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Carl von Linné, som var en av sin tids främsta 
vetenskapsmän, är idag välkänd inte enbart i Sverige 
utan runt om i världen. Han kunde konsten att fånga 
sina elevers intresse på ett spännande sätt.

Att vara nyfiken, upptäcka och lära sig nya saker är 
viktigt för framtiden.

Jag fascineras själv av naturens mångfald.  Min önskan 
är att Du ska låta Dig inspireras av Skolprojekt Linné, 
som i Linnés anda vill inspirera till ett undersökande, 
tematiskt och tvärvetenskapligt arbete i skolan, där natur-
vetenskap ingår i ett brett sammanhang. 

  

H.K.H. Kronprinsessan Victoria



Carl von Linnés levnad Linnaeus var inte stor, inte liten, mager, brunögd. lätt, hastig, gick fort, gjorde allting promt, 
tålde ej sent folk; vart hastigt rörd, sensibel. arbetade continuerligen; kunde ej spara sig. han åt gärna 

god mat, drack goda drycker; men aldrig var där uti yppig. han brydde sig litet om exteriuren, 
trodde att karlen borde pryda kläderna ej vice versa. Han var aldeles intet trätgirug, och därför 

svarade aldrig dem som skrivit emot sig, och sade: har jag orätt, bliver det aldrig vunnit, 
har jag rätt, så får jag rätt så länge naturen varar. 

Linnés beskrivning av sig själv.

Kronologin är fokuserad på Linné som privatperson. 
Endast ett urval av de viktigaste händelserna har tagits med.

1707	 Carl	Linnaeus	föds	i	Råshult	den	23	maj,	som	första	barn	till	
Nils	 Ingemarsson	 Linnaeus,	 komminister	 i	 Stenbrohult,	 och	
Christina	Linnaea.	Råshult	ligger	ett	par	kilometer	från	Sten-
brohult	och	ca	fem	mil	från	Växjö.	

1709	 Familjen	flyttar	till	prästgården	i	Stenbrohult	när	fadern	blir	
utnämnd	till	kyrkoherde.	Fadern	är	mycket	intresserad	av	väx-
ter	och	anlägger	en	fin	trädgård	vid	prästgården.	

1716–1727	Carl	går	i	skola	i	Växjö	och	kommer	bara	hem	vid	längre	
lov.	Han	är	 inte	 intresserad	av	att	studera	till	präst,	som	är	
föräldrarnas	önskan.	I	stället	ägnar	han	sig	åt	botaniken	och	
skolkar	ibland	för	att	kunna	ge	sig	ut	och	studera	växter.	Han	
är	 intresserad	 av	 naturkunnighet	 och	matematik	 och	 lär	 sig	
även	 latin	 som	är	det	 internationella,	 vetenskapliga	 språket	
vid	den	tiden.	Doktor	Johan	Rothman,	provinsialläkare	och	lä-

1744	 Ytterligare	en	dotter	föds	men	överlever	endast	en	kort	tid.

1746	 Linnaeus	genomför	Västgötaresan	på	uppdrag	av	Riksens	
ständer.	Den	förste	av	Linnaeus	lärjungar	som	genomför	
en	utlandsresa	på	Linnaeus	uppdrag,	Christopher	Tärn-
ström,	mönstrar	på	ett	av	svenska	Ostindiska	kompaniets	
fartyg	med	destination	Kina.	

1748	 Linnaeus	far	dör.

1749	 Dottern	Lovisa	föds.	En	resa	till	Skåne	görs	på	uppdrag	
av	Riksens	ständer.

1750	 Linnaeus	utses	till	rektor	för	Uppsala	universitet.

1753	 Species plantarum	 utkommer.	 Denna	 skrift	 är	 utgångs-
punkt	vid	namngivning	av	växter	även	idag.	

1754	 Sonen	Johannes	föds.

rare	vid	Växjö	gymnasium,	tar	sig	an	Carl	och	undervisar	honom	
i	botanik.	Rothman	rekommenderar	Carl	att	börja	läsa	vid	Lunds	
universitet	efter	gymnasiet.

1727	 Börjar	läsa	medicin	vid	universitetet	i	Lund.

1728	 Flyttar	till	Uppsala	för	att	läsa	vid	universitetet.	Varken	i	Lund	
eller	 i	 Uppsala	 är	 standarden	 på	 undervisningen	 särskilt	 hög	
och	Linnaeus	ägnar	sig	i	stor	utsträckning	åt	självstudier.

1729	 Linnaeus	möter	Olof	Celsius,	professor	i	teologi	och	entusias-
tisk	botanist,	i	Akademiträdgården	i	Uppsala.	Mötet	får	stor	
betydelse	 för	Linné	som	 får	bo	hemma	hos	Celsius	och	 får	
tillgång	 till	 dennes	 omfattande	 bibliotek.	 Linnaeus	 skriver	
en	uppsats	om	växternas	sexualitet	(Praeludia sponsaliorum 
plantarum)	 som	 väcker	 stor	 uppmärksamhet	 i	 akademiska	
kretsar	i	Uppsala.	

1730	 Linnaeus	håller	mycket	populära	demonstrationer	i	Akademiträd-
gården	och	får	möjlighet	att	bo	hos	professor	Olof	Rudbeck	d.y.	

1732	 Lappländska	resan	12	maj	till	10	oktober.

1733	 Linnaeus	mor	 dör.	 Linnaeus	 intresserar	 sig	 för	mineraler	
och	bergarter	och	skriver	också	en	lärobok	i	ämnet.

1734	 Dalaresan

1735	 Linnaeus	träffar	sin	blivande	hustru,	Sara	Elisabeth	(Lisa)	
Moraea	i	Falun	och	friar	till	henne	efter	bara	ett	par	veckor.	
Linnaeus	behöver	bättre	möjligheter	att	försörja	en	familj	
innan	han	kan	gifta	sig.	Han	reser	därför	till	Holland	för	
att	ta	ut	en	doktorsexamen.	Den	tre	år	 långa	resan	i	Eu-
ropa	påbörjas	och	går	först	till	Hamburg	sedan	vidare	till	
Holland.	Linnaeus	disputerar	vid	universitetet	i	Harderwijk	
på	en	avhandling	om	malaria.	Linnaeus	stannar	i	Holland	
för	att	klassificera	de	exotiska	växter	som	odlas	på	Georg	
Cliffords	stora	egendom	utanför	Haarlem.	Linnaeus	arbete	
publiceras	1738	tillsammans	med	utsökta	gravyrer	gjorda	
av	 konstnären	Georg	Ehret.	Under	 tiden	 i	Holland	umgås	
Linnaeus	med	inflytelserika	och	botaniskt	kunniga	vänner.	

1736	 Linnaeus	reser	till	England	under	ett	par	månader	för	att	träffa	
botaniker,	men	återvänder	sedan	till	Holland.

1737	 Flera	viktiga	skrifter	trycks	i	Holland.

1738	 Linnaeus	reser	till	Paris	för	att	träffa	botaniker	och	fortsätter	
sedan	vidare	till	Sverige.	Han	förlovar	sig	med	Sara	Lisa	och	
börjar	en	läkarpraktik	i	Stockholm.	

1739	 Carl	och	Sara	Lisa	gifter	sig	i	Falun.	

1741	 Sonen	Carl	föds.	Linnaeus	får	en	professur	i	Uppsala	med	an-
svar	 för	botanik	m.fl.	 ämnesområden	och	flyttar	 in	 i	 profes-
sorsbostaden	belägen	i	Akademiträdgården,	nuvarande	Linné-
trädgården.	Han	gör	på	uppdrag	av	Riksens	ständer	(riksdagen)	
en	vetenskaplig	resa	till	Öland	och	Gotland.

1743	 Dottern	Elisabeth	Christina	(Lisa	Stina)	föds.

1757	 Dottern	Sophia	föds.	Johannes	dör.

1758	 Systema naturae,	vol	I	(10:e	uppl.)	utkommer.	Den-
na	upplaga	är	fortfarande	utgångspunkt	vid	namn-
givning	av	djur.	 Linnaeus	 köper	de	båda	gårdarna	
Hammarby	och	Sävja.

1761	 Linnaeus	 adlas.	 Namnet	 ändras	 från	 Linnaeus	 till	
von	Linné.

1774	 Linné	får	en	hjärnblödning	och	blir	delvis	förlamad.	

1776-77	 Ytterligare	en	hjärnblödning	drabbar	Linné.

1778	 Linné	 dör	 den	 10	 januari	 och	 begravs	 i	 Uppsala	
domkyrka.	

1707	 1709	 1716	 1727	 1728	 1730	 1732	 1733	 1734	 1735	 1736	 1737	 1738		 1739	 1741	 1743	 1744	 1750	 1753		 1757	 1761	 1776	 1778

Bilder från vänster: födelsegården Råshult, bröllopsporträtt av 
Carl Linnaeus och hustrun Sara Elisabeth (Lisa) målade 1739 av 
J.H.Scheffel, bröllopsstugan utanför Falun, Linnés Hammarby 
utanför Uppsala, professorsbostaden i Linnéträdgården, orangeriet 
i Linnéträdgården, porträtt av Carl von Linné målat 1775 av 
Alexander Roslin (samma porträtt finns på 100-kronors sedeln).
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Linnélektioner

T Det häfte du håller i din hand, Linnélektioner, in-
bjuder till att med utgångspunkt i Linnés liv och verk-
samhet och den tid han levde i fundera över vår egen 
tid och framtiden. Och i likhet med Linné göra egna 
iakttagelser. 

Linné möter oss i en berättande del i början av varje 
kapitel. Därefter följer fördjupande, korta texter som på 
olika sätt anknyter till inledningen. Fundera gärna vida-
re med utgångspunkt i texterna och frågeställningarna. 

Till Linnélektioner knyts idéhäften med olika ämnes-
inriktning avsedda främst för olika målgrupper i grund-
skola, gymnasium och vuxenutbildning. Dessa häften, 
som innehåller konkreta idéer för undervisning, presen-
teras närmare på följande sida. 

Hela serien Linnélektioner finns också att ladda ner 
från Skolprojektets hemsida (www.bioresurs.uu.se/skol-
projektlinne) där även kompletterande material finns. 

Välkommen att ta del av Linnélektionerna!

Linnélektioner

Häftet du håller i handen

Pedagogen s 7

1700-talet s 13

Vetenskapsmannen s 27

Läkaren s 41

Linnes resor s 55

Apostlarna s 71

Referenser s 83

Idéhäften

Filmen

Inledning
ussilagon som tittar upp ur fjolårslöven, vit-
sippans knopp som strävar uppåt genom den 
sista vårsnön, ärlans vippande stjärt, försom-
marens ljusgröna björkblad, solvarma smult-

ron, blåbärsstället ingen annan hittat, lysande gula kan-
tareller i den gröna mossan, det sista lövet som faller från 
trädet, nattfrost, snön som täcker de multnande löven, 
solgass mot snödrivan, vattnet som porlar bredvid stigen 
– och där är tussilagon igen på samma ställe som i fjol! 

Hela året finns det något att uppleva bara vi ger oss 
tid att upptäcka det vi har runt omkring oss. Upplevel-
ser skapar engagemang för det levande och en vilja att 
bevara miljön och den biologiska mångfalden. 

Carl von Linné iakttog och beskrev det han såg i 
naturen, från de minsta detaljerna till det mest spek-
takulära. Iakttagelserna var förutsättningen för hans 
vetenskapliga arbete som fortfarande, 300 år efter hans 
födelse, ligger till grund för sättet att namnge och klas-
sificera levande organismer. 

www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne
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Idéhäften och film
1.  Berättelseteknik

Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättel-
ser? I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever 
kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt inne-
håll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och 
begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett int-
resseväckande sammanhang. 

2.  Uteklassrummet

Hur kan skolans närmiljö utvecklas och användas för att 
bli en del i undervisningen? I den första delen av häftet 
beskrivs hur olika skolor har förändrat skolmiljön för 
att den ska bli en resurs i undervisningen. Ofta finns det 
små naturmiljöer i närheten av skolan, t.ex. en skogs-
dunge, en bäck, en damm eller en naturlig gräsmark 
där elever kan upptäcka och lära sig mer om de levande 
organismerna. I denna andra del av häftet beskrivs hur 
naturmiljöer kan användas i undervisningen.

3.  Upplev 1700-talet

Syftet med häftet är att ge idéer till hur 1700-talets land-
skap, natur, samhälle och kultur kan vara en utgångs-
punkt vid undervisning i tema eller i enskilda ämnen. 
Genom att göra en tidsresa kan eleverna få ökad för-
ståelse för hur det var att leva på 1700-talet i jämförelse 
med i dag. I häftet beskrivs också hur praktiskt arbete 
med metoder från det äldre jordbrukssamhället kan ge-
nomföras. 

4. Livsviktiga läkemedel

I häftet behandlas olika frågeställningar med anknytning 
till läkemedel som t.ex.: Vad är läkemedel, naturläkeme-
del och naturmedel? Hur tas mediciner upp i kroppen? 
Hur sprids läkemedel i kroppen och hur omvandlas och 
utsöndras de? Frågeställningarna kan vara utgångspunkt 
för att söka kunskap om hur kroppen fungerar på mo-
lekylär-, cell- och organnivå. Kopplingar mellan dagens 
läkemedel och läkemedel på Linnés tid görs

5. I Linnés spår 

Linnés passion var att ordna de levande organismerna i 
system – ”Gud skapade och Linné ordnade”. När man 
lär känna växter eller djur, lär sig hur de ser ut, var de 
lever och vilka egenskaper de har, får man en relation till 
det levande. Detta leder till förståelse och engagemang 
för de levande organismerna och för den miljö de finns i. 
Häftet innehåller idéer för att iaktta, samla, sortera och 
beskriva de levande organismerna – allt i Linnés anda!

6. Efter Linné

Linné var en vetenskaplig kändis på sin tid. Han reflek-
terade över egna iakttagelser och resonerade oftast lo-
giskt utifrån dåtidens kunskap. Mycket har hänt inom 
naturvetenskapen under 300 år. Vad vet vi idag som 
förklarar organismvärldens utveckling? I häftet beskrivs 
metoder för att studera organismernas evolution på cell 
och molekylärnivå.

– en film om lusten att utforska 

”Expedition Linné” produceras av naturfotografen Mattias 
Klum och journalisten och producenten Folke Rydén.
Tillsammans med tre ungdomar reser de till sju kon-
tinenter med olika utvecklingsgrad, klimatzoner och 
naturtillgångar. Man blickar även ut i rymden, ned i 
havsdjupen och in i framtiden. Avsikten är att motivera 
och inspirera nya generationer. Att inse att hur vi hand-
lar och beter oss idag har betydelse för imorgon. Att vår 
framtid hänger på att vi gör som Linné – iakttar, är ny-
fikna och värnar om det vi ser.

Längd: �8 min alt. 2 x 29 min.
Språk: Svenska, engelska
Hemsida: www.expeditionlinne.se
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Ett stort tack! 
Texter

Ellen Carlsson, 1-7 lärare. Brev från regnskogen
Läkare utan gränser. Ett dödligt hot mot världens fattiga
Mariette Manktelow, FD, Inst. f. evolution, genomik 
och systematik, systematisk botanik. Linné som pedagog
Per Sundberg, professor Zoologiska institutionen, 
Göteborgs universitet. I Linnés kölvatten
Roger Lindblom, informatör, Fakultetskansliet för natur-
vetenskap, Göteborgs universitet. Liv i det stora blå?

Illustrationer

Anders Larsson, Institutionen för zoologi, Göteborgs 
universitet. Mikroskopfotografier s 81
Bengt Liljebladh. Guldmakrill s 79
Börge Pettersson. Blåmes s 36
Caroline Edelstam, landskapsarkitekt. Kattfot s 17, 
guckusko s 71
Ellen Carlsson, 1-7 lärare. Bilder från Central-
afrikanska republiken s �1 
Erik Arrhén, världsarvspedagog. Tillmakning s 62
Linda Engström. Orangutang s 3�
Läkare utan gränser. Kvinna och barn s �4
Monica Svensson. Lärare. Rendrivning s 60
Ola Lundström. DNA-spiral s 40
Smittskyddsinstitutet. Malariaparasiter s �2
Svenska Ostindiska Companiet AB. Bilder från 
resan med Ostindiefararen Götheborg s 72, 82 
Roger Lindblom, informatör, Fakultetskansliet för 
naturvetenskap, Göteborgs universitet. Fartyget s 81
Thomas Jaensson, professor, Inst. f. evolution, genomik 
och systematik, Uppsala universitet. Malariamygga s 4�
Hugo G. de Teran. Molekylmodeller s 4�
Martin Holmer. Det svenska artprojektet. 
ArtDatabanken, SLU. Fjärilar s 26
Helena Samuelsson.  Det svenska artprojektet.
ArtDatabanken, SLU. Tagghudingar s 80

Skolprojket Linné stöds ekonomiskt av: 

Myndigheten för skolutveckling
Nationella Linnédelegationen
Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond

Synpunkter och faktagranskning

Anna Maria Wremp, informatör, Institutionen för 
biologisk grundutbildning, Uppsala universitet
Björn Lindeke, professor, Apotekarsocieteten 
Clas Tollin, FD kulturgeografi, lektor agrarhistoria, SLU
Eje Rosén, forskare och guide, Uppsala universitets 
ekologiska station på Öland, Institutionen för ekologi 
och evolution, Uppsala universitet 
Elisabeth Långström, FD, informatör, Evolutions-
biologiskt centrum, Uppsala universitet
Erik Arrhén, världsarvspedagog, Dalarnas Läns museum
Eva Björn, intendent Linnémuseet, Uppsala
Ingela Hallberg, LivsmedelsSverige
Ingrid Boberg, lärare, Per Brahegymnasiet, Jönköping
Karin Borgenvall, lantbrukskons., länsstyrelsen, Växjö
Karin Carlsson, bitr. professor, Institutionen för 
Cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet 
Mattias Klum, naturfotograf och filmare
Kristina Orrling, doktorand, Inst. f. läkemedels-
kemi, Uppsala universitet
Lena Hansson, akademiörtagårdsmästare Linnéträd-
gården, Uppsala universitet
Lena Lundqvist, lärare, Malmö borgarskola
Roland Moberg, docent, projektsamordnare Linné 
2007 vid Uppsala universitet, Botaniska Trädgården, 
Uppsala universitet
Susanna Valkeapää  
Thomas Jaenson, prof., Inst. f. evolution, genomik och 
systematik, systematisk zoologi, Uppsala universitet
Ulfur Arnason, professor, Institutionen för cell- och 
organismbiologi, Lunds universitet
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Läraren som väcker avundsjuka och applåder

althornen ljuder dovt och klangfullt, människo-
sorlet dämpas. Fler än 200 personer har samlats. 
Stämningen är uppsluppen, försommarvädret lovande. 
Äntligen börjar exkursionen. En kortvuxen, brunögd 
man tar täten, energisk i sitt steg. Hela sällskapet följer 
honom längs Uppsalas gator, ut ur staden. De förvän-
tansfulla deltagarna ser fram emot en spännande heldag, 
fylld av ny kunskap och upptäckarglädje. Lust och nytta 
i skön blandning.

