Apostlarna

Med livet som
insats i fjärran länder
Linnés apostlar

D

et väldiga skeppet kränger och gungar. Spända
tampar vibrerar i vinden, buktande segeldukar breder ut sig ovanför ditt huvud. Doften av salt hav blandas
med lukten från otvättade människor. Själv står du på
babords sida med båda händerna i ett fast grepp om relingen. Magen känns tämligen orolig, ena stunden tycks
den lyfta upp mot halsen, i nästa ögonblick landar den
med en tung suck vid knäna. Om och om igen tvingas
ditt inre med i skeppets rörelser, utan återvändo. Carl
von Linnés hälsning mal i ditt huvud: ”Jag undviker
långväga sjöresor. Nu får du klara dig själv, det kommer
att gå fint.” Med andra ord står du denna gång utan din
följeslagare Linné. Målet har du dock för ögonen – att
följa en av Linnés lärjungar på äventyr långt från hemlandet Sverige.
Året är 1775. Världen är stor och okänd, samtidigt
lockande, full av möjligheter och nya handelsförbindelser, men också belastad av människoförnedrande slavhandel och misär. Det tredäckade skeppet Stavenisse,
som du befinner dig på, närmar sig den japanska hamnstaden Nagasaki. Besättningen känner sig lättad över att
ha överlevt den farliga resan. Systerfartyget Bleijenburg
skadades svårt i en av stormarna, men lyckades med nöd
och näppe nå hamnen i Macao vid Kinas sydkust. Resorna till havs på 1700-talet är farliga på flera vis. Förutom stormar som sliter i fartygen blir många människor
ombord sjuka av undernäring och av allvarliga infektioner som sprids bland besättningsmedlemmarna. Det är
inte ovanligt att en tredjedel av besättningen dör på de
längre seglatserna.
Ostindiefararen Götheborg

72

linnélektioner

•

www.bioresurs.uu.se

© 2007 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet.Får kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

Ombord på skeppet Stavenisse finns den 32-årige Linnélärjungen Carl Peter Thunberg, en av läromästarens
främsta elever; en kunnig och ambitiös botaniker med
läkarexamen, den siste i raden av lärjungarna. Thunberg
har tackat ja till en anställning som skeppskirurg hos
Holländska ostindiska kompaniet för att få den unika
chansen att besöka Japan. Du ser honom stå framme
vid fören, nyfiket spanande in mot kustlinjen. Han är
ganska kortväxt och framstår som senig och stark. Till
sinnelaget anses han vara vänlig, energisk och envis,
egenskaper som han får stor nytta av vid det stundande
besöket i Japan. Uppdraget att samla in och undersöka
växter ur den japanska floran kommer nämligen att visa
sig bli en annorlunda utmaning för honom.
Thunberg är vid det här laget en världsvan upptäcktsresande som redan har varit borta från hemlandet i fem
år. Den första etappen tog honom till den holländska
kolonin Kap vid Afrikas sydspets. Under sin vistelse där
gjorde han flera äventyrliga expeditioner för att samla
in växter och djur i jakten på kunskap om den främmande kontinenten. Fynden packade han ordentligt
och skickade hem med nordgående ostindiefarare. Han
tillbringade tre år i södra Afrika, men inte enbart för
att utforska den sydafrikanska naturen utan även för att
lära sig holländska, en direkt nödvändighet för att han
ska kunna utge sig för att vara holländare vid besöket i
Japan. Det slutna Japan släpper nämligen endast in holländare och kineser.
Ostindiefararen Stavenisse ankrar nu på redden vid
inloppet till Nagasakis hamn. Besättningen på 110 man
samt de 34 slavarna mönstras noggrant av japanska vakter och inspektörer som har bordat fartyget. Samtligas
ålder antecknas. Den japanska myndigheten vill ha total
kontroll över att ingen utländsk person tar sig in i landet
utan tillåtelse. Man vill även förhindra smuggling, som
är en lukrativ syssla för dem som vågar ta risken. Mönstringen går fint för Thunberg, ingen upptäcker att han
är svensk istället för holländare. För egen del bevittnar
du händelsen med ett avkopplat leende, tryggt förvissad
om att din närvaro är omöjlig att röja.
Under ett par månader kommer Stavenisse att lig-

