var fria frAn varandra eller sammanvuxna, om de
satt tillsammans med pistillerna eller i siirskilda blommor. Inom
varje klass konstruerades direfter ordningarna med pistillernas
hjAlp, friimst sA att antalet av deras mirken (eller stift) styrde in-
delningen: frirsta ordningen inom varje klass omfattade alla vdx-
ter inom klassen me d ett mdrke i var blomma, andra ordningen al-
Ia med tvi etc. Det hela gav ett elegant system med den stora f<ir-
delen att de anvinda kinnemdrkena ndstan alltid var litta att ater -

finna och samtidigt upplevdes som visentliga. Sexualsystemet
mdtte motstand ute i Europa och blev ingalunda allmint antaget,
men det underldttade utan tvivel f<ir Linn6 sj:ilv att genomfora de
monumentala <iversikter over vaxtriket som skulle bilda huvudde-
Ien av hans mannagdrning. Niir han 1735 i Holland serverade
virlden det forsta batteriet av grundliiggande botaniska skrifter
fanns detta system redan fixt och ferdigt och bildade grunden i al-
la hans verk.

Man har ofta ignat mindre uppmirksamhet it hur Linn6 Ioste
det andra ovan pitalade problemet, nimligen hur slAkten och ar-
ter skulle beskrivas pi ett otvetydigt sett. Men frigan iir om Linnd
inte hir visade sin st6rsta genialitet, om inte hans beryktade ord-
ningsnit och disciplinkinsla hir kom allra bist till sin rett. Sarskilt
instruktivt ir att studera hur han redan i de tidiga Hollandsskrif-
terna klarade av att beskriva slaktena. Greppet lir suverint. Linni
gir fram som en allsmiktig dressor, varje del i frurtifikationsorga-
nen (dvs. frimst blommorna) ges en bestimd benAmning, dvs. en
terminologi spikas. Stindare, pistill, knapp och sreng, fruktim-
ne, stift och mirke, krona och foder och alla deras delar och sdr-
egenheter utpekas ocfr tilldelas sin siirskilda term. Varje silunda
termgiven del skall sedan, forkunnar Linn6, betraktas utifran fyra
"mekaniska principer", dvs. deras antal, liige, form och relativa
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storlek skall laststillas. Hirur himtar Linn6 grunden for Iaststil-
landet av varje sliikte, dess definition och grunden frir vilka vixt-
arter som skall foras under det, Ett slakte :ir siledes en grupp av
vixtarter sonr skiljcr sig fi-in alla andra grupper genom en unik
kombination av de fyra mekaniska principerna i relation till de 28
olika termbelagda delarna i blomman.

l)en botanist som fciljde Linn6 giorcle en stor vinst. Behovet av
vildefinierade tcrmer miste ha varit enormt bland tidens vdxtbe-
skrivande botanistcr, i lika hog grad som begreppsforvirringen
var stor. Kanske hade ingen fdre Lion6 haft dristigheten att pi
detta satt helt enkclt cliktela en viss ordning, samtidigt som en
mingfald konkreta exempel lades franr som visade metodens ge-
nomforbarhet. I clen lilla Fundamentct. botanica 1735 med dess 365
aforistiska satser proklamerade Linn6 detta diktat, och i skrifter
som Flora lapponica, Horns ClilJbrtiaruts och Genere. plantarum gay
han den iiverviildigande mingden av exempel. Men vinsten var
ir.rte bara entydighet. Metoden tillit att man skrev kort, att man
egentligen aldrig behcivde soka elter ord - de fanns i handboken
- att beskrivningarna blev-jimfcirbara, vartill bidrog att organen i
princip upprdknades i en yiss ordningsloljd. M:istaren att hanrera
metoden blev givctvis Linn6 sjIlv. Genom den kunde han som ing-
en annan samtida botanist ta hand om en rningfald v;ixtfbrmer
och pi kort tid producera beskrivningar och beniimningar till den
ldrda virldens f romma.

Antalet arter ar givetvis ofantligt mycket storre aD antalet slak-
ten, och skiljemiirkena mellan arterna maste vara bide fler och
mer osikra. I princip kunde Linn6 emellertid behandla deras be-
skrivning och avgrinsning pi samma satt. Medan sliktet karakte-
riserades med hjiilp av fruktifikationsorganen, mirste man ta till
hela vixten och fiiimst de vegetativa delarna fijr att beskriva en
art inom slaktet sa att den urskilcles frin alla sina medsliiktingar.
Linnd genomfr;r ocksi detta, terrrldgger varje del av vaxten med
rot stam och blad, klingen, stipler och andra bihang och frireskri-
ver hur antal, lige, fbrm och relativ storlek skall beaktas. Han ger
ocksi adjektiven for beskrivningen av organens former: hjiirtlik,
njurlbrmad, Iansettlik, oval etc. och dArtill bilder som klargrir ex-
akt vad han menar.

Om t,inn€ hade en enorm arbetsformiga - och det vittnar
hans skrifter om att haD hade si hade han ddrutover en f<irmi-
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ga att organisera sitt arbete som var nermast enastaende. Kombi-
nationen gav segern: ingen annan botanist kunde med Linn6s fer-
mitet ge riversikter over det viildiga materialet i vaxtriket,.arbetet
blev genom sin frin grunden metodiska uppldggning till stora de-
Iar lika effektivt som om en maskin utfort det - kanske Linn6 i
allt sitt skolastiska maner trots allt ftirebidar industrialismen med
dess massproduktion byggd pi standardisering och utbytbara de-
lar. Men hirtill kom andra frirhillanden som bidrog till hans
framgingar, forhillanden som man sillan brukar beakta i veten-
skapshistorien men som obtinh<irligt pockar pi uppmirksamhet
om man vill frirsti fenomenet Linn6. Linn6s insats som systemari-
ker lig som framhillits inte i nigra nya upptiichter, vare sig av na-
turlagar eller av enskilda empiriska fakta. Den lig i ett satt att ord-
na, beskriva och katalogisera. Det var inte - iven om Linn6 f6r en
tid sjilv trodde det - det enda sittet. Tusentals andra principer
kunde ha tjinat samma syfte som de han tog fasta pi, och menga
var redan i svang genom Tourneforts, Morisons, Rays och andras
skrifter, lit vara att de som antytts inte kannetecknades av samma
kraftfulla konsekvens. Att just Linn6s diktat fick en enastaende
stlllning berodde ocksi pi det sAtt pi vilket han framlade dem fdr
virlden. Ocksi som marknadsfrirare var han ett geni.

Frin b<irjan hade han alla oddsen emot sig. Nir han skulle till
att publicera sina f<irsta biicker, var han en ung nyexaminerad
doktor frin ett obetydligt hollindskt universitet, kommen frin en
avkrok av viirlden med f6ga eller obetydligt renomm6 for liirdom
eller nya id6er. Vem hade anledning att lyssna p{ honom? Men
sjiilva sitt handikapp viinde Linn6 till sin frirdel. Avkroksmiissighe-
ten f<irvandlade han till exotism: han framtrAdde som ynglingen
som bes<ikt nordpolens land, de vilda lapparnas okAnda trakter,
fyllt av skyh,bga berg och bottenl6sa klyftor, vildmiinniskor, rov-
djur och naturens shllsamheter. Redan innan han infunnit sig i
Europa stod en notis att lasa i en spridd Hamburgtidning om den-
ne miirklige upptacktsresandes ankomst - f<ir notisen svarade
han sjiilv - och snart finner vi honom ocksa avkonterfejad i lapp-
drikt med trumma och andra gitfulla och stimningsskapande at-
ribut. Av sin ungdom kunde han ocksi finna anvindning: den
gav kontrastverkan it vad han redan hunnit istadkomma, en resa
till viirldens lnde och en f<irsvarlig bunt vetenskapliga manu-
skript, som bara vintade pi tryckpressen. Just det senare var av
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utomordentlig betydelse. Fdre utresan 1735 fiirdigstillde han

hela bdcker men vintade med att publicera dem tills det kunde

ske frin en ort i Europa vars stimma den larda viirlden lyssnade

till, och der distributionsvigar fanns som mojliggiorde en effektiv

spridning av upplagorna. Johan Nordstr<im har i en viktig essii

om Linn6 i Holland Pekat pa det enastaende att Linn6 Iyckades fi
tiirda och fdrm<igna hollindare att upPmarksamma honom, ta ho-

nom titl sitt hjarta, ta sig an hans manuskript, korrigera deras un-

dermiliga latin och befordra dem till trycket och att samtidigt

skaffa ynglingen en f<irminlig plats som dvervakare av den fiir-
mogne Cliffords triidgird och dirmed mojliggora hans fortsatta

vistelse i Holland, dar han kunde befiista sin vetenskapliga posi-

tion och inom ett par ir dverraska virlden med ytterligare alster

frin sin penna, bocker som det snart var omiijligt att blunda fdr
om man ville hinga med i botanikens utveckling. F<ir att lyckas

med allt detta maste I.inn6 lga charm av ett mycket <ivertalande

slag; av si irrationella faktorer kan vetenskapen styras.

Linn6s insats som systematiker ir alltsi viisentligen organisato-
risk. Han organiserade oversikten av vixtriket, han organiserade
dess detaljbeskrivning, han organiserade dess fortsatta systematis-

ka utforskande. Det skedde bide med hjiilp av argumentens styr-

ka och av en organisationspolicy som mingen politiker eller by-
rikrat kunde ha avundats honom och som borde fdrga de flesta

fcirsiiljare grona. Men just hiiri lig det problematiska - detta ana-

de han sjelv. Linn6 b<irjade sin bana som systematisk forskare i

ijvertygelsen att det fanns en inre ordning i naturen, verkliga och

vAsentliga slaktskapsband mellan naturens former, som det var

systematikerns uppgift att uppspiLra och idagaliigga. Niir han

etablerade sitt sexualsystem trodde han sig troget fiilja naturen:
principerna efter vilka den var organiserad lng klara. Men snart

upptackte han, att hans strikta kompanier och troppar, hans klas-

ser, ordningar och sliikten inte tiverallt kunde g<ira ansprik pi
denna naturlighet. Han sag att minniskans, hans egen,lozst, hdr
och var tog iiverhanden och dolde naturens egna vagar. Och fast-

an han livet ut i de manga ofdrtrutet pi varandra publicerade och

ut<ikade upplagorna av de stora <iversiktsverken Systema naturae,

Genera plantantm, Species plantaru.m beholl de 24 klasserna, djupna-
de hans insikt om deras ofullkomliga spegelverkan. I kryptiska or-
dalag talade den gamle Profeten om en nyckel till det verkligt na-
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turliga systemet, och i en tabcll utatr ansPr-ik pir slutgiltig ord-
ningsfr;ljd nanlngav han cle natrtrliga or-clrr itr garna. Hirll lalarle

tillrlickligt ofta om detta ftjr att viicka samliden och elierviirlden
till insikt orn problenrets vidd och betl'clclse men uav aldrig sizilv

nigon lcisning. Hir var ett av dc fii f:ilt diir han {lck erkiinna sig

besegrad. Det oppnacle sig for en ny gencration, just tllir- allt ge-

nonr Lirrrris insatr redatt l)( kres \t)ir ui()rl.

Carl Peter Thunberg, Liun6l:irjungen, biclrog {i)ga till att forclju-
pa det naturliga systemets problematik. I likhet med llera arrdra

botanister gjorde han en clel sammanslagrtingar och fiirenklingar
i huvudgruppcringen och presenterade sexuirlsystemet reducerat
till 20 klasser i stillet fol de ursprungliga 24. Det var [.innd orcl-

ningsminniskan som i honom lick en tt-ogen efierfiiliare. Liksom

lysiken och astr()nomin elier tr-cwtons grundluiggande arbcte vid

1600-talets slut liinge httvudsakligen sysslacle med att idetalj till-
l:impa de av Newton upptackta lagarna pi joldiska och hinrrrels-
ka kroppars r-iirclser och mekanik, gick en viktig clel av den efter-
linneanska botaniken ut pir att nrecl [-inn6s metoder liira samman

och beskriva det vixtmaterial lrzin olika delar irv virlden sorn :itt

nu - trots det oupphiirliga tillllodet var okdnt. Det var h,r
Thunberg lann sin uppgilt och liistc den pi ett storslaget sdtt.

Thunberg hade studerat lor l.inn6 si sent som pi 1760talet, di
mastarens krafter redan biiriade avta och uitgot av gliiden och

geisten var borta. Sin doktorsavhandling laddThunbers fram Ior

en annan nedicinprofessor - den handlade inte om botanik utan

om ischias. Men Thunberg stod lndii mastaren si uira att han av

honom fick ett rekommendationsbrev till Linn6s nira vinner i

Holland, Johann och Nicolaas Laurens Burman, far och son. Det-

ta dppnadc vigen och ledde till att'lhunberg snriningonr erbji;ds
en ellasteende mojlighet att utveckla sitt botaniska kunnande: han

skulle som skeppslikare ftilja med ett holliindskt skepp till Japan
och dirmed som den fdrste moderne botanisten Ii Ibrska och samla

i ett hittills narmast okant floraomride av utomordentligt intresse,

Firden till .lapan tog sir.r tid. Frin Hollancl reste Thunber-g
1772 till Kaplandet, cLir han stannade i tre irr, liirde sig holLindska

och friretog tre stora botauiska fbrskningsllrcler in i kaffrernas
och hottentotternas lar.rd. Efiersom omridets kolonisatiirer, hol-

ldndarna, ogirna sliippte in 1r-:ir.r.rlingar, kunclc Thurrberg birga
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Carl Peter Thunberg.
Oljemirlning av Per Kralli d. y. 1808. Uppsala universito. SPA.

utomordentliga skordar i det botaniskt se serpraglade omradet.
Over tusen nya arter upptickte han bland de river tre rusen han
samlade. Frjrst i mars 1775 kunde Thunberg anrdda resan till
Japan och den l3 augusti ankrade hans holl:ir.rdska fartyg vid rin
Dezima utanlor Nagasaki. Av europeiska nationer var holliindar-
na de enda som det tartslutna tiriket handlade med, och iven
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dessa fidmlingar sllpptes som regel inte liingrc zirrr hit. Under hela
uppehillet satt Thunberg praktiskt taget ororlig pir clen lilla on.
Visserligen deltoq han i ert uppvaktning f-or kejsaren i'lirkio i

egenskap av leeationsllikarc, men f:irden gick snabbt och gav inga
tillfiillen till botaniska striivtiig. Att Thuuberg fiam till december
I 776, di skeppet var lastat och l:imnadc Japan, hann med vacl han
gjorde som botanist har sin siirskilda historia: pl sin lilla d uppvak-
tades han av japanska tolkar som brann av iver att fi lirdomar i

visterlindsk likekonst. Sidana kunde Thunberg formedla, och i
utbyte tog han vexter som de japanska tolkarna fijrde med sig till
lektionerna. Thunberg var den forste europeiske botanist som ef-
ter Engelbert Kaempfers $lrran6sternresor vid 1600-talets slut
fick tillf;ille att pe ort och stille bekanta sig med denjapanska flo-
ran - det skedde som synes inte utan komplikationer.

Efter detta ungdomsAventyr etablerade sig Thunberg snart i

Uppsala, f<irst som demonstrator under professor Carl von Linn6
den yngre, en tid fylld av fiustrationer och osimja, och elier den-
nes tidiga ddd (1783) frirn I784 som prolessor pi den lirrneanska
stolen. Han bosatte sig pii girden'l unaberg norr om staden och
framlevde resten av sitt liv i yttre lugu, upptagen med att flytta
den botaniska tr:idgirden fiin de sumpiga rabatterrla i Svartbic-
ken till Slottstr:iddrrdcns vAldranerade mark, och frarnfcir allt
med att lullborda siua stora systematiska arbeten och en ling rad
uppsatser och smirre avhandlingar om skildir vixtslikten.

Linn6 hade ett nitiskt ordningssinne rren var ddrfor ingen torr-
boll. Pi Thunberg tycks dircm()t adjektivet torr h:ifta ovanligt
fast, och med iren blev han allt torrare. Det g;illde redan hans ytt-
re apparition. Till staden och undervistringen lbr han i en hrig
ornodern travagn, vars framfart trdflande itergavs av studenter-
nas beteckning "Skallerormen". Som fiirelisare vlckte han ingett
entusiasm. Bernhard von Beskow berittar i sina memoarer fritr
sin egelr studietid vicl tSOOtalets biirjalr: "Fdrelisaren s)utes nrig
en liten, v:il bibehlllen mumie, och hans fiiredrag var egentlisen
varken lisning eller tal, utan ett slags halvhogt knattrande. Efter
vaxternas beskrivning utkastade han bland sina irhrirare torra ex
emplar ddrav, som jag mccl helig vordnad upptou och bevaracle."
Studenter som ville disputcra for honom kunde sonr avhandling
fi liigga fram ett ark av akademitr:idgirdens vaxtkatak)g, en rak
namnlista vars borjan och slut besdmdes av var i den tilltinkta
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f:irdiga produkten arket rikade befinna sig. Ingenring av clerra
hindrade att han framster som en av vira frimsta botanister.