Carl von Linnés naturvetenskapliga utflykter kring 
Uppsala är mycket omtalade. Ingen har sett något lik-
nande tidigare – en lekfull professor som har blivit så 
populär att ett hundratal och ibland fler personer deltar 
vid varje exkursion för att lära sig mer om märkvärdig-
heterna i naturen. Linné befinner sig mitt i en makalös 
karriär. Han är den berömde forskaren, en internationell 
kändis, vars stora kunnande och nya idéer lockar många 
studenter från både Sverige och utlandet. Dessutom har 
han en osviklig förmåga att presentera sin kunskap på 
ett intresseväckande sätt.

Linné är med andra ord inte enbart en skarpsynt veten-
skapsman som söker ny kunskap utan även en entusiastisk 
pedagog och folkbildare som strävar efter att popularisera 
vetenskapen. Men hur gör han för att lyckas väcka ett så-
dant intresse bland sina åhörare? Vilka är de knep som 
han använder? Svaren är flera. Han är humoristisk och 
använder ofta drastiska formuleringar. Han är mycket 
konkret. Han utnyttjar ofta liknelser för att förtydliga 
sina resonemang. Han strävar efter att uppbåda entusiasm 
och förundran. Han framstår själv som hänförd. Denna 
inställning präglar såväl hans föreläsningar inomhus som 
exkursionerna ute i naturen kring Uppsala.

Att ta med studenterna på exkursioner är ett ypper-
ligt sätt för Linné att berätta om sina kunskaper om na-
turen under lustfyllda förhållanden. Tillsammans med 
sina elever fascineras han av de spännande fynd som 
görs under dagens lopp. Varje halvtimme är det samling 

V
Linné som pedagog
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för genomgång av insamlade föremål. Linné demonstre-
rar då vilka särskilda karaktärsdrag som finns hos ex-
empelvis en viss växt, men han berättar även om den 
medicinska och ekonomiska betydelse som arten kan 
ha. Stor vikt läggs vid botanisk kunskap, men även 
fiskar och groddjur avhandlas, liksom småfåglar 
som måste skjutas för att kunna förevisas. Och 
de medhavda askarna med insektsnålar fylls 
efterhand med små, vackra studieobjekt. 
Geologi finns också på dagordningen. 
Mineral och bergarter visas, och kunskap 
om jordarterna är av särskilt intresse. 
Linné tar dessutom alla chanser att lyfta 
fram kunskap som på olika sätt har eko-
nomisk betydelse för jordbruket, allt i 
linje med vetenskapens strävan att vara 
till nytta för samhället i 1700-talets upp-
lysningstid.

Linnés sinne för ordning genomsyrar 
hans exkursioner. Vid varje utflykt ut-
ser han en sekreterare som för anteck-
ningar om både de fynd som görs och 
de demonstrationer som hålls under 
dagen. Dessutom utses en ordnings-
man som får till uppgift att hålla reda 
på deltagarna vad gäller uppdelning i grupper, 
frånvaro, sen ankomst, tider för såväl maten 
klockan 14 som den påföljande 
vilan till klockan 16. Linné ar-
rangerar sina exkursioner en 
gång i veckan på våren och två 
gånger i veckan under somma-
ren, med undantag av när det är som varmast. Samman-
lagt åtta olika exkursionsstigar finns att tillgå. Deltagar-
na rekommenderas bekväm och ledig klädsel: kort tröja 
eller jacka samt vida långbyxor av lätt tyg. Denna klädsel 
tillhörde egentligen sin tids sjömansdräkt, men Linné 

ansåg att den av praktiska skäl även lämpade sig för en 
hel dags promenerande och utforskande i naturen. Hans 
kritiker tyckte dock att klädseln var stötande, den ansågs 

inte tillräckligt passande.
Under exkursionerna tar Linné med deltagarna 

på upptäcktsfärd bland blommande ängar och 
fuktiga kärr, bland tät barrskog och branta klip-
por, bland insektsrika lundar och ogräsfyllda åk-
rar. Efter en fullmatad dag återvänder det stora 

sällskapet på kvällen till Uppsala. Linné går i 
spetsen för sin trupp, som i munter stämning 
marscherar genom staden med valthorn, pukor 
och fana. Framme vid den botaniska trädgår-

den avslutas utflykten med ett 
flerfaldigt hurrande för den 
populäre läraren: ”Vivat Lin-

neus! Vivat Linneus!”.
Vad är det då som driver Linné att läg-

ga både kraft och glädje i att presentera 
kunskap på ett lättförståeligt och lust-
fyllt sätt? Säkert känner han en glädje i 

att undervisa och trivs i rollen som lärare. 
Han känner sig dessutom kallad av Gud 
att systematisera den värld som skapelsen 
åstadkommit och vill gärna nå ut med

kunskap om detta gudomliga verk. Vidare 
trivs Linné väldigt bra med att stå i cen-

trum. Han är nästan barnsligt 
förtjust i att få uppmärksamhet. 

Linné är för övrigt något av ett PR-
geni. Han har en särskild förmåga 
att göra bra reklam för vetenska-

pen, men även för sig själv. Hans sätt att sälja sig själv 
och vetenskapen ses dock inte alltid med blida ögon. Det 
väcker anstöt bland en del kollegor.

Det faktum att Linné lockar så många studenter till 
sina föreläsningar och exkursioner orsakar exempelvis en 

Läraren som väcker avundsjuka och applåder

Teckning av Carl von Linné.
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viss avundsjuka bland andra professorer i Uppsala. Som-
maren 1748 har det gått så långt att Linné får en skriftlig 
tillsägelse av sin egen gynnare och vän Carl Hårleman. 
I ett brev till Linné framför Hårleman att han har tagit 
emot klagomål med anledning av exkursionerna. Klago-
målen handlar om att exkursionerna orsakar alltför stor 
uppståndelse. Hårleman anser att Linné bör upphöra 
med valthornen och sjömanskläderna. Undervisning 
är en allvarlig sak som inte bör förenas med nöje, me-
nar Hårleman. Den här reprimanden gör Linné väldigt 
upprörd. Han får svårt att sova på nätterna under två 
månader. Av Linnés egna anteckningar framgår att bre-
vet ”nästan dödat” honom.

I Linnés fotspår: Vägen leder från byggnaderna på Råshult ut mot inägomarkernas ängar och åkrar. Här har Linné säkert 
gått många gånger, stannat och tittat på ängarnas överflöd av blommor, lyssnat på fågelsången och vilat sig en stund under 
de hamlade träden. 

Eftervärlden kan vara tacksam över att tillsägelsen 
trots allt varken släckte Linnés liv eller hans passionerade 
vilja att dela med sig av sin kunskap. Upptäckarglädjen, 
nyfikenheten, lusten att lära – dessa nyckelord präglade 
Linné starkt i hans livsgärningar, både som vetenskaps-
man och som pedagog. Ännu i vår egen tid är ju dessa 
begrepp egentligen oumbärliga på livets resa genom 
kunskapens värld. Linnés inställning till lärandet är med 
andra ord tidlös och har något att tillföra eftervärlden 
långt efter hans egen bortgång. Så släpp loss din lekfull-
het och låt nu Linné ta dig med på en inspirerande resa 
genom tiden, vetenskapen och verkligheten. 

Moln har jag genomgått
Världsens ända har jag besökt
Solenes härberge över natten åskådat
Rest på ett år till lands 1 000 mil

Från Iter lapponicum 

Småland har fött mig – Sverige har jag genomrest
Jordenes 450 alnars djupa inälvor beskådat
I vädrets höjd till en mil långt uppklivit

Sommar och vinter på en dag åskådat och på samma dag levat i
Moln har jag genomgått – Världsens ända har jag besökt

Solenes härberge över natten åskådat
Rest på ett år till lands 1 000 mil

Ur Lappländska resan, 1732
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I Flora Suecica skriver Linné att: ”Smultron växer mycket 
allmänt på öppen och torr skogsmark”. Denna typ av mark 
är inte längre så vanlig, men på Linnés tid kunde säkert 
deltagarna i exkursionerna ofta njuta av färska smultron. 
Linné skriver vidare: ”Genom att varje år äta stora mäng-
der färska bär har jag under många år varit helt befriad 
från min elekartade podager” (gikt).    

inné var inte bara en framstående vetenskapsman, 
utan också en mycket god pedagog. Många av 
hans metoder är fortfarande användbara för att 
framkalla lust till lärande och upptäckarglädje. 

peditioner utomlands, resor som skulle forma de dispu-
terade studenterna till självständiga forskare med stora 
karriärmöjligheter. Hela vägen från katedern till avresan 
med skeppet i Göteborg fanns Linné med som mentor 
och handledare.

I den kreativa atmosfär som utvecklades i gemen-
skapen mellan Linné och hans studenter kunde veten-
skapliga metoder utvecklas och prövas. Ett exempel är 
den binära nomenklaturen, som dök upp i studenter-
nas avhandlingar och användes på exkursionerna redan 
innan Linné publicerade den i Species Plantarum 17�3. 
Upptäckarglädje och lust var ledord i Linnés undervis-
ning och studenterna sporrades till egna forskningsrön, 
som i förlängningen bidrog till att utöka Linnés egen 
kunskap. 

Linnés passion för att undervisa tycks ha grundlagts 
under tidiga år. Uppmuntrad av sin far lärde han sig 
som liten alla växter i Stenbrohult, och vid åtta års ålder 
undervisade han de andra barnen i byn. När han senare 
fick en informator som gav honom stryk när han inte 
kunde läxorna, övertygades han om att den mest effek-
tiva vägen till inlärning var att väcka lusten till lärandet. 
Trots att Linnés undervisning skedde för mer än två-
hundra år sedan känns den till stora delar modern, och 
linneansk pedagogik kan även idag vara en ledstjärna 
och inspirationskälla för lärare. 

Linné som pedagog

L
När Linné fick en professur i medicin vid Uppsala uni-
versitet, fick han också ansvar för utbildningen av fakul-
tetens studenter. Hans lektioner blev mycket omtyckta, 
och han lockade till sig studenter från de andra fakul-
teterna vid universitetet. Linnés undervisning började 
alltid i katedern. Där tycks han ha fängslat sina åhö-
rare. Han talade alltid fritt med en smal pappersremsa i 
ena handen där enstaka stödord fanns nedtecknade. Ett 
sådant blad med Linnés egna föreläsningsanteckningar 
finns med på den inledande bilden till detta kapitel. 
Kanske är det t.o.m. så att den inbuktning som syns i 
texten är det utrymme som Linné lämnat för att få plats 
att hålla arket mellan tummen och pekfingret. Ögonvitt-
nen har berättat om hur han kunde påverka åhörarna 
starkt, och han tycks ha varit en både god och karisma-
tisk talare.

Från katedern tog han med sig studenterna till Aka-
demiträdgården, vilken han själv omdanat efter sitt sex-
ualsystem. ”I trädgården erbjuds vid ett enda ögonkast 
långt flera örter än om man i avsikt att iaktta växterna 
hade genomvandrat hela Europa”, sa Linné, och fort-
satte: ”Under exkursionerna åter kan man se varje växt 
på sitt naturliga växtställe”. Att lektionerna i trädgården 
skulle följas av exkursioner runt Uppsala var en själv-
klarhet för Linné.

Linné kallade exkursionerna för ”Herbationes Upsali-
enses” och de var mycket organiserade. Den strikta ord-
ningen underlättade när Linnés pedagogik gjorde succé 
och ett hundratal studenter anslöt till exkursionerna.

Linné lät studenterna själva leta efter växter och djur, 
för att sedan samla in och undervisa om deras fynd vid 
fasta stationer. Han lämnade aldrig en student med obe-
svarade frågor, och repeterade gärna inför dem som hade 
svårt att lära sig. Han fick sina studenter att brinna för 
ämnet, och snart utkristalliserades de allra duktigaste, 
som kunde övergå till nästa steg under Linnés handled-
ning: upptäcktsresor inom landet. Likt sin lärare fick de 
i uppdrag att utforska olika delar av Sverige. De som 
klarade av en resa inom landet var mogna att delta i ex-
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I Linnés fotspår

som barn göra en egen liten trädgård med ett exemplar 
av alla växter som fanns i faderns trädgård. Linné skriver 
om vilken betydelse det hade för honom att så tidigt få 
en inblick i växternas värld.

”Denna sin faders ännu enda Son, liksom uppföddes i träd-
gården hos sin fader; ty fadern anlade strax han blev pas-
tor, vid Stenbrohult en den vackraste trädgård, som var uti 
länet, uppfylld med utvalda trän, ock de raraste blommor, 
uti vilken fadern då han var fri från ämbetsförrättningar 
sökte sitt tidsfördriv.”

Intresset vidgades till miljön runt Stenbrohult, som Linné 
beskriver så här: 

”Ängarna likna mer de härligaste lundar och blomsterrikaste 
trägårdar, än det de själva är”...
Inte är det så konstigt att Linné gärna följde med sin far 
på utflykt och ville lära sig mer om alla vackra växter. 
 

”Men efter barnets manér förgäter han ock namnen, varföre 
han ock blev en gång hårt tilltalt av sin fader, som sade sig 
aldrig skola giva honom något namn på örter, om han dem 
mera förgäter, varföre gossens hela håg och tanka var sedan 
att komma ihåg namnen, att han aldrig skulle gå miste om 
sitt angenämaste.” 

Det intresse för botaniken som grundlagts så tidigt fort-
satte sedan under Linnés skolgång i Växjö, när han hellre 
ägnade sig åt växter än åt teologiska studier. Mot föräld-
rarnas önskan övergav han inriktningen mot prästbanan 
för att i stället börja läsa medicin. Botaniken var sedan 
under hela livet Linnés över allt dominerade intresse 
och engagemang. 

C arl von Linné föddes den 23 maj 1707 i 
Råshult, Stenbrohults socken i Småland. 

”Just i vackraste våren, då göken utropat som-
maren emellan lövsprickningens- och blom-

ningens månader”. 
Linnés far, Nils Linnaeus, präst först i Råshult och se-

nare i Stenbrohult, var mycket intresserad av växter och 
anlade en trädgård med många ovanliga arter. Linné fick 

Nog har det betydelse att intresset för naturen 
väcks tidigt! Nyfikenhet och upptäckarglädje 
hos de yngsta eleverna kan leda vidare till ett 
fördjupat intresse och engagemang hos äldre 
elever. Vem vet vem som blir morgondagens 
Linné och Linnea? 



1700-talet
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En tidsresa till 
1700-talet

n vanlig morgon på väg till jobbet. Du sitter där 
vid ratten, kör kanske längs en motorväg. Blickar 
lite slentrianmässigt ut över vidsträckta åkermarker el-
ler enformiga granridåer. Plötsligt börjar du leka med 
tanken på hur landskapet har förändrats av männis-
kans verksamhet sedan Carl von Linnés tid. Okända 
människoöden från gångna tider träder fram för ditt 
inre. Du fascineras av tanken på att 1700-talet, och dess 
invånare, egentligen inte är så långt borta. Det enda som 
rent fysiskt skiljer er åt är ett antal varv runt solen. Plat-
sen är ju densamma, bara årtalet ett annat.

I samma ögonblick tycks bilen upplösas i en märklig 
dimma och du finner dig själv stående mitt ute i landska-
pet, i kanten av en äng. Nyfiket låter du blicken vandra. 
Kanske känner du igen landskapets siluett, samma gamla 
kullar som alltid legat där på vänster sida av motorvägen 
där du kört så många gånger. I övrigt är allt annorlunda. 
Den enformiga åker- eller skogsmiljön har ersatts av ett 
mycket mer variationsrikt landskap där små ängar och 
åkerlappar samsas med kringliggande skogspartier och 
våtmarker. Ett omväxlande landskap med mjuka linjer, 
rofyllt att vila sinnet i.

Plötsligt uppenbarar sig Carl von Linné framför dig. 
En ungdomlig man iförd 1700-talskläder: långärmad lin-
neskjorta och snäv väst, knäbyxor, låga skor med breda 
spännen. ”Kom, kom”, viskar han med ett leende. ”Låt 
mig visa hur landskapet ser ut på min tid!”, säger han. 
Innan du hinner yttra dig börjar han ivrigt berätta om 
ett jordbrukslandskap präglat av ålderdomlig struktur 
och gammaldags redskap. Din blick följer några gärds-
gårdar som vindlar sig fram, som gräns mellan utmark 
och inägor. Principen är densamma oavsett var i landet 
du är, det vill säga boskapen betar fritt i skogen eller på 

Ev. Titel på hela kapitlet: Leva på Linnés tid

E
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öppna betesmarker (utmarken) medan åkrar och äng-
ar (inägorna) hålls inhägnade för att hindra att djuren 
kommer in. Det är ett arbetskrävande kulturlandskap 
med anor från den tidiga medeltiden, kanske till och 
med så långt tillbaka som vikingatiden.

Av motorvägen syns inte ett spår. Istället breder den 
vackra ängen ut sig alldeles framför dina fötter, full av 
blommande färger och former. Slåttergubbe. Jungfrulin. 
Darrgräs. Linné kliver försiktigt runt bland växterna. Vi-
sar och berättar. Rör sig lätt och smidigt. Entusiasmen är 
påtaglig. ”Ängen, min vän, ängen! Kom ihåg den. Mycket 
viktig för människans överlevnad”, säger han. Sedan höjer 
han ena armen, pekar bort mot en intilliggande åker där 
det växer korn. Sädesaxen har inte mognat än, men du 
noterar att de inte alls står lika tätt som du är van vid att 
se. Dessutom tvingas kornet dela plats med en rad olika 
blommande ogräs som exempelvis vallmo och blåklint. 
Hela åkern tycks lysa i klara färger. Vackert, tänker du, 
men inser samtidigt att den magra produktionen innebär 
en kärv tillvaro för dem som ska leva av grödan. Linné 
förklarar att man på åkrarna även kan odla råg, havre, 
ärter, lin, hampa, bovete och på vissa platser även vete.