ga på redden medan handel pågår mellan holländarna
och japanerna. Sedan lämnar ostindiefararen Nagasakis
hamn och vänder åter mot Europa, fullastad med åtråvärda handelsvaror från Japan. Kvar är enbart de personer som har avlöst den gamla handelsdelegationen, en
av dem är Thunberg. Tillsammans med 13 holländare,
några svarta slavar samt några japanska tjänare har han
inrättat sig på ön Deshima som kommer att vara hans
hem under drygt ett år. Den lilla ön är Holländska ostindiska kompaniets handelsstation och ligger i Nagasakis hamn, förbunden med staden endast via en välbevakad bro. Längre än så släpps alltså inte utlänningarna in
i Japan.
Du smyger efter Thunberg en morgon då han promenerar omkring på sin nya hemort. Deshima är en
delvis konstgjord ö, bågformad, cirka 250 meter lång
och 100 meter bred. Det finns enbart två gator på ön,
en längsgående och en korsande. Thunberg går i maklig
takt längs huvudgatan, betraktar intresserat boningshusen som är byggda av korsvirke och lera samt försedda
med tegeltak. Bebyggelsen består även av packhus och
handelsbodar, som ägs av japanska handelsmän. Hela
ön omgärdas av ett plank och endast två portar finns i
planket, en mot bron till staden och en mot sjösidan.
Porten mot sjösidan används för lossning och lastning
av varor från och till skepp på redden. Det finns dessutom flera vakthus på ön. När skeppen ligger på redden,
och kommersen på ön är i full gång, är de japanska vaktstyrkorna som flest. Under resten av året är bevakningen
fortfarande sträng, men vaktstyrkorna färre i antal.
Personerna ur den holländska handelsdelegationen
släpps in i Nagasakis stad via bron endast om de har
särskilt tillstånd. Thunberg inser att hans möjlighet att
samla in växter är mycket begränsad. Så fort han har
gjort sig hemmastadd på ön ser han därför till att lära
känna tolkarna och andra japanska tjänstemän för att
vinna deras förtroende. Som delegationens läkare får
han automatiskt ett visst anseende, men han väljer dessutom att dela med sig av sin medicinska kunskap och
av läkemedel till de japanska kontaktpersonerna och
deras släkt och vänner. Samtidigt ber han dessa män-

”Den som will winna något stort, måste ock wåga något högt…
Denna resan är ej så farlig som man föreställer sig hemma. Största farligheten
är på de norske kuster; det öfriga går mest med passande windar,
från Sverige till China. Mindre fara från Holland.”
linne i skol an