Hans rykte grundar sig dels pi clen Fhra japonica som han kun-
de framligga redan 1784, dels pir hans ar-bctcn om KapvAxterna,
den k<>rtfhttacle Prodronrus plantnrum capensium (1794-1800)
och den nrcr detaljeradc och betydelselulla Flora capensis
(1807 - 1823), som kunde fullbordas endast med hjilp av den tys-
ke botanisten.J. A. Schultes. Thunbergs arbete bestod i arr beskri-
va alla kapvixterna, och sirskilt noggrant dX de tusen nya arter
han funnit, vartill Ibr den.japanska llorans del kom flera hundra
yrterligare artel och inte minclre :in 2l helt nya vlxtslikten. Pi
denna grund blev han sin samtids fr:inrste deskriptive botanist.
NIed en utomrtrdentlig iakttargelsefornriiga forenade han en out-
triittlig seghet, en nodv:indig egenskap om man under primitiva
f-tirhiillanden, olta dcssuronr farofyllda, skall kunna inte bara upp-
mirksamma nya naturfrjremirl utan ocksi ta hand om dem, pressa
vexterna, bevara dem och fi)ra dem med sig, Iorsedda med veder-
bdrliga antcckningar om v:ixtplats och krkalfbrhillanden. Och der
slutgiltiga beskrivandet och systematiserandet, di andras samling-
ar och hela den enorma botaniska litteraturen miste beaktas och
kontrolleras, satter karaktaren pi r-riistan samma prov.

Det linns en fiirestdllning om l,inn6ldrjunuarna som mAstarens
stora exekutdrer, som hans flitiga sindebud i virldens alla hrirn,
varifrirn de hopbragte och overr;ickte ofantliga m:ingder av nya
upptackter. I sjilva verket blev de flesras expeditioner firga givan-
de. De I'oljde oltast det gi)teborgska ostindiska kompaniets skepp
pir deras hanclelsfirder till Java och Kanron och fick finna sig i att
uppsoka naturen rlirmast ha[lnarna pi farden, nistan a]ltid de-
samma ll';in resa till resa. Linndl:irjungen Thunberg avviker frin
mdnstrct genoln att han verkligen korr med mingder av nytt ma-
terial. Han fick sjiilv bearbeta clet och han gjordc det i basta lin-
neanska anda.

I[ecl Elias Fries ( I 794 - t 878) tog den svenska boraniken pir allvar-
steget tiver i dcn problemkrers som upptaeit se mycker av Linn6s
tankar rnen avspeglats s;i litet i hans verk: clet naturliga systemets.
Samridigt tillholcle Fries den gcnerarion som pi allvar rog sig an
kartliigun ingcrr av det dunkelholjcla och vidstriickta krlprogamri-
kel. Dct iir hans srora svamps) stematiska verk, inte minst ung-
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rnicn SPA.

domsarbetet Syslrmtt. m.ycologicwn ( 182 I och ser.rare), som fbrtf'aran-
de gor hans namn aktuellt och valkiint bland botaniska f<xskare
virlden iiver. Hans uenerella systematiska riinkande iir d;irliir inte
mindre intressant.

Elias Fries'biografi kan intc berrjras utan alt nran pekar P;i dess

menga parallcller med Linn6s. B:lda h2irstarnma(le fiirn sydvistra



Snrirland (Thurrber-q var f-dr ijvrigt ocksii smilir.rning;), Fries frit.r
clen lilla socknen l'errsjo vid Hallandsgrinsen. Bldas fdder-var
botan ikin tresseracle przister, och bida utyecklade en passion fi)r
'vrlxter redan i barnclomcn. Bida passeraclc ocksi gymnasier i
Vlixjii innarr de borjacle sina utriversiretsstudier i Lund. Men Fries
uppehill vid dct siidra uniyersiretct blev betydligt mer Iirngvarigt
irn [-inn6s i sj:ilva verket mcr irn rjugo ir frln studiernas borjan
hijsten 1811. Ar 1835 kallades han till prolessor i Uppsala, dir
hal verkacle sonr cn positiv och einglig forgrundsfigur bland pro-
lessorcrna under resren av sitt linua och arbetslyllda liv.

B:ide FIies och Lirrn6 hade anrbitionen att genomskida natu-
rens yttr-e me'rnsfald och brokighet och avslcija dess inre ordning.
De grep sig velket an i skilda ridevarv och ddrfcir mcd delvis olika
resultat. N:ir Fries b<irjade brottas med problemen om vdxtgrup-
pernas inre sltiktskap och sliiktskapens esen innersta srund och
struktur, mdtte han cletr romantiska epokens radikala svar pi
vairldsgiitorna och imponerades av dess cljirvhet och andliga stolt-
het. For de tyska romantiska naturfilosolerna med den unge
Schelling i spetser] och f6r alla cle naturfbrskare som snart llocka-
des i deras l:iser var virlden ett utflode och en del av Guds eger.r
ande, en manifestation av tudomliga krafter, som pi olika nivier
av fullkomlighet, fiin stcnens ryngdkraft och kemiska affinitet
over vexternas och djurens Iivskrafier till minniskans medvetna
tanke bide speglacle och byggde upp den sanna tillvaron. Bland
romantikens leclande tankar mdter vi den om naturens enhet
(som den delade med den klassiska naturvetenskapen) och clen
om eviga id6er, som bakom naturens lrateriella skal betingar ska-
pelsen och formar dess enskildheter.

I Sverige var clet Uppsala <rch inte Lund som mottog dc kraftiga
ilnpulserna fiitr r-omanrikens Tyskland. I de litter-ira fbsforist-
kretsarna i Uppsala riirde sig unga botanister som snabbt fingade
upp de nya signalerna frin kontir.rcnten och insrig an clet traditio-
nella vixtsanrlanclet hotade att fiirvarrdla hela den levande natu-
r-er till ett museum av damrnigt och intorkat gris. En sommar vid
l8l0-talets mitt fick Elias Fries en forstzr personlig kontakt med
dessa cntusiastiska upsaliensare och hans lAttrorda hjirta och
snabba intellekt tog latt pi vad som bjcids av r.rya och lockande tan-
kar.

I Fries'vdxtsysterr, sidant dcr lbr-nrades och utvecklade sig un-
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der de ndrmaste decennierna, fick taukarna pi enhet och bakom-
liggande monster en stark emIas. Med deras h-jiilp tyckre han sig
kunna besvara frigaln uarfdr vAxtformerna grupperar sig i arter,
arter samlal sig isl:ikten och slikten llockal sig i hogre s)stematis-
ka enheter, ordningar, klasser, riken. I varje art, menade Fries,
hade naturen lagt in en id6, ett monster som alla till arten horan-
de v;ixtindivider strAvade att likna. Insen individ :ir den andra
riktigt lik, de smir skillnaderna gir olta att beskriva som ofullkom-
ligheter: den ena plantan avviker frirn clen andra genom att sakna
ett kronblad, genom att vara litet svagale i firgJen eller kortare till
vaxten eller pl nigot annat satt som ger den en slrpr:igel mcn in-
te skymmer till vilken art den egentligen hijr. Hos artens id6 sak-
nas alla dessa ofullkomligheter den ger pi hemliga viigar r:itte-
snoret, soln fir de levande individuella viixtkropparna att aldrig
helt frirlora likheten och urarta. Sak samma kan slgas om sliktet.
Dess ide Ar ett slags fullkomlie representant for slAktets alla arter,
fullkomligare :in dem alla, och arterna speglar i olika hog gracl
just clenna fr-rllkornning och tar sitt rriinster friin den. Familjer,
ordningar och klasser ir enahancla inriittade, styrda till utseende
och biologi av bakonrliggande idder, sorn alla underordnade systc-
matiska enhetet., alla ured sina inskrinkninuar, speglar.

Djupare hinner vi inte intrlnsa i Frics' systematiska tinkande.
Det var tidsmirkt men b1'ggde samtidigt pi en r.tistan tidlos tanke-
tradition, klart uttryckt redan hos Platon och pir mirnga siitt frukt-
bar annu i vira dagar i t:inkandet och vetenskapen Iikavil som i
poesin. Viktigt att betona Ar att sliktskapen i naturen fiir Fries vi-
sentligen var ideeLl, dcn byggde pi Gucls tankar om skapelsens

ordning, inte pir en materiell, genetisk slaktskap. Om en sidan
blev det inte pi allvar tal bland biokrserna lorrin elier Danvins
sensati()nella lramtridande 1859 Drecl en genomt,inkt och konse-
kvent utvecklings- och hiirstamningshypotes.

D:irmed ir inte sagt att Fries stod helt fr:lrnmande fiir tankert
pi en alldeles konkret uppfattacl sl;iktskap i naturen. Derr roman-
tiska uaturfilosofi som han anskit sig till i sin ungdorn var spekula-
tiv och i viktiga stycken felaktig (bedomd i vir nutida betygsbok),
men den var lingt ifrin ofruktbar. Redan pi 1820-talet anade han
att skapelsen cn ging varit ofullkomlisare iin nu och att vAxter-na

vid sitt forsta framtridande liknat euklare havsalger. Nirgot :it--

tionde senare bdrjade han giira grillande att arterna irlom ett rl.i*lr
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kanske frin brirjan inte varit si minga som i nutiden, ja, kanske
att slaktet fiin biirjan varit representerat av en ellda art, som se-
dau, di dess individuella representanter rikat hamna i olika milji;
er, snriningom diffcrcntierats till nya och varandra olika artcr.
Men liingrc ville harn inte gi. Att ordningarna eller dn hogre erup
peringar, att kirnske allt liy hirstammade fl'in en enda urform,
fann han oacceptabelt. Han berldtte Darwin, n;ir den tiden korr,
med tvi karakteristiska inviindningar: Darwin kom inte med ne-
got nytt och han gick till overdrifter som gjorde hans liamstdll-
ning Iitet liijlig.

I sjdlva verket vet vi att Darrvins hirstam ningslzim liiste det pro-
blem som fiir{oljt Linn€ och som Fries sokt reda ut med h-j:ilp av
en idealistisk visiou: sliktskapens grund i narurens egen ordning.
Men Daru,irr ryckte diirmed inte undan grunden for det gigantis-
ka arbete s()m systetnatiker i Linnds, Thunbergs och Elias Fries'
anda hade utfajrt. Deras rekonstruktioner av den naturliga slikt-
skapen har i pifirllande hdg grad visat sis bli bestiende, hur iin de
bakomliguande principcr- skifiat som fitt tjiiua som tcirklaring till
sliktskapen.

Pe ett sitt fick l)anvins utvecklingsldra en destruktiv verkan: e[,
ter houom har det visat sig svart att bygga stora system, grundade
pi visionlra strukturer. Den dversiktliga systemariken har blivir
en fr:rf{a om att spera semensalnlna forfddcr i ett fbssilt material
som i l;inga stycken air inkomplctt. Deraljsysrenlatiken har i der la-
get praktiskl laget helt lirtt iiverhanden, nch forvisso finns dven
dzir inntr ofantliet mycket atr utratta. Och dven hir gav Fr.ies Iy-
sande exernpel. Sorr altlrcskrivare var han en mAstare, och hans
liir-estlllning ()m idealtypen bakom arten hjdlpte honom att se de
viscntliga kiinnernArkena och borrse lrirn de tillfiilliga avvikelser-
nar. Endast s:i blir en vaxtbeskrivning giltig i Iiingden. Det pekar
pii att vetenskap :ir nlgot mer in cletaljtrogcn iakttagelse. Syste-
Datiken har vuxit ionr{ing gcnom det tilntodiga insamlandet av
enrpiriska fhkta, rretr den har fornyat sig sjilv och den botaniska
vetenskapen qenom att viga stiilla de stora fiigorna och ge ut-
tryck:tt de radikala visionerna. Linn6s brottning med den naturli-
ga sliiktskapens grita och Elias I'ries'teori orn idcaltypiska struktu-
re:- rir intrcssanta uttryck liir olika tidevarvs vlrldsiskidning.
\Iert dc iir-ocksi oliiutkr>rrlisa delar i dct miinster som formar sig
till clen uroclcr-rra utvec kl in gsliran.
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BAN KS OCH SOL \NDER

tud uiit, ncr i I 700 tul, t" I .otllut

Om man vill veta hur det gick till nir Litrn6s saurlius;rr med un-
dantag av det mindre herbariet hamnade i Lonclon, fiu-rnan vin
da sig till Th. M. Fries' lcvnadsteckning. Negon battre och full-
sdndigare skildring av en mans levnacl ;in det(a arbete kan knap-
past letas fram inom det svenska sprikornridet. Hdr linns allt vil-
tigt sanlat och kritiskt fiamst;illt och dirutijvcr kan mycket kisas

nrellan ratlerna. Man uttryckte sig varsammare vicl sekelskiliet iin
i dag. Svaret pir frigan iir nog att arvingalna elier soncn efter-
tridarens dod 1783 ville ha ut cle viirden boct kunde ge. Fanriljens
viin, J. G. Acrel, gjorde visserligen vard han kundc fijr att finna en

svensk kcipare, men hade inucr.r framging. Di erbjod han Sir

Joseph Banks samlinsen. Ilenne i sirr tur liit budet gi viclare till
.|ames Edward Smith, en 24 irig son till en r-ik labriksiigare . Smith
bjod ettusen guin6er, som kanske Gustav III kunnat ovcrbjuda,
ncn kungen vistades di i utlandet.

Nigot storre intresse for Linn6s e{term;ile synes lamiljen inte
ha irdagalaut; de 26 lirdorna hade packats for exporten med hus-
faclerns "vidlyftiga och viirdelulla kon'espondens samt alla hans

elielldmnade manusklipt, vilka fitt mcdfolja, sisonr det med ritt
eller or:itt uppsives, fbr att fylla tomrummen i de liir rymligt till-
tagna lirrarna" (Frics), allt till mottagarens stora i)verrasknit.tg.

Acrel blev h:irt klandrad och clet hette att han tagit ut cn osk.i-
ligt hr;g fiirsliljningsprovision, \,artill Fries pipekar, att "di h:ir-
emot ingen anmirkning gjordes av de {or e{terlirtcnhet i ekono
miska saker visst icke kincla arvingarna", si var anklagclsen ove-
derhiiltig. Acrel fbrtlbr ocks:l att vara vin i familjen. N{cn zinda in
i vil tid har frirsriljningen tadlats. Fries skriver sjiilv onr den "skam

och skada", som tilllogats vzirt lancl gerronr fi)r'lusten av dcnna
"Rikscleuod" och Rob. E. Fries, trettiosju ir senare, i sin rninnes-
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Dxniel Solander (t. v.) och Joseph Banks.
\4'edgrvoodnrcdaljorger- i blir och vit jasper nrodelleracle av John Flaxman
I 77 5. .forclgloben srliar pir deras deltagande i Cooks lcirsta thrd rill Sd-
derhil\'el,likas;i den iett romer-skt skepp insafl!r t.an)er rned Vergiliuscita-
1el "discer-e qlrid quaeque Ierat regio", att lira k;inna vacl varje kusl franl-
brinear'. Plaketterl albildad enliet lrrsr:illningskatirlogen "Arvel fr:in Neu-
ton och LinDe", Slatcrrs historiska museum, Stockholrn Ig62. nr 201.

teckning civer Daniel Solander onl "en tragisk handelse i virt
lands rraturvetenskapliga histor-ia". De:ir ingalunda ensamma har
i landet om denua sin uppfattning. Snarare :ir de personer i mino-
ritet som med mig f-orliiktar en motsatt stindpunkt, den ndmligen
att bide l-inn6minnet, deD botaniska vetenskapen och samlingar-
na som sidana enbart gagnats av att ha funnit en andra hemort i
l.ondon i h;isnet av det av Smith ( I 788) grunclade Linnean Socie-
ty, som iir ett betydande vetenskapliut sillskap och inte ett kult-
samf und.