Plötsligt blir du kall i hela kroppen. Röster hörs på 
avstånd bakom dig. Hjärtat slår hårdare, och du snur-
rar snabbt runt. Mindre än femtio meter bort ligger ett 
antal låga, omålade trähus med torvtak. Du såg dem 
inte tidigare, men nu är de onekligen där. Husen ligger 
tätt ihop. Det är fem små gårdar bestående av enkla bo-
ningshus, ladugårdar och flera förrådsbodar. Du känner 
den lite syrliga, svagt fräna lukten från byn – från gri-
sar, höns, gödsel, svettiga människor. Intrycken blandas 
med doften av nyslaget hö och röken från eldstäderna 
inne i husen.

Nu ser du människorna. En grupp män och kvinnor 
närmar sig husen. De bär på liar och räfsor, stryker svet-
ten ur pannan med valkiga händer. Bakom dem ligger 
en nyslagen torräng. Det slagna gräset ligger utspritt på 
marken för att torka ett par dagar innan det läggs upp i 
höstackar. På torrängen växer även några askar och lin-
dar vars kvistar och löv kan bidra med ytterligare foder 
åt djuren. Din första instinkt att gömma dig har släppt 
– ingen kan ju egentligen se dig. I ögonvrån tycks Linné 
nicka uppmuntrande. Nyfiket närmar du dig husen och 
människorna.

Några i gruppen har gått hem, men tre av männen 
står kvar och diskuterar. Rösterna låter lite upprörda. 
”Kom nu ihåg att du inte får tjudra din ko på ängen även 
om vi är färdiga med slåttern”, påpekar en av dem. ”Vi 
måste alla vänta tills kornet är skördat. Sen kan vi släppa 
ut allas kreatur samtidigt så att de kan beta fritt på både 
ängen och åkern”, inflikar den andre. Den tredje man-
nen är betydligt yngre än de två första. Han står med 
armarna i kors och blänger lite surt. ”Ja, men gör det 
så mycket om min ko tar sig några tuggor ute på ängen 
så länge?! Jag binder ju fast henne så att hon inte kan 
trampa in på åkern. Det skadar ju ingen säd på så vis.”

Den förste mannen, en högrest karl, slår ut med ar-
marna. ”Nä, men det är ju inte säden det handlar om, 
Nils. Det är orättvisan vi pratar om”, säger han. ”Ifall 
din ko får stå där på ängen i flera dagar nu så kommer 
det att bli mindre bete kvar till de andra djuren. Dina 
åkertegar är dina, men betet tillhör alla gårdarna i byn!” 
Efter några minuters ytterligare diskussion verkar den 
yngre mannen vara överens med de andra. Alla traskar 
iväg åt var sitt håll. Själv promenerar du fram till ett av 
boningshusen. Dammet från den upptrampade marken 

”Blåklinten gjorde 
rågåkrarna, som stodo tunna 

av vårtorkan, helt blå.” 
Ur Västgötaresan i Falbygden 28 juni 1746
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yr i sommarvärmen. Höns, grisar och gäss springer kring 
dina ben. Alldeles bakom den intilliggande ladugården 
ligger en inhägnad liten kålgård, en trädgårdstäppa där 
familjen odlar rotfrukter, lök och kål.

Inne i boningshuset är det halvmörkt. Inte mycket 
dagsljus kommer in genom de små fönstren, men skenet 
från eldstaden lyser upp en del. Här bor en man och hans 
fru, deras tre barn samt en piga och en dräng. Under de 
kalla vintermånaderna måste hemmet även ge plats åt 
gårdens höns och lamm, kalvar och smågrisar. Bostaden 
består av ett enda stort rum. Väggfasta träbänkar och 
sängar finns längs rummets sidor. Ett fyrkantigt, kraftigt 
träbord dominerar den spartanska möbleringen. Matlag-
ningen sker i ett rejält kärl som står på en trefot över den 
öppna elden. Den som inte sköter sin eldstad ordentligt 
riskerar att få böter. Risken för att byn ska drabbas av 
en allvarlig eldsvåda är stor när alla byggnader ligger tätt 
och består av trä.

Det känns lite rökigt och 
unket därinne, men du väljer 
ändå att slå dig ner på en av 
träbänkarna vid bordet. Linné 
sätter sig bredvid och undrar 
om du någonsin har tänkt på 
hur det ofta låter nattetid på 
vintern ute i de små gårdarna. 
”Dunk-dunk-dunk-dunk. 
Dunk-dunk-dunk-dunk”, säger han i rytmisk fyrtakt 
och ser tämligen förtjust ut över din förvånade uppsyn. 
Han förklarar att de dova och taktfasta dunsarna kom-
mer från tröskningsarbetet i ladugårdens loge. När man 
har skördat på åkrarna måste grödan tröskas för att man 
ska kunna sålla fram sädeskornen. Man brer därför ut 
säden på loggolvet och slår den med en så kallad slaga, 
som kan liknas vid en ledad käpp.

En tunna med spannmål tar en till två hela arbets-
dagar att tröska om man gör jobbet ensam. Oftast ar-
betar dock flera personer tillsammans, berättar Linné. 
En gård på den skånska slättbygden kan ha 1�0 tunnor 
säd att tröska, medan en gård i den småländska skogen 
endast har ungefär 2� tunnor. Tröskningen tar 

alltså många veckor, och ibland flera 
månader, i anspråk och görs under 
vinterhalvåret. De kortare dagarna 
på vinterhalvåret medför att man 
får tröska när det är mörkt eftersom 

dagsljuset måste utnyttjas till andra 
sysslor. Ofta börjar man därför tröska 

så tidigt som klockan tre på morgonen. 

Så kommer det sig att de regelbundna dunkningarna ge-
nomströmmar nattmörkret.

Linné tittar forskande på dig. ”Nu ska du föra nog-
granna anteckningar medan jag berättar om arbetsåret 
på gården”, säger han. Och så förklarar han att arbetet på 
åkrarna är intensivt på våren. Jorden ska plöjas med plog 
eller årder, jämnas ut och rensas från ogräs med harven 
och sedan sås. Därefter måste man ta hand om de åkrar 
som legat i träda för att förbereda dem inför höstsådden. 
Och ängsmarkerna måste städas, fagas, på våren för att 
gräsväxten ska bli så bra som möjligt. Buskar ska ha röjts 
bort tidigare under året så att man vid vårfagningen kan 
räfsa ihop kvistarna som sedan bränns. Hägnader och 
diken måste underhållas i början av sommaren. I juli 
och augusti är det dags för slåtter av ängarna. När hös-
ten närmar sig är det tid för skördearbete på åkrarna. 
Slåtter och skörd är de mest arbetskrävande momenten 

under året.
Ännu en utforskande blick 

från Linné. ”Fick du med 
allt?”, undrar han. Du nick-
ar, lägger sedan tillbaka an-
teckningsblocket och pennan 
i din väska. Du ler lite hem-
lighetsfullt mot honom där 
han sitter lutad över det 
grova träbordet i skenet från 

eldstaden bakom sig. ”Men vet du vad, nu är det min 
tur att visa dig, minsann. Häng med mig till en nutida 
gård, så får du se hur det moderna jordbruket bedrivs”, 
säger du. I nästa sekund sprider sig plötsligt den där 
märkliga dimman inne i stugan, och du undrar först lite 
oroligt var Linné tagit vägen, men sedan hör du hans 
röst någonstans bakom dig. Lite förmätet, men samti-
digt förtjust, säger han: ”Nutid och nutid… hm, vem 
är det som avgör var nutiden och det moderna finns 
egentligen? Men visst, gärna det!”

I nästa ögonblick skingras dimman och du ser Linné 
på nytt – nu uppflugen i förarhytten på en modern skör-
detröska. Han stirrar storögt på instrumentpanelen och 
alla spakarna runt sätet. Fingrar försiktigt på några små 
knappar ovanför huvudet. Lutar sig fram över ratten och 
kikar ner på det sju meter breda skärbordet som är på-
kopplat framför maskinen. ”Nä, jag skojar inte”, uppre-
par du. ”Den här maskinen både skördar och tröskar när 
du kör den ute på åkern.” Du förklarar att skördetrös-
kans skärbord kapar av sädesstråna, varpå grödan förs in 
i maskinen och tröskas i en cylinder så att de sållade kär-
norna samlas i en tank medan restmaterialet sprutar ut 

”När man sitter där om sommaren och 
lyssnar till göken och alla de andra fåglar-
nas sång, insekternas knarr och surr, när 

man ser på de lysande, glatt färgade blom-
morna, blir man fullkomligt bedövad av 
Skaparens otroliga uppfinningsrikedom.”
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producera mat för överlevnad”, säger du.
Linné viftar protesterande med ena handen i luften. 

”Vänta, jag hinner inte med!” hojtar han. Gåspennan far 
frenetiskt över pappersarket. ”Mycket nytt att anteckna, 
eller hur?” svarar du. För första gången anar du en orolig 
rynka i den koncentrerade mannens panna. En känsla 
av medlidande griper för ett ögonblick tag i dig. Vilken 
upplevelse av gungfly skulle det inte vara att ställas inför 
en helt annan världsbild? ”Allvarligt talat ska du veta 
att vi inte hade haft alla dessa moderna uppfinningar 
utan allt det arbete ni lade ner på din tid, Linné”, sä-
ger du uppmuntrande. ”Vi bygger liksom bara vidare på 
samma hus, några våningar högre upp.”

Linné rätar på ryggen. De bruna ögonen blixtrar till. 
”Så sant uttryckt!”, säger han med ett brett leende. ”Men 
det var inte det som jag funderade på”, fortsätter han. 
Linné tar ett djupt andetag, studerar dig eftertänksamt, 
kliar sig långsamt på hakan. ”Jag är mycket imponerad 
av allt som ni har åstadkommit. Men det som gör mig 
något bekymrad är hur ni ska lyckas förvalta detta på 
ett balanserat sätt. Minns att människan…” Mitt i me-
ningen tycks orden plötsligt bara försvinna. Utan för-
varning omsluter den kompakta dimman dig, du famlar 
blint, men Linné är helt försvunnen. I nästa ögonblick 
ser du dig förvirrat omkring och inser att du precis har 
parkerat bilen utanför din arbetsplats. 

där bak som en gul halmsträng. ”Vilken makalös bespa-
ring i tid och arbete”, utbrister Linné hänfört. ”Det här 
skulle mina kollegor i Vetenskapsakademien ha sett!”

”Och där står vår tids oxe – traktorn”, säger du med 
en nick bort mot ena hörnan i byggnaden. Ni befin-
ner er inne i en maskinhall på en gård som bedriver 
spannmålsodling. Du förklarar för Linné att det moder-
na lantbruket är väldigt specialiserat, långt bortom själv-
hushållningens värld; antingen satsar man på växtodling 
eller på djurhållning. En spannmålsbonde måste med 
andra ord köpa sin mjölk och ost som vilken stadsbo 
som helst. ”Gissa förresten hur mycket mjölk en modern 
ko producerar per år”, säger du. Linné skakar leende på 
huvudet. ”På min tid var det ungefär 600 kilo per år, 
fast då gick ju en tredjedel till kalven”, svarar han. ”Nu 
är vi uppe i cirka 8 000 kilo i genomsnitt”, konstaterar 
du. ”Och man mjölkar såklart inte för hand längre. Det 
finns maskiner som gör det istället”, fortsätter du.

Dessutom berättar du om ett par nya begrepp i lant-
bruket, nämligen produktionen av miljötjänster samt 
det högteknologiska GPS-systemet. GPS-systemet är en 
teknik som med hjälp av satelliter ger exakt informa-
tion om var man befinner sig på jordklotet. Tekniken 
befinner sig i sin linda inom jordbruket, men kan ut-
nyttjas för att bättre anpassa mängden gödningsmedel 
till  olika delar av åkrarna istället för att sprida samma 
dos överallt. Produktionen av miljötjänster handlar om 
att bönderna får betalt via statliga bidrag för att sköta 
landskapet på ett sådant sätt att man producerar miljö-
insatser som exempelvis minskar kväveläckaget till havet 
eller som skapar öppna landskap och större artrikedom. 
”Jordbruksmark används alltså inte längre enbart till att 

Hur skulle samtalet kunnat 
fortsätta när det så plötsligt avbröts?



18      linnélektioner •  www.bioresurs.uu.se

för att föda djuren vintertid. Gräset måste då sparas som 
hö och ängsbruket blev nödvändigt.

En rik biologisk mångfald har utvecklats i samspel 
mellan människan, betesdjuren och den vilda floran 
och faunan. Ängen och naturbetesmarken är några av 
de mest artrika markslag vi har i Sverige. Vad är det som 
ger denna biologiska mångfald?

Markerna har en stor variation, skapad delvis av 
naturliga förutsättningar, men också av bete och slåt-
ter som pågått under lång tid. Många småmiljöer kan 
urskiljas i dessa marker:

• våta svackor och torra kullar, 
• soliga öppna platser, skugga under träd och buskar,
• stora ensamma stenar, stengärden och rösen, 
• ensamma träd och buskar, dungar och bryn, 
• dominans av näringsfattig mark med inslag av nä-

ringsrika platser där djuren lämnat spillning eller 
träd förmultnat. 

I betesmarken tillåts ingen växt bli stor och domineran-
de då mulen ständigt kortar av de höga stjälkarna och 
ljuset därför når ända ner till de minsta arterna i gräss-
svålen. På slåtterängen slås i stället växterna med lie. Det 

Ä

De öppna markernas mångfald

n idag har vi miljöer från Carl von Linnés 
landskap närvarande. Som små oaser bry-
ter de av det moderna jordbrukslandskapet. 
Ibland är de nästan osynliga, bortglömda, vi-

lande hos en jordbrukare som förvaltar kulturarvet mot 
en miljöersättning från EU, men kanske också av eget 
intresse. Andra områden sköts av ideella krafter eller har 
avsatts som naturreservat med skyddsföreskrifter och 
skötselplaner. Vad är det som gör dessa marker intres-
santa att bevara? 

Marker med rik biologisk mångfald

Det gemensamma för dessa marker är att de härstammar 
från en tid då den vildväxande floran försåg djuren med 
bete och vinterfoder och att de ofta har en lång kontinu-
itet bakåt i tiden. Slåtterängen och naturbetesmarken är 

marker som berättar om en tid då män-
niskan försörjde sig utan konstgöd-

sel, fossila bränslen och odlade fo-
dergrödor. Ängsbruket utvecklades 
redan under järnåldern då klimatet 

försämrades och betet inte räckte 
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sker i slutet av juli då växterna hunnit sätta frö. Efter 
slåttern släpps djuren på bete och djurens tramp gör det 
lättare för växternas frön att nå marken och gro.

Ju fler olikheter marken erbjuder desto större blir va-
riationen av arter med skilda miljökrav. En rik örtflora 
ger också förutsättningar för en rik insektsfauna som i 
sin tur gynnar många andra djur, t.ex. fåglar.

Idag har vi helt andra möjligheter till specialisering vid 
odling av fodergrödor. De moderna fodermarkerna kan 
jämställas med åkermark. Marken är plan med en jämn 
fuktighet. Träd och buskar saknas, näringshalten hålls hög 
genom gödsling och växterna är ett fåtal insådda arter. 

Naturbetesmarken och slåtterängen står idag hu-
vudsakligen för andra värden än foderproduktion. Här 
förvaltas natur- och kulturvärden i ett landskap som er-
bjuder avkoppling och naturupplevelser.

Hamling 

Även löv från träden i betesmarken eller slåtterängen an-
vändes förr som foder. Kvistar skars av från trädkronan, 
sparades som lövruskor och användes under vintern som 
mat till djuren. Ask och lind anses vara trädslag som ger 

ett extra bra och smakligt foder. Ett träd som bär spår av 
hamling har håligheter och förmultnade delar jämsides 
med färska skott. De hamlade träden erbjuder en rik 
och varierad miljö för många djurarter, främst insekter 
som lever av död ved.

Åkrar 

Även åkermarken på Linnés tid hade en stor biologisk 
mångfald. Varje by producerade sitt eget utsäde genom 
att spara de största kornen, de som bäst klarat att växa 
på just den platsen. Urvalet gjordes på samma sätt år 
efter år och lokalt anpassade sorter bildades efter hand. 

Ogräsfloran kunde enligt Linnés beskrivningar ofta 
utgöra upp till �0 % av åkergrödan. Tänkvärt, när vi idag 
kan beundra ett stort sädesfält där strån med välmatade 
vetekärnor står i täta rader i stort sett utan konkurrens 
av andra växter och under optimala förhållanden. Lin-
nés fascination skulle ha varit stor. 

Från vänster: darrgräs, hamlade lindar med slåttergubbe 
nedanför i en av Råshults ängar, därefter: slåttergubbe, stor 
blåklocka och kattfot.
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Från vildmark till kulturlandskap

I
Uppgifterna gäller skånska förhållanden och baseras på en enkel vegetarisk kost.

och för att hindra att de utarmades. I bylandskapets tid 
organiserades markerna i inägor och utmark. Inägo-
markens åkrar och ängar var indelade i en mängd små, 
enskilda tegar som tillhörde byns bönder. Tegarna låg 
samlade i gemensamma ytor, s.k. gärden eller vångar. 
Inägorna hägnades in så att betesdjuren, som strövade 
fritt i den gemensamt ägda utmarken, inte kunde beta 
av grödorna. 

En näringsekonomi med naturligt kretslopp

Stallgödsel till åkern
Ängens hö gav vinterfoder till djuren. Gödseln som kom 
från djuren när de hölls inomhus på vintern användes se-
dan för att göda åkern. Produktionen av hö från ängarna 
var därför avgörande för åkerns bördighet och skördens 
storlek. ”Ängen var åkerns moder”. Arealen äng i förhål-
lande till åker kunde vara 3–7 gånger så stor. 

Näring hämtas djupt ner i marken
Ängsmarker som ligger på torrare mark har buskar och 
träd med rötter som når långt ner och hämtar upp mi-
neraler och näringsämnen som annars inte blir tillgäng-
liga för gräs och örter som har kortare rötter. Näringen 
i löven når örter och gräs genom höstens lövfällning. 

Konstgödseljordbrukare i 
ca 50 år

Jägare och samlare i 
ca 6 000 år

Röjgödslingsjordbrukare 
i ca 4 000 år

Brukare av fasta gödslade 
åkrar i ca 2 000 år 

Mat till 1 person/km2 Mat till 20 personer/km2 Mat till 50 personer/km2 före 
skiftet och ca 200 personer/
km2 efter skiftet.