Ur Linnés korrespondens med Thunberg.
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niskor att ta med växter från Nagasakis omgivning till
den isolerade tillvaron på Deshima så att han kan börja
undersöka växtligheten. När han efterhand upptäcker
flera värdefulla medicinalväxter i den japanska floran stiger hans popularitet ytterligare. Efter ett halvårs vistelse
på ön Deshima får han under några veckor ett tillfälligt
tillstånd att botanisera i Nagasaki och dess omgivningar.
Han får då lämna ön en eller två gånger per vecka för att
samla in växter.
En kort tid därefter får Thunberg sin stora chans
att se mer av Japan. Han får följa med på den årliga
resa som japanska tjänstemän gör till shogunens hov i
staden Edo, dagens Tokyo. Följet består av ungefär 200
personer, varav endast tre är européer. Resten av gruppen utgörs av japanska tjänstemän, tolkar, tjänare och
bärare. De högst uppsatta i gruppen, inklusive de tre
européerna, får färdas bekvämt i bärstol. Övriga reser på
hästrygg eller till fots, beroende på rang. De tre utlänningarna är den holländska handelsstationens chef och
hans assistent samt Thunberg.
Själv följer du fascinerat resan på lite avstånd och
betraktar förundrat den enorma mängd packning som
transporteras. Visserligen kan en del av packningen
skickas sjövägen, men en hel del måste transporteras
med enbart mänsklig kraft. Vagnar är inte aktuella till
följd av den bergiga naturen. I européernas packning finns allt från sängkläder,
mat, fältbord, stolar, dukar och matsilver till gåvor avsedda för shogunen, hans
rådsherrar och andra uppsatta personer.
Även de japanska tjänstemännen och tolkarna har tagit med sig en stor mängd
gåvor och handelsvaror.
Thunberg imponeras under resan av
det japanska samhället, och inte minst
av de välskötta vägarna. Han antecknar
i sin resedagbok att vägarna hålls rena
genom att hästspillning plockas upp och
att vägdamm undviks genom att vägarna
bestänks när det är torrt. Han lovordar
dessutom japanernas sinne för ordning.
Trots trafikens omfattning längs vägarna
till och från Edo upplever Thunberg att
mer trafikkaos råder i Europa än i Japan.
De som reser mot Edo håller sig på vänster
Carl Peter Thunbergs mikroskop. Låda
med tillhörande utrustning, se nästa sida.
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sida, och de som reser från Edo färdas på motsatta sidan.
Med andra ord vänstertrafik.
Det vetenskapliga värdet av resan till Edo blir stort
för Thunberg. Under resans gång tar han chansen att
göra små avstickare från bärstolen för att samla växter
längs vägen. Väl framme i Edo får han dessutom möjlighet att träffa flera japanska vetenskapsmän, fem av
dem är läkare och två är astronomer. Samtalet med de
båda astronomerna blir lite trevande, dels på grund av
Thunbergs sämre kunskaper i ämnet, dels på grund av
de japanska tolkarnas bristande ordförråd. Men diskussionerna med de japanska läkarna blir desto mer givande. Tolkarna är själva mer insatta i den västerländska
läkekonsten och kan därmed lättare översätta samtalen
som förs. Dessutom kan två av de japanska läkarna prata
holländska.
Dessa båda japanska läkare är mycket vetgiriga och
tar tillfället i akt att besöka Thunberg varje dag under
hans vistelse i Edo. Thunberg undervisar dem i västerländsk medicin och får i utbyte ytterligare hjälp med
växtinsamling och kunskap om japanska växter. Ofta
sitter Thunberg och de båda japanska läkarna och samtalar till långt in på nätterna. Under flera års tid efter att
Thunberg återvänt till Sverige kommer han att brevledes
hålla kontakt med de bägge läkarna, och även några av
tolkarna. Han skickar dem gåvor i form av bland annat vetenskapliga böcker, och i gengäld får han från sina
japanska vänner försändelser med exempelvis frön från
den japanska floran.
Nästan fyra månader efter avresan från Nagasaki till
Edo anländer Thunberg och hans medresenärer åter till
ön Deshima. Thunberg har nu fullt upp med att ta hand
om de samlingar som han har skaffat under resan till och
från Edo, inte bara växtmaterialet utan även andra föremål. Han fortsätter samtidigt med arbetet att undersöka
floran kring Nagasaki. Själv reflekterar du över Linnélärjungens spännande tid i utlandet. Thunbergs besök i
Japan har medfört stora botaniska insatser av bestående
värde ända fram i ditt eget 2000-tal. Thunberg införde
Linnés tvånamnsprincip i sitt arbete med den japanska
floran, både för de växter som han själv observerade för
första gången och för de växter som redan var kända
sedan tidigare. Många av dagens artnamn på japanska
växter är med andra ord konstruerade av Thunberg.
Totalt sett beskriver han drygt 800 växtarter i sin bok
Flora Iaponica, vilket innebär ungefär en femtedel av det
totala antalet växtarter i Japan. ”Det är inte konstigt att
Thunberg ännu i modern tid är ett ansett namn i Japan”, funderar du halvhögt för dig själv och konstaterar
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att hans goda rykte för övrigt är levande även i dagens
Sydafrika, där han gjorde omfattande kartläggningar av
floran innan han reste vidare till Japan.
När Thunberg i november 1776 lämnar Japan och
ön Deshima för att påbörja resan hem till Sverige är det
en lång färd han har framför sig. Mödosamma månader till havs blandas med halvårslånga vistelser på både Java och
Ceylon samt ett kort uppehåll i
Kap. När han väl anländer till
Holland hösten 1778 har det
gått närmare två år sedan han
lämnade Japan, men det dröjer
nästan ytterligare ett halvår
innan han trampar svensk
mark. Först måste han
passa på att besöka
kollegor och vänner
i både Holland, England och Tyskland.
I mars 1779 kommer
Thunberg till slut hem
till Sverige, efter nio års
resande ute i världen. Till skillnad från många av de tidigare Linnélärjungarna överlever han sitt utlandsäventyr.
Men under resten av livet lämnar han ogärna Uppsala,
knappt ens för att resa till Stockholm.
Du lutar dig långsamt tillbaka i en bekväm fåtölj
hemma i vardagsrummet. Tar ett par djupa andetag. Resan har kommit till sitt slut. Eller har den det? Du begrundar tidens rörelse, livets stigar, människors öden, det
outtröttliga kretslopp som drivs av födelse och död. När
Thunberg påbörjade sin långa utlandsvistelse var Linné
fortfarande en aktiv och nyfiken vetenskapsman, visserligen åldrad, men fortfarande ivrig att få rapporter från
sina lärjungar ute i världen. Men när Thunberg åter an-

länder till Sverige är Linné död sedan drygt ett år tillbaka.
Thunberg arbetar dock vidare i Linnés anda. I mer
än 40 år sitter han på sin professorstjänst vid Uppsala
universitet, samma tjänst som Linné hade under sin levnad. Thunberg jobbar intensivt, skriver ett stort antal
vetenskapliga avhandlingar och även böcker. Hans omfattande arbete med den
japanska floran ges ut i sin
första upplaga 1784, men
kommer inte japanska
vetenskapsmän till nytta
förrän 1828 då en tysk
botaniker för med sig boken vid sitt besök i det då
fortfarande avskärmade
japanska riket.
Thunbergs flora når
Japan samma år som
bokens författare når
slutet på sin egen livsresa. Thunberg avlider
85 år gammal. ”Lärdomar skapas i de enskilda individerna, men lämnar inte världen när personerna går ur tiden”, tänker du. Linné, Thunberg, andra
människor före och efter dem. Alla har de bidragit. Du
konstaterar att forskning och sökandet efter kunskap är
en tidlös upptäcktsresa utan slut. Intresset för det som
Linné och Thunberg bidragit med är stort även idag.
Tanken får dig att fundera på framtiden och reflek
tera en stund kring vilka nya upptäckter och fakta som
kommer att vara aktuella, säg, 300 år efter din egen tid.
”Den här tankebanan måste jag plocka upp igen”, utbrister du sedan förtjust. Den kan ju bli utgångspunkt
för en rolig och givande diskussion. Varför inte nästa
gång du träffar Linné?