En ldrklaring krdvs till am entusiasrrren Ior Linn6 i England for-
slog till att motivera kopet. Afldren fir man i inte ringa grad rill-
skriva Daniel Solanders nrdrkliga inflytande pi en ledande eng-
elsk opinion inom den botaniska vetenskapen och hortikulturen. I
sitt hemland har Solander tillvunnit sig mindre intresse hos all-
m:inheten in cle lirngviga rcsenirer bland linneaner-tra som mera
uppenbart forctridde det svcnska och antinsen dog i friimnrande
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lancl eller irtervinde hern. Jag tinker pzi rnalt som Sparrman,
Thunbers, Kalm, Lofling och I'orsskil. Bland dem :ir Thunberg,
som blev botanikens facler i Japan och slutligen [,inn6 den yngres
eltertriidare i Uppsala, clen ende vars verk ibestiendc virde kan

jirrl'oras med Solanclers. Min v2irdemiitare iir dir inllytar.rdet pi en

miktig kulturkrets, som till stor del tack vale Solander och hans

v:inskap med SirJoseph Banks prliglades litrneanskt i sidan ut-
str:ickning att den var beredd att mecl sig inforliva allt det Lin-
naeus stod for i botaniken och irtt dessutom ge hans samlingar en

cvuirdlig fristad.
Hur detta kom sig;ir vil virt att nu, efter tvihunclra ir, i kort-

het frirsijka skildra. Sjiilva saketr stod klar redan lor Linn6 cl. y. ef-

ter hans erfarerrheter i England. "Den aktning ingelsmin har frjr
Naturalhistorien dn i denna dag ifrln Sverige, iir at tillskritva vir
ej nog respecterade Solander och Banks son.r den soka bibehilla
(som jag hor)". SiL skriver han i ett brev l78l till sin viu CIas Al-
strdmer-, som mot pant i det reclan omnimncla minclre herbariet
linat honom pengar till resan.

Solander kom ir 1760 till Londou och d:irmed till vad som med

en dagens modevdndning kan kallas ett dukirt bord. l,innaeus ha-

de i unga irr frirn Holland besi)kt staden och han var inte den som

forsummade sina utl:indska kontakter. Det lir ilorsta hancl tvi
korrespondenter, Peter Collinson och John Ellis, sont hdr kont-
mer ifriga. Collinson var en {ormrigen kkideshandlare rned fina
forbindelser i de anrerikanska kolonierna, ledamot av Royal Socie-

ty sedan 1728. Ellis var en vrilb:irgacl agent fiir handeln pl Florida
och Dominica. NIed tiden blev han berrimd f-or sina arbeten klar-
l;iggande korallernas natur och fick Royal Societys storsta utmar-
kelse, Copley-medaljen. Det var dessa tvi, sorn ansiig att dct be-

hovdes systematisk vixtkrinnedom i ett land, som frin hela vdrl-
den mottog rirter och fiiin liir sina tr.ldpJirrclar och slortsparker.
De skrev dir{or till Linnaeus och bacl horrom sinda iiver trigon av

sina elever. Denne var inte sen att se sin chans att anknyla den

engelska kolonialnrakten till sitt bk)rrrsterinr perium. Det gallde ba-

ra att fiir uppdraget finna ritt person.
Man fir inte av nrin fratlst:illning fiirleclas till trort att botani-

ken helt skulle ha ltirsummats iEnglancl. Detr store sarnlaren Si.
Hans Sloane (dod 1753), t. cx., hade som Likare lriljt med hertigen
av Albemarle till.fanraica och hcntf6rt 800 nya viixter. I hans tkr-
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nalior\, Apothecaries Garden i Chelsea-distriktet, hore rradgards-
m:istaren och frirlattaren till Gardener's Dictionary (l75l) philip
Miller, sorn Linnaeus kallar en "prince of botanists". Collinson var
elev av Sloane och Joseph Banks togs i sin tur omhand av Miller.
Denne antas ivcn 1764 ha sammanfort Banks med Solander. sorrr
nu av Linnaeus fick uppdraget att tillfredsstalla de b.'lda korrc-
spondenternas cinskan.

Den unge mannen (f. 1733) var son till kyrkoherden i Pitei; en
fhrbror med samma Iornarnn var juris prolessor. i Uppsala. S jut-
tonirrig kom han till Uppsala, bodde hos sin farbr.or, men kom
sminingom att tillbriuga mer.a tid hos [,innaeus iin i sin egen bo-
stad, upptagen hart n:ir-som en son i Iarniljcn, Iorilskande sig i

husets dlclsta dotter, Elisabeth Christina. Den 30 nrars 1759 skri-
ver l,innaeus till sin gocle vdn Abraham Bick i Stockholm: "Hr So-
Iander, sorn reser nu till lingeland, liir-er imorgorr giora sin up-
lvaktning; han ir den qtrickastejag haft under ntin tid, besynnerl!
gen i Historia Naturali." Han hade itnjutit frirtroender arr hjalpa
sin lirare vicl r-angerirncleL av naturalickabinetten p:r Drottning-
holm, i Ulriksctal och ht>s 'l essitr. I tvenne repriscr hade han fijre-
tagit exkursioner till Lappmarken. Nu fick Solander forbereda sig
frJr den stora roll, som han med rjkat inflytande skulle uppbara rill
sin dod. Hans kompetens overtygade. Peter Collinson kallade ho-
nom "a very acute botanist, little inferior to Linnaeus; and not
only in Botany, but in all branches ol Natural History".

Solander lick "Uppsala-febcrn" med besv:irliga sviter, dlr han
Iig och vintacle pi dvcrfalt hos cn sl;ikting i Vistra Karleby norcl-
v:ist om Lund, b()raniserade dir han kitrclc sis bAttre, och skrev
tretton brev till sin dyrkaclc lilr.ofacler, som var orilig iiver drdjs-
mirlet. Mcn ijuni 1760 var han intlisen liamme i London efter en
m:inads seslats och mottofls viilvilligt i alla svenskars st(tdjepunkt,
handelshuset Spalding & Brancler., och med sror hjiirtlighet av El-
lis och (irllinson, som omeclelbzrrt sig till:rtt han fick mota v:ixtals-
kare och se clerirs anliggnitrear i och kring l,ondon. Exkursioner-
rra strickLe sis snriningorl ldngrc iniLt lanclet. Efier ett halvlr kun-
cle Solandel skriva till Linnaeus att harr setr det uresta vart att se

och klinner sig rniikta imponeracl a\,"hvacl myckenhct al utliinds-
ka l'r;id och Buskar sotn nu {ylla alla Irjrn;ima Her-rars och Rika
N1iins llilt". Dc fdr-sla irrcn Iick Linn:reus bide lriin och livfullt
skrivna brev fiirrr sin lavoritelcv.
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C)m man i clenna korrespondens nu lycker sig linrra att Solan
der har alltliir stora krav pti sin lirofaclcrs ticl o<:h v:ilvilja att old-
na med pensar, si kan det ocksi'r bcro p:i att nran inte i efierharrrl
kan forest:illa sig arten och gracleu urv clen inlinritet, sorrr r:idtle
mellan dcm. P:'r lrirehomstcn:rv intirl persorrlig kontakt tlcler att
Solander dristar sie att h:ilsa till (sin) "nrin sirtaste urarrselle", arki
aterns iildsta dotter Lisa Stina. Utan lcgitirna liirhoppningar haclc
han vil knappast utvalt henne fcir s:i pcrsonliua hiilsningar. Harr
har sannolikt sett sig s()m blivancle svtirsorr i huset. Det ir itrtc ens
uteslutet att han varit ntcdvelen ()m vad Lilnacus i brei, 1763 rill
sin bista vdn, Abraham Biick, skulle orntirla, naimlisen 1:rnken arr
fi Solander till sin eftertrlidare. Till Ellis harle han skrivit onr sirr
l jungc: "fau har anbefallit honom lill Err bcskyclcl som-jag skLrllc
gjort, om han varit ntin egen son."

Frin en helt annan onrgivtrinu kom clen ti<> irr lnure.foseph
Banks. Fadent var en rik goclsigare, s()ll s2int sin son till Harr<xv,
Eton <rh Oxfbrcl. Uuclcr skolgingetr lrade haur utanf-or Etou gri-
pits sii starkt av err bkrmstenrpplevelse art han beskjt igna sig irt
botaniken, niir hirn kom till Chr-isr Church Collcse i Oxtord. NIen
professorn iirunet hacle intc hiillit nrer iin en fiir-eliisninu pir 35 irr
och den unge Banks blev tvungen atl skafh sig en esen lirare
fi-in Cambriclge och betala l.rans kin med inkonrster liirn lamilje
sodset Rcvesby Abbey i Lincolnshire. Den naturvetenskapliga och
tekniska bildningeu hade prer den tiden sitt stark:rste fiste hos dc
s.k. disscnters och i Royal Striety, medan urrivcrsiteten och sir
skilt Oxlbrd levde kvar i medeltiden. Intc ens en hunranist och
historiker sorn Edw.rrd Gibbon h:u' isin sjiilvbiografi nigonriug
till overs fin Oxlbld. Viilvilligare ir Samuel.fohnson.

Banks'lar dog 1761 och de flyrrade modern med sin aderton-
irige son och den ett ir yngre dottern Sarah Sophia till Paradise
Walk i Chelsea, nara Apothecaries Garden, och dar kunde den
unge amatorbotanikern hos Miller fdrkovra sig i sitt Iavoritdmne.
Redan di fbrlirgade Banks over en inkomst pe 6.000 pund om
Aret for att pi gamla dagar ntecl hustruns och egna egendomar ni
upp till 30.000 pund, om man fir tro en av hans biografer, stora
pengar i varje fall, mer dn vad hans liv till en borjan krivde. Och
dock levdes det yppigt iLondon pe l760,taler. Kulturkretsen bil,
dade en stor-och Ievnadsglad familj sammanhillen av sliktskaps-
band, middagar, khrbbliv och triffar i taverner och i cle kaffehus,



varav det iseklets biirjan fanns 2.000 istaden, Slaughter's Coffee
Housc, Turk's Heacl m. fl. som gir igen i mem()arer och skildring-
ar av tidevarvet. Vicl tronskiftet 1760 hade London redan blivit
niigot anstindigare :iu dl Tiggaroperan skrevs och Hogarths
"Gin Lane" och "Rake's Plogless" kom till. Stor liirtjinst ddrav ha-
de de berctmcla brriderna Hcnry clch Sir John Fielding genom sin
verksamhet som magistratspersoner'. Till och mcd hade stritrrj
varna (highrva,vr.tte n) drivits ut till stadens ytteromriden. Men blev
det upplopp, sidana som "the Clordon riots" ( 1780), miste militiir
inkallas, emedan en reguljir polismakt fortfarande saknades.

Solander kom till ett England pi hrJjden av dess expansion. Se-

dan \\ olf'e 1759 slagit fransm.innen utanf rir Quebec, fick Frankri-
ke och Spanien vid Ireden i Paris 1762 gdra st()ra uppoffringar;
England erkindes iiver en natt som vdrldens lcdande sj6makt och
Ihnn sig besitta stairre delen av Amerikajdmte Kanada och de Ka-
ribiska ciarna. I Indien hade tsritish East lndia Company makten i
sin hand. Minorca och Senegal Iriljde med i uppg<irelsen. City of
Loudon overtog virldshandeln. England hade di omkring 6 mil-
joner invinare, London 750.000. Trevelyan talar i sin Sorial fffulo-
11 om "an aSJe of zrristocr-acy and liberty . . . of creative vigour in all
rhe trades and arts that serve and adorn the life of man", och han
blir rentav lyrisk ndr han skildrar det mjuka och harmoniska land-
skapet, ddr "m;inniskans arbete innu lade till och icke tog ifren
naturen skijnhetsvirden". Under detta sekel hade ocksi skapats
cle bercimcla engelska naturpar-kerna kring slott och herrglrdar,
signerade av William Kent och denncs elev "Capability" Brown.

Vad kan vir norrlandsfijdde botanicus ha haft fiir egcnskaper
som gav honom hans stora personliga fianrgingar i den nya och
rikare miljo om vars art har blott kunnat ges nigra antydninuar?
Botanisk kunskap i all ira, nrcn det ir uppenbart att ingen som

helst vetanclets auktoritet kan tillhandahllla en uttommande fbr-
klaring till Solanders snabba anglofiering och sociala avance-
mang. Redan 1764 blev han ledamot av Royal Society och av dess

exklusiva Dinins Club, senare klubbens skattmlstare. Banks val-
des in 17ti6, di en 23-irrinq! Ar 17ti4 finner man Solander samar-
betande med Margaret, maka till andre hertigen av Portland, Gif-
fbrd William Bentinck. Hertiginnans fhr, Lord Harley, den siste

.jarlen av C)x{brcl, hade eftetlf,rnnat en.beromd kollektion, mera
omfattande dn [,innaeus', och inte inskrinkt til] vaxtcr. Standigt
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namns ()ckse Solander i tidens menroarcr tillika med liirda natur-
forskare och likare, Benj. l'ranklin, Blagden, Lightfbot m. fl., allt
detta redan innan han n:rtt den srora beriimmelsen eftcr Australi-
enfdrdeu med Banks under Captain (look.

En avsevird del av framgingarna miste tillskrivas Solanders
personlighet, som i alla brev och memoarer Iiin den tiden skild-
ras med de alskvardaste attribut. Man kan vilja helt utomstiende
personer som t.ex. Fanny Burney, forfattarinnan till Evelina,
liinge hovdam hos drottningen, eller mrs Thrale, vars berrimda
salong hade 'doktorn', Samuel Johnson, som sin framsra attrak-
tion vid sidan om hans vinner, den store konstndren Sir Joshua
Reynolds och skidespelaren David Garrick. De birda damerna
Ihnrr Solander mycket sillskaplig, underhillande och laddad med
vetande; mrs Thrale drar sig inte ens for att jamfdra honom med
Fanny Burneys far och biskopen av Peterborough, sotn annars ar
de min hon tycker mest oml Eller man kan valja tidevarvets bora-
nikhistoriker (Pulteney), som seger.att Solander "uppskattades ...
Icir sitt artiga och tillgiingliga sitt, lika vil som for sina stora kun-
skaper i naturalhistoriens flesta omriden. Hans urbanitet och be-
redvillighet att allrid ste till tjanst med hela sin Idrmiga, Iorenad
med den klarhet och energi varmed allt frambars" glorde Solan-
der och det linneanska sysremet populara hos de engelska natur
forskarna. Och slutligen, f'dr att ta en av de minga svenskar som
se vAnligt mottogs av Banks och Solander, studiekamraten Johan
Alstromer, si skriver denne i ert brev till hemmet efier en middag
hos Banks och sup6 hos "dess mAtress Mistress Walls":,Jag kan.ej
beskrifva hvad Solander ir hiir afhillen af alla Meniskor, och jag
har hrirt vad tienster han gcir alla svenskar". Detta dr i oktober
1777 , efter upptecktsresan med Banks. Senare tilligger han en hel
del och sammanfatrar: "alla tala med hdgaktning om Dem". Som
ett engelskt slutomdome kan man viilja ett uttalande av den redan
nimnde James Edward Smith, Linnean Societys tillskyndare: ,,It
was Solander who reduced our garden plants to order, and laid
the foundation of the Hortus Kewensis (Kew Gardens) of his
liiend Aiton. His instruction made everybody corrccr and syste-
matic, and introduced Linnaean learning and precision.,'

Mot denna bakgrund ar det inrc f-cirvinansvirt, att vannerna
ville hilla honom kvar i London, och skaffade honom eu inten-
dentstjinst vid British Museum. Denna ordnades av Collinson ge
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nom en hanvAndelse till premiiirministern, triidgirdsentusiasten
Lord Bute, och av Ellis genom att frirbereda itgiirden med leda-
mdter av museets styrelse. Men en sidan utveckling varju inte alls
vad Linnaeus hade tinkt sig. Han hade andra planer f<ir liirjung-
en. Det ar mer in sannolikt att blott en del av brevvSxlingen fiin
dessa kritiska hr,1762-1764, finns bevarad. Solander miste ock-
si ha fttt meddelanden frin vdnner i Uppsala om vad som ddr
forsiggick. Bad t. ex. Linnaeus uttryckligen Solander komma hem
och bli hans efiertridare? Det ir svirt att tro annat; redan i 55-irs-
ildern hade hans lirolader begynt "trottna" och ir 1762 fett stan-
dernas tillst.lnd att utse sin eftertridare. I brevet till Abraham
Bick den 22 mars 1763 berittar l-innaeus: professuren "tillbod
jag lorst Solander, och antydde honom ijulii monad att vara hem-
ma till d. I october; han icke allenast intet kom, utan skref pa slu-
tet af november, att Herrarna i London iirnade gifva honom lon
for betiening i Museo Britannico", varefter Linnaeus utsig sin son

till eftertridare. Han erbj<id iven Solander en professur i St. Pe-

tersburg, men ocksi denrra formin viigrade lirjungen efter ni-
gon betinketid ta emot.