Mat till ca 3 000 personer/km2

dag kan vi i princip försörja 3000 människor på 
den kvadratkilometer mark som en enda män-
niska krävde för sin försörjning under jägarsten-
åldern. Förutsättningarna för människor att för-

sörja sig inom ett landområde beror främst på:

•  de naturliga förutsättningarna för odling: klimat, 
jordmån etc.

•  den tekniska utvecklingsnivån: tillgång till näring, 
mekanisering, förädlade grödor etc.

•  den rådande politiken: skatter, subventioner, jord-
fördelning, handel etc.

Även om de naturliga förutsättningarna för odling i 
stort sett är desamma, är vi inte längre lika beroende 
av dem. Den tekniska utvecklingen har medfört att vi 
har större möjligheter att förändra förutsättningarna för 
odling genom att jordförbättra, konstgödsla, kalka, drä-
nera, bevattna och bekämpa oönskade växter, svampar 
och djur, samt producera ett ogräsfritt utsäde med hög 
avkastning. I växthus odlas grödor som normalt inte kan 
växa i en viss växtzon eller under en viss årstid.

På 1700-talet var man beroende av de naturliga förut-
sättningarna på platsen, möjligheterna till odling kunde 
förbättras på olika sätt. Näringsflödet styrdes inom och 
mellan de olika markslagen för att höja produktionen 
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Ängens buskar och träd sades ”plöja utan plog och göds-
la utan gödsel”.

Röjgödslingens effekt
Då träd och buskar röjs genom bränning eller huggning 
frisätts näring i marken antingen i form av näringsrik 
aska eller genom att finrötter som blivit överflödiga för-
multnar. 1700-talsbonden drog på detta sätt nytta av 
röjgödslingseffekten på ängsmarker och i tillfälliga sved-
jeåkrar. Svedjebruk för rågodling förekom under 1700-
talet främst i västra delarna av Götaland.

Vårvattnets gödslingseffekt
Låglänta marker som översvämmades av vatten på vår 
och höst användes ofta som ängsmark. Både vattnet i 
sig och innehållet av näringsämnen bidrog till ökad hö-
skörd jämfört med torrängen. 

Landskapet överexploateras

Produktionen begränsades av den mängd näring som 
fanns naturligt tillgänglig i kretsloppet. Med en ökande 
befolkning blev landskapet allt mer utnyttjat och mar-
kerna allt magrare och trädfattigare. Vid slutet av 1700-
talet närmade sig landskapet på vissa håll en överexploa-
tering, särskilt i södra Sverige. Tiden började bli mogen 
för en radikal förändring av det traditionella åkerbruket. 
och jordreformer genomfördes därför under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet. 

Konstgödselrevolution

En stor förändring av jordbruket kom med konstgöd-
seln. Att på konstgjord väg kunna framställa närings-
ämnen, förutom de som cirkulerar i det naturliga krets-
loppet, innebar en ny fantastisk möjlighet för odling. 
Samtidigt utvecklades kulturväxterna genom förädling 
och jordbruket mekaniserades. På 19�0/60-talet såldes 
konstgödseln till ett pris som gjorde att den slog igenom 
på bred front. Slåtterängen och naturbetesmarken ersat-
tes med odlad vall. Idag plöjs vallarna, sås med vallgröda 
och gödslas. Den vilda floran har därför liten betydelse 
för dagens jordbruksproduktion. 

Det finns fortfarande små rester av det äldre kultur-
landskapets markslag i vårt landskap. De har inte längre 
någon huvudroll vid produktion av mat, men är ett 
kulturarv med en rik biologisk mångfald. 

Naturbetesmark: 
vild flora, näring tillförs ej

Betesvall:
insådd gröda, näring tillförs

Flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål 
berör jordbruket, till exempel Ingen övergöd-
ning och Ett rikt odlingslandskap. 

Många av de vilda arterna påverkas nega-
tivt av övergödning. I vilka miljöer i ditt när-
område kan man märka detta och på vilket sätt 
syns effekten? Vilken betydelse har biologisk 
mångfald för dig? 
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Jordreformer

genom under sina landskapsresor för snart 300 år sedan.
Skiftet innebar att varje bonde fick sina marker sam-

lade i ett eller ett fåtal områden. Det var en stor föränd-
ring mot det tidigare småskaliga landskapet där varje 
bonde ägde ett stort antal smala åkertegar utspridda i 
inhägnade gärden (vångar). Dessa ägoförhållanden, med 
många utspridda tegar, var ett system som byggts upp 
under århundraden. Med en växande befolkning blev 
alltmer mark uppodlad och utspridd i tegar allt längre 
från byn, med tiden blev dessa tegar mycket tidsödande 
att bruka. Många bönder ville också använda andra växt-
följder vilket försvårades av det gemensamma efterbetet 
på gärdena. Allt fler önskade bryta sig ur de gamla byar-
nas tröga strukturer. 

17�7 kom storskiftesförordningen och jordreformen 
började genomföras. Rutger Macklean hade möjlighet 
(makt och pengar) att prova en mer långtgående reform 
genom att genomföra skifte av fyra byar på sitt gods 

Lilla Uppåkra 1703, oskiftad Lilla Uppåkra 1805       efter storskifte

”När Kiruna anlades för drygt 100 år sedan startades ett 
av de mest uppmärksammade samhällsbyggen vi haft i 
Norden och nu ska delar av centrum flyttas. Aldrig ti-
digare har ett svenskt samhälle omplacerats på det här 
sättet så det är både en möjlighet och ett hot som ingen 
varit med om hittills”, skriver Kiruna kommun på sin 
webbplats.

S taden Kiruna ska flyttas inom en 30-årsperiod. Det 
är järnmalmsbrytningen som ger sprickor i berg-
grunden och som orsakar denna radikala åtgärd.
Ändå är det inte nytt att samhällen och byar 

flyttas. De skiftesreformer som i Sverige genomfördes 
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fick 
konsekvenser för människor i stora delar av Sverige och 
ledde till att byar splittrades och människor tvingades 
flytta  därifrån. Landskapet förändrades därmed och 
fick ett helt annat utseende än det landskap Linné reste 
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i Skåne. All mark skiftades och den forna indelningen 
med gemensamma gärden bröts. Byarnas gårdar flytta-
des till ensamgårdar med jämnstora marker fördelade på 
varje gård och med byggnaderna placerade i mitten av 
ägorna. Statsmakten såg fördelarna av Mackleans skifte 
och 1803 infördes enskifte i Skåne. 

Laga skifte ersatte 1827 de tidigare stor- och en-
skiftesförordningarna. Vid laga skifte räckte det att en 
jordägare ansökte om skifte så fick hela byn skifta. Ut-
markerna skulle alltid skiftas samtidigt med inägorna. 
De enda undantagen från laga skifte gjordes på Gotland 
och i Dalarna där det rådde alltför komplicerade ägo-
förhållanden.

Jordreformerna fick till följd att uppodlingen av nya 
marker blev omfattande och efterfrågan på arbetskraft 
blev därför stor. De som inte ägde någon jord fick då 
större möjligheter till mer regelbundet lönearbete, vilket 
kan ha bidragit till en bättre levnadsstandard. 

I efterhand kan vi se att dessa jordbruksreformer 
ledde till ett mer produktivt jordbruk. Med tiden har 
också nya uppfinningar och brukningsmetoder medfört 
att produktionen blivit alltmer rationell. Idag är endast 
2 % av Sveriges befolkning lantbrukare. Det som är svå-
rare att veta något om är de sociala konsekvenser som 
skiftet innebar. Från att tidigare ha arbetat i ett gemen-

samt byalag arbetar nu varje bonde självständigt. Hur 
kändes det för den enskilda människan att bryta upp 
från den gemenskap som byn innebar? 

I de skiftesförordningar som gjordes för att rättvist 
fördela marken, finns idag en rik källa till beskrivning 
av ett landskap som idag är försvunnet. Genom att jäm-
föra kartor från olika tider kan det nutida landskapet 
tolkas och spår från äldre tider kan berätta om hur det 
en gång sett ut. Det kan vara spår av en gammal fägata, 
flerstammiga träd som bär spår av hamling, stengärdes-
gårdar, eller namn som t ex: Gärdet, Utmarksvägen eller 
Möllevången. 

Lilla Uppåkra 1805       efter storskifte Lilla Uppåkra 1813, efter enskifte

Ta reda på hur landskapet i 
närmiljön har förändrats. Intervjua äldre 
personer, representanter för hembygdsförening-
ar och naturvårdsorganisationer. Jämför äldre 
kartmaterial med moderna kartor och leta efter 
spår av äldre tiders markanvändning.

Hur sköts en jordbruksfastighet idag? 
Intervjua en lantbrukare och jämför med hur 
Linné beskriver jordbruket i sina reseskildringar.
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Det finns varor från jordens alla hörn i dagligvaruhan-
deln. Även bland produkter som kan produceras lokalt 
finns oftast alternativ från jordens mer avlägsna platser 
och inte sällan till ett lägre pris. Vill man ha äpplen från 
Kivik, Spanien eller Sydafrika? Det är bara att välja, i 
stort sett året runt, i matbutikens fruktdisk. 

Mat från hela världen 

I 

Cocktailtomater från 
Spanien eller svenska 
växthustomater?

Färska sockerärtor från 
Kenya eller från Skåne?

Carl von Linnés födelsebygd i Småland odlade man 
från åtminstone 1�00-talet och en bit in på 1700-
talet nästan uteslutande omväxlande korn och råg 
på åkermarken. Skörden blev liten jämfört med 

nutid och kunde variera mellan ca 2,�–1,� gånger utsädet. 
Ibland fick man inte ens igen det utsäde som såtts. Korn 
och råg var de dominerande sädesslagen i Sverige, medan 
vete odlades på bättre jordar i slättbygderna.

Linnés resor till olika delar av landet syftade bl.a. till 
att inventera naturtillgångar och beskriva användbara 
metoder för jordbruk och industri. Det var viktigt att 
öka jordbruksproduktionen och Sveriges grad av självför-
sörjning och att minska dyrbar import av varor. Svenska 
Ostindiska kompaniet, som startade sin verksamhet 1731 
i Göteborg, importerade bl.a. te från Kina till stora kost-
nader och Linné hade stora förhoppningar om att i stället 
odla te i Sverige. Liknande diskussioner om handelsba-
lans och produktion i Sverige av mat och industriproduk-
ter känner vi igen från dagens samhällsdebatt.

Dagens landskap tar vi ofta för givet. Stora bördiga 
åkerfält, gröna betesvallar och en skog som förser oss 
med massaved och virke. Om det varit ett bra eller dåligt 
år för odling av vete märker vi som konsumenter knap-
past av. Det är inte längre självklart att det är landskapet 
runt om oss som förser oss med livsmedel och varor.  

I Sverige lever nu 8� % av befolkningen i tätort. En-
dast 2 % är jordbrukare. Det är stor skillnad mot 1700-
talets Sverige, som var en tid präglad av självhushåll. I 
början av 1700-talet var 80 % av totalt 1,4 miljoner in-
vånare jordbrukare. 

För närvarande arbetar totalt ca 10 % av Sveriges be-
folkning i livsmedelskedjan dvs. med jordbruk, föräd-
ling, handel och matlagning. Denna andel är liten jäm-
fört med på 1700-talet, men med modern teknik kan 
livsmedel produceras till den övriga befolkningen. Även 
om Sverige i princip skulle kunna vara självförsörjande 
beträffande livsmedel är vi beroende av fossila bränslen 
och konstgödning för vår produktion. Många livsmedel 
importeras även. Försörjningen av ett lands befolkning 
bestäms inte längre av det egna landets produktionska-
pacitet, utan till stor del av landets politik, ekonomiska 
standard och global handelspolitik. 

Mänskliga samhällen idag konsumerar 20 
procent mer av jordens förnybara tillgångar 
än vad ekosystemen kan återskapa. Man kan jäm-
föra hur stor andel av jordens resurser som ett land 
tar i anspråk genom att beräkna det ekologiska fot-
avtrycket. Sverige har ett av de allra största ekologis-
ka fotavtrycken jämfört med andra länder i världen. 
Vad kan vara orsak till detta? Hur kan vi förändra 
vårt sätt att leva för att det  ekologiska fotavtrycket 
ska bli mindre?

Hur kan vårt val av matvaror påverka utveck-
lingen och miljön i världen? Ge några bra tips för att 
göra miljövänliga val. Vad innebär olika märkningar 
t.ex. KRAV och rättvisemärkt?
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Räkor från Nordsjön eller jätteräkor från 
före detta mangroveskogar i Thailand?

Ruccolasallad från Italien 
eller lokalt odlad sallad?

Nudlar från Kina eller 
svensk färsk potatis?

Äpplen från Chile eller svenska äpplen?Biff från Brasilien eller 
kött från svenska hagmarker?

Babymajs från 
Thailand eller svensk 
sockermajs?
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Att leva på 1700-talet 

U

nora som 1720 tvingades abdikera till förmån för sin man 
Fredrik av Hessen (Fredrik I). Efter Fredrik I:s död 17�1 
tillträdde Adolf-Fredrik av Holstein Gottorp som kung, 
med sin drottning Lovisa Ulrika. Linné hade nära kon-
takt med kungaparet och engagerades för att katalogisera 
de kungliga samlingarna av föremål från naturen, ett s.k. 
naturaliekabinett. Linné tröttnade snart på att delta i hov-
livet men behöll sina goda kontakter med kungaparet. 

Upplysningen, den dominerande intellektuella 
riktningen under större delen av 1700-talet, utgick från 
Frankrike och ville frigöra människor från vidskepelse. 
Företrädarna hävdade ett rationellt tänkande grundat på 
mänskligt förnuft. Riktningen fick inte något 
stort genomslag i Sverige men t.ex. en av Linnés 

lärjungar Peter Forsskål var inspirerad 
av upplysningens ideal och propage-
rade starkt för tryckfrihet i en skrift 

17�9, något som vid den tiden var 
mycket kontroversiellt. 
Kyrkans inflytande var stort och få tviv-

lade på Guds existens. Gud liknades vid Den 
Store Urmakaren, som designat alla levande 

organismer och utarbetat en ända-
målsenlig plan för hela naturen. 

Vid slutet av Linnés levnad tog fri-
hetstiden slut genom den stadskupp 

som Gustav III genomförde 1772. Missnöjet med det rå-
dande styret var stort och gjorde det möjligt för kungen 
att överta makten och genomföra en rad reformer, men 
också inskränkningar i den politiska friheten. 

”Fjäril vingad syns på Haga, mellan dimmors frost 
och dun, sig sitt gröna skjul tillaga, och i blomman 
sin paulun;”... C. M. Bellman, Fredmans sång nr 64 

Senare delen av 1700-talet var också Carl Mi-
chael Bellmans och Anna Maria Lenngrens tid. 
Bellmans visa om fjärilarna på Haga sjungs även 
idag. Lenngren hävdade upplysningens jämlikhets-
ideal och i dikten ”Några ord till min 
k. dotter – ifall jag hade någon” skriver 
Lenngren om det ojämlika förhållan-
det mellan män och kvinnor. 

Nässelfjäril. I Nationalnyckeln finns 
alla Nordens 140 dagfjärilar 

illustrerade av Martin Holmer.

nder Carl von Linnés barndom regerade Karl 
XII. Efter det förödande slaget vid Poltava 
1709 befann han sig i fångenskap i Turkiet, 
men återkom 171� till Sverige, som vid den 

tiden var invecklat i konflikter med de flesta av grannlän-
derna. 1718 uppbådades landets alla resurser för att anfal-
la Norge med en här på 40 000 man. Karl XII:s död 1718 
under det norska fälttåget innebar slutet för den svenska 
stormaktstiden, som varat sedan Gustav II Adolfs tron-
tillträde 1611. Sverige förlorade stora landområden i de 
efterföljande frederna och omfattade på 1720-talet för-
utom det nuvarande Sverige endast Finland samt två 
områden i norra Tyskland. Den del som utgjordes av det 
nuvarande Sverige hade vid denna tid en befolkning av 
ca 1,4 miljoner invånare. Landet var ekonomiskt utarmat 
av de långvariga krigen och dessutom förekom missväxt 
och upprepade epidemier av dödliga sjukdomar. 

Detta är bakgrunden till Linnés livslånga engage-
mang för att utveckla naturtillgångarna i Sverige. Under 
sina landskapsresor inventerade han naturtillgångar och 
beskrev verksamheter som kunde göra Sverige mer själv-
försörjande och mindre beroende av import av dyrbara 
varor. Även en del av syftet med lärjungarnas resor över 
världen var att föra hem viktiga kulturväxter från andra 
länder för att odla i Sverige. 

Perioden 1718–1772 kallas Frihets-
tiden eftersom kungamakten under 
denna period var svag och det rådde 
en form av parlamentarism. Den 
styrande makten innehades av Rådet 
där kungen endast hade två av totalt 
sexton röster. Riksdagen bestod av de 
fyra stånden adel, präster, borgare och 
bönder, och det krävdes godkännande 
från tre stånd för att fatta beslut.  Rådets 
sammansättning bestämdes av ma-
joriteten i riksdagen. Riksdagen 
dominerades av de båda partierna, 
hattar och mössor, som hade kon-
takter med de olika stormakterna i Europa vilket med-
förde att Sverige drogs med i utrikespolitiska förveck-
lingar och krig mot Ryssland och Preussen.

Karl XII efterträddes först av sin syster Ulrika Eleo-



Vetenskapsmannen
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plötsligt står du där, i den botaniska trädgård 
som ska bli Carl von linnés bas under ett helt liv 
av vetenskapliga gärningar.. Det är en vacker vårdag 
i Uppsala, solstrålarna värmer lika livsbejakande som i 
ditt eget 2000-tal. Larmet från den omkringliggande 
staden tränger in i den centralt belägna trädgården. 
Vagnshjul som rasslar över stenbelagda gator. Hästar 
som gnäggar. Kacklande höns från husens innergårdar. 
Den fräna lukten från gödsel och utedass vittnar om en 
stadsmiljö fjärran från din egen.