”Min lärjunge Sparrman har nyligen avseglat till Godahoppsudden, och ännu en av mina
lärjungar, Thunberg, skall åtfölja en holländsk ambassad till Japan; båda dessa äro
kompetenta naturalister. Den yngre Gmelin är ännu i Persien, och min vän Falck är i
Tartarien. Mutis gör utomordentliga botaniska upptäckter i Mexiko. Koenig har funnit en
mängd nya ting i Tranquebar. Professor Friis Rottböll i Köpenhamn är i färd med att
publicera de växter som Rolander funnit i Surinam. Forsskåls arabiska upptäckter
kommer snart att sändas till tryckeriet i Köpenhamn”…
Ur brev till John Ellis 20 december 1771

linne i skol an
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Carl Peter Thunberg insamlade
och pressade hundratals växter
under sin vistelse i Japan.
De förvaras nu på Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala
universitet. En av dessa
växter är Cypripedium
japonicum, en japansk orkidé
som är nära släkt med
vår svenska guckusko.
Se den inledande bilden till
detta kapitel.

Stekeln har insamlats
av Thunberg i Japan
och finns nu på
Evolutionsbiologiskt
centrum vid Uppsala
universitet.

Oavsett var Linnés elever befann sig i
världen kunde de inordna de växter de
träffade på i Linnés sexualsystem.
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Apostlarna

D

et var sammanlagt flera hundra studenter
som läste för Linné i Uppsala. En del av
dessa gjorde insamlings- och studieresor till
andra länder, men endast knappt 20 reste
på Linnés särskilda uppdrag och med mer eller mindre
utförliga instruktioner. I slutet av häftet, på pärmens insida, presenteras 17 av Linnés resande elever, de som han
också kallade apostlar.
Dessa reste i Europa, Afrika, Asien, Australien, Nordoch Sydamerika och var t.o.m. i närheten av Antarktis.
De resande eleverna fungerade som ambassadörer för
Linné och hans sexualsystem, och skickade också hem
pressade växter och frön till en ivrigt väntande Linné
i Uppsala. De publicerade vetenskapliga rapporter och
beskrev sina äventyr i reseskildringar som väckte intresse
även utanför den vetenskapliga världen.

Många av våra krukväxter växer vilda i tropiska
länder medan trädgårdsväxter i allmänhet kommer
från områden som har ett liknande klimat som vårt.
Växterna har hämtats till Europa av expeditioner som
gjort insamlingar och har sedan i vissa fall förädlats.
Ta reda på varifrån några vanliga krukväxter eller
trädgårdsväxter kommer.

”Låt mig veta hur det går med er vidare resa.
Jag önskar leva till dess herr doktorn kommer
hem och jag ser fram emot den nöjsamma
tiden och sällskapet, att få se era lagrar och
vara er Triumpho Florae. Jag hör att herr
doktorn kommer att åka till Ostindien nästa
vår. Må den allsmäktige ge lyckosam resa.
Tänk på mig lika ofta som jag tänker på herr
doktorn, då var och en av era örter talar med
mig i herr doktorns ställe.”
Ur brev 1773 från Linné till Thunberg

Flertalet av Linnés
lärjungar har fått någon
växt uppkallad efter sig.
En av våra vanliga krukväxter, Thunbergia, som
också kallas svartöga, är
uppkallad efter Carl Peter
Thunberg.
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I Linnés kölvatten

F

ör Carl von Linné var resan en vetenskaplig metod. Han sände ut sina elever i världen för att
sprida budskapet om sitt sexualsystem för växter och för att hämta hem växter och djur. Vissa
av eleverna reste med Svenska Ostindiska Companiets
skepp. I dag följer svenska biologer med på skeppet Götheborg för att i Linnés anda samla in marina organismer. Samarbete genomförs också med lokala universitet
utmed färdrutten.

Linnés stora vetenskapliga projekt
Redan vid drygt tjugo års ålder hade Linné börjat dra
upp riktlinjerna för sitt sexualsystem där han lade fortplantningen till grund för indelningen av växterna i
klasser, ordningar, släkten och arter. Han kompletterade
senare sitt sexualsystem med en metod för namngivning
– ett namn för släktet, ett för arten. Linnés stora idé om
hur man kan ordna och klassificera naturens mångfald
har gjort honom till en av biologins viktigaste och mest
namnkunniga gestalter.
Linnés stora vetenskapliga projekt sträckte sig över
halva 1700-talet. Till sin hjälp hade han elever och anhängare som han sände ut i världen. Apostel är hans
egen beteckning på dessa elever.