Om det rika och intryckslyllda livet i Lonclon var en av anled-
ningarna till Solanders beslut att stanna kvar dar, trots den ringa
ingingsliinen pi 60 pund, sir finns det ockst andra motiv som han
m:iste ha tagit hinsyn till. V:innerna i Uppsala hade litit honom
frjrsti att hans "sotaste nramselle" gick i giftastankar redan innan
hon 1764 ingick sitt mycket olyckliga iktenskap med lr;jtnant Carl
Fredrik Bergencrantz. Det liamsir av ett brev fren utresan med
"Endeavour", skrivet till Linnzreus i Rio de Janeiros hamn den 1

december 1768 efter en ling tystnad: "Den 25 Aug. limnade vi
England, en or1, hvarifran jag kanskje obetirnksamt beslutit at
uppskjuta med en skyldighet. som jag altid hade fdrestelt mjg
skulle blifva mitl hogsta ntrje, hade jag en enda ging blifvit hed-
rird rned en errda rad frin den som jag hlppades ville visa mig den
\':inskapen, onr ej af andra hindrader. Mina viinner gaf mig anled-
ning si at tro, och utgiurgerr vis:rde att cle hade etminstone ntgon
anleclnir.rg .. . Jag beder at min iidmjuka hilsnine mi anmdlas hos

,l"irdiga Frun och den iifriga Hr Archiaterns famille; huru ritt
nzimnda dcn :ilskansvirda Hr Arch'aldsta Dotter ir mer in jag
nu kan gjora, nir mina sinnen knapt kunna gj<ira sin syssla, och
hvilket mer in ofia har hiindt nilr jag tiinkt pi den, som jag trodde
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skulle gjora mig lycklig." Solander forblev ogifl. Hans utvalda Li-
sa Stina fick en dotter mecl Bergencrantz, men dennes brut:rla
upptriidande drev snart birda tillbaka till hennes forildrahenr.
Dottern upplbstrades direfter i det linneanska hemmet.
Linn6kiinnaren Arvid Uggla, som tagit fram detta moliv for So-
landers beslut, s) nes mig ha ratt i att det inte kan negligeras. Bre-
vet har akta tonfall.

Varfrir inte St. Petersburg? Svaret ges av Collinson i en brev till
Linnaeus: "Utan tvivel kiinner ni, min kiire ven, personer, som ar

mindre emipenta men i alla irvseenclen kvalificerade fi)r att under-
visa ryska bjrirnar."

Man nriste slutligen ocksi ta ibetraktande, att den av Linnacus
med stindernas tillstind utsedde prolessorn inte skulle alnjuta
lmbetets lonef rjrminer, si l:inge den gamle levde. Hans egen son
hade det ekonomiskt mycket besvrirligt i sin fjortoniriga pseudo-
professur. Beskyllningar for nepotism lirg dessutom i luften kring
Linn6 d. y:s utnamning.

Aret 1764 torde ha varit clet irr Solander blev bekant med.]o-
seph Banks. Denne var "well-connected" socialt och Solanders an-
Iag I-or sillskapsliv fick ytterligare n;iring ide kretsar han nu infor-
des i. Men Banks var irtminstone vid denna tidpunkt mera angeli-
gen dn Solander att leva med i uppticktsresornas virld och redan
1766, som tjugotreirinu, heredde han sie tilltrede till H.M.S. "Ni-
ger" frir en resa till New Foundland och Labradols Lust i syfie att
samla nya arter av vaxter och cljur. Solander:rntas ha h-jilpt ho-
nom med f'orberedelserna f'or I:irden, och ldrt honom hur insam-
Iat rnaterial skall skyddas clii sjoar svcper- over-ett fartyg. Pir den
resan mdttc Banks ivcrr Captain Cook, vars sjorlitningar lagt
grunden for Wolfcs stora seller river fransminnen vicl St. Law-
rcrrceflodens ml nning ntmrrd hJr ovan.

Det viktiga avgorande Solander clirelter stod inldr tr:iffades
enligt Banks pi en middag hos Lady Ann N{onson, clotter tilljar-
len av Darlington och barnbarnsbarn till Karl II (Stuart). Det var
hennes andra iktenskap och nigon skandalunse h:iftar vid hen-
nes namn frirn den tid, dl hon som ung var-en framst:iende mecl-
lem av Calcuttas sillskapsliv. Hennes andre rnan, George Nlonson
var brigadgeneral i Inclien. Lady Monson var en hiigt begiivad
person, utbildad i botaniken av.[amcs Lcc, enligt Clas Alstrdrrer
"styvare botanist in sj:ilva Miller". "Hon har gjort stcirre flamstes
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i Botaniska Wettcnskirpcn", skler,han till Linnaeus dcn l0 juli
176,1, "iin.jag iinnu veL orr niigor Fruntimme r, och ej superficiellt
elier cless kons bruk, men ur-uncleligt." Hennes samling var or-d-
rrad efier l-inn€s s\ slerr). Latly Nlonson hade ocksi gjort den iiver-
raskancle rrpptiicltcll av bladcns stendisa rorelser hos Desmodium

.g)ran.r, sdr hon unclc'r'sokt i Bcnsalen. l-innaeus hade dzirfor hed-
ral llcnnc nrerl att kalla elt sliikte Mozri.,zia, var-till Alstrdmer i ett
brev ett ir-senale ber:ittar att "Fru Nlolrson har genom den He-
clern H:r Alch:rr gjort henne nred cirtens rrirnnande smakat den
behaeeligaste b()t:rniska ll cksaliehet".

Alltnog, denna liamsteende danr, enligt Alstrtimer " 1000 ging-
er lhrdare in hertiginnan av Portland", hade en dag som middags-
gdster Banks och Solander. Jag oversarrer Banks' skildring frin
middagen av sin plan am folja med Cook till Soderhavs<iarna. 'Jag
hade ett enastiende tillfille atr berika verenskapen och bli be-
riirnd, Solander steg pliitsligt exciterad upp fren sin stol och med
avsikten tindrande i blicken sade han: vill du ha en kamrat pi fiir-
den? Jag svarade: en s.ldan som du skulle bereda mig frojder och
belciningar utan tal. Si nri clet bli, sade han,jag ska fOlja med dig;
och Iiin detta dgonblick var allting klappat och klart." Lady Mon-
son foljde sin man till Indien, dir han blivit urnemnd till guver-
ncir. Hon dog barnlos 1776 och testamenterade sina samlingar till
Jarres Lee.

Ar l7ti8 inleddes under Cooks ledning den bercimda upprack$-
ldrden i "Endeavour" till Sciderhavsriarna, New Zealand och
Australien, I'oremil frir ett stort antal skildringar, lirda sivil sonr
populdra. Sjilva Iirden finns utomordentligt val dokumenrerad.
Niir tvihundrairsjubilet firades 1968 togs allt upp pi nyrt. Der
linns ddrfiir ingen anlednine atr nu Iamna London-miljon fdr en
iterupprepad beskrivning av de bida vinnernas dventyr pi den-
na miirkliga resa, sonl bl. a. ledde till en kartliegning av vattllen
krins New Zealand och llngs Australiens iistkust. De delade
mirnga fhlor tillsammans och konr att st:r varandra mycket nara.
Ett samtida allmlnt otndome om lzirden vid starten stirrJohn [,llis
for i ett brev till Linnaeus, dlr han skriver "Inea personer ha ni-
sonsin gzitt till sjdss battre utrustade for naturhistoriska inda-
mil." De har ett fiDt bibliotek, maskiner fiir att linga och preser--
vera insekter, alla slag av nit, trilar, drag och krokar, ett vattente-
leskop; och de blir assisteracle av tvir milare och tecknare, sam-
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manlagt s.iu personer. Och han slutar mecl orden: "Allt detta kom-
mer sig av er och crt forfattarskap!" En annan svensk deltog son)

bitridande naturfbrskar-e. l)et var Herman Diedrich Spiiring, en

son till den 1747 avlidne Aboprofessorn med samma fornamn.
Spdring avled pi resan ("a gravc thinking ruan" i Banks'beskrir-
ning).

Till detta allm:inna omdi)me kan liggas, att Banks' och Solan-
ders var den frirsta naturvetenskapliul vzilrustade expeditionen
till fjdrran linder. Den konr att bli normsivandc och inspirerancle
fcir minga elterliiljare, intc rninst Charles l)anvins liird som rra-

turforskare i "Beagle". Fiir kok>niseringen av Australien och New
Zealand blcv (looks trenne resor av llen()mgripande betyclelse.

Banks riknas som en av det moderna Australicns urfdder och
aven var landsman rir- i}rirgkomrnen i sidana historiska sanlman-
hang. Hans namn finns bevarat i Solander- Island, en klippig ci vid
New Zealancls sydspets, ocl.r i Point Solancler, en udde mitt cmot
Cape Banks vid inloppet till Botany Ba1 i Australien.

Vid iterkomsten till London i juli l77l mottogs de bida vdn-
nerna som hjiltar och Londonpressen sklev vackra ord om "the
Banks and Solander expedition", den som seder-mera skulle bli
"the first Cook voyage". Det drojde innan det stod klart fbr andra
dn amiralitetet att den som sirskilt fdrtjzinade att hyllas fdr det
lyckliga genomf<irandet av fdrden var ledaren, den snillrike nari-
gatdren Cook, som i stillhet r-est hem till familjen, medan Banks
och Solander kallades till kungen frir rapportering.

George III hade tilldelat Royal Society 4.000 pund fbr expedi-
tionen, vars Ibrmella sylte var att observera Venus-passagen frin
'fahiti. Trots att de tjyvska inlddingzrrna stal kvadranten, lyckadcs
matningarna, sedan delarna iterfitts och sammanstallts av den
tekniskt kunnige Spciring. Resultatet fick aldrig nigon storre bcty-
delse. Emellertid hade Cook ocksi IiLtt hcntliga order av politisk
art giende ut pe att undersdka sodra Stilla Havet. Lird mytbilcl-
ning hade lett till en f<irviintan att dar linna er) stor nv kontinent
utdver de redan i grova drag kinda, Australien, Neu Zealancl och

Tasmanien. Naturstudiet var Banks privata sidolirrje, aven tlttt
den i sista hand sttiddes av Royal Society och amiralitetet. Enligt
Solander hade resan kostat Banks 10.000 puncl. Dennes generosi-
tet, envishet, viljekrafi och organisatoriska begirvning Iick sin be-

Idning.
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Cook gjorde iinnu tvi linga firder till Srilla Havet, som han fick
se frin Berings sund i norr till Sydpolens isbalte, innan han mtir-
dades i ett upplopp av infodingarna pi Hawaii. For den andra re-
san hade Banks inyo anmiilt sig hos amiralitetet, diir han hade en
vln i Lord Sandwich. Men nu hade Banks gripits av hybris och be-
traktade sig uppenbarligen som resans huvudperson yrkande pi
att fa atfoljas av ett sillskap pi !orton personer, ddribland genre-
milaren pe modet, John Zoffany, och rve hornmusikanter. For
detta kravdes en tillbyggnad pi skeppet, men sedan Cook och Sir
Hugh Palliser sett tabernaklet och pipekat skutans bristande sta-
bilitet under segel, segrade fornuftct och Naval Board beskjt att
tillbyggnaden skulle rivas.

Si eick det ocksi, r'ned den pafirljd arr Banks skickade etr ursin-
nigt ultimatum till clenna hogsta myndighet, som svarade elakt:
"Mr Banks tycks alltigcnom betrakta skeppen som helt och hillet
utrustade frjr hans rikrrins; anse hela fbretaget bero av honom
och hans m:in; sis sjilv som clirektor och ledarb av clet hela ..."
IJet var en orfil som Banks aldrig forlzit de hoga herrarna, iven
om clet goda frirhirllandet till Cook och lord Sandwich snart:rter-
stiilldes. NIan finncr Banks och lorden nigot senare pir fisketur-er
tillsammans nred "ladies of Pleasure".

I frirsta hand uppstod emellertid Iiigan om vartill den inkopta
utLustninsen skulle anvindas. Loften till deltagare miste hillas.
Nlycket talade for Island, dess vulkaniska natur, dess nirbeldgen-
het, den iterst:icnde korta tiden pi iret, dess forhillandevis obe-
kanta flor:r. I.iuli 1772 inlecldes resan, som gick over Hebriderna
till Islancl och tillbaka iiver Orkneyoarn a. Zoflany hade inte med-
{irljt. En av dcltaearna var Uno von Troil, den blivande irkebisko-
pen i Uppsala. James Boswell, dr.Johnsons bekanta levnadsteck
nare, trdffhde dem i Edinbursh i november efter hemkomsten.
Kanske det var dir han lbrmulerade sin karaktiristik av Solander':
"Throw him rvhere you will, he swims."

De bircla expeditionerna hade en gine fiir alla gjort Banks och
Solander beundrade och orntalacle i London. Banks blev styres-
ntirrr {iir de kungliga trddgiirclarua i Kerv, virra dagars Kew Gar-
clcrrs, fiir-vilka kungeu ("farrner Georse") hyste ett leyande intrcs-
se. Vrixter-som anskaffzrclcs skulle bestimmas av Solander, som vdl
vicl dcnna tidpunkt val Englands ledande botaniker. Jimte Banks
blcv Solancler heclersdoktor i Oxfbrd och fick d:irmed intligen
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den titel under vilken han alltid onrn5mns i enselska mcnroarcr.
Han hade tydligen inte brl tt sia our att de me utera titeln clSr'{oIin-
nan, mihinda i meclvetande om att doktorsv, -digheter- litt fabr i-
cerades pir kontinenten, inte minst frir cn fullt utbildad Linn6-l:ir-
junge sirdan som han sjiilv. Linnacus hade ocksi tiinkt sig alt So-
lander pi hemresan skulle ta graden i Holland eller 'l ysklancl.
Allt detta hade nu fiirfallit. Han iterfick sin post iLonclon o<:h

promoverades till "Keeper of thc British Museurl" mecl I00 pund
i lon och 8 pund I'or kol och ljus, harr blcv Biruks'sekretelare och
bibliotekarie och kurator ldr hcrtigiunan av Portlands sanrlinsar,
allt avldnade poster. Solander kunde uu sdgas ha sitt pir det torra.
Han var vid detta laget ( I 772) i 4O-irsirldcrn, Iite fetlagcl, vigcle
omkring 82 kikr, hade suri cigon, ljus hy, och ettjovialiskt ansikts-
uttryck. Han kliiddc sig nigot vArdslost nren hade en fiirkirlck
Ior brokiga vistar. Han var en cftctsokt sillskapsbroder, alla kviil-
lar ute, ehuru flitig pir dagarna. Hans personliga visninustider pi
museet dros allticl fullt hus. De ansigs sirskilt trevliga.

Brevv:ixlingen mcd Lirrnacus kom inte igirlrg och intc hcllcr
fick "gubben i Svartbickcrr" n:rgra vixter frin den stola expedi-
tionen. Till Bick skriver den ganrle i noverrber 1773: "Att Hr-r
Banks och Solander sdnda mig nirgra specimiua dct villjag se, sa-

de den blinde; icke kircr-clet ske, medan jag lefwer." Det skcddc
inte heller. Frirn Solanclers sicla frirelig knappast nirgon ov:inlig
instillning till klrofadern. Han var indolcnt brevskrivare, skrev in-
te ens till sin mor, och onr kv;illanra - beriittar.|. .J. Bjornstihl,
orientalisten, i brev till Gjorrvell - ertt "Soiander intc rir oln sig
sjilv, l.ran :ir alla dasar bortbuden". Det var- EIIis, solr till sin dOd
(1776) underrittadc Linrraeus orn harrs fcirehavanden. Banks,
daremot, hade der 26 na1 1772 skrivir ett artigt latinskt brev till
Linnaeus, vari han skyller pir fi)rberedclscrna fcir den nya resan
som forhiudrat honom att dversancla de liir l,irrn€ rcscrverade ex-
emplarerr. I brevet hoppas han bli itillllille att eftcr iiterkomsterl
personligen fi frireligga honom lesultaten av deras miidor. Diir-
av vart intet, men for Solanclers clel zir nog den sannolikastc for-
klar-ingen att han hamnat i en besv,irlig nrellanstiillning rnellan sin

viu Banks, samlirrgarnas igare, och sin kirofader. Sannolikt var
ocksl rle bida vinncrna Dcdvetna onr att Linnaeus starkt irldrats
och frln 1770 stindiut plirgades av s.jukclorl. Det folsta slaganfirl-
let foljde i maj 1774.
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Ar 1776 ki)pte Banks sis ett srorl hus, rrr 32 Soho Square (rivet
I930), d:ir han hiill hov nrccl sin sysrer, friin 1779 tillika med sin
hustru, Dorothea Huscssen. I cletta prakrlirlla hern var Solander
stiindigt giist, desslrtorl] bibliotekarie, sekrcter:rr-e och med Asaren
stsselsalt i saurlingarna. Frukostarna varje torsclae var oppna fi)r
(lenr sorn ville stuclela f'yrrden {iin Sod erhavsfiirden, Islancls- och
Ncrv Founcllanch-cs()rna eller arbetur i det vdlfrirsedda biblioteket.
Siinclausmiclclagarna mecl damer forbehrills slikt och viinner.
Sjiilv blev Barrks alrlrig en riktic verenskapsman, en Priestley, en
(lavcnclish eller en Linrrireus, ehuru han I778 valdes till president
i Roval Socictr' or:h dos idenna eeenskap lyrtiotvi ir senare.
Ilarrs efterrl;ile {irrtrrrlerat av clen bcrtimcle kemisten Humphry
Dav1, sorn ers2rtte honor)], blev inte enbart gynnsantt och Royal
Societv beslot att presiclentens iimbetstid hiircfter skulle begriinsas
till sex rir.