Du kastar en blick ut över växtligheten i trädgården. 
Rabatterna ser inte särskilt välskötta ut. Hela trädgår-
den ger faktiskt ett ganska förfallet intryck. Plötsligt ser 
du på avstånd en ung man sitta på huk intill en av ra-
batterna. Han kikar mycket koncentrerat ner i en liten 
blomma, utforskar den noga med sin lupp. När han för 
ett ögonblick lyfter huvudet och fundersamt kastar en 
blick upp i skyn känner du genast igen honom. Det är 
Carl von Linné, eller Carl Linnaeus som han ursprung-
ligen hette. Han ser väldigt ung ut, strax över 20 år gam-
mal. Hans bleka kinder vittnar om att det har varit en 
ansträngande vinter. Hans första läsår som ny student i 
Uppsala har präglats av för lite pengar såväl till mat och 

Från blommande 
sexliv till modern 
DNA-teknik 
Vetenskapsmannen Linné

D
Bilden föreställer en växtpress.
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Du granskar nyfiket den kortvuxne figuren framför 
dig och undrar lite förvirrat hur gammal han egentligen 
är just här och nu. Det tycks omöjligt att fånga svaret i 
anletsdragen. Det livfulla ansiktet speglar en ung mans 
iver och lekfullhet, men vittnar på något märkligt sätt 
samtidigt om en insiktsfull och etablerad vetenskaps-
man med många års forskningsarbete bakom sig. De 
pigga, bruna ögonen ger dig en intensiv blick tillbaka. 
”Spelar det någon roll?” skrattar Linné och svarar på din 
fråga utan att du egentligen ställt den. ”Jag är lika ung 
som gammal, lika nyfödd som död, kanske rent av tid-
lös. Ett omöjligt tillstånd kan tyckas?” säger han med ett 
spjuveraktigt leende.

Utan att vänta på ditt samtycke byter han ämne och 
förklarar att han vill prata med dig om några viktiga 
vetenskapliga insatser som han har gjort. Plötsligt inser 
du att trädgårdens utseende omärkbart har förändrats 
runtomkring dig och att du nu står i den mest ordnade 
av alla världar. Ni har förflyttat er från den där vårdagen 
1729 till 1740-talet. När Linné utnämndes till professor 
1741 inledde han en rejäl upprustning av den förfallna 
trädgården. Du noterar att trädgården nu utgörs av en 
välskött och stilfull anläggning präglad av symmetri. De 
raka gångarna bildar vinkelräta mönster av prydliga ra-
batter där en väldig mångfald olika arter står noggrant 

kläder som till ved att värma det hyrda rummet med.
Nu kommer en äldre man gående längs trädgårds-

gången. Hans fina kläder och sättet att röra sig talar om 
att det är en välbärgad man av hög rang. Han stannar 
vid den unge Linné och börjar samtala, frågar varför den 
unge studenten befinner sig i trädgården. Linné berättar 
entusiastiskt om sina studier, sitt botaniska intresse och 
att han redan har samlat mer än 600 växter i sitt eget 
herbarium. Han namnger på stående fot en rad växter i 
rabatten. Den äldre mannen blir mycket imponerad av 
studenten och bjuder hem honom till sin bostad.

Plötsligt hör du en munter röst alldeles bakom din 
ena axel. Du snurrar runt och står öga mot öga med en 
brett leende Linné, dock inte samme unge man som du 
nyss betraktade på avstånd, utan Linné i en annan skep-
nad. Det är samme Linné som tidigare tog med dig på en 
rundvandring bland ängar och åkerlappar ute på lands-
bygden. ”Så utmärkt lägligt att du fick bevittna denna 
viktiga händelse i mitt liv!”, utbrister han förtjust utan 
närmare hälsningsfraser. Han förklarar att det slump-
artade mötet i den botaniska trädgården med den väl-
bärgade domprosten och amatörbotanisten Olof Celsius 
var mycket värdefullt för honom som student. Celsius 
erbjöd den unge Linné fri kost och logi, och dessutom 
tillgång till den äldre mannens omfattande bibliotek.

En målning från Linnés 
tid, som finns i hans 

arbetsrum på Hammarby, 
föreställer en val 

med unge. Här syns 
en liten detalj som 

gjorde att Linné flyttade 
gruppen valar till en ny 

klass som han kallade 
Mammalia (däggdjur). 

Tidigare hade man 
trott att valen 

var en fisk. 
Det som först ser ut 

som en vattenstråle är 
navelsträngen.
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placerade i grupper för att bland annat spegla de olika 
klasserna i Linnés sexualsystem.

Ni sätter er båda på huk framför en av rabatterna. 
Linné berättar ivrigt om hur hans sexualsystem på ett 
enkelt sätt gör det möjligt att ta reda på vilken sorts 
växt man håller i handen. Systemet bringar ordning i 
det kaos av många nya arter som 1700-talets vetenskaps-
män ställs inför när såväl närmiljö som fjärran länder 
utforskas med outtröttlig energi. Tidigare system som 
användes för att bestämma arter var inte lika enkla och 
tillförlitliga, vilket kunde resultera i att man ibland inte 
visste om olika vetenskapsmän beskrev olika arter eller i 
själva verket samma art. Linné pekar på en vacker växt i 
rabatten framför era fötter, en vildtulpan med stor klar-
gul blomma.

”Titta här. Du ser tydligt 
att vildtulpanen har sex stån-
dare. Alltså tillhör den klass 
nummer VI. Enkelt, eller 
hur? Man skriver förresten 
klasserna med romerska siff-
ror”, säger Linné. ”Och där 
borta växer exempelvis arten 
vitsippa”, fortsätter han och 
kastar en blick mot en an-
nan rabatt. ”Den arten till-
hör klass nummer XIII. Nu 
tror du såklart att den har 13 
ståndare, men riktigt så bra 
är det inte. Den enkla logi-
ken med antal ståndare fungerar upp till klass X, däref-
ter är indelningen i de högre klasserna lite annorlunda 
gjord”, förklarar Linné.

Han konstaterar, nästan barnsligt förtjust, att syste-
met vunnit ett stort antal anhängare bland framstående 
vetenskapsmän i många länder. Kritikerna nämner han 
mindre gärna. Systemet delar in hela växtvärlden i totalt 
24 klasser. De blommande växterna omfattar 23 klas-
ser och utgångspunkten för indelningen är dels antalet 
ståndare hos blomman, dels hur ståndarna är placerade 
runt pistillen. Den 24:e klassen består av växter som sak-
nar blommor exempelvis mossorna. Klasserna kan i sin 
tur delas in i ordningar, främst med utgångspunkt från 
blommornas pistiller.

Sedan förklarar han att eftersom systemet bygger på 
ståndare och pistiller, det vill säga växternas fortplant-
ningsorgan, föll det sig naturligt för honom att kalla 
sin uppfinning för just sexualsystemet. Måhända roade 
namnet honom dessutom i samma grad som det kunde 

chockera en del samtida personer, funderar du tyst för 
dig själv. En ung man med aptit på livet är ju rimligen 
ganska intresserad av sex. Linné ler brett. ”Vet du vad 
jag kallar de olika klasserna, för att liksom tydliggöra 
hela systemet?”, frågar han. ”Jo, exempelvis kallas klass 
V för Fem män i samma äktenskap och klass VI för Sex 
män i samma äktenskap. Och min första akademiska 
uppsats hette Præludia Sponsaliorum Plantarum, vilket 
betyder ”Om förspel till växternas bröllop.”

Han tittar lite upprymt på dig för att notera din reak-
tion. I nästa andetag förklarar han dock att begrepp som 
bröllop, brudsäng och förspel faktiskt inte var så revolu-
tionerande i botaniska sammanhang som de kan verka. 
Det fanns andra vetenskapsmän före honom som var 
inne på samma tankegångar, det vill säga att dra paral-

leller mellan människans 
sexliv och växternas fort-
plantning. Det unika som 
Linné gjorde var att han 
uppfann ett lätthanterligt 
system för artbestämning 
och att han sedan out-
tröttligt genomdrev detta 
på ett konsekvent sätt för 
flera tusen arter. Att sedan 
dessutom begreppen som 
han använde anspelade 
på sex kan knappast ha 
minskat reklamvärdet för 
det nya systemet.

Linné sträcker på benen, rätar på ryggen och kas-
tar en nöjd blick ut över hela trädgården. Ettåriga väx-
ter, fleråriga växter, medicinalväxter, andra nyttoväxter, 
dammarna med våtmarksväxter. Och där bakom, den 
vackra orangeriebyggnaden med värmekrävande väx-
ter från tropiska länder. Kanske handlar det om totalt 
3 000 arter samlade i trädgården. Det är inte konstigt att 
anläggningen under Linnés ledning blir en av Europas 
främsta.

Ni strosar en stund längs den breda mittgången och 
stannar sedan till vid den rabatt där vitsippan växer. Lin-
né frågar dig om du känner det vetenskapliga namnet 
på arten. Innan du hinner svara rabblar han Anemone 
seminibus acutis foliolis incisis caule unifloro och upplyser 
genast om att det betyder anemone med spetsiga frön, 
inskurna småblad och enblommig stjälk. Han skakar på 
huvudet åt det krångliga namnet och berättar att det 
dessutom finns mycket värre exempel på långa veten-
skapliga namn. Sedan ler han lite hemlighetsfullt och 
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sänker rösten. Ögonen lyser när han berättar om sina 
planer på att införa ett mycket enklare sätt att namnge 
arter. Istället för att tvingas lära sig långa beskrivande 
namn kan man bygga ett namngivningssystem enligt en 
tvånamnsprincip, det vill säga att varje art får ett släkt-
namn och ett artepitet. ”Ungefär som ett efternamn och 
ett förnamn!”, inflikar du. ”Javisst, och den här idén kan 
man använda för alla växter och även för hela djurriket”, 
fortsätter Linné ivrigt.

Du lägger handen på hans axel och berättar att två-
namnsprincipen verkligen har blivit en långvarig succé 
som används världen över ännu i ditt eget 2000-tal. Där-
emot har växternas sexualsystem inte samma giltighet 
längre eftersom det är ett konstgjort system som inte 
strävar efter att spegla arternas släktskap med varandra. 
Den moderna systematiken bygger istället på att dela in 
arterna i grupper med utgångspunkt från hur närbesläk-
tade de är, förklarar du. Linné tycks inte se särskilt besvi-
ken ut över beskedet. Han var själv tidigt medveten om 
att hans sexualsystem var konstgjort, men det viktiga för 
honom var att skapa ett system som gjorde det enkelt att 
identifiera arter. ”All forskning är ju en ständig process 
av utveckling”, påpekar du och konstaterar samtidigt att 
Linnés insatser måste ses i ljuset av var forskningsfron-
ten befann sig på 1700-talet och vilka de praktiska för-
utsättningarna var då.

Plötsligt får du en lysande idé och fiskar upp din 
mobiltelefon ur väskan. Du förklarar att du ska ringa 
en nutida professor som Linné säkerligen skulle finna 
intressant att prata med. Medan du innerligt hoppas 
att teleoperatören har en osedvanligt bra täckning tit-
tar Linné nyfiket på telefonens många små knappar. Du 
berättar att den aktuelle professorn heter Ulfur Arnason 
och att han arbetar med evolutionär molekylär systema-
tik vid Lunds universitet, ett krångligt begrepp måhända 
men desto mer spännande. Hans forskning handlar om 
att ta reda på släktskap mellan olika djurarter med hjälp 
av DNA-teknik.

Äntligen går ringsignalerna fram och Arnason svarar 
i sin telefon i ett annat tidevarv. Du slår på högtalarfunk-
tionen, Linné hälsar och Arnason börjar genast berätta 
om arbetet i sin forskargrupp. Han förklarar att DNA-
tekniken har fått stor betydelse för den moderna syste-
matiken både vad gäller djur och växter. ”Exempelvis vi-
sar nya rön att valarnas närmaste släkting är flodhästen”, 
säger han. Själva tekniken är densamma oavsett om man 
undersöker djur eller växter. Det handlar om att plocka 
ut och analysera genetiskt material, DNA, ur celler från 
olika arter för att sedan undersöka hur stor skillnaden 

är mellan arterna. Arter med minst genetisk skillnad är 
närmast släkt. Ett detektivarbete på molekylnivå.

Linné lyssnar intresserat. Han var själv drivande i 
att förbättra systematiken inom djurvärlden, och alltså 
inte enbart inom botaniken. Bland annat flyttade han 
över valarna och fladdermössen till däggdjursgruppen. 
Tidigare var den generella uppfattningen bland 1700-
talets forskare att valar tillhörde gruppen fiskar och att 
fladdermöss tillhörde gruppen fåglar. Linné tog även det 
djärva greppet att placera in människan och aporna i en 
gemensam grupp i djurriket. ”Och det gjorde jag redan 
173� i första upplagan av Systema Naturae”, säger han 
framåtlutad över mobiltelefonen.

”Ja du, människans utvecklingshistoria är ett ofant-
ligt spännande och känsligt ämne fortfarande”, svarar 
Arnason med ett stillsamt skratt. Enligt rådande teorier 
har den gemensamma utvecklingslinjen för människan 
och vår närmaste släkting schimpansen delat sig för un-
gefär fem miljoner år sedan. Men Ulfur Arnason och 
hans forskargrupp har räknat ut att åtskillnaden mellan 
människa och schimpans måste ligga längre bak i tiden, 
för minst åtta miljoner år sedan. Denna beräkning anses 
i många forskarkretsar vara kontroversiell. Arnason tar 
dock kritiken med ro och finner det naturligt att gamla 
sanningar revideras. ”Vi i vår forskargrupp vet egentli-
gen inte om vi har rätt vad gäller själva tidpunkten som 
vi föreslår med vår beräkning. Det enda vi vet är att våra 
resultat förkastar den rådande sanningen”, säger han.

Och så ringar han in själva kärnan i hur vetenskap 
fungerar oavsett vilket ämne det gäller. En forskare kan 
aldrig göra anspråk på att ha funnit den slutgiltiga san-
ningen utan kan enbart förkasta en för dagen given san-
ning genom att påvisa analytiska fel eller fel i dataun-
derlaget, förklarar han. Med andra ord kan forskningen 
aldrig visa att en teori är den slutgiltigt rätta, bara att 
en teori är mer sannolik än en annan. ”Som forskare får 
man därför aldrig fatta tycke för en teori av känslomäs-
siga skäl”, säger Arnason.

Sedan avslutar du och Linné samtalet med lunda-
professorn och tackar för all information. Men när du 
ska lägga ner mobiltelefonen i väskan hejdar Linné dig 
med ett hastigt grepp om handleden. Han ser dig inten-
sivt i ögonen, konstaterar förundrat att det var fascine-
rande att höra årmiljoner bollas i luften nyss och undrar 
sedan om det vore möjligt att ringa någon geologifors-
kare för att diskutera jordklotets ålder. ”Och efter det 
kanske vi kan ringa ett par botaniker dessutom?” frågar 
han entusiastiskt. Du nickar och ler – och inser att det 
kommer att bli en dyr eftermiddag. 
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Hundrakronorssedeln ger 
kunskap om Linné

K Uppsala, finns rikligt med skogsbingel. Man kan anta 
att Linné flyttade en planta av skogsbingel från Akade-
miträdgården i Uppsala. Kanske är det samma genetik 
individ som nu växer i parken som Linné avbildade i sin 
uppsats. 

Det var känt bland botanister på Linnés tid att väx-
terna hade han- och honorgan. Linné insåg att växternas 
ståndare och pistiller ofta var konstanta till antal och 
utseende och därför kunde användas för att ordna växter 
systematiskt. Växten skogsbingel är väl vald som utgångs-
punkt för presentationen av växternas sexualliv eftersom 
den är en tvåbyggare. Jämförelsen med människan blir 
därför tydlig. Linné uttrycker det så att män och kvin-
nor bor i skilda brudkammare och boningar. 

På hundrakronorssedeln finns många detaljer att 
upptäcka bl.a. fler tecknade bilder av Linné och en plan-
ritning från 174� över Akademiträdgården. 

Honplanta av skogsbingel Hanplanta av skogsbingel

anske har du en hundrakronorssedel i plån-
boken. Om du tittar lite närmare på den 
känner du säkert igen porträttet på Carl von 
Linné. Namnet Carl von Linné och årtalen 

1707-1778 står med liten stil i högra hörnet, men vad 
syns mer på sedeln?

Till vänster om Linné-porträttet finns teckningar 
av två växter. De är hämtade från Linnés första uppsats 
som student i Uppsala: Præludia Sponsaliorum Planta-
rum, ”Om förspel till växternas bröllop”, som han skrev 
1729. Uppsatsen beskriver växternas sexualliv.

Teckningarna föreställer skogsbingel, Mercurialis pe-
rennis, som förekommer vildväxande i näringsrika och 
skuggiga miljöer i södra Sverige upp till Stockholmstrak-
ten. Den är flerårig, växer med krypande jordstam och 
är tvåbyggare, dvs. har hon- och hanblommor på skilda 
individer. I parken vid Hammarby, Linnés gård utanför 
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Linnés valspråk ”omnia 
mirari etiam tritissima” 
(förundra dig över allt, 

även det mest alldagliga).

På 100-kronorssedeln och nedan till höger syns en plan från 1745 
över Akademiträdgården. Trädgården användes som undervisnings-

trädgård för studenter. I trädgården hade Linné förutom tusentals 
växter även många exotiska djur bl.a. påfåglar, papegojor, apor och 
en mycket älskad tvättbjörn med namnet Sjupp. Dagens Linnéträd-

gård finns på samma plats och växterna är placerade efter Linnés 
sexualsystem på samma sätt som på Linnés tid. 

Tecknade bilder gjorda av Linné 
syns till vänster på hundrakronors-
sedel (från Præludia Sponsaliorum 
Plantarum, 1729). Överst till 
vänster en hanplanta av skogs-
bingel och till höger en honplanta. 
Under hanplantan en blomma med 
foderblad, kronblad, ståndare och 
pistill. Under honplantan ett ägg 
och nedanför till vänster ett frö. 

Porträttbild av Linné 
efter en målning av 

den svenska 1700-tals-
konstnären Alexander 

Roslin.

Orangeriet i Linnéträdgården

Plan över Akademiträdgården, från 1745
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Vetenskapliga funderingar 

K det, innan den klassiska genetikens förståelse av ärftlig-
het, innan Darwin och utvecklingsläran… 

Linnés ambition var att beskriva och namnge alla le-
vande växter och djur och han framstår som systemati-
kens fader, men efterhand förstod han att antalet levande 
organismer var fler än han skulle hinna med att studera. 
Även med dagens resurser inser vi att det är omöjligt att 
kunna beskriva alla arter på jorden. 