Resor till Kina med Ostindiska kompaniet
Några av eleverna reste med Ostindiska kompaniets
skepp till Kina, påmönstrade som läkare eller skepps

Svenska ostindiska kompaniet var stationerat i
Göteborg. Det fick sina privilegier 1731 och under
82 år gjorde kompaniet 132 resor med 40 segelfartyg.
Från Sverige fraktades järn till Cadiz i Spanien där
det såldes. Resan fortsatte till Kanton i Kina för att
köpa te, porslin, siden, pärlemor och lackarbeten.
Varorna såldes sedan i Göteborg med god förtjänst.
Ett av Ostindiska kompaniets fartyg, Götheborg
förliste utanför hemmahamnen Göteborg den 12
september 1745 efter sin tredje resa till Kina. Skeppet
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präster. Deras uppgifter var inte bara att samla in växter
och djur för beskrivning och namngivning. De fick också instruktioner om att ta med hem en tebuske. Linné
närde en dröm och förhoppning om att kunna odla te
i Sverige. Det vetenskapliga utbytet av apostlarnas resor
med Ostindiska kompaniet varierade. Mest känd av Linnés kinaresenärer är Pehr Osbeck som reste med skeppet
Prins Carl. Osbeck kom hem med många växter och
djur till Linnés samlingar. Men den så hett eftertraktade
krukan med en tebuske blev kvar på kajen i Kina när
fartyget lämnade hamn!

Resor till Sydamerika och Sydafrika
Linnés lärjungar samlade inte bara djur och växter från
Kina. Till exempel reste Pehr Löfling med José de Iturriagas spanska expedition från Cadiz till Sydamerika. Syftet
var bland annat att hämta örter som skulle kunna omvandlas till läkemedel. För Löfling slutade resan efter två
år i Sydamerika med hans död i malaria i Venezuela 1756.
Den mest vittberesta av lärjungarna är Anders Sparr
man. Redan som sjuttonåring reste han till Kina och
disputerade därefter för Linné på en avhandling baserad
på observationer från den resan. Mer känd har Sparrman
blivit för kartläggningen av Kapfloran. Till Sydafrika
anlände han ombord på Ostindiska kompaniets fartyg
Stockholm 1772. Där kom Sparrman i kontakt med James Cook som han senare reste med i södra polarhavet
och bland tropiska öar i Stilla Havet. Därefter följde flera
resor i Afrika innan han slog sig ner i Stockholm.

var fullastat med bl.a. te, porslin, siden och kryddor.
En omfattande marinarkeologisk utgrävning gjordes
1986–93 och många fynd från fartyget och dess last
gjordes.
Ostindiefararen Götheborg är till det yttre en kopia av det förlista fartyget. Projektet med att bygga
fartyget startade 1993. 2005 var det klart för avfärd
från Göteborg med destination Canton och Shanghai, via Spanien, Brasilien, Sydafrika, Australien och
Indonesien. Återfärden går via Suezkanalen.

© 2007 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet.Får kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges.

Guldmakrill fångad
utanför Vietnams kust.
På de fiskar som fångas
tas prover från levern
för senare genetiska
analyser. Säkert blir
det också ett bidrag till
mathållningen ombord.

Skeppet Götheborgs resa 2005-07
På resan med skeppet Götheborg 2005–07 finns biologer som i Linnés anda samlar in marina djur under
resans gång och i de hamnar fartyget besöker. Syftet är
inte att sprida budskapet om Linnés system. Även om
hans namngivningssystem lever kvar har grunderna för
vetenskaplig klassificering av djur och växter ändrats.
Idag grupperar biologer organismer efter släktskap och
försöker skapa ett system där namn på släkten, familjer
och andra grupper speglar den s.k. fylogenin (utvecklingshistorien). Denna form av klassificering grundar
sig på Charles Darwins tankar om evolutionen och hur
arter uppkommer.

Ny kunskap om den biologiska mångfalden
Den moderna molekylärbiologin har gett biologer ett
instrument som gör det enklare att förstå hur arter är
besläktade och därmed har vi fått bättre metoder för
klassificering. Under projektnamnet ”I Linnés kölvatten” kommer ny kunskap att samlas in om marina
djur. Insamlade djur (främst kräftdjur, borst- och slemmaskar, men även andra ryggradslösa djur) konserveras
på ett sådant sätt att DNA-sekvenser kan bestämmas.
Dessa sekvenser utgör sedan en grund för analyser av
släktskap och artutbredning, studier som kommer att
öka vår kunskap om den globala biologiska mångfalden.
Även om biodiversiteten är bättre känd idag än på Linnés tid så är många (kanske flertalet?) marina djur ännu
inte beskrivna och namngivna av forskare. Här hoppas

också projektet kunna bidra till att göra ytterligare arter
kända för vetenskapen.
Projektet syftar också till att skapa samarbete inom
undervisning och forskning mellan Göteborgs universitet och andra lärosäten utmed färdrutten. Ett syfte med
detta samarbete är att lyfta fram betydelsen av kunskap
om den biologiska mångfalden och vikten av att bevara
denna mångfald.