Men onr Banks sonl gentlemanna-am.rtdr linns mycket €iott att
saga. Han var otroligt genelris och hjilpsam mot vetenskapens ut-
iivarc i nod, han lir kolleger frirt utnyttja samlingarna, han f<irde
en stor blevviixling med lart foll i den ditida viirlden och blev
dirmed ett samlande namn, en biologins "grand seigneur", sonr
dessutom spelatie en liknande roll vid hovet som kungens ridgiva-
re, vare sig det gallde Kew Gardens' v:ixtbestind eller anskallhn-
det av merinolir liin Spanien. "The fundamental brain-work
could be leli to Solander", skriver J. C. Beaglehole som i ver tid
gett ot 7-hl Etlde.tl)our JounnL ofJoseph Banh 1768 1771.

Medan Banks under somrarna vistades pe sina olika egendo-
nlar, hiill Solander vakr over 32 Soho Square vandrande mellan si-
na runr i British Museum och Banks'bostad. Fastin annars trog
brevskrivare, underhcill han dock for.jamnan sin vin med notiser
frin stadens liv och de minga gemerrsamma vinnernas foreha-
vanden. Ijuli 1774 hiinde der se art i Banks' frtnvaro Capt. Tobias
Furneaux, Cook-expeditionens befalhavare pi "Adventure", an-
Iinde nigot ftire Cook sjalv i "Resolurion". Furneaux medfcirde
tahitiern Omai, en man i 25 - 3O-irsildern. Dirmed gjorde "den
gode vilden" ("the noble savage") sirr integ i England. Fem ir tidi-
gare hade Louis de Bougainville medf<irt Ahutoru rill Paris. I det
verkliga livet fick man nu i de bida huvudstiderna uppleva huru
ett begr-epp materialiserades som darforinnan varit rent litterirr.

Den vildiga hyllningen vid Cooks ankomst iterspeglas i Solan-
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Solairder (sillande) och Banks med Omai.
Kopia efter oljenrilning ar' \{'illiarn Par-:r 1775, utliitd 1966 lor Veten-
skapsakademiens riikning. Originzrlct i Par-ham House. Srrssex.

ders brev. Lord Sandwich ger stor micldau pi "Resolution" och
med Cook beklagar han Banks' frinvaro. Friur fdrden har Cook
med sig insamlat material (figlar i sprit) f cir Banks' samlingar, se

dan han pi den fiirsta resan l?rtt ldra sig en smula biologi av de bii-
da vinnerna. N:ir Banks kommer till staden aignar han sig mecl
Solander it att tala tahitiska med clen socle vilden v;rrs engelska
uttal er sverforstieligt. "How ckr, King Tosh", siieer Onrai till
kungen (George =Tosh) vid en pr-esenlation, dzir han lirr ett
svdrd och tillhills lirta vaccinera sig. Detta gcirs ocksi. C)mai bjucls
till beromdheter i staden som dr Burney och drjohnson och mli-
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las av konstndrer som Reynolds och ZoIIany. Hans sdtt berittas
viixla frin "ease to elegance", men frirstindsgivorna kan knap-
past ha varit stora, eftersom han, bjuden rill Iandet, fir ettjaktge-
var och inte gor negon skillnad mellan girdens hdns och marker-
nas fasaner. Visiten hos dr Burney har efterlamnat omdomet att
den gode vilden "is so polite, attentive and easy, that you would
have thought he came liom some lbreign court". Laddad med
skdnker fordes Omai tillbaka till Tahiti pi Cooks tredje resa, vann
med sitt gevir dra i strider med en grannstam, men avled elter
nigra ir.

Er.r man som Banks, favorit hos kungen och adlad Sir Joseph
(baronet), kunde sikert ha erovrat sig en {iamstiende roll i eng-
elsk politik, men han vrigrade:igna sig dirit. I den vdldiga brev-
vdxlingen finner man knappast nirgra h:invisningar till stora poli-
tiska handelser sidana som kriget i Amerika och de forr.ra koloni-
ernas sjilvstindighetsfdrklaring. Inre ens den franska revolutio-
nen omtalas politiskt, fastln Banks hjilper verenskapsmdn, som
rikat i svirigheter. I huvudsak samma installning foreter Solan-
cler. Nir det uppbpp, kanr som "Gordon riots",:iger rum i Lorr-
don, skriver han visserligen den 23 juli 1780 till sin vdn Idkaren
Sir Charles Blagden, att iiverste Harveys York-regemente och
West Riding-regementet, i allt nlrmare 900 personer inrdknat of-
ficerare, deras fruar och barn, inkvarterats pi museets omride,
till en borjan utan tAlt, och skildrar livlullt hela lrirloppet. Men om
sjdlva upploppet och dess orsaker siger han inte ett ord. I sina
rum har han irtt:r personer som nattgaster. Banks iir i staden, be-
rdttar han, och ignar sie iit att fijrbereda svAgerskans, miss Huges-
sens, brolkrp rned mr Knatchbull. Han ir glad over att inkvartc-
ringcn inte isamkat ens en l0 shillings skada pi museets omride.

Ar 1781 kom clen 1,ngre Linn6 till London, bekymrad ijver sin
relativa Iattigdom i den lormiigna orngivningen och zingslig inf'or
visiten hos Banks och Solander. Det hadc kommit till hans kinne-
clorr att Solander uttalat sis kritiskt om hans kapacitet. Men, skri-
ver han till Olzrs Alstrcimer, "-lag var ej uri London en dag lor iin
Banks och Solanclel gjorde mig visite ... Den hciflighct och vin
skap (cle) bevisadt mig sedan jag hit kom, kan jag ej beskrifva;
hvad nriida Lady Banks etc..." Och till Abraham BIck i december
l78l: "Min h:Farbrocler tycks i sitt bref tvifla om min viinskap
mecl Banks och Solander. -)ag har alldrig kunnadt iinska mig den
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bittrc dn den dr." Han rikar clenr alla dagar och arbctar rcgclbun-
det i Banks' hem pi Soho Square. I all hcmlighct skali Solander dir
och di ha betalat {or hononr i ett sillskapsliv, sorn }ran annars
knappast haft rird att delta i. Ndl Linnd blcv sjuk, vzirdades han av

Solander.
Ett stort arrtal brev frirn svenskar pi bescik i London vittnar lika

entusiastiskt om den :ilskviirdhet varrrecl Banks och Solander ta-
git emot dem. En favorit blev.fohan Alstrrirncr, sour fick vzirdef ul-
la etnografiska objekt ur samlingarr.ra och kvitterade med dyrbara
givor efier hemkomsten. Den etnografiska kollektionen antas ha
hemfdrts av l,irrn6 d. y. Den finns nu p:i Etnografiska rnuseet i
Stockholm.

Si kom den 8 maj 1782, di Blagden skriver till den frinvarande
Banks efter frukosten pi Soho S<1uare: Solander har blivit sjuk.
"Inom korl utvecklade sig symptomen av forlamning pi vdnstra
sidan. Jag ... sinde en budbdrare till mr Hunter, rnedan profes-
sor Linnaeus gick f<ir att kalla pi dr Heberden och dr Pitcairne.
Lady Banks har varit si viinlig och ordnat rum lrir honom i hu-
set . . ." Den l3 maj ledde slaganfallet till driden, stilenligt ackom-
panjerad av en sista avskedsforbindelse med den linneanska fa-
milj, som han varit upptagen i som en son och sedan kint sig si be-
sviken pA. En minad tidigare, den 15 april, hade hans "sotaste

mamselle", den dlskansvirda Lisa Stina (fru Bergencrantz) avlidit
i Uppsala. Brodern Carl reste hem over kontinenten fdr att eterin-
trdda i professuren, men redan i november nista ir dog iven han
och det arvsskifte tog vid, som redan omtalats.

Hir iterstir att nimnzr nigra ord om det vetenskaplisa arvet eI-
ter Solander. Frire uppticktsresan hade han pi lem ir fitt fi'arn
en beskrivande katalog river sitt museums djur, vixter och fossili-
er innefattande dittills okzinda vixter fi-in Amerika och Afrika.
Han hade hjalpt Gustav Brander an publicerir en liossilia H.lnlont
zzsia skildrandc den forna Abo-bons upptiickrer vid utgrivningen
av grunden {or sin villa i Hanrpshire. Collinson och, alldeles sir-
skilt, Ellis hade fitt hjiilp nred ett flcrral projekt, bcicker och upp-
sa-tser, icke minst med beskrivningen av EIIis' koraller, som utgavs
postumt efter hans clrict 1776. l.ightfbots FLortt. Scotica och Aitons
Hortus Kewensis byggde pir Solanders bestemningar'.

Det var-inte Solanders lel att den storar Sriderhavsexpeditiorrcns
botaniska resultat inte blev publicerat. Nlaterialet var omfattanrle,
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()rnkrins I I0 n1'a sllikten och 1.300 nya species, insamlade i en rin-
rru opirverkad onrsivnirrs. Det var i yilordnat skick och utokat
nrecl utomordeutliga teckniugar och fiirgbilder av Sydney Parkin-
son. s()m var en av expeditionens tre artister. Under Solanders
dvcr-inseende hacle 1r-anrstillts 700 kopparpliiter graverade i folio-
lirrruat. L)cssir oclt hans manuskript i fem fblbband liirvaras i Bri-
tish Nluseurn (Natural Histor';). Hans dod avbrijt arbetet och
lrl:tnssvsslaren Banks kom sig iutc for att ombesijia avslutning
och trycknirrg, ehuru han :innu ir l7t]5 skrev, att han ienade sig
drilit och att arbetet "is uearing its conclusion. Solander's name
u ill appear on the title paee next to mine because our common ef-
lbrt uas usecl to bring everythinq k)qether". Ett urval av 500 av
lavlorna rrecl tillhoranclc tcxt utgavs i ert praktverk 130 irr elter
"Encleavour'Lexpeclitionen. Dc blda viinncrna anucs pir titelbla-
det som ftirfattare.

Onr Banks tappade intlesset lcir publicering, emedan han enligt
Beaglehole var fijr mvcket alrratdr och f-or litet yrkesmatr, si ledde
hans senerositet rnot bescikare likval till att en hel del av det nya
vetanclet smirninsom sippracle ut till omvirlden. Solanders arbete
kom sirlunda ocksir pir clen v;igen naturkunskapen tillgodo. Per-
sonligen miste han ha haft ringa intresse for att liamtrAcla med
liircla verk. Hans anrbition var inriktad pi att veta och kunna, inte
pi att synas. I Banks' privata museum stod haus kunskaper inom
alla naturkunnishetens omliden till disposition. Beundran och
tacksamhet motte denna attityd sA llinge han levde bland sina
vdnner i samtiden.

Banks rrch Solancler korrpletteracle varandra pri ett lyckligt sAtt,

cl:ir de vistades idct masnifika elfenbenstornet pi 32 Soho Square
efter sina upplevelser i Sijderhavet, vdrmda for resteu ay livet av
popularitetens sol. Nledlemskapel i ett flertal klubbar bereclde
onrvixling, uren biclrog siikert till att fiirk()rta Solanders liv. Han
blcv blott 49:ir gzrmmal och slapp uppleva att den systematiska bo-
taniken sminingorn skrg ir.r p:i arrclra viisar iur dem Linnaeus ut-
stakat. Banks levde till ir 1820, men linrnade systematiken At sitt
ocle och ignade sig i stlillet:it att i Linnaeus'anda sinda emissarier
till fjdrran linder liir att samla viixter till Kew Gardens. Denna
viirldsberr)mda triidgird och Linnean Society stir kvar som de
stijrsta minnesmerkena fiin den epok i botaniken som sA starkt
priglats av cle bida linneanska vinnerna, Banks och Solander.
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En epilog till Solanders d<id f<iljde 1787, di hans syster Anna
Magdalena Idman, inka efter pastor Daniel Idman (Ijo, Finland),
brevledes bad Banks om hjalp for sig sjiilv, sin mor, sina barn och
en ilderstigen tant. Han s:inde 250 pund till en understijdsfond.
Efter hennes ddd 1807 tillfoll sripendiet Vetenskapsakademien
under namn av Bankska Legatet, vars rinta skall anvandas som ld-
netillskott till den Bergianska professuren. Pi Solanders gravvird
i Working (Brookwood) reste Vetenskapsakademien en vird
19t4.
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BENCT.IONSULL

LINNES RYSKA FORBINDELSER

G l:rm.tar.frdn elt fyrtiodrigt t erhsamhetsftilt*

I september 1755 avlade den ryske Stockholmsambassadoren Pa,
nin ett besok i Uppsala. Hans sylie var att till Linnd overlimna de
insignier som bekriiltade den vittberomdc Uppsalaprof-essorns
val till hedersledamot av Kejscrliua Ryska Vetenskapsakademien i
S:t Petersburg. Det praktfulla diplom, som ambassador Panin
clcnna hristdag rneclfijrde, kan var och en i dag beundra i det lin-
neanska bost:illshuset, nuvaLande Linn6museet vid Svartbicksga-
tan iUppsala. Denna heclersbeyisnir.tg, som man i sjilva verket ha-
de fattat beslut om i den Kejscrliea Akademien mer in ett ir tidi-
gare, den 12 luli 1754, frambars till Linn6 si sent att Akademien
brirjade undra over hans uteblivna tack. Den innebar bekrliftelsen
pi reclan lirnuvariga och rika liirbindelser och kuncle dven ses som
ett gott fiir-ebud inf'or cle zir som skulle tolja. Thore M. Fries har i
sin biografi framhirllit att Linnd hacle rikare och mingsidigare for-
bindclser nred Akadenrin i Pctersburs in nled nigot annat lArt
san.rfund utanl'or Svcrise. Fiilvisso var han ledarnot i itskilliga si-
clana, nren clct hade di nrer prligcl av artighetsgester och cinsk-
ningar att lirta Lirrrr6s namn sprida glans over fiirsamlingen.

[,inn6s korresporrdens med akademin i Petcrsburg eller med
persone[ med nigon fbrm av anknytning till denna strdcker sig
iiver fyra decenuicr, Ir-irn I736 till nigra :ir fiire hans dod. Frin-
sctt vissa episocler har tr()ts detta l,inn6s forbindelser iistcrut rills
ganskzr n1'liuen varit .jairl Iorelsevis litet uppmdrksamrnade, delvis
pi gr-und av atl en hel del av nraterialer ligger iej alldeles littill-
glingliga arkiv i Leningrad rxi Nloskva. Sovjetryska f<rrskare har
en)cllcrlid aisnat saken sitt intrcsse. E. G. Bobrov, emeritus profes-

+ Iidre.lraH h:i11ct rid XII Inre).narionella Botanistkongresscn i Leningrad I975.
niigot orrarbetat.
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sor i botanik vid Komarovinstitutet i Lcningra<I, har i en liten ro-
lyn Korl Linnej - sanlade appsal.r/i- utkonrnrcn till z50-:rrsiubilcet
1 957 @ch iiven i Bobrovs Linn6-bok fi-in 1970) givit crr utn:irkt
civersikt av detta f:ilt av [-irrn6s verksarrhet. I vollnren har ocksit
cn hel del av den i cle ryska arkiven bevzrraclc korrespondenscn
publicerats i rysk spr:ikdtikt och kornmenlerats av B. !1. Rajkor,,
T. A. Krasotkina och K. V. Rjazansk:rja. Nlyckct nyttig rir ocks:i
den lorteckning over ryskspr:ikig Linn6linerartur som avslutar bo-
ken. Frin svensk sida har iirnnel behandl:rts mot en bakgrurld av

1700-talets svensk-ryska kulttrrella fiirbirrdelscr iiver huvucl tagct,
till en del av Hebbe i Lychnos 1938, men sedan Iiamltir allt av

Sten Linclroth i Vetcnskapsakademiens historia och iessiisamling-
en Liiitnant Ahls iirenryr.