Inom fysiken härskade Newtons mekaniska värld, 
medan kemin som självständig vetenskap började utveck-
las först under 1700-talet. Sverige var tidigt framstående 
inom kemi med apotekaren Carl Wilhelm Scheele som 
förgrundsgestalt. Under senare delen av 1700-talet fram-
ställde och identifierade Scheele syre, samt visade att luft 
inte är ett grundämne utan innehåller kväve och syre. 

På Linnés tid visste man inte något om kontinental-
plattornas förskjutning eller att Sverige varit täckt av in-
landsis. Linné och hans samtida trodde att den landhöj-
ning som beror på inlandsisen orsakades av att vattnet i 
havet i stället sjönk undan. Den allmänna uppfattning-
en var att jorden var ca 6 000 år gammal, men efterhand 
som fossil och lagrade bergarter började studeras insåg 

du berätta för Linné om fortplantning och ärftlighet om 
du fick möjlighet att förklara vad vi vet idag? 

Antonie van Leeuwenhoek, en skicklig holländsk kon-
struktör av mikroskop, tillverkade i slutet av 1600-talet 
mikroskop med en förstoringsgrad på upp till �00 gånger. 
Han studerade bl.a. sädesvätska och iakttog små, rörliga 
objekt som han kallade sädesmaskar. Han ansåg att en 
sädesmask kunde tränga in i ägget. Linné studerade sä-
desvätska från hund i mikroskop och såg sädesmaskarna, 
men till skillnad från Leeuwenhoek ansåg han inte att de 
var levande med egen rörelseförmåga, utan trodde att de 
bara flöt omkring i sädesvätskan. Även Linné ansåg att 
de var ”den verksamma substansen i den hanliga säden”. 

Vad var det Leeuwenhoek och Linné såg i mikro-
skopet? Vem hade rätt – Leeuwenhoek eller Linné? För-
klara hur ”sädesmaskarna” kan röra sig. 
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I avhandlingen ”Tvåkönad alstring” från 17�9 av 
Carl von Linné finns intessanta uppslag till jämförelser 
mellan den kunskap man hade på Linnés tid och dagens. 

”Alstringen av djur och växter utgör naturens förnämsta och 
mest fördolda fenomen. Alla naturforskare ha intill denna 
dag ivrigt sökt livets ursprung och källan till allt levande, 
men ingen har hittills kunnat finna det.”

”Lika otvivelaktigt som det är att utan ägg ingen alstring kan 
äga rum, lika säkert är det också att intet ägg kan bliva 
fruktbart utan hanlig säd. Men varför denna är så ound-
gänglig, på vilket sätt de båda könen kombineras och med 
hur mycket vartdera könet bidrager, är en fråga som ännu 
icke funnit sin lösning, fastän många ivrigt söka därefter.”

På Linnés tid började man förstå hur fortplant-
ning går till, men mycket var ännu oklart. Vad skulle 

unskap byggs successivt – prövas och omprö-
vas – och den ena pusselbiten läggs till den 
andra i det vetenskapliga kunskapsbygget. Så 
har mångas uppfattning om vetenskap hit-

tills varit, men kanske har den allmänna synen på ve-
tenskapens och forskningens möjligheter att förklara 
världen förändrats? Vetenskapliga dispyter är vanliga 
och det finns inte alltid självklara svar. Samtidigt blir 
det allt viktigare att utveckla kunskapssamhället och vi 
talar om ett livslångt lärande. Hur orienterar vi oss i den 
oöverskådliga mängd information som väller över oss? 

Tänk dig tillbaka till Carl von Linnés tid och för-
sök koppla bort vårt moderna samhälle med elektrici-
tet, kommunikationsmöjligheter både i form av fysiska 
transporter med bil, tåg och flyg och i form av virtuella 
möjligheter. Glöm däremot inte att behålla respekten 
för dåtidens vetenskapsmän, deras förmåga att tänka 
och dra slutsatser, deras engagemang och utvecklings-
optimism.

Vad visste man egentligen på Linnés tid? Innan mo-
lekylärbiologins kartläggning av mänskligt DNA, innan 
ekologin hade hunnit genomsyra det biologiska tänkan-
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man att jorden måste vara betydligt äldre. Även Linné 
reflekterade över fossil, som såg ut att höra hemma i ha-
vet, och bildningen av lagrade bergarter. Han tvivlade 
däremot aldrig på Gud som skapare av jorden och alla 
de levande organismerna. 

I nästa kapitel om läkaren Linné nämns Linnés dok-
torsavhandling om malaria. Här anger han många or-
saker till sjukdomen som han hört från olika håll men 
underkänner dem alla genom logisk bevisning. Själv 
hävdar han att sjukdomen måste ha något samband 
med våtmarker, vilket han bevisar genom egna iaktta-
gelser. Så långt stämmer det med vår kunskap idag. Det 
dröjde sedan ända till slutet av 1800-talet innan malaria-
parasiten upptäcktes och man förstod malariamyggans  
betydelse. Olika pusselbitar fogades på det sättet ihop 
till en hållbar förklaring.

Linné levde i en vetenskaplig brytningstid. I hans 
skrifter (bl.a. hans reseskildringar) möter man ofta ett 
modernt vetenskapligt resonemang där han prövar och 
underkänner folkliga vanföreställningar och skrock. I 
andra sammanhang presenterar han däremot t.ex. okri-
tiskt skrönor om märkliga människoliknande varelser 
som han hört berättas om av sjöfarare från exotiska län-
der. Han värderar och omprövar olika växters medicin-

ska egenskaper men ordinerar själv 
läkemedel som bereds av märkliga 
ingredienser enligt recept som förts 
vidare genom århundraden. 

Idag möter vi också frågeställ-
ningar om vetenskap och oveten-
skap. Tron på t.ex. olika läkande 
terapier som saknar vetenskaplig 
grund ökar och kunskap om natur-

vetenskapliga forskningsresultat har ibland svårt att nå 
ut och få genomslag. 

Ett vetenskapligt arbete börjar med iakttagelser som 
leder till funderingar om vilka slutsatser man kan dra 
utifrån dessa. Först därefter formuleras en idé, en hypo-
tes, som kan testas. Utifrån resultatet av testet kan slut-
satser dras om den ursprungliga idén håller eller måste 
omprövas. Gör som Linné träna iakttagelseförmåga och 
vetenskapligt tänkande genom att studera livet i dess 
olika beståndsdelar. 

Linné placerade människan tillsammans med aporna, vil-
ket var mycket radikalt för den tiden. I upplagan av Syste-
ma naturae från 1758 införde han beteckningen Mamma-
lia (däggdjur). Den första ordningen kallade han primater 
(herredjur). Till människorna räknade han även en annan 
art Homo troglodytes, som han själv aldrig lyckades få se 
och heller ingen annan efter honom!

Däggdjur

Människan
Apor
Lemurer
Fladdermöss

Orangutang
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Uppfattning om organismvärlden då och nu

organismernas DNA. Detta ger nya möjligheter att för-
stå utvecklingshistorien. 

Organismvärlden delas nu in i tre huvudgrupper: 
arkéer (Archaea), bakterier (Bacteria) och eukaryoter 
(Eukarya). Arkéerna och bakterierna består av encelliga 
organismer medan eukaryoterna kan bestå av både en-
celliga och flercelliga organismer. 

Arkéer och bakterier är mycket mångformiga, inte 
alltid vad gäller utseendet, men när det gäller kemiska 
reaktioner vid ämnesomsättningen visar de upp skillna-
der. Genetiska undersökningar visar att arkéerna skiljer 
sig avsevärt från både bakterier och eukaryoter. Bland 
arkéerna hittar man de mest extremt salt- och värmeäls-
kande organismerna på jorden. Både arkéer och bakte-
rier har viktiga roller i nedbrytning och kretslopp i natu-
ren, men en del bakterier kan också göra oss sjuka. Till 
bakterierna hör även cyanobakterier som kan genom-

arl von Linné delade in naturen i tre riken: 
växt-, djur- och stenriket. Vid klassificering-
en av organismvärlden använde Linné både 
konstgjorda system, som var enkla och prak-

På Linnés tid:

Idag:

Växtriket Djurriket Stenriket

Bacteria Archaea Eukarya

C
tiska att använda, och system som visade det verkliga 
släktskapet mellan organismerna, s.k. naturliga system.

Redan i slutet av 1600-talet konstruerades så bra 
mikroskop att t.o.m. enskilda bakterieceller kunde iakt-
tas, men på Linnés tid förstod man inte vad det var som 
syntes i mikroskopet. Linné själv använde sig inte sär-
skilt mycket av mikroskop. Mikroskopstudier fick dock 
efterhand stor betydelse för att öka kunskapen om celler 
och organismer. 

Den moderna DNA-tekniken har revolutionerat 
forskningen med att klassificera organismer. Nu först 
kan man ta reda på det verkliga släktskapet mellan olika 
arter genom att studera likheter och skillnader mellan 
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föra fotosyntes på samma sätt som de gröna växterna. 
Gemensamt för den tredje gruppen, eukaryoterna, 

är att alla organismer har en cellkärna, dvs. en avgrän-
sad del i cellen som innehåller DNA och är omgiven av 
ett membran. Bland eukaryoterna finns svampar, växter, 
djur, olika slags encelliga och flercelliga alger samt andra 
encelliga organismer.

Linné beskrev, klassificerade och namngav ett impo-
nerande antal organismer: ca 7 700 växter och 4 000 
djur. Hans ambition gällde från början alla levande or-
ganismer, men efterhand förstod han det omöjliga i ett 
sådant arbete. Linnés verk fortsätter idag genom ”Det 
svenska artprojektet”, där avsikten är att med början 
200� och under 20 års tid kartlägga och beskriva alla ca 
�0 000 flercelliga eukaryoter i Sverige och eventuellt en 
del av de encelliga. 

Även om Linnés klassificeringar i vissa fall omprövas 
idag, så var han i många avseenden en föregångare. Lin-
né var först med att placera valarna bland däggdjuren. 
I Systema naturae från 17�8 införde Linné beteckningen 
Mammalia (däggdjur) för djur vars ungar diade mjölk 
och han ändrade därför placeringen av valarna som tidi-
gare förts till fiskarna, se föregående faktatext. 

Linné placerade också människor, apor, lemurer och 
fladdermöss i samma grupp. Det var revolutionerande 
på Linnés tid att placera människan tillsammans med 
människoaporna. Först nu, när både människans och 
schimpansens DNA har kartlagts, vet vi hur rätt han 
hade beträffande släktskapet mellan oss och vår när-
maste släkting. Överensstämmelsen mellan människans 

Linné ritade sitt eget adelsvapen av delar som var väsent-
liga för hans vetenskapliga gärning. I mitten syns ett ägg. 
Linné ansåg att ägget var ursprunget till allt levande. De 
tre fälten symboliserar den indelning som Linné gjorde i 
sten-, växt- och djurriket. Adelsvapnet omges av Linnés 
egen växt linnéa (Linnea borealis).

och schimpansens DNA är i genomsnitt ca 99 % och i 
vissa avseenden är det endast en gradskillnad mellan de 
förmågor som människan har i jämförelse med schim-
pansens. Ett intressant forskningsområde är att under-
söka skillnaderna i DNA som gör att människan kunnat 
utveckla kultur, tekniskt kunnande och etablerat sig i 
alla tänkbara miljöer. 

Bacteria             Archaea              Eukarya

djur

slemsvampar

svampar

ögondjur

gröna växter och 
rödalger

brunalger m fl
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Linné som vetenskapsman

C

Linné döpte djur och växter efter såväl vän-
ner som fiender, ex. uppkallade Linné ett trist 
ogräs, Siegesbeckia, efter en av sina hårdaste kri-
tiker, Johann Siegesbeck. Släktet Rudbeckia, en 
ståtlig växt med vackra blommor som fortfarande 
odlas i många trädgårdar, uppkallade däremot 
Linné efter Olof Rudbeck d.y., professor i medicin 
i Uppsala som på olika sätt stödde Linné under 
hans första år i Uppsala. 

övergripande syftet att utveckla den svenska ekonomin 
genom att bättre utnyttja regionala resurser. Linnés en-
gagemang för att förbättra handelsbalansen genom att 
minska dyrbar import visas genom de uppdrag han gav 
sina lärjungar inför utlandsresorna.

Det som präglade hans vetenskapliga arbete är strä-
van efter att systematisera och ordna och han lade där-
med grunden för modern biologi. Linné kan sägas vara 
systematikens fader. Citatet ”Gud skapade och Linné 
ordnade” visar Linnés syn på sitt arbete. Den bestående 
vetenskapliga insatsen utgörs framför allt av det system 
för att namnge levande organismer som Linné konse-
kvent införde och som fortfarande används internatio-
nellt. Organismer namnges med ett tvådelat latinskt 
namn som först består av ett namn för en grupp organis-
mer (släktnamn) och därefter ett namn som definierar 
en viss art (artepitet). Före Linné var beskrivningarna av 
växterna i allmänhet långa och krångliga och det fanns 
inget enkelt system för att ordna växterna på ett syste-
matiskt sätt. 

Linné valde att utgå från växternas könsorgan och 
konstruerade ett system som gjorde det möjligt att på 
ett enkelt sätt placera in en okänd växt. Linnés sexu-
alsystem kunde användas för växter från hela världen. 
Linné ordnade blomväxterna i 23 klasser utifrån antalet 
och placeringen av ståndarna. Därefter utgick han i hu-
vudsak från antalet pistiller för att inom klasserna grup-
pera växterna i ordningar. En 24:e klass omfattade växter 
som saknar blommor, t.ex. mossor och ormbunksväxter. 
Linné var själv medveten om att det inte var ett natur-
ligt system som visade växternas verkliga släktskap, men 
systemet gjorde det möjligt att beskriva och ordna en 
mängd okända växter. 

Bland Linnés viktigare vetenskapliga verk kan näm-
nas Species plantarum (17�3) och Genera plantarum (�: e 
upplagan 17�4), som fortfarande är utgångspunkt för 
botanisk namnsättning. Systema naturae (vol. 1, 10:e 
upplagan 17�8) är på samma sätt utgångspunkt för dju-
rens namngivning. I en tidigare upplaga av Systema na-
turae från 173� publicerades också för första gången en 
beskrivning av sexualsystemet. 

arl von Linné är kanske Sveriges interna-
tionellt mest kände vetenskapsman. Under 
hans tid som professor i Uppsala (1741–
1778) utvecklades systematisk botanik till 

en vetenskap. Hans idéer spreds över världen genom de 
resande studenterna och genom den mycket omfattande 
korrespondens som han själv upprätthöll med kollegor 
i många länder. Dessutom besökte många utländska 
studenter och forskare Uppsala för att ta del av Linnés 
tankegångar och undervisning.

Linné var mycket mångsidig och intresserade sig 
för det mesta i naturen. Under sin första tid i Uppsala 
lärde Linné känna studenten Peter Artedi. De hade ett 
mycket nära samarbete, men insåg efterhand fördelarna 
med att dela upp organismvärlden mellan sig. Artedi tog 
hand om groddjuren, reptilerna och fiskarna och Linné 
åtog sig fåglarna, insekterna och växterna. Båda arbetade 
med mineralogi och däggdjur. Artedi dog ung men hans 
arbete med fiskarnas systematik har fått bestående värde. 
Diskussionerna tillsammans med Artedi hade sannolikt 
stor betydelse för hur Linné utarbetade principerna för 
att klassificera organismer. 

Linné kan sägas vara pionjär inom ekologin och 
hans tankar om gradvisa skillnader mellan särskilt de 
minsta organismerna leder fram mot evolutionära tan-
kegångar. Han hade ofta en nyttoaspekt på naturen och 
försummade t.ex. inte att berätta för sina studenter om 
växternas användningsområden. Han intresserade sig 
även för nationalekonomi. Resorna i Sverige hade det 
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Vilka karaktärer är bra att välja för att kunna klassificera växter? 

Till höger finns en bildserie med vitsippor där kronbladen varierar mellan 
sex, sju, åtta, nio och tio. Antalet kronblad är därför inte någon bra karak-
tär att utgå från vid klassificering av vitsippa.  Linné valde att klassificera 
växter med utgångspunkt i ståndarnas antal och placering – en metod som 
kunde tillämpas på växter från hela jorden. Organismer påverkas både av 
arv och miljö. En växt som växer på näringsfattig mark blir i allmänhet 
liten och spenslig, medan en växt från samma art som får riklig näring, 
blir kraftig med välutvecklade blad. Inte heller karaktärer som påverkas av 
miljön kan användas för klassificering.

Överst syns blåsippa som hör till samma klass (nr 13 Polyandria) som 
vitsippa. Blommorna har många ståndare (fler än 12), fästa tätt under 
pistillfästet. Där under syns midsommarblomster med 10 ståndare (klass 10 
Decandria) och underst vildtulpan med sex ståndare (klass 6 Hexandria). 
Till höger om varje blomma finns en tecknad bild av ståndare och pistiller 
som illustrerar den klass dit växten hör. Bilderna är ritade 1736 av Georg 
Dionys Ehret på uppdrag av Linné.
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Livets spiral  

Variationsmöjligheterna är i det närmaste oändliga 
när det gäller proteinernas byggnad. Proteinerna har 
många funktioner i kroppen, t.ex. styr enzymerna cel-
lernas reaktioner medan andra proteiner bildar krop-
pens vävnader.

DNA-materialet i en organism eller i en cell kall-
las genom. Alla celler i en organism utom könscellerna 
har samma DNA-innehåll. Genomen för mer än 3�0 
organismer har redan kartlagts och fler står på tur. Den 
översiktliga beskrivningen av människans hela genom 
publicerades 2001. Kunskapen om organismernas DNA-
sekvenser har stor betydelse för att bl.a. kunna ta reda 
på orsaken till sjukdomar och för att kunna fastställa 
släktskap och förstå evolutionen. 

Genom den nya vetenskapsgrenen bioinformatik 
kombineras biologi, datakunskap och matematik för 
att kunna hantera den enorma mängd av information 

om proteiner och DNA som publicerats på Internet. 
Materialet är fritt tillgängligt via databaser och kan 
hanteras med hjälp av gratisprogram på Internet. Via 
databaser kan man söka efter likartade aminosyra- eller 
nukleotidsekvenser från olika organismer. Med hjälp av 
ett dataprogram görs en jämförelse mellan sekvenserna, 
de placeras ovanför varandra på så sätt att aminosyror el-
ler nukleotider som stämmer överens placeras rakt ovan-
för varandra. Detta kallas alignment. På detta sätt kan 
även organismer som till det yttre är mycket olika varan-
dra jämföras. Detta ligger sedan till grund för stamträd 
som bygger på sekvensernas likheter och skillnader. 