Projektet ”I Linnés kölvatten”
består av tre delar:
Zoologi: Insamling och artbestämning av marina
ryggradslösa djur i de fria vattenmassorna utmed
resrutten samt på stränder och grunt vatten där
fartyget ankrar upp.
Samverkan med omvärlden/skolkontakter: Virtual University Education genomför aktiviteter för
lärare och skolklasser när fartyget ligger i hamn då
djur och växter studeras.
Oceanografi: Utbredningen av växtplankton
längs fartygets rutt och planktonproduktionens
samband med oceanografiska förhållanden i ytskiktet studeras. Mätningar av temperatur, salthalt, löst syrgas och mängden klorofyll görs under
resan. Artbestämning av växtplankton och analys
av näringsämnen görs på labb hemma.
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Liv i det stora blå?

L

ångt där nere i havet finns djur av olika slag
som vi sällan får möjlighet att se, från valar,
de största djuren på jorden, till de minsta som
man bara kan se i mikroskop. VIRTUE-projektet använder en mycket smart metod som gör att man
kan ta upp och studera hur de allra minsta djuren lever
och rör sig utan att skada dem.
VIRTUE-projektet fick möjlighet att delta i ostindie
fararen Götheborgs tvååriga resa tur och retur
Kina. Projektet anpassades då till de förutsättningar som gällde för denna resa, men det går
lika bra att jobba med VIRTUE-metoden i svenska vatten. På många skolor i
Sverige och även i andra länder har eleverna använt metoden för att undersöka
vilka vattenlevande organismer som
finns i deras närmiljö, både i saltoch i sötvatten.
VIRTUE (Virtual University
Education) startade 1997 som
ett internationellt samarbetsprojekt mellan Göteborgs universitet, universitetet
i Bergen och Maryland University System (USA).
Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att skapa ett virtuellt universitet, där studenter och forskare kunde arbeta tillsammans och gå

gemensamma kurser oavsett vilket universitet de tillhörde.
Utifrån de forskningsprojekt som ingick skapades en
utåtriktad del som vände sig till skolor. Utgångspunkt
för skoldelen i projektet var följande kriterier:
•
•
•
•
•
•

billigt att delta i och enkel utrustning,
intressant för alla åldersgrupper och könsneutralt,
går att utföra i såväl sött som salt vatten,
användning av IT,
främja internationella kontakter,
drivs av skolor med stöd från universiteten.

Syftet var främst att få ungdomar intresserade av naturvetenskap och högre studier. Forskningsprojekten har
nu upphört medan skolprojektet fortfarande pågår.
VIRTUE-projektet använder billigast tänkbara utrustning för att brist på medel inte skall hindra skolor i
något land att delta. CD-skivor utan metallbeläggning,
som skickas till skolan utan kostnad, monteras på ett
PVC-rör. Hela anordningen sätts ut i havet, en sjö eller
en å. Efter ett antal veckor tas plattorna upp och stude
ras under lupp. Många frågor väcks: Vilka organismer
hittar man? På vilket djup lever de? Föredrar de plattans
under- eller översida? Skiljer sig olika miljöer åt?
Eleverna mäter också parametrar som salthalt, temperatur, syrehalt, strömhastighet etcetera – allt efter
skolans resurser och elevernas intressen. Alla data kan