Redan under Hollandsiren brirjade l-inn6 blevviixla nrecl Jo-
han Ammarn, sedan 1733 ploltssor i lrctanik vid Petersburgsaka-
demin. Denne yar en av cle rn:ingir vil kvirlificeradc visteur()peer
som lockade av goda villkor hadc hijrsaurur:rt kallelsc till tihnstgii-
ring vid ryska akademin, sorn lallge n:istan utcslutande rekrltcra-
cles av utlSnningar. Amman och Linn6 hacle szisom frireningsband
att de beda, med nigra iirs mellanrunr, hade studerat for Boer
haave i Leiclen. Lir.rnd siinde Amman sinzr tiitt fliiclzrnde stora arbe-
ten allteftersom de trycktes - S)stema naturae, Flora La.pponica,

H ortus Clffinianus m. fl. De diskuterade Linn6s sexualsystem och
dess syfte, vilket Amman i likhet med mirnsa samtida inte tycks ha
fullt ut begripit. Vari lieger, li:rsade han, bortsett fiin stirnclaran-
talet, Iikheten mellan en Valeriana (v:inderot) och en Cyperus

(dviirg-ag) bida i klass 3,Trtufuia - ellel mellan en Persicaria (pil-
drt) och en CampanuLa (bliklocka) b:idzr ursprunglingcn i klass
5, Pmtandria. Det dr svirigheten att inse, att sexualsystemet har
ett renodlat praktiskt, examinatoriskt :indamil och inte syftar till
nigot slags naturlig gruppering av vexterna, som her skymtar.

Val eter i Sverige och ivrigt verksam i den nygrundade svenska
Vetenskapsakademien fick Linn6 fr:in Amman denne s nyutkom-
na Stirpium rariorurn in imperio Rutheno sponte prouenienlinm icones et

descriptiones, ett verk som alltsi beskrev och avbilclade ett antal siill-
syntare vaxter friin det ryska kcjsardomet, den forsta saDrnran-

. stlllningen i sitt slas. Den byeger p:i ett spar-smakat urval av bota-
niska upptiickter gjorcla uncler de s. k. Berins- eller Kamtjatka-
expeclitionerna. Dessa tillhiirde ett stor-stilat lirrsk nin uspr-ograrr,
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irriticrat av Pctcr dcn st()re ()ch tirrtsatt i hans ancla, syftandc till
allomfhtt:rncle kunskirp orn Sibir-ier och dess {ormodade rikedo-
ur:rr. Pir lravct i oster seglacle Vitus Berins bl. a. i liirhoppning att
li)sa Ilirgan hrrruvi<la elt land fiirband Asicn mecl Amerika; ge-
uorrr r-1ska Asicn fiirclacles talrika naturalhistoriker till lands i sm:i
patluller kors och tvzirs. Ke.jserliga Ak:rdemien styrde projektet.
Den ticligaste expeditionens botaniska resultat, framfcir allt samlat
lv en lysk, D. G. \,1essersch nricll , som i:rttir lr reste i Sibirien, stod
till Anrrlans [iir-lbuancle; ll-irn den pirg:icrrde andra expeditionen
hadc rnatcrial shnLs herl till Petersburs av bl. a. J. G. Hcirrzelmann
och den beriimde Sibir-ien-botanistcn.f ohann Georg Gnrelin, bida
inkallade tl skar.

l,inn6 Ivlldes av h:inliir-else och lorvintan vid studieL av Am-
rrans skrifi. Fiirtjusr)iugcn ar pataglig i hans av supcrlativer fyllda
tack till Amnran liir dessa de "raraste av vaxter, hopbragta frin
liinder som fiirut icke lytt under Floras rike".

Denna rad antydcr cn av orsakerna till Linn6s iver att uppratta
lorbinclelser mecl clen Ke.jser-liua Akadernien. Genom dessa expe-
ditioner sirs han ofautliga viclder dppna sie tiirn vilka tallosa vix-
ter, och fiir all clel iivcn djur, r'rya fiir veteuskapen, kunde fiirvdn-
tas. Detta lirg helt i liu.jc med hans strivan att vidga sin kunskap till
att omfatta och i sitt s) steln inordna si minga som mojligt avjord-
klotets vaxter. En strom av herbarieexemplar, fron, rotstockar
etc. nirdde undcr decennier Linn6 fiin dster. och det anlinde ock-
si en rad lrir hans rrikning kopierade handskrivna floror (snarast
vlxtforteckningar) over Samara, Orenburg, Volga-landet och and-
ra avldgsna tlakter. Sonr Lindroth liamhillit iir Lir.rn6 och den si-

biriska lloran ett vidstr.lickt och:innu nestan orort Amne. som ock-
si skulle kunna kasta ljus dver Linn6s arbetsmetodik, hopbringan-
de av material och itskilligt annat.

Emellertid avled Amman redan tidigt pi l740-talet och dirmed
hade Linnd ej lingre nigon fortrogen i S:t Petersburg. Den ende
botanisten pi plats var Johann Georg Siegesbeck. Linn6 kiinde till
denne geuom Amman, vilken dock fiamhillit att han sallan traf:
fade Siegesbeck, skyllande pi avstirr.rdet mellan deras arbetsplat-
ser. Siegesbeck forestod pi 1730-talet den s. k. Apotekartradgar-
den (pl platsen fcir Leningrads nuvarande botaniska tradgard),
som lydde under Collegium medicum och ej hade anknytning till
akadenrin. Det var ocksi genom Amman, som Linn€ fcirst fick vet-
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skap om Siegesbecks hiitska utfall mot Linnes sexualsystem i en
skrift frin 1737, hillen pi ett helt annat plan in Ammans ovan re-
laterade hovsamma diskussion idnrnet. Den n()t()riskt grilsjuke
Siegesbeck hade f. o. tvir irr tidigare kastat sig ovcr den koperni-
kanska v:irldsbilden. Den beryktade attacken mor Linn6 med dess
beskyllning fcir oanstiindighet skall inte hlr irnyo skildras efter'-
som den strangt taget ligger utanf'or dmnet. Men eltel Ammans
dtid fick den foljder for Linn6s forbindelser med Ryssland.

Siegesbeck, Linn6s stindige autagorrist, blev oundvikligen Am-
mans eftertrldare pi akademins botaniska ldlostol och hrill diir-
med en nyckelstallning, ansvarig fiir dess tridgird och lor expcdi-
tionernas rika skcirdar. Nu sillde ocksi bestimmclsen att sdllsyn-
tare och i synnerhet obeskrivet vixtmaterial varken i form av her-
barieexemplar, fron eller anr.rat lick utsdndas ur Ryssland. Linn6
sig sig avskuren lrin allt det lovande i oster; hans tilamod blev i

denna sak hart priivar.
Under dessa ir i borjan av 1740-talet dr det endast tack vare ba-

ron Sten Carl Bielkes diplomatiska talanger sonr nigot nidde
I-inn6 frin Ryssland. Som en av den svenska Vetcnskapsakademi-
ens stiftare stod Bielke Linn6 ndra. Ar 1744 for han pi en ldngre
resa i privata angeligenhetcr- till Ryssland, dir han iPetersburg
med framging lade sig ut fcir Linud i akademin och hos Sieges-
beck personligen. Den olcirsonlige Lir.rn6 var sedan ndra att for-
diirva hela saken genom att med beniimninsen "(luculus ingra-
tus" (den otacksamme goken) forse en till Siegesbeck avsiincl [ici-
strut, vars innehlll inlijr den forbittrade Siegesbecks dgon visade
sig ge upphov till Siegesbechia, cn osktin corrrposit, si benimnd av
Linn6 redan i Hortus Cklfortianus lrin 1737. Trots allt lyckades
Bielke fi en ganska livliu rafik till stirncl, dels med akadernins till-
stind, dels pi fordolcla vdgar. Pir de senarc anl:inde bl. a. den sdll-
samma compositen Anandria, vilken sir benamnts emedan Siegcs-
beck lrirmodligen med viss triumf ansig att den saknade stinda,
re. "Aldrig hlnger det sir ihop", svaracle Liun6 och krvade Bielke
att tiga som muren. Likvil blev clenna vixt redan 1745 {orenil
f6r en avhandlins under Linn6s presidiunr, i vilkcn animositeten
mot Siegesbeck blommar upp och Linn6 konstatcrar att den visst
har stindare och hor till Tussilago-sllktet. Hemlishetsmakeriet
kring vlxterna Iiin Ryssland vicl denna tid kan uppcnbarligen
spiras t Species plantarum ay ir 1753, cl:ir l,irrn6 som Elic Hult6l
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pivisat driljer minga sibiriska vAxters ursprung bakom geografis-
ka symboler.

Vi har hittills sett en sida av Linn6s intresse Ior Kejserliga Aka-
demiens frirehavandcn, den tcoretiskt vetenskapliga. Men en an-
nan, grundad iden utilistiska tidsandan, ir ocksi tydlig, den som i
dag skulle kunna kallas tilllmpad botanik, di ofta beniimnd prak-
tisk ekonomi. Fiir sirdant hyste Bielke stort intresse. Han odlade
pi sin gird Lijvsta i }-unbo strax oster orr Uppsala itskilliga fiin
utlandet introducerade nyheter. Ryssland och Sibirien, med vix-
ter anpassade till ett strangt klimat, borde vara idealiska jaktmar-
ker for arter av intresse fiir svensk hushillning; sidana tankar
skymtar llerstides i korrespondenserr mellan Bielke och Linn6.
Man kan llgga m:irke till att llielke pi sin ryska resa itloljdes av
den unge Pehr Kalm, sedan {lera ir i hans hus, dven som infbrma-
tor lor barnen. Det vrilvdes planer for Kalms rikning om lortsatta
resor i Ryssland - till de baltiska Idnderna och till Sibirien - men
d:irav blev intet. Hans beromda resa till Nordamerika foretogs se-

dan i Iiknande praktiska avsikter som den ryska, iven om frilr
denna synpunkt utfallet Aven diir blev magert.

Bielkes ankomst till Petersburg sammanfrill nigot si n:ir med
att botanisterna S. Krascheninnikov och J. G. Gmelin iterkom ef-
ter ett decenniums resor under den andra Bering-expeditionen.
Detta var hindelser av stor-sta intresse for Linn6. I sitt frirsta brev
fiin Petersburg ger Bielke Linn6 en synnerligen gynnsam bild av
Gmelin, hans f1it, kunskaper och slit under den linga sibiriska fdr-
deu. Bland annat beriittar Bielke hur Gmelins faltbibliotek och
ndstan alla anteckningar pi treclje iret brann upp. "Han beg:irde
nya bocker {iin Akadenrien: fick ej minga men Dina", varpi Biel-
ke understryker hur Gmelin dirmed fick nya impulser och nya
rormer Iol sina observationer. "Damnum incendii beneficio fuit"
(Brandens Iorfing blev till en vdlgdrning) summerar Bielke med
en underton av srnicker. Hindelsen kan kanske anses avgorande
fijr clen sedermera trogne linneanen Gnrelin, som under iren
kring mitten zrv 17.10-talet blev Linn6s fasta lAnk med Petersburg
och ryska rikets flora. Deras nr.'rnsa, l:rnsa brev, fyllda med detalj-
problenr om derr ena arten efter den andra, visar att de utovade
ett djupt inllytande pir v:rrandras arbeten, Gmelins Flora sibirica,
Linnts Species plantarum. Flora sibirica ;ir ett ofullbordat verk trots
sina inrponerande fyra band, varav tvi postumt utgivna forst i slu-
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tet av 1760-talet av brorsortetr S. G. Grlelin. Ave,, ,,rn det inte liil-

.jer Linn€s sexualsystem bzir det en stirrk priigel av lintreausk tDe-

tod och utgor kanske der innehitllsrikaste vittnesbiirclet om nira
relationer mellan Lirttt6 och crt akardentiledamot i Petersbut's. Ha-

cle Flora sibirica bcirjat utgivas nisot senar-c i fdrh:rllarlde till Spdciei

plantarum och begagnat den bin:irr nomenklattrren. sii skulle clerr i

nutida botanisters medvetande fiitt clen rangplats clen liirtjitrar'
Denna rent tekniska onrstiindighet i frirening med sentida bota-

nistkongressers beslut har medliirt atl Irringa utmdrkta botaniska

arbeten frln mitten av 1700{alet blivit av enbzrrt historiskt intres-

se i motsats till anclra, delvis lhttviktigare verk, soltt rirkat anamma

Linn6s binira namngivttitts.
I Gmelin sig Linn6 givetvis err Persorr sorll upplyllde en av hans

Ii:inlsta forvantningar p:l Peter-sburgsakadenl in ; hiir hade han en

direkt och mycket givande forbindelse med cn lllan som med stor

frarnging befarit de iistliga vildrnarkerna. l-inn€ skattade uppen-

barligen Gmelin mycket hogt som botanist; iden kuriosa, ofta om-

talade rangrullan rliknas Gmelin bland fi andra som en av Floras

majorer, Siegesbeck fir den allra lilgsta graden, feltvabel
Men ocksi frirn anda k;illor lors:i11s Linn€ nted u.rateri:rl frirr

den andra Berinu-expeditionen. I brev efter brev uppmanade

Bielke Linnd att for all del uppritthirlla niLgot si nir goda relatio-

ner mecl Siegesbeck, i synnerhet dirfor att Steller en dag skulle

itervlnda med sina samlingar lrirn Kamtiatka (ett namn som piL

den tiden stod for hela ryska Fiiirran tistern) och dessa Iijrvinta-
des vara de viktigaste av dem alla. Georg Wilhelm Steller seglade

med Vitus Bering och led skeppsbrott med honom pi den seder-

mera efter Bering uppkallade on, varifrirn Steller, i motsats till ex-

peditionsledaren och llertalet av hans m:,in, elier l:inga umbdran-

den rdddades till livet. Den obandiSe Steller avled emellertid i no'
vember 1746, arresterad urrder sin hemldrd genom Sibirien, men

hade strax desslorinnan sammantr-dlTat rned derl botaniskt intres-

seracle gruvna5Jnaten Denlidov, som aven drev en botanisk triid-
gXrd i sitt lj:irran Solikamsk vid Uralbergen. Denne tog hand ont

itminstone en del av Stellers samlingar' Dernidov ittsitg deras viir-

de, sinde dubletter lor best:imning till Linn6, som eget nog inte

blev piL det klara ntecl att det rorde sig om material frirn Steller' I

en blygsam avhandling orn nigra av dessa vdxter, fdrsvaracl av cn

jon as Halen ius 17 50, P lantae rariores Camschatcenses, sigs de hdrri '-
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ra fran.Johan Jacob Lerche, en lakare som aldrig besrikt Fjdrran
Ostern utan rest i granslanden mot Persien. Lingt senare, pi
1760-talet, trddde han i fruktbar forbindelse med Linn6. Forst i
brevvixlingen med Krascheninnikov under 175O-talets forsta ir
fick Linn6 klart fdr sig arr endast denne botanistjamte Steller be-
srikt Kamtjatka, aldrig Lerche.

Halenius'lilla avhandlig var en bland de minga Linn6 fiirfardi-
gade over ryska amnen eller lit forsvaras av ryska lArjungar. Sida-
na besijkte om in iringa antal Uppsala, r.ex. tre soner till den
nimnde Demidov. A. de Karamyschev gjorde sig genom sitt lever_
ue uppmdrksammad i Uppsala pi 1760-talet och ftirsvarade lven
en avhandling som llav en oversikt river de sibiriska expeditioner-
na oclr deras resultat, Dissertatio demonstrans necessitatem promoren
dae historite naturalis in Rossia. Denna avhandline ger anledning att
urrdrrsrrrkr hur rikr och mingsidigr der marcrial var som Linne
smininsom hopbragte lrin oster.