Modern systematik bygger idag på studier 
av organismernas DNA. DNA-moleky-
lens spiralformade struktur innehåller 
information som ger möjlighet att förstå 

hur organismerna är släkt och hur evolutionen av orga-
nismvärlden har gått till. 

DNA-molekylen byggs upp av mindre molekyler, 
s.k. nukleotider. Varje nukleotid består av en socker-
grupp (deoxiribos), en fosfatgrupp och en av fyra möjli-
ga kvävebaser A, T, C och G (adenin, tymin, cytosin och 
guanin). DNA-molekylen är dubbelsträngad och varje 
sträng består av ett pärlband av nukleotider. Nukleoti-
derna i strängarna förbinds med tvärgående bindningar 
på så sätt att tymin kombineras med adenin och cytosin 
med guanin. 

En kombination av tre nukleotider längs DNA-
strängen utgör en enhet som kodar för en av 20 olika 
aminosyror. Koden i DNA-molekylen översätts först till 
en variant av nukleinsyra, RNA, som i sin tur översätts 
till en aminosyrasekvens. Sekvensen av aminosyror bil-
dar ett protein. Genom avläsning av koden 
i DNA-molekylen kan proteiner med 
en viss byggnad bildas.

DNA-molekyl. En 
stegpinne bildas av två 
kvävebaser: antingen 
binds tymin och adenin 
samman eller också cytosin 
och guanin.

Några korta aminosyrasekvenser från proteinet myoglobin 
hämtade från olika djurgrupper.

Människa	 SDGEWQLVLNVWGKVEADIPGHGQEVL
Schimpans	SDGEWQLVLNVWGKVEADIPGHGQEVL
Gorilla	 SDGEWQLVLNVWGKVEADISGHGQEVL
Gris		 SDGEWQLVLNVWGKVEADVAGHGQEVL
Tonfisk	 --ADFDAVLKCWGPVEADYTTMGGLVL
													::.	**.	**	****	.		*		**	

* Aminosyraresterna överensstämmer helt
Övriga färger visar att aminosyraresterna är mer eller
mindre olika.



Läkaren
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Malarian härjar i Sverige

n bekymrad mor sitter vid fotändan av en bred 
träsäng, betraktar tyst sin treåriga dotter som 
sover oroligt mellan slitna lakan. Det lilla barnet 
har hög feber. Kvinnan reser sig, stryker barnet mjukt 
över den svettiga pannan. Själv står du avvaktande i ett 
halvmörkt hörn av rummet, alldeles intill en vitputsad 
kakelugn. Vid din sida har du din numera bekante 1700-
talsguide, Carl von Linné. Fastän du vet att kvinnan inte 
kan se eller höra er båda kan du inte låta bli att viska när 
du vänder dig mot Linné. ”Har du någon uppfattning 
om varför flickan är sjuk?”, undrar du. ”Det är frossan, 
något som tyvärr är en vanlig sjukdom här i trakten”, 
svarar Linné.

Egentligen vet du inte vilken stad ni befinner er i. 
Men du inser att det måste vara antingen i Skåne, längs 
landets kuster eller kring Mälaren eller Vänern eftersom 
det var där som malaria, kallad frossan, härjade under 
1700-talet. Att döma av bostaden ni befinner er i drar 
du dock slutsatsen att ni inte kan ha landat i Skåne utan 
snarare någonstans i Mellansverige. Huset är byggt av 
timmer och brädor, fönstret i sovrummet är ganska stort 
och det är dessutom högt i tak därinne även om takbjäl-
karna stjäl ett visst utrymme. Om det vore en bostad i 
en skånsk stad skulle huset vara byggt i korsvirke och 
lera, väggarna försedda med små blyinfattade fönster 
och takhöjden lägre.

E
Läkaren Linné

Anders Celsius är upphovsman till den hundragradiga 
termometerskalan som han beskrev i en uppsats 1742. 
Termometer tillverkad för Linné i slutet av 1770-talet. 
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Du ser dig om i det lilla sovrummet. Den breda säng-
en står längst in, i det mörkaste hörnet. Sängen fungerar 
som sovplats för såväl föräldrarna som den lilla flickan. 
Bredvid står även en smalare säng, sovplatsen för famil-
jens två äldre barn. I motsatta delen av rummet, intill 
fönstret där ljuset är som bäst, står en väggfast bänk med 
ett träbord framför. I ett annat hörn väntar spinnrock-
en. På båda sidor om fönstret hänger träluckor som kan 
stängas för att dämpa draget från fönstret. Drag och kyla 
är två vanliga problem i bostäderna på 1700-talet. För 
att inte tala om vägglöss och annan ohyra. 

Värre är det med sjukdomarna. Det saknas både 
medicinsk kunskap och effektiva läkemedel. Nästan 
hälften av alla barn dör före tio års ålder på grund av 
infektionssjukdomar och undernäring. Allvarligast av 
sjukdomarna är sannolikt smittkopporna, som sprider 
sig i epidemier vart tredje till vart femte år. Det är främst 
små barn som drabbas. Resultatet är förödande; i vissa 
epidemier dör hälften av de smittade. Men de som över-
lever har utvecklat livslång immunitet mot viruset. Även 
malaria och tuberkulos är van-
liga infektionssjukdomar som 
skördar många offer.

Linné kastar en ny blick 
på flickan i sängen och berät-
tar för dig att han har skrivit 
en vetenskaplig avhandling om 
frossan. Det var genom den avhandlingen som han fick 
sin doktorstitel i medicin 173�. Vid sin lappländska resa 
tre år dessförinnan noterade han att frossan inte fanns i 
landets norra delar. Därför ville han gärna sticka hål på 
den samtida läkarkårens teorier om sjukdomen. Frossan 
ansågs uppkomma av bland annat dåligt tillagad eller rå 
föda, brist på motion, långvariga bekymmer eller avkyl-
ning av underlivet efter måltid. Linné höjer ögonbrynen 
och slår ut med armarna i en gest av spelad upprördhet. 
”Nog verkar väl de teorierna ologiska med tanke på att 
samma faktorer uppenbarligen inte har lett till frossa 
längre norrut i landet”, säger han och förklarar sedan 
att han istället sökte den rätta orsaken till sjukdomen 
genom att leta efter en gemensam nämnare för de drab-
bade områdena.

Hans efterforskningar resulterade i en teori om att 
frossan uppstod på grund av lerpartiklar i blodet. Den 
gemensamma nämnare som han fann var nämligen att 
malariadrabbade trakter ofta var sådana områden som 
hade lerrika jordar. Därmed utsattes invånarna för ler-
haltigt dricksvatten, menade han. Enligt Linnés teori 
fastnade lerpartiklarna i blodkärlen, och feberattackerna 

uppstod som en reaktion på kroppens behov av att ut-
söndra de främmande partiklarna. Längre fram i livet 
skulle Linné dock ändra uppfattning om frossans upp-
komst och luta åt teorin om att dålig luft låg bakom 
sjukdomen. Namnet malaria kommer från italienskans 
mal(a) aria, dålig luft.

Plötsligt lämnar kvinnan sovrummet, och Linné sig-
nalerar till dig att ni ska följa efter. Ni passerar genom 
hemmets finrum och kommer ut i det lilla köket. Mer 
utrymme än så består inte bostaden av. Du noterar att det 
inte luktar unket i hemmet, brädgolvet verkar nyskurat 
i samtliga rum, och endast en färsk blandning av matos 
och rök möter er i köket. Kalldraget från golvet är påtag-
ligt eftersom eldstaden suger åt sig luften. Kvinnan rör 
med en träslev i en kopparkastrull, men innan du hin-
ner titta närmare rycker Linné dig i ärmen och föreslår 
att ni ska gå ut på bakgården. Via en dörr direkt från 
köket stiger ni ut på den stenbelagda bakgården. Den 
fräna stadslukten gör sig genast påmind. Ett par lösdri-
vande hundar skäller utifrån gatan. Bakgården kantas på 

ena sidan av grannens hus och 
på andra sidan av de uthus som 
tillhör hantverkarfamiljen som 
ni nyss har besökt.

”Förresten, den där teorin 
som du hade om frossa och 
lerjordar var faktiskt inte så to-

kig ändå”, säger du lite eftertänksamt. Sedan berättar du 
att man numera, i ditt eget tidevarv, vet att sjukdomen 
orsakas av encelliga parasiter som sprids till människor 
via myggor. Även om man på 1700-talet alltså inte hade 
en aning om varken malariaparasiternas eller myggornas 
roll drog Linné i sin första avhandling ändå en slutsats 
som låg betydligt närmare sanningen än dåtidens öv-
riga teorier, nämligen genom att han tyckte sig se någon 
form av samband mellan lerhaltiga jordar och malaria-
förekomst. Lerhaltiga jordar kan ju faktiskt kopplas till 
sankare marker och stillastående vatten, vilket i sin tur 
kan kopplas till förekomst av myggor och därmed risk 
för malaria.

Linné lyssnar uppmärksamt. ”Intressant att höra, 
men det finns ju mycket myggor i Norrlands inland ock-
så, fast ändå ingen malaria. Hur går det ihop?”, undrar 
han genast. ”Bra fråga. Och jag har ett bra svar också!” 
utropar du glatt. Sedan förklarar du att det helt enkelt 
var för kallt i landets norra delar för den typ av malaria-
parasit som fanns i Sverige på Linnés tid. Malariapara-
siten, Plasmodium vivax, kräver en dygnstemperatur på 
minst 1� grader för att överleva och begränsades därför 

Malarian härjar i Sverige

”Inget är kärare än livet, intet 
angenämare än hälsan, intet mer 

olyckligt än sjukdom, intet fasligare 
eller förskräckligare än döden.”
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en orsak kan vara 1800-talets omfattande torrläggning 
av våtmarker. Stora områden dikades ut i jakten på ett 
effektivare jordbruk, och därmed minskade antalet ägg-
läggningsplatser för myggorna. ”Det sista fallet av in-
hemsk malaria i Sverige inträffade på 1930-talet”, berät-
tar du för Linné.

Ni stannar till vid brunnen mitt ute på gårdsplanen, 
och du tittar plötsligt lite fundersamt på Linné. ”Det 
slog mig en sak nu när jag ser brunnen. Var går folk 
egentligen på toaletten när man bor såhär trångt mitt 
inne i stan?”, undrar du. Linné pekar leende mot utedas-
set längst ner på bakgården. Sedan gör han en svepande 
rörelse mot raden av uthus och berättar hastigt hur de 
används. ”Där är tvättstugan. Där har du rullkammaren, 
man stryker tvätten där. Där inne tillverkar man svag-
dricka. Och där har du redskapsskjulet. Därefter ligger 
hönshuset och svinhuset, och längst ner mot kålgården 
ligger som sagt utedasset”, rabblar han i högt tempo och 
konstaterar vidare att avföringen används som gödnings-
medel åt grödorna i kålgården. ”Jag kan visa dig runt lite 
mer i lugn och ro vid ett annat tillfälle, men ärligt talat 
vill jag just nu faktiskt höra lite mer om er tids malaria-
forskning”, säger han med en angelägen ton.

Du kastar en hastig blick på klockan och föreslår ge-
nast ett möte med en ung forskarstudent som arbetar 
med möjligheten att ta fram ett nytt läkemedel mot ma-
laria. Linné är genast med på noterna, och innan någon 
av er hunnit blinka har ni trotsat naturlagarna och står 
nu plötsligt mitt i en nutida laboratoriekorridor på in-
stitutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet. 
Korridoren kantas av en lång rad dragskåp med diverse 
utrustning som kolvar, pipetter och provrör.

Forskarstudenten Kristina Orrling kommer gående 
mot er i korridoren. Hon utväxlar ett rejält handslag 
med Linné – ett möte mellan två helt olika tidevarv, ändå 
präglat av en gemensam nyfikenhet, av lusten att lära sig 
mer om hur malariasjukdomen kan tacklas. Orrling för-

geografiskt till de varmare delarna av Sverige. Dessutom 
är det faktiskt bara några få myggarter som överhuvud-
taget kan sprida malariaparasiter till människor. Du be-
rättar för Linné att det finns 47 olika arter av stickmyg-
gor i Sverige och att endast fem av dem kan fungera som 
värddjur för malariaparasiter. De fem arterna tillhör alla 
ett släkte som heter Anopheles. ”Två av dessa fem arter 
finns i Norrland, men de flesta myggor man stöter på 
där tillhör ett helt annat släkte”, säger du.

För ovanlighetens skull kliar Linné sig långsamt 
i pannan, som för att hjälpa tankarna på traven. ”De 
här fem arterna av så kallade malariamyggor finns alltså 
fortfarande kvar i Sverige på 2000-talet?”, frågar han. 
Du nickar och konstaterar att malariamyggor exempel-
vis kan påträffas i hälften av alla sydsvenska ladugårdar. 
”Men varför härjar då inte sjukdomen längre i de delar 
av landet där det är tillräckligt varmt för Plasmodium 
vivax?”, frågar Linné förvånat. ”Till att börja med kan vi 
tacka korna för att kontakten mellan parasit och män-
niska bröts”, säger du och förklarar att boskapen tog över 
människans roll som myggornas främsta näringskälla. 
Orsaken till detta var att man på 1800-talet byggde allt 
bättre bostäder för människor samtidigt som djuren fick 
egna utrymmen avskilda från boningshusen. Bostäderna 
blev ljusare, varmare, torrare och tätare. Djurstallarna 
var mörkare och fuktigare, det vill säga erbjöd en mer 
gynnsam miljö för myggorna. För myggorna spelade det 
ingen roll om de livnärde sig på att suga blod från kor 
istället för människor. För malariaparasiterna var den 
förändrade situationen dock ett stort bakslag. Malaria-
parasiter behöver nämligen tillgång till både människa 
och mygga för att överleva.

Andra orsaker till att malariaparasiterna inte över-
levde i Sverige var den efter hand allt bättre levnads-
standarden och hälsovården. Dessutom var den genom-
snittliga sommartemperaturen ovanligt låg mellan 1860 
och 1930, vilket var negativt för parasiterna. Ytterligare 

A B

A. Vanlig stickmygga (Culex) och B. malariamygga (Anopheles). Malariamyggor håller kroppen vinklad mot underlaget 
vilket inte vanliga stickmyggor gör. 
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och dessutom att molekylen inte kan orsaka oönskade 
biverkningar om det skulle bli aktuellt att använda sub-
stansen som läkemedel. Orrling berättar att det pågår 
forskning kring malarialäkemedel på många olika håll i 
världen. Även vaccin mot malaria är ett aktuellt forsk-
ningsområde. Behovet är stort, dels på grund av sjuk-
domens katastrofala följder i många utvecklingsländer, 
dels på grund av den växande motståndskraft som para-
siterna har byggt upp mot befintliga läkemedel.

Orrling konstaterar dock att det tyvärr finns väldigt 
lite pengar till malariaforskning om man jämför med 
exempelvis cancerforskning. ”Men så drabbar ju cancer 
också främst västvärlden till skillnad från malaria”, sä-
ger hon. Samtidigt betonar hon den positiva aspekten 
av det ämnesområde som hon arbetar med. ”Det finns 
trots allt hopp; det har ju gått att utrota malaria från 
Europa”, påpekar hon. Det syns på hennes minspel att 
hon upplever läkemedelskemi och malariaforskning inte 
bara som angelägen, utan dessutom som fascinerande 
och rolig. ”Ja, man knyter an till många ämnen inom 
naturvetenskapen”, säger hon. Linné ler igenkännande 
åt hennes entusiasm. ”Det gläder mig verkligen att det 
finns kunniga och kunskapstörstande unga människor i 
er tid”, viskar han nöjt i ditt öra. 

klarar att hon försöker bygga en molekyl som ska hindra 
malariaparasiterna från att förstöra de röda blodkrop-
parna hos människan. När malariaparasiter har överförts 
från mygga till människa sprids de i blodomloppet och 
invaderar röda blodkroppar där de hämtar sin näring. 
”Den molekyl som jag vill bygga ska blockera parasiter-
nas förmåga att få tag i näringen inne i blodkropparna. 
Man svälter alltså ut parasiterna”, säger Orrling.

Man kan beskriva hennes forskning som en extrem 
variant av konstruktionsarbete – på molekylnivå. Bygg-
materialet till den molekyl som hon arbetar med köper 
hon via specialiserade produktkataloger och databaser 
på Internet. Linné tittar intresserat när hon visar upp 
en tjock katalog innehållande mer än 2� 000 kemiska 
föreningar som man kan bygga molekyler av. Som vid 
all tillverkning av läkemedel ligger utmaningen både i 
att lyckas få fram aktiva molekyler som har effekt och 
att lyckas styra dessa molekyler till rätt plats i kroppen. 
”I det här fallet gäller det dessutom att lyckas styra in 
molekylerna i själva parasiten, inne i de röda blodkrop-
parna”, säger Orrling engagerat.

När hon har fått fram en molekyl som kan tänkas 
fungera skickar hon den till en forskargrupp i Florida. 
Där testar man om molekylen verkligen har rätt effekt 

Bilden ovan föreställer en malariamygga. Bilden till 
höger visar en del av enzymet plasmepsin (blågrön). 
Enzymet bildas av malariaparasiten och ger parasiten 
förmåga att bryta ner hemoglobin. När hemoglobinet 
bryts ner får parasiten tillgång till näring. 

Kristina Orrling arbetar med att bygga en molekyl som 
ska sätta sig fast på plasmepsinet och blockera enzymet. 
När enzymet blockeras dör parasiten av näringsbrist. 
I figuren visas molekylens struktur med en streckformel och 
var den fäster för att blockera enzymet.

DNA-sekvensen hos malariaparasiten (Plasmodium falciparum) och hos 
en malariamygga i Afrika (Anopheles gambiae) kartlades 2002. Malariaparasiten 
har 5 300 gener och malariamyggan 14 000 gener, medan människan beräknas ha ca 25 000 gener. 
DNA-analyser gör det lättare att förstå hur olika läkemedel mot malaria verkar och att utveckla nya effektiva läkemedel. 
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Medicinska förhållanden på 1700-talet

tet drabbade Sverige 1710 och i Stockholm dog under ett 
halvt år en tredjedel av stadens befolkning. 