Linné gjorde aldrig någon långresa till havs, men
under sin Västgötaresa besökte han Marstrand i Bohuslän. Han fascinerades av den för honom annorlunda
havsmiljön med bl.a. maneter och sjöstjärnor. Bilderna är
hämtade från bokverket Nationalnyckeln som ingår
i Svenska artprojektet. Där fortsätter man i Linnés
anda att undersöka Sveriges flora och fauna. Bilderna
föreställer strandkrabba Carcinus maenas, slemmasken
Tubulanus annulatus, sjöstjärnan Pseudarchaster parelii. ”Naturalier gåvos här i Västerhavet så många, sällsynta, obeIllustrationer av Helena Samuelsson.
kanta, åtminstone för oss i Sverige, som bo från detta havet
långt skilda, att vi däröver blevo satta i största förundran.
Stenarna i havet voro täckta med snäckor, bottnen med sjöväxter av Confervis, Fucis, Ulvis, Algis; ibland vilka manjeter eller Medusae, sjöstjärnor eller Asteriae, task-kräftor
eller Cancri utom åtskilliga andra sjökräk kröpo; vartill
kom en myckenhet fisk, som fiskades vid dessa stränder. Vi
botaniserade på havsbottnen, såsom i ett nytt Sverige.”
Marstrand, 16 juli 1746
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Längst fram på fartygets
bog siter fripassagerarna,
ständigt utstta för flödet
av havsvatten. Fartyg är
normalt behandlade med
giftig båtbottenfärg för att
hindra organismer att
fastna, men plastskivorna
som sitter monterade på
bogen är obehandlade och de
organismer som fastnar här
ger en inblick i livet i havet.
rapporteras till en databas vid universitetet i Bergen.
När VIRTUE-projektet deltog i resan med skeppet Götheborg ersattes CD-skivorna med sexton kraftiga plattor av akrylplast som monterades i ett stålstativ längst fram på fartygets bog. Plattorna placerades i
grupper om fyra och fyra. Efter varje avverkad sträcka
togs en sådan grupp upp och organismerna på plattorna
fotograferades och artbestämdes så noggrant som möjligt. Efter varje hamnstopp sattes de rengjorda plattorna
tillbaka igen.
Genom att delta i resan med ostindiefararen Götheborg bidrog VIRTUE-projektet med att sprida kunskap
om och intresse för biologisk mångfald i havsmiljö till
barn och ungdomar längs fartygets rutt. När fartyget låg
i hamn visades de organismer som fastnat på plattorna
under det senaste oceanavsnittet. Besökande elever och
allmänhet fick höra berättas om de olika organismerna,
och om varför det skiljer sig så markant åt mellan de
olika oceanavsnitten beträffande vilka organismer som
fastnar på plattorna. Även skolor i respektive land besöktes för att berätta om projektet och för att med mikroskopens hjälp visa växt- och djurlivet på plattorna.
Fyra plattor fästes på fartyget redan vid starten från
Göteborg i oktober 2005 och togs upp ett år senare i
Shanghai. På plattorna har djur och växter från Atlanten
och Indiska Oceanen, från Europas kuster, Sydamerikas,
Afrikas, Australiens och Asiens kuster levat och avlöst
varandra. Så här skulle fartygets botten sett ut om den
inte, som på alla fartyg, målats med s.k. antifouling-färg,
som hindrar att djur och växter sätter sig på skrovet.
Bilderna föreställer djur och alger som fastnat på plastskivor
monterade på fartygets bog. De två övre bilderna föreställer
märlkräftor, den övre kommer från resan mellan Sydafrika
och Australien och den nedre från resan till Cadiz. Bilden
därefter visar havstulpaner och längst ner långhals som
kommer från resan mellan Sydafrika och Australien.
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”Den som will winna
något stort, måste och wåga
något högt ... Denna resa
är ej så farlig som man
föreställer sig hemma”.
Ur Linnés korrespondens med Carl Peter Thunberg.
Bilden föreställer Ostindienfararen Götheborg
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Linnés apostlar

A

v de hundratals studenter som läste för Linné var det bara några som gjorde studieresor
utomlands. De cirka 20 som reste på Linnés
uppdrag kallade han ibland apostlar. 17 av
dessa presenteras nedan. De fungerade som ambassadörer för Linné och hans sexualsystem, och skickade också
hem pressade växter och frön till en ivrigt väntande Linné i Uppsala. De publicerade vetenskapliga rapporter och
beskrev sina äventyr i reseskildringar som väckte intresse
även utanför den vetenskapliga världen.

1. Carl Fredrik Adler, 1720-1761
Reste ett flertal gånger med Ostindiska kompaniets fartyg.
Det vetenskapliga resultatet av resorna blev inte så omfattande eftersom Adlers arbete som skeppsläkare var tidskrävande. Dog av feber vid Javas kust.

2. Adam Afzelius, 1750-1837
Vistades tidvis i England och företog flera
forskningsresor till Afrika (Sierra Leone). Hemförde stora samlingar av växter och djur. Nå-

4. Johan Peter Falck, 1733-1774
Student i Uppsala och informator åt Linnés son. Utnämnd
1765 till professor i medicin och botanik i S:t Petersburg.
1768 fick Falck ansvar för en av de expeditioner som bekostades av den ryska kejsarinnan Katarina II och Ryska
Vetenskapsakademien för att utforska Sydryssland och Sibirien. Resan varade i drygt fem år. Falck växlade mellan
depressioner och mycket produktiva perioder. Omfattande
reseberättelser och beskrivningar av flora, fauna, mineraler
och bergarter publicerades efter hans död. Tog sitt eget liv
under resan i Sydryssland.

5. Petter Forsskål, 1732-1763
En mångsidig begåvning som skrevs in vid
Uppsala universitet redan vid tio års ålder. Läste
teologi, filosofi och naturvetenskap. Engagerade
sig starkt i tryckfrihetsfrågor. Deltog i en dansk
expedition 1761 med resa via Egypten till Lyckliga Arabien (Jemen). Expeditionen blev mycket besvärlig,
men det vetenskapliga materialet som Forsskål efterlämnade var omfattande, både en flora och en fauna för Jemen
publicerades efter hans död. Dog i malaria under resan.

6. Fredrik Hasselqvist, 1722-1752
Reste 1749 till främre orienten och dog i Turkiet 1752 i
tuberkulos. Hans mycket omfattande och botaniskt intressanta samlingar fick lösas ut och skickades till Sverige efter
hans död. Linné gav själv ut hans reseskildringar.

7. Anton Rolandsson Martin, 1729-1785
Följde med ett svenskt fångstfartyg på en kortare resa till
Spetsbergen. Han förde en noggrann resedagbok och kan
räknas som vår förste polarforskare. Arbetade efter hemkomsten som informator och naturalhistoriker i Finland.