Ar 1747 itervinde Gmelin till Tiibingen, vilker berydde art
l.inn6 in en ging lorlorade en personlig ldnk med den Kejserliga
Akademicn. Det drojde nigra ir innan korrespondensen pi nytt
kom igine. Det blev di med Stepan Krascheninnikov, den forste
ir.rfiidde ryssen, frinsett Demidov, bland Linn6s korrespondenrer.
Denne var nistan-jimnirig med Gmelin och hade ett rioerigr f'or_
flutet pi den andra Bering-expeditionen som medhjalpare rill
Gmelin och sedan till Steller. Gmelin hade offentligt lovordar
Krascheninnikov i friretalet till Flora siDirica. Detta. och att
Krascheninnikov nu utfJav akadenrins Nozi corumentarii, loranled-
de Linn6 er 1750 att nalkas den man, som nu sedan Siegesbeck
skjutits at sidan, j:imte triidgirdsforestindaren Hebenstreit, var
den styrande botanisten i Petersburg. Linn6s beundran lor akade-
mins verksamhet framgir s:irskilt tydligt av ett par, nigot over_
drivna men kanske vil kalkylerade rader i der forsta brevet till
Krascheninnikov: "I det Ryska Kejsarddmet har man pi tio ir
upptackt fler okiinda vaxrer an i hela viirlden under ert halvse-
KCI-

I dessa brev mdrks Linnes iver att efter tre irs brist pi underrit_
telser utrdna hur det nu ster till vid akademin i petersburg, vilka
botanister s()m finns dir, vad Siegesbeck och andra har for sig,
med vilka man korresponderar, hur det gir med fortsittningen
pi Flora sibirica, osv. Eljest handlar dcras brev mest om botaniska
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specialproblem, negon gang onl en figel. D:ir diskuteras trolldru-
vesliktinger.r Cizi cifuga <tch den mystiska Nilraria, r'ilka bnda skul-

1e bli f6remil f'cir sirskilda avhandlingar, den fijrra f. o. forsvarad
pi Linn€s ilderdom 1774 i Uppsala av en petersburgare av fiu-
lindsk hdrkomst,.Johan Hornborg. Det teoretisk-systematiska in-
tresset ir i dessa brev helt dominerande, den praktiskt ekonomis-
ka synen pl den ryska vixtvlrlden synes nu pi 1750-talet ha

trangts undan hos Linn6. Krascheninnikov var av allt att diima
den fdrste som vickte tanken pi att l.inn6 skulle kallas till ledamot

av Kejserliga Akademien, men nar insignierna tiverlimnades i

Uppsala ir 1755 hade han reclan avlidit. Samnra ir avled dven

Gmelin och Siegesbeck.
Vid Krascheninnikovs borteirng framtreder i Petersburg en stu-

diekamrat till Linn6 frin tiden i Harderwiik, David de Gorter, se-

dan nigra ir.jdmte sir.r far livmeclikus vid ryska hovet. Denne sig
till att Krascheninnikovs under minga lr bedrivna arbete med

Ingermanlands tlora kunde befordras till trycket. Denna Flora

izgnca rjver vad som i dag iir Leningradomridet, sende Gortef till
Linn6, som mycket uppskattade arbetet. Under de Ioljande iren
erholl Linn6 genom Gorter itskilligt frirstklassigt material frir
tridgirden. I Plantantm rariotum horti upsalientis ... anges si in-

tressanta och nu vilkdnda vaxter som flikrabarber (Rheum pahna-

tum), dillpion (Paeonia tenuifolia) och bergenia (Sarifraga (Bergenia)

crassifolia'1 ha Gorter som leverantor.
Eljest kom efter mitten av 1750-talet mindre de Personliga in de

officiella forbindelserna med den ryska akademin i forgrunden.
Under dessa sista 20 ir var botanisterna med personlig erlarenhet
frin Sibiriens flora borta och Linn6 hade, etminstone for en stor

del av den llrda viirlden, blivit en oerh<ird auktoritet. Lang-

varig och mAngskifiande var hans brevvixlins med akademisekre-

teraren G. F. Miiller, sor:r egentligen inte var natur-vetare utan hts-

toriker med breda intressen, ett ghne:iven Sibirien-resendr. NIed

Linn6s hjiilp konr denne i berorins tnecl andra svenska lirde -
han inledde brevv:ixlingen mcd fritgor om den htieaktuella vattu-

minskningsteorin. Men Mtiller var angeliigcrt att Eana Linn6 Pi
alla vis. Han s:inder honom detaljer onr diul. iPetersburgs "Kullst-
kammer" och Linnd beklagar, att han inte i unga clagar besiiktc

Petersburg och dess rika samlinsar. Det girr irtte att h:lr iiter-ge

denna brevv:ixling ens i liagrnent. Dcn har kanskc ilrte hellcr hali

67



samma direkta betydelse lor Lirrn6s egna arbeten, som korrespon-
densen frin den tid han var sysselsatt mecl sina botaniska stor-
verk.

Petersburg var emellertid di ett av de lirda centra i Europa,
dir Linn€s stilrna lyste klarast, dlir hans auktoritet var oanfritr.
'I'vi h:inclelser, brida o{ta relaterade, visar hans stlllning. Den ena
ir det beriimda priset pir I00 dukater som den Kejserliga Akade-
mien skulle fririra den som pi det mest dvertygande s6ttet kunde
"genom nya bevis och experiment forutom redan kinda, bekrifta
eller bestrida lirosatsen om vaxternas kon". Linn6s prisskrift, Dls-
quisitio tle sexu plarttarum . . ., iir obestridligen ett viktigt arbete iven
fbr oss i dag, emedan han der utan omsvep lramligger sina teo-
rier om manliga och kvinnliga substanser hos vaxterna och sina
id6er om ett hybridogent ursprung av minga vaxhrter. Ocksa i
priskornmitt€ns ogon var skrifiens kvalitet klart riverl:igsen med-
tiivlarnas bidrag. Det ir dock intressant att.loseph Koelreuter, di
for en kortare tid botanices acljunkt vid Petersburg-akademin, se-
dermera berrjmd som expcrimentator med hybrider och en bota-
nist av helt annan liggning och inriktning in Linn6, gjorde kritis-
ka kommentarer till protokollet. Han ansig Linn6s mirg-bark-
lira vara mer fyndie in korrekt och fann flera av de havdade hy-
briderna skdligen misstarlkta. Aven det senare ir blott alltfor sant;
endast en av Linn6s hybrider, den mellan:ikta haverrot (Iragopo
gon porifoLius) och lingshaverror (7. pratensis), torde uthiirda kriti-
ken. lin hybrid mellan en Verbena och en Veronica, med, vilken han
iett brev redan hacle lorundrar Krascheninnikov, ir en orimlig-
het, och ett liin de svenska fjdllen av Daniel Solander hemfort
fall, tolkat som en hybrid n\ellan eD Leontodon (hdstfibbla) och.Ilie-
raciun alpinum (fj:illfibbla) ir en morkhirig lbrm av hostfibblan.
Akadrmins tvekan att ge Linn6 priset dikterades dock av ett rent
lbrmcllt sk:il han hade brutit den ftireskrivna anonymiteten ge-
nom atl signera albetet "Famam extendere factis", en i ditidens
lircla virld omissk;innlig sisnatur. Beslutet att trots detta ge ho-
norn priset, sorn sikert iDte var utan ekonomisk betydelse lcir mot-
t;rgaren, vitlnar om [-irrD6s stallning i Petersburg likavil som om
akardenrins k:inneclom onr dcn srore mannens kdDslighet i allt som
angick hans person.

Den andra hiindelserr iir akademins forsok arr i borjan pi 1760-
talet f2i en Linn6liirjunge pui sin botaniska l:irostol. Solander, di i
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l,ondon, l6reslogs av Linn6, sortr gjorde ih;ir<liga forsiik att iiler'
tala denne att mottaBa akadctnirts erbiuclancle villkorerr var
mycket gener(isa vicl.jiim f orelsc nted Ilet-talcl ttrotsvarirrtde befitt-
ningar i !)uropa. Karrske lirg i Linn6s fiirslag baktanken att giira
Solander mer kvalificer-ird som elicrtridare till hortorl sj,ilv. NIen

Linn6 och akademin fick blott senfiirdiga och obcstiitnclat svitr [l lirt

Solar.rder, som, enligt Ari,id Uggla, tloligcn dvertaladcs av sina

engelska vAnner att stanna i l,oncl()n.
Men akademin var angelAgerr onr ctr:ikla lintreatl; Kalnl, r'ars

person var kind i Petersburg, r'al pir tal nlen h?rn avbcijcle. Slutli
gen rekommenderade [,inn6 crl n]ittdl-e kiillcl persotr,.follas l co-

dor Fagraeus, stadslikare iAliugslis, d:ir hall tidigarc varit inlirr-
mator i dcn Alstriimerska farlilien och allt liarngent verkade i

dess tjinst. Det specimen Fagraeus, som ok;ind utanlrir virt land,

hade att insinda till Petersburg blev dock underkint av en kom-

mitt6, som eget nog riknade enbart fysiker och matematiker

btand sina medlemmar. Trots att den ovannimnde Mi.iller, med

nigras bistind, hivdade att Linn6s rekommendation vore tillrdck-
lig och borde tiverflygla kommittens bedomning, foljde akademin

sin kommitt6. Denna affdr var alltsi knaPpast lyckosam, men att

Linn6s relationer med akademin forblev goda ir iterigen ett mitt
pi hans enastiende stillning.

En svensk Linn6liirjutrge blev dock professot' i S:t Petcrsbut g,

niirnligen.lohan Peter Falck, ckrk ej vicl akaclcrnin utan vid Colle-

gium medicum. Han uppticktes och utnaimndes av denna {-orsant-

ling il 1765 sedan han i tvit:ir sotr v:rrdirfe av stzrtsridet Kruses

naturaliesamlingar- suttit praktiskt taget heh isolerad istaderr. Dit

hade han anlint efter en iiverresa som b.iod P:r skePPsbrolt och

andra vidrigheter. Denna ank<xrst:ir helt stilcnlig liir Falck, som

ansirs sis aldrig uppleva nirgon glad dag i sitt nya land. Hans nre-

Iankoli, hypokondri och brist pi si;ilvliirtroencle lyscr fram i de

ritt mirnea breven hem till Linn6. Den hiigre Post han fick innc-
bar emellertid ansvar for Apotekattriidgirrclen (dllr Sieucsbeck re-

siderat pir 1730-taleo och han skdtte clen uppenbarligen tillriick-
ligt vil f-or att bli utsedd till botanist inotn rarrct.t lbr clet n,va expe-

ditionsprogram som akademin inledde i samband med de berom-
da Venuspassagerna 1768.

Inorr den inrc kretsen av l,innclliriungar- :il Falck vicl sidan av

Kalnr, den ende som rcst i ryska rikct. Irtitiatir,et tl:irtill var' helt
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clen Kejserliga Akademiens, inte Linn6s. Falck var praktiskt taget
oklincl .jiinr liircl med en Forssk;il eller Hasselr;uist men hans per-
sonliga ocle blev ingalunda rnindre patetiskt in deras och hans ve-
tenskapliga resultat, tr-ots allt, iDte friraktliga. Men melankolin
br-iit ut sir fbrt Iialck kom i v;is pir sin mirngiriga fiird till Sydost-
rlsslancl och Sibir-ien. Hans viin och sminingour iven frirdkamrat,

Johann Gottlieb (ieorgi, hade hoppats pi ett tillfiisknande. Hun-
nen blott till \'toskva skriver Falck till akademins direktdr greve
Orkrv att gikt, huvuclviirk och trypokondri skakar hans kropp, och
vrirre blev clet. Han leds vid sin uppuifi, akademin blir alltmer
missniijcl och kallar hem honom. Linn6, driven av oro och med-
k;insla, lolsrjker {orseves fir ett livstecken lrin honom. Sjuk och i
cljupaste sv;irnrod nir Falck pi sin iterf;ird i december 1773 Ka-
ziur, d;lr han kan mottaga en del bestikare, vilka, som han siger,
blott iikade hans lecla. I samma stad tog han nigra minader sena-
re liret :n .ig rrred ett pisr.)lsL,'Lt.

V:ir kunskap om denne linnean i Ryssland llr iinnu ytlig och
fragmentarisk. Hans sarnlingar och irnteckningar, ej i dagbok
utaD allt pii liisa papper, sammanstilldes och utgavs pietetsfullt
och rninutiost zrv Gcorgi, ocksii han en tid Linn6l:irjunge. Det
skedde i tvi kraftiga volymer B Etriige zur topographischen Kenntnrss
des Russischen Reictrr, men Falcks personliga tragik forstarks av att
de cli, nrer liu tio:ir elier hans dijd, hunnit bli ganska Iorildrade.
En ny era av lirrskninss{erder i Sibirien, r,ari Peter Simon Pallas,
ett tas Falcks rleclresen:il, var det stora namnet, hade dir hunnit
irvkasta resultat. Med sina river 1.300 beskrivna vixtarter. varzrv

dock ingen lingre var uy for veteuskapen, innehiller Falcks arbe-
te, blancl nrycket aunat, viktiga biclrag till botaniken.

Linnd var dcicl seclan nringa ir n:ir Falcks arbete kom ut och
han fick ttoligcn aldris del av dennes sibiriska insamlingar. En 11i-

tig leverantor under senare zir var i stiillet finl:indaren Erik Lax-
nran, biicle uuder cle irr hirn var predikant i det sibiriska Kolyvan
bortemot Altai och sedan han 1770 blivit professor vid akademin i
Petersburg. Under de sista, svira iren pi 1770-talet bevarades si-
lunda Linn6s lorbintlclsc ruccl akzrdcmin. hans auktoritet dir for-
blev ofiirminskad. I ett brev till vinnen Abraham B;ick i augusti
I773 ber:ittar han, sikert mecl stolthet, att han pe Hennes Kongl.
NIaj:ts i Petersburg befallning fitt en myckenhet av fi'rjn av denr
soD) resa i Sibiricn; "jag har anlagt en liten tr:idgird pi mitt berg
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vid Museum av endast sibirica, som dla se viil vera vintrar". Nigra
kvarlever innu i dag och ddr i Hammarbys steniga sluttning bar
den livskraftiga Sempenthtum soboliferum, hammarbytakloken, f rir
varje besdkare vittne om Linn6s starka band med Petersburg. Och
i maj lyser minga gamla trlidgirdar i Uppsala gula av den sibiris-

ka nunneorten, Corydalis nobilis, vilken Linn6 en glng mottog i
tron att han fefi Dicentra, loitnantshiartat, och som med myrornas
verksamma bistind spritts vida omkring, piminnande om Linn6s
stora intresse frir Sibiriens vlxtvlrlcl.
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CARL-OTTO VON SYDOW

LINNE OCH DE LYCKLIGA LAPPARNA

Prim.itittisli: ha drag i Linnis Lapplandsuppfattning

Linn6 och lapparna er err vikrigr kapitel i Linn€s liv liksom i
Lapplandsforskningens historia. Den store botanisten stod i ett
mycket personligt frjrhAllande till Lappland och lapparna, och
den resa som han i sin ungdom, narmare bestamt l?32, foretog
till landet och den bekantskap han dir stiftade med dess invinare
kom att pragla mycket av hans liv och hans liror.

Redan for den som besrikte studenten Linn6 i hans lya i Uppsa-
la var det intc att ta miste pl att man der trif{ade en ung man,
som nyligen kommit hem cfrer en naturvetenskaplig fbrsknings-
resa i lapparnas vidstrickta och odsliga land: i taket sarr fagel-
skinr.r uppsatta, pi en viigg satt herbarieark och pi en annan hdng-
de en lappdrikt och andra lapska f<iremil. Kdnt iir hur han sena-
rc glrna upptriddc i denna lappclrzikt, bide som giljare inf'cir den
unga marrsell Moraea i Falun och infor vetenskapliga beromdhe-
ter i Hollancl, och hur han t. o. m. kunde f6rsoka sig pi att jojka
for att infbr dc hipna och beundrande ihcirarna riktigt framkalla
stanrningen av den vilda lapska ridemarken. Det enda monumen-
talportr:itt, om jag si fir siga, som vi iger av Linn6 - det HoIf-
manska visar hot.r<>m ocksi betecknande nog i lappdrikt.

Det lapska satte ockse i fortsdttningen sin priigel pi Linncs
henr. Ndr hans studenter kom pi besrik, kunde det hinda att man
roade sig med atr gi pir lapska skidor i trddgirden, och i bosraden
fanns flera foremil som minde om den lapska resan, darom vitt-
nar bl. a. det trossb()trensfynd av en lappsko, som gjordes vid hu-
sets restaurcring p:i 1930-talet.

l-inn6 hyste den stdrsta beundran fiir lapparna och avundades
dem dcras, sotn han uppfattade det, lriska och hilsosamma, lyck-
liga och oskuldsfulla liv. Finge han sjilv vilja sin tillvaro under
denna virr .jordevand rin g, skulle han v:ilja den fiirmogne fi:illap-
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pens liv bara han kunclc vrinja sis vi(l dctt str:inga ki)ltlel. Alcl-

rig midde han bittre i sitt liv:in i fiiillen, der :ir cn sats sortr han of-
ta iterkommer till. Under sin utlatrclsresa fick han ibland anled-
ning att med l:ingtan tinka tillbaka pi lappens lyckliga lott. "O siil

Ie lapp, som ej liirskrrickes ivig<>rna, di skeppet liggel pii siclcs

och man iir rdcld fdr val' pust", utropal han, nlir han seglar geltonr

C)resund pi vlig till Holland, ty fiir sjon hyste han alltid en d.iup

och med fruktan blandad respekt. Och nlir han med avund efter-
sinnar hur mycket lyckligarc lottade utl:inningarna lr.iiitttlortla
mect svenskarna i fiisa om klimat, triidgzirdskonst, dugliga triid-
girrdsmistare, goda kopparstickale och tillgingar av alla slas, slu-

tar han i alla fall: "Ingen clock lyckligare :in lappen." Nuir L.inne

satt i lyx och overllcid i clen holl;inclske bankiren Clilfirrds hus.

ddr tjinare uppvaktade honom vid urinst:r vink och bar-till l.rononl

allt vad han onskade, men dir han inte hade rriuon att sprika
med, och d:ir det sjrilvpirtasna jattcarbetet hotade att allcleles

f-cirstrira honom, utbrast han: "Ack att.jag kunde byta detta liv mot
lapparnas, trots att deras:ir fattigare."

Att Linn6s lirt vara hrisst subiektiva - upplevelse av lappiu-
nas fornuftiga och h:ilsobringande livsl-oring och deras ddrav fril-
jande frihet och lycka kom att fe en hogst genomgripande verkan
pi honom, finner man inte bara i hans isikter om dietetikens
grund och medel utan ocksi iden stilkonst varmed han behandlar
dessa ting. Aldrig dr hans stil friare, mera sllende och medrl'ckan-
de, in nir han skriver om lapparnas sunda och riktipJa levnads-
satt. Bl. a. under rubriken Bene aixit qui bene latuit, dvs. det gamla
uttrycket att den lever vil sonr lcver dold {or v;irlden, har Linne
med oemotstindlig stilkonst och p:r ett skamtsamt och underfun-
digt vis utsagt hur hrigt han skattade lapparna <rch hur ligt han
satte de av civilisationen fordrilvade kulturmiinniskorna. Pi ett
par sidor har han ddr Eiett ett konccntrat av sin lapplandsuppfatt
ning, pr:iglad av denna idealisering av ett naturfblk som i id6his-
torien har Iitt namnet primitivism.

Lappland uppvisar som bekant tvi skilda naturtyper: det vid-
strickta myr- och skogslandskapet och fjillen med sina diirerrel-
lan befintliga hogplatier och inspringcla dalar. Lilrn6 var ingen
beundrare av myren och skogen, och dirvidlas torde hans snrak

delas av de flesta Lapplanclsr-esenlirer, irtminstoue fiarn till vir
tid. De indlosa myrarna, de milsvicla urskogarna, sonr inte alltid



kunde genomfhras pi iilvar och iar, utgjorde ett enformigt och
kraliriclande omricle som miste f<rrceras, innan man kunde ni de
lockancle firlllen. Kiinda ir de vederv:irdigheter som mdtte Linn6 i
rnvrmarkerna ovanf-or Lycksele: "Pi backarna lig ljung och Em-
pelrum, sonr snirde fottren, fdrutan tred indelings och korsvis
kullkastade. att man meste kliva iiver. I kdrren incommoderade
vitnrosserr, s()nl svek loten, och Betula nana som snirde fottren."
Det var ocksiL hdr som Linn6, dddstrott av vandringen, dyblot av

regnet och genomkyld av blAsten greps av tillflillig avsmak for
heia resan och yrlkte ur sig nigra temperamentsfulla och otidiga
r-acler onr dessa nryrnrarker: "Nu varjag trott pi resan. Hela den-
na Iappens land var mest myra. Aldrig kan pristen si beskriva hel-
vete, som detta Ar ej virre. Aldrig har poeterna kunnat skildra
Styx si fult, der detta e.j :ir fulare."

Men marken stiger langsamt uppit, skogen glesnar, utsikten
vidgas, och snart ser clen triitte vandraren en ftirsta glimt av milet
fcir sin resa: lirngt bort i lirran reser sig hog{illens sniitackta
hj:issor. Det ar vid ett siclant tillfiille som Linn6 skriver de [:inda
orden i dagboken: "Nir man var pi sjon Skalka, in emot lamotis
pi cn mil niir, viste sis i v:ister norr ett gap mellan bergen, varige-
nom lyste berg av l0 d 20 mil, helt vita av moln, stigandes med si-
na spitsar upp i skyen liksom di vita molntappar stiga upp genom
horisonten, -ja ej annat :in berg piL berg. Med ett ord, jag sig
lrillen." Denna dag blev utan tvivel en av resans htljdpunkter, nar
den kulrninerade iatt Linn6 vid limotis fick se midnattssolen.
"Hiir sigjag solem inocciduum pi ett hogt berg, Harrevarto, mitt
emot klockargerden, vilket-jag hillit icke for minsta natursens mi-
raculum. Vilken utlinning skulle icke sidant dga lust att se? O
Herre, Dina domar dro obegripeligel"

'l'ill Linn6s uppskattning av fjillnaturen hor ocksi att han pri-
sar laudets hilsosamhet. Han talar garna om den rena lufien och
de fi-iska vindarna och om det klara och yilsmakande vattnet. I
det lilla rranrrskripLet Naja.des Stecicoe, dir framstillningen fir sitt
behag av den hos Linn6 sl vanliga loreningen av mytologisk appa-
rat och lingt driven systematik, blir fjiillens s-joar och killor hem-
vist fdr "kyska vattunym[tr, najades illibatae". Ocksi i resedagbo-
ken berommer Ljnn6 n:rturligtvis det g()da vatten han litt dricka i
fjlillen, "det kostelisa, pirlande och vdlsmakande vattnet i Ij;illen
srrakar extraorclin:irt clelikat".
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Personligen hade Linn6 de bdsta erlhrenheter av hur upplivan-
de och stirkande en tids fiAllvistelse verkar pi hilsan, och vilket
viilgorande inflytande tallnaturen utdvar pa bide det kroppsliga
och det andliga viilbefinnar.rdet. Han klagar visserligen ibland pl
de oligenheter den f<ir honom ovana mjolkdieten kunde med-
fora, men frir ovrigt shger han sig ingen tid av sitt liv ha levat fris-
kare in under dessa veckor i Ijallen. "Si snart jag kom pi fjlillen
fick jag liksom ett nytt liv och var sisom en tung borda tagits av

mig."
Av det nu sagda torde tillrickligt ha framsitt att Linn6 hijgt

skattade det lappkindska Iaudskapet. Han greps av den storslagna
naturen och hade ett oppet sinne for dess miktiga linjer. Ndr
l.inn6 ibland forbannar Lappland och finner det Iult, si:ir det
n:istan alltid som resenar han domer. Ndr de bottenlosa myrarna,
den svirrgenomtriingliga urskogen, det frusna, vindpinadc kalfjAl-
Iet med sina isfllt gdr resan svir och larlig, di k:inner han sig inte
upplagcl att i dagboken skriva ned nigra naturprisande betraktel-
ser: di vill han i stiillet framhiiva och kanske overdriva sina nrd-
dor. om an denna lust skulle rika i strid rned hans annars si ofta
dokumenterade iinskan att skildra landet i en behaglig dager.

I en framstdllning av Linnds Lapplandsuppfattning ir emeller-
tid en undersokning av hur han sirg pir landets invinare viktigare
rin den nyss behancllacle frigan om hur han betraktade landska-
pet. Av den anledningen niimligen, att Linn6 visserligen ocksi i
detta lall visar sig vara fylld av beunclran och uppskattning, men
att en sedan instillnins:ir orisinellarc u:ir clen som hir ocksi rik-
tar sis mot lapparna uin nlir det enbart g.lller landskapet. Visserli-
gen var Linn6 den forste sonr rnera uttalat uttryckte sin beundran
frir lillandskapet, men han skulle clir-viclla{: foljas av praktiskt ta-
get alla kommande resen:irer <rh i)vertriffas av mirnga. I sin hoga
uppskattniug av lapparna cliremot torde han fdljas av I:irre, och
bland clessa finns vdl fii som nirr upp till hans entusiasm {-or lap-
parnas fysiska och psl kiska egenskaper.

Bortsett lrirn utforskandet av den rika och clittills fciga kinda
fjiillfloran var bekantskapen mecl cle enligt Linn6 sjilv Ii-iska och
olijrdiirvacle lapparna och clct suncla liv dessa levde den stora
upplevelsen under haus resa. Hiir uppe bland liillen tlckte han
sig ha funnit ett fblk, som levcle i kroppslig hiilsa och sjrilslig lo,
fjirran fi-in civilisationens Iiirdiirv rrh kulturens besmittelser.
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Och orsakerna till detta lyckliga tillst:rnd tyckte han sig nd:stan ute-
slutande finna i dieten, i den vida bemlrkelse detta ord hade i iild-
re tid. Dvs. att livsl'oringen - mat och dryck, klider och sang med
mera dylikt hos lapparna var si anpassad, att den skankte dem
ett lingt och lyckligt liv.

Inte saknade v;il Linn6 intresse frir dietetiska sporsmil innan
han besokte Lappland, men mritet med lapparna och deras Iiv har
onekligen skdrpt hans intresse och givit dessa frigor en aktualitet
som de fdrut saknade.

Redan i lapparnas kroppsbyggnad ser Linn6 drag som ir folj-
den av att de fiir ett riktist och naturenligt levnadssitt. Som ny-
lodda lindas de inte utan lriggs ldst i vaggan och behiller drirfor
nigot av sin hopkrupna stillning frirn moderlivet och gir nigot
lutande och snett med fcitterna, "efter Guds och ej dansmlstarens
instruktioner". Detta sunda bruk gor att lappen blir vig och smi-
dig. Att som lappen vara nigot hjulbent iir forrivrigt "en naturlig
disposition" hos kroppen. En annan orsak till att Iapparna dr viga-
re dn vi dr att de inte auvdnder stolar utan sitter direkt pA marken
med berren i kors. Vi ddrcmot, siiger Linn6, som sitter pi stolar,
och ll'amf-cir allt studenter som sitter pi hoga stolar vid Iiga bord,
trycker iht>p inilvorna och blir ddrav hypokondriska. "Darfdre,
sitt sonr lappen, sn sitter du ej fi;r hogt", manar han. Vi som skall
heta klokare dn lappalna sitter allra tokigast!

Till lapparnas soda helsa biclrar naturligtvis framf'or allt dieten
i tringre, nutida mening. Ocksi i detta avseende lever Iapparna
forcdiimligt och kan, tack vare att de iter si som fornultet och na-
turen bjuder, gliidja sig it en visserligen liten och mager, men
star-k och spinstig kropp. De iter mycket kott men inga mjolrdt-
ter, vilket gor dem smirta och visa. Genom att de samtidigt for ett
mycket rorligt liv, riskerar dc intc att av denna krittdiet fi lungsot,
vilket enliet l.inn6 cle stillasittande och kottilskande engelsmin-
nen ofia fir. I motsats till dalkarlen. som eter sl att buken stir
som en trumma, iter lappen litet it gingen och hiller sig diirige-
nom mager och smal, si att har.r fir litt ett sprirrga i {illen. "Annu
sig.jag ingen bukot lapp", siger Linn6 och stiiller den retoriska
frigan: "Vilken av minniskorna ir friskare iin han?" En annan vik-
tig regel i hilsoliran ir att hilla en enformig diet. OcksA hirvidlag
Iick Linnd anlcdnins att, som han sdger, "admirera lappens oeco-
r)omic", som bestir iatt om viren ita fisk, orl sommaren mjolk-
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mat, om hiisten fiigel och igcrrom den liins vinterrr rcnkiilt. Derta
iir klok hushillnirrg, "rren du misrer aptiten onr du e'j firr by ta olr
dagelieen".

Drycken :ir lika viktig som friclarr. Linn6 nr:iclcle sorn vi hiirt s1n
nerligen viil av det gocla valtner i lellen. S:i iivcn lapparua.'l ill cle
ras nyss omtalacle ktrirppa hull biclrar ocks:i clet klara vattner, solrl
enligt Linn6 ir deras enda dr1ck. Nlir man ser dent avkldclcla, syns
var muskel pi dem, och clenna nragra kroppsbyggrrad 2ir.er] vikti{
olsak till deras socla hiilsa. Jag har, sziger Linn6, sett "ingen helt
fet, sonr ej varit haszrrd underkastacl".

Till dieten i den garrrla mcclicinens betydelse horcle ocksi kkicle-
drdkten. l,inni fann att lapparDa ocksi i detta avseende lrirde cLt
sunt och riktigt liv. De syr sina kliidcr av skinn, som viirmer krop-
pen mycket bittre:in linne, och som rill:rter att rranspirationen
sker lattare an iandra kllder - en viktis omstindishet lor Linne,
som sir hrigt beundrade den italienske l:ikaren Sanctorius'arbere
om kroppens utdunstniug. Vidare anv:incler lapparna aldrig
spinne, renrrnar eller blilten som kirn sntira it ocl.r trycka krop-
pen. I stillet frjr halscluk biir lappen en kraee som skylcr halsen. I
Stockholm deiremot eirr de urrua nroclele.j<)nen mecl halsclukar.sir
hiigt och hirrt irtdragna, att de kviivs och blir alldeles rcida i synen.
"Di jag i Lappurarken sick med lapparna, gickjag i kroppen si
liis sonr hade jag varit naken. Dir jag konr dldan och vira kliicler
Pitaga l]rziste, var der soDt alla ldnselsets rortyrinstrurDent blivir
pilagda."

Ocksi i friga ()m bostaden lever lapparna ett naturlisare och
diirfrir sundare liv iln vi svenskar. lln alltftir varnt b<tstad zir nintli-
gen inte nyttig, och darl-or rnirr lapparna si v;il i sina luftiga kitor,
som de bebor "more patriarchorum", pi patriarkernas, de israeli-
tiska urfddernas vis !

Linn6 betonar allts:i alltid det naturenliga i lappamas levnad.
Eftersom nu vi kulturminniskor inte Iever ett dylikt naturenlist
liv, si ligger det n:ira till hands fcir Linn6 atr srSlla oss i motsats till
lapparna. Och d;irmecl har han komnrit pe sirr ellekr{ullasre sril-
medel n:ir det giller att uttrycka sin beunclran ldr lapparnir: ue-
norn att risa europ6erna prisar han lapparna. Den ofiirnuliige eu-
ropden liter [,inn6 olia persouifieras av den okunnige studenren i
Uppsala, till vilken harr med pedagouisk iver och srnirl rnoralisc-
rande vdnder sig i sina frirelisr]insar. Studcnren kanskc lrimncl-
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r2rr sig ijvcr att lappen lan sitta mecl benen i kors, "mcn du borde
undra pii dig, att clu hal lecler rrch cj kan boja dern, erreclan du
varit sl tokig rrch bundit dcnr s:i hirt". "Sitt som lappen, si sitter
du ej liir hiigt",:ir cn annan upprnanine som Linnd ger honom.
Betriiffande mathallningen visar Linn6 hur sund lappens enfor-
miga diet ar, "men du mistet aptiten om du ej lir-byta om dageli-

gen" Ar hans Inysande annrirkning till kulturminniskans diet.
Och pl tal om lapparnas vana att dricka spadet kallt efter kottet
heter det: "Annu ett storre secretuDr sig jag hos lappen." Hiit
t,vcks Linne rcnt av vilja framstilla lapparna som forvaltare av ni-
gon Ior-borgad visdom.

.la fcirvisso har lapparna mycket att lara oss. "Docentibus lappo-
nibus", skliver Linn6 pi ctt stalle, och det ar utan tvivel ett nyckel-

ord ftjr fcirstielsen av Linn6s hela dietetiska fiamstdllning. Lap-
parna ir vira lirare och vi skall lira av dem, di blir virt liv pi alla

sitt fiiskare och llckligare. Pe ett stalle i resedagboken beskriver
Linn€ hur lappalna kan veta vlderstrecken i terrangen utan att
anvzinda kompass. Han liggel till: "Gor du detsamma." Det ar en

uppmaning som man hor ringa genom l-inn6s hela redogcirelse
ldr lapparnas livsfriring. Han har sett dvertygande prov pi dess

r-iktighet, och han ir angeligen om att lara ut sina nyforvdrvade
ku nskaper.

Det;ir vil knappast riktigt att sdga att Linne skulle ha funnit
sjilva principerna Ior en sund livsforing i Lappland. Dem hade

han funnit i den medicinska Iitleraturen, fiamltir allt hos Sancto-

rius och dennes Lirjungar. Men i Lappland tlckte Linnd sig se

dessa teorier bekrifiade. Hir upplevde han med alla sinnen och

med sin ungdoms hela hdnl'orelse ett sunt och fiiskt folk, och det
ir denna upplevelse sorn har skinkt honom stdd och krafi i hans

livslinga arbete i dietetiker.rs tjinst.
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