8. Pehr Osbeck, 1723-1805

gon beskrivning av flora och fauna i Sierra Leone publicerades
dock aldrig. Utnämndes till professor i Uppsala i botanik och
medicin.

3. Anders Berlin, 1746-1773
Reste till Guinea i Afrika. Dog i magsjukdom efter endast ett
par månader. Hans bidrag till beskrivningen av växtvärlden i
området blev därför mycket litet.

Den mest kände av Kinaresenärerna är Osbeck.
Han läste naturvetenskap och teologi i Uppsala
och reste sedan till Kina som skeppspräst 17501752. Efter hemkomsten var han präst i Hasslöv
i Halland.

9. Pehr Kalm, 1715-1779
Född i Finland. Företog först vetenskapliga
resor i Sverige, Finland och Ryssland på 1740talet. Reste sedan till östra Nordamerika med
uppgift att söka efter växter som kunde tåla det
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svenska klimatet, t.ex. röda mullbärsträdet (för odling
av silkesmask). Återvände till Stockholm med en omfattande samling av pressade växter och frön. Publicerade en reseskildring. Blev professor i Åbo, Finland,
efter hemkomsten.

10. Pehr Löfling, 1729-1756
Reste först till Spanien och samlade ett
omfattande växtmaterial som skickades
hem till Linné. 1754 medföljde han en
vetenskaplig expedition till nuvarande
Venezuela där han huvudsakligen ägnade
sig åt medicinalväxter och fiskar. Dog i Venezuela i
malaria.

två år med en rik samling växter. 1771
seglade han till Kap-provinsen i Sydafrika, för att arbeta som informator
och samtidigt samla växter. Följde
med kapten Cook på fartyget Resolution under en två års resa i Stilla
havet och Södra Ishavet. Sparrman engagerade sig
mycket starkt mot slavhandeln och han vittnade
vid rättegångar i London om sina iakttagelser av
slavhandeln i Senegal. Efter återkomsten till Sverige utnämndes han till professor i farmaci och naturalhistoria i Stockholm.

15. Olof Thorén, 1718-1753

Reste till Surinam. Hade psykiska problem med fobier för insekter och andra djur och vistelsen i Sydamerika avbröts i förtid. Anteckningarna från resan
gavs ut efter hans död.

Präst med stort naturintresse. Reste till Kina och
Indien och förde med sig hem ett stort antal växter,
men tebuskarna från Kina, som han tagit med sig,
vissnade och dog under hemresan. Thorén dog i
sviterna av en sjukdom som han ådrog sig under en
resa till Ostindien.

12. Jöran Rothman, 1739-1778

16. Carl Peter Thunberg, 1743-1828

11. Daniel Rolander, 1725-1793

Jöran Rothmans far, Johan Rothman, var lärare i logik
och fysik på gymnasiet i Växjö och tog sig an Linné
som en son under studietiden i Växjö. Jöran Rothman
företog en resa till Tunisien och Libyen. Anteckningarna därifrån är fortfarande inte publicerade. Arbetade som läkare i Stockholm efter hemkomsten.

13. Daniel Carl Solander, 1733-1782
Kom från en prästfamilj i Norrland. Bodde hos Linné, som önskade få honom som svärson och efterträdare inom botaniken. Reste 1760 till
England och återvände sedan inte mer
till Sverige. 1768 reste han med kapten
Cook på skeppet Endeavour till bl.a.
Australien. Känd för sitt arbete med
att kartlägga floran i bl.a. Australien.
Han samlade in ca 30 000 växter, vilka representerade
3 607 arter, varav 110 växtsläkten och 1 400 arter var
helt nya för vetenskapen. Arbetade efter hemkomsten
som biträdande bibliotekarie på British Museum.

14. Anders Sparrman, 1748-1820
Redan som 17-åring, innan Sparrman började studera
för Linné, reste han till Kina som kirurg på Ostindiska kompaniets skepp. Han återvände först efter

Avlade doktorsexamen i medicin
1770 och reste därefter till Paris.
1772 fick Thunberg möjlighet att
som läkare följa med ett fartyg från
holländska Ostindiska kompaniet
till Kap i Sydafrika där han stannade i nästan tre år. Thunberg gjorde två längre
expeditioner i Sydafrika och samlade ett stort antal
växter som skickades hem till Linné. 1775 seglade
Thunberg till Java och fortsatte sedan därifrån till
Japan (se den inledande berättelsen i kapitlet om
Apostlarna). Thunberg övertog Linnés professur
i botanik efter det att Carl von Linné den yngre
avlidit. Thunbergs japanska flora (Flora Iaponica)
utgavs 1784.

17. Christoffer Tärnström, 1703-1746
Den förste av de resande botanisterna. Reste 1746
som skeppspräst med Ostindiska kompaniet, destination Kina, med uppdrag att ta med guldfiskar till
drottning Lovisa Ulrika och en tebuske till Linné.
Avled redan under utresan i en tropisk febersjukdom när skeppet nått Vietnam.