Epidemier med smittkoppor återkom regelbundet 
och drabbade främst små barn, många vuxna hade re-
dan haft sjukdomen och var därför immuna. Sjukdo-
men kunde bekämpas under 1700-talet genom att aktivt 
smittämne togs från en sjuk person och överfördes till en 

frisk – en mycket riskabel 
metod för att åstadkomma 
immunitet. Mot slutet av 
1700-talet började man i 
stället överföra smittämne 

från kokoppor till 
människa, s.k. 

vaccination. 
Genom  om-

fattande
vaccina-

tionsprogram har nu smitt-
koppor helt utrotats.

En viktig lära inom lä-
kekonsten, som med ett 
ursprung i antiken bibe-
höll sin betydelse in på 
1800-talet, var humoralpa-
tologin. Sjukdomar i både 
kropp och själ ansågs bero 
på obalans mellan de fyra 
kroppsvätskorna: blod, gul 
galla, svart galla och slem. 

Blodet var viktigast eftersom det innehöll själva livskraf-
ten. Sjukdomar kunde botas genom att balansen mellan 
vätskorna återställdes genom diet och ändrad livsföring. 
Även åderlåtning, behandling med blodiglar, kräkmedel, 
laxerande medel och lavemang användes. En del av Lin-
nés behandlingsmetoder återspeglar detta synsätt. Natur-
ligtvis är kunskap om kroppens vätskebalans fortfarande 
viktig även om humoralpatologins teorier övergetts.

Linné ansåg att lukter och smaker hade stor betydelse 
för att bota sjukdomar. Hjärnans sjukdomar kunde bo-
tas med lukter, och sjukdomar i resten av kroppen med 

Hur tänkte människorna på 1700-talet när 
risken att drabbas av olika sjukdomar och 
att dö i unga år var så mycket större än 
idag? När det dessutom knappast fanns 

några läkare eller verksamma behandlingsmetoder. Med-
ellivslängden under andra halvan av 1700-talet var endast 
44 år, även om den stora andelen barn som dog räknades 
bort – ca 20 % av alla barn 
dog före ett års ålder. 

Störst risk var det att 
leva i städerna där dödlighe-
ten var betydligt högre än på 
landsbygden, säker-
ligen beroende på 
att infektionssjuk-
domar lättare sprids 
i tätbefolkade områden 
och även på dåliga hygie-
niska förhållanden med brist på rent 
vatten. De första sjukhusen inrätta-
des därför under 1700-talet i de större 
städerna.

På 1700-talet visste man 
inte att sjukdomar kan spri-
das med bakterier och virus, 
även om det vid den tiden 
fanns bra mikroskop där 
bakterier kunde studeras. 
Man ansåg i stället att sjuk-
domar spreds med dålig luft, 
en förklaring som gällde så väl malaria som exempelvis 
bakteriesjukdomen tuberkulos. Carl von Linné hävdade 
att smittsamma sjukdomar kan orsakas av mycket små 
insekter – ett steg på vägen mot att förstå att infektions-
sjukdomar beror på mikroorganismer. 

De sjukdomar som orsakar flest dödsfall i västvärl-
den i dag är hjärt-kärlsjukdomar och cancer, men på 
1700-talet var infektionssjukdomar den vanligaste döds-
orsaken. Sjukdomar som smittkoppor, scharlakansfeber, 
tuberkulos, fläcktyfus, dysenteri och malaria var vanliga. 
Även epidemier med pest förekom. Det sista pestutbrot-

     ”Koppning, rensning 
     och liknande bör tillgripas 
        endast när allt annat varit gagnlöst.”

Ur Diaeta naturalis 

Bilden föreställer verktyg 
för åderlåtning.
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Sverige med offentlig kontroll av kompetens, kvalitet, 
priser och säkerhet. Många medicinalväxter odlades av 
apoteken eller plockades vildväxande, men många in-
gredienser till mediciner importerades även. 

Linné insåg att det bästa var att undvika att bli sjuk. 
Han intresserade sig mycket för förebyggande hälsovård 
och en hälsosam livsstil, och han gav rekommendationer 
om kost och motion som i många fall överensstämmer 
med vad vi anser idag. I Dieta naturalis skriver han: 

smaker, teorier som han utvecklade i Clavis medicinae 
duplex, Medicinens dubbla nyckel.

Mediciner tillverkades fortfarande på 1700-talet ofta 
enligt traditionella recept som ibland bevarats ända se-
dan antiken. Ibland ingick märkliga ingredienser som 
t.ex. färsk kodynga och mald bärnsten, men basen för lä-
kemedelstillverkningen var framför allt olika slags medi-
cinalväxter. 1688 kom den första medicinalförordningen 
och mot slutet av 1600-talet fanns ett apoteksväsende i 

�. Människor har alltid använt växter från 
naturen för att lindra och bota sjukdomar. Använd 
en flora med medicinalväxter och sök i din närmiljö 
efter sådana växter. Fotografera eller gör ett herba-
rium genom att samla in växter, pressa i växtpress och 
montera på kraftigt papper. Ta reda på vilka effekter 
växterna traditionellt ansågs ha och undersök om nå-
gon av dessa växter fortfarande ingår i preparat som 
säljs på apotek eller i hälsokostaffär. 

6. Linné startade en praktik som läkare i Stock-
holm, efter det att han kommit tillbaka från den tre 
år långa resan till Holland, England och Frankrike.
Många av Linnés patienter var unga, rika män som 
drabbats av syfilis. Hur behandlade man syfilis förr 
och hur behandlas sjukdomen idag?

”All överdrift är skadlig. Brännvin är ett gift.
Rökning, tobakstuggning och snustagning är gift.

Gör intet ont mot din nästa.
Ät för att bevara kraften, inte för att proppa buken full.

Tag lätt motion upp emot en tredjedel av dagen.
Koppning, rensning och liknande bör tillgripas 

endast när allt annat varit gagnlöst.”
Ur Diaeta naturalis

1.   I den berättande texten används ord som 
Linné knappast kan ha känt till om han verkligen 

hade kommit på besök i vår egen tid. Notera sådana 
ord och diskutera med utgångspunkt i dessa veten-
skapens och teknikens utveckling.

2. När människor bor tätt tillsammans med 
husdjur finns det risk för att sjukdomar överförs från 
djur till människa. Ge exempel på några sådana sjuk-
domar. Under senare år har speciellt uppkomsten 
och spridningen av virussjukdomar diskuterats. Hur 
kan dessa sjukdomar bekämpas?

3. Bekämpning av sjukdomar i utvecklingslän-
der kan göras på flera fronter. Diskutera bety-
delsen av social utveckling, hälsovård och medicinsk 
forskning för att bekämpa sjukdomar som t.ex. ma-
laria och HIV. 

4. Ta reda på mer om mediciner som användes på 
1700-talet. Ge exempel på läkemedel som fortfarande 
används idag och som tillverkas av växter. 
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stora mängder av vilda växter som till exempel brakveds-
bark, ekbark, kamomillblommor, röllikablommor, vat-
tenklöverblad, blåbär, malört, skvattram, mjöldryga och 
träjonrot. 

Under andra världskriget var det svårt att importera 
medicinalväxter och därför uppmanades skolelever att 
samla in växter som apoteken sedan köpte in. Efter an-
dra världskriget utvecklades läkemedelsproduktionen 
snabbt och de aktiva substanserna kunde renframställas. 
Exempel på växter som används för framställning av lä-
kemedel är: opiumvallmo (morfin mot smärta), finger-
borgsblomma (hjärtmedicin), och idegran (cancer). 

När rena, aktiva substaner kunde fram-
ställas försvann medicinalväxterna från apo-
teken, men återkommer nu i form av olika 

naturläkemedel. Kunskapen om effekten av 
olika naturläkemedel och hur de samverkar med 
vanliga läkemedel ökar efterhand. T.ex. vet man 

idag att naturläkemedel med johannesört påverkar 
enzymer i kroppen så att andra läkemedel bryts 

ner snabbare. Hos kvinnor som tar både p-
piller och naturläkemedel med johannes-
ört bryts p-pillerhormonerna ner alltför 
snabbt och skyddet mot graviditeter 

minskar. Johannesört anses ha effekt 
vid lätta depressioner, oro och tillfäl-

Medicinalväxter 

V

Röd stormhatt. Godkänt natur-
läkemedel för lindring av symtom 
vid förkylning. 

äxter har använts som läkemedel så länge 
man känner till och är fortfarande nödvän-
diga för att tillverka läkemedel. Ca en tredje-
del av alla läkemedel i dag innehåller ämnen 

med ursprung i växtriket. 
I den första medicinalförordningen från 1688 ville 

man att medicinalväxter om möjligt skulle odlas inom 
landet. Carl von Linné intresserade sig mycket för medi-
cinalväxter och arbetade för att ersätta dyra importerade 
läkemedel med inhemskt producerade. Under 1700-
talet var odlingen av medicinalväxter i anslutning till 
apoteken omfattande. 1749 skrev Linné boken Materia 
medica, som innehåller en förteck-
ning och beskrivning över ett 
stort antal medicinalväxter – ett 
viktigt uppslagsverk för dåtidens 
läkare.

Svenska 
medicinalväxter 
var under 
lång tid viktiga 
i apotekens sorti-
ment. I början 
av 1900-talet 
insamlades 

Definition av naturläkemedel på Läkemedels-
verkets hemsida: ”Naturläkemedel är en under-
grupp av läkemedel där den eller de verksamma 
beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är 
alltför bearbetade och utgår från en växt- eller djur-
del, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. 
Naturläkemedel får endast utgöra produkter lämpli-
ga för egenvård i enlighet med väl beprövad inhemsk 
tradition eller tradition i länder som med avseende 
på läkemedelsanvändning står Sverige nära.” 
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Idegran. Läkemedel för behandling av äggstocks- och bröst-
cancer. 

Liljekonvalj. Innehåller ämnen med 
effekt vid hjärtsvikt. 

Äkta johannesört. Godkänt naturläkemedel vid lindrig oro 
och tillfälliga insomningsbesvär. 

Fingerborgsblomma. Läkemedel vid hjärtsvikt, 
hjärtflimmer och oregelbunden hjärtverksamhet. 
Fingerborgsblomma. Läkemedel vid hjärtsvikt, 
hjärtflimmer och oregelbunden hjärtverksamhet. 



�0      linnélektioner •  www.bioresurs.uu.se

”Svetten rinner, huvudet bultar och 
jag känner mig ynkligt svag.”

Mail från regnskogen 

med enkla redskap och samlar ätliga blad, rötter, nöt-
ter och liknande. Andra folkgrupper har dock inte alltid 
behandlat dem så väl, och de har av många tills ganska 
nyligen inte ens ansetts vara människor. De har därför 
inte haft samma tillgång till t.ex. skola och sjukvård som 
övriga befolkningen. Många gånger utnyttjas de som 
billig arbetskraft.

Här i regnskogen där det är fuktigt och varmt trivs 
myggen utmärkt – myggen som sprider malariapara-
siterna. Myggorna lägger gärna sina ägg i stillastående 

vatten, och sådana platser finns 
det gott om här eftersom det 
ständigt är fuktigt och ofta 
regnar. Myggorna är i farten 
främst i skymningen och under 

natten, då brukar jag försöka hålla mig inomhus eller 
ta på långärmad skjorta om jag går ut för att minska 
risken att bli biten. Varje vecka äter jag även en tablett 
Lariam för att minimera risken att få malaria. Många 
människor här har dock inte samma möjligheter; de har 
kanske inga kläder att ta på sig, och pygméernas hyddor 
har inga dörrar att stänga som hindrar myggen från att 
komma in. 

Många pygméer har aldrig gått i skolan och vet där-
för inte hur olika sjukdomar sprids och hur man kan 
skydda sig mot dem. Fortfarande tror många att sjukdo-
mar kommer av olika andekrafter och häxeri, att det är 
någon person som orsakar att någon annan blir sjuk. 

Ett bra skydd mot malaria är att sova under lakan 
och myggnät, men dels är det långt ifrån alla som har 
råd att köpa sådana, och alla har heller inte kunskap om 
att det är genom myggor som malaria sprids. Bristen på 
kunskap medför fler problem även om man tagit sig till 
sjukstugan och fått medicin. Dels kan det vara svårt att 
förstå hur medicin ska tas på rätt sätt om man varken 
kan läsa eller räkna, dels tar patienten ofta inte hela do-
sen medicin, utan slutar när han eller hon börjar känna 
sig bättre. Då dör inte alla malariaparasiter som finns i 
blodet, och även om man känner sig frisk är det bara 
tillfälligt. Dessutom kan myggor då överföra malaria-
parasiter till andra familjemedlemmar och grannar. Om 
man har kunskap om att myggen fortplantar sig i till 

L igger i min säng under myggnätet och kvider. 
Febertermometern visar 39,8. Svetten rinner, 
huvudet bultar och jag känner mig ynkligt svag. 
Har inte fått i mig så mycket mat eller vätska 

och det jag fått i mig har ganska snart kommit upp igen. 
Troligen är det malaria jag drabbats av. Helt säker kan 
jag dock inte vara, eftersom det inte finns möjlighet att 
göra något blodtest här i närheten. Men eftersom de 
symptom jag har kan betyda malaria, har jag just börjat 
ta en malariakur. Tre tabletter både morgon och kväll i 
sex dagar. Just nu känner jag mig 
väldigt ynklig, nästan så jag tvivlar 
på att jag orkar ta nästa andetag, 
men jag vet att medicinen brukar 
verka ganska snabbt så att jag blir 
piggare. Att drabbas av malaria är ju något man riskerar 
när man åker till tropikerna. Men roligt är det inte. 

Ändå vet jag att jag är lyckligt lottad som har en säng 
att ligga i med ett myggnät över, och tillgång till medi-
cin som snabbt gör mig frisk. Jag har dessutom män-
niskor som pysslar om mig, ger mig mat att äta och rent 
vatten att dricka. För många människor som bor här i 
området, är det alls ingen självklarhet. Malaria är här en 
mycket vanlig sjukdom, och det är inte ovanligt att den 
leder till döden. 

Ni kanske undrar var jag är någonstans... Jag befinner 
mig i sydvästra delen av Central-afrikanska republiken, 
utanför det lilla samhället Bayanga. Här är det tropisk 
regnskog, fantastiskt grönt och vackert överallt. Det an-
ses av forskare vara det artrikaste området i världen! Ja 
naturen är verkligen fantastisk, men människorna har 
det inte lätt. Landet är ett u-land och det påminns man 
ständigt om. I stort sett alla är fattiga, vägarna är dåliga, 
det råder politiska oroligheter från och till, det finns inga 
industrier, staten har inga pengar så de statsanställda har 
inte fått lön på flera år, det gör att till exempel skola och 
sjukvård inte fungerar så bra, osv.

De människor jag själv i första hand varit i kontakt 
med här är pygméerna, som anses vara den afrikanska 
regnskogens ursprungsbefolkning. De är ett kortväxt 
folk som lever av vad regnskogen har att erbjuda och 
deras hyddor är byggda av grenar och blad. De jagar 
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för att konstatera malaria. Om en patient kommer med 
symptom som feber, diarré, huvudvärk och liknande, 
ger man därför ofta för säkerhets skull både malariakur, 
maskkur och penicillinkur. Malariakuren man ger är 
klorokin. Problemet är bara att malariastammen här är 
resistent mot klorokin, alltså dör inte parasiterna helt 
av behandlingen, utan finns kvar i blodet och gör att 
malarian kommer tillbaka efter ett tag. Om patienten är 
väldigt svag och kräks mycket, ger man medicinen via 
dropp direkt in i blodet. Medicinen kostar inte många 
kronor, men ändå har många inte råd med behandling-
en. När kvinnor är gravida är det större risk att drabbas 
av malaria. Eftersom malarian kan orsaka missfall eller 
allvarliga skador på barnet, uppmanas de att äta malaria-
profylax under hela graviditeten.

Det är mycket svårt att ge en siffra på hur många 
som drabbas av malaria här i trakten. Men det är väldigt 
vanligt, så mycket kan jag säga.  

Ellen Carlsson arbetade som lärare för svenska barn i Bayanga, Centralafrikanska republi-
ken 2005-2006.

exempel stillastående vatten, dammar, hålor och gamla 
burkar/kannor, kan man försöka undvika att sådana 
ställen finns runt huset. Kunskap är alltså verkligen en 
förutsättning för att minska malariaspridningen! 

Symptomen när man drabbas av malaria kan skilja 
sig en hel del från person till person, men höga febertop-
par är väldigt vanligt. Även värk i kroppen, man känner 
sig yr och matt, blir illamående och får diarré. Barnen är 
särskilt hårt drabbade. Eftersom många här är fattiga är 
många barn undernärda. De har därför inte så stor mot-
ståndskraft utan blir snabbt väldigt svaga när de drabbas 
av malaria. Malarian attackerar och bryter ner de röda 
blodkropparna och det leder till blodbrist. Eftersom 
det är de röda blodkropparna som transporterar syret i 
kroppen, blir man blek och matt av syrebrist. Hos små 
barn kan blodbrist och blekhet börja redan efter en dag 
eller två. Om de inte får medicin snabbt är det stor risk 
att de dör. 

Sjukstugan här i Bayanga saknar både elektricitet 
och mikroskop, därför kan man inte göra något blodtest 
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N celler (gameter). En han- och en honcell smälter sam-
man till en cell. Först halveras kromosomtalet i denna 
cell (meios). Därefter sker ett stort antal delningar (mi-
toser) då färdiga parasiter bildas, som sedan tränger in i 
myggans spottkörtlar. Därifrån injiceras de när myggan 
sticker en människa. 

De som drabbas av upprepade infektioner kan få en 
viss immunitet och malariaanfallen blir svagare efter-
hand. Därför drabbas barn värst eftersom de inte har 
hunnit få någon immunitet. Bland djuren är det endast 
människoapor som kan infekteras med samma malaria-
parasiter som människan. Parasiter kan bara utvecklas 
om temperaturen är 16–33 ºC.

I de områden där malaria är vanlig förekommer en 
ärftlig sjukdom som kallas sickle-cell anemi. Anlaget 
ger deformerade blodkroppar som gör att parasiten inte 
trivs i blodkropparna. De som har sjukdomsanlaget i 
dubbel uppsättning kan bli allvarligt sjuka, medan per-
soner som får anlaget i enkel uppsättning har ett visst 
skydd mot malaria. 

Mikroskopfotografiet visar röda blodkroppar (ljusgrå färg) 
där några av blodkropparna innehåller malariaparasiter 
(mörka fläckar). 

Myggbett

Gametocyterna bildar 
han- och honceller. 
Befruktning sker i 
myggans tarm.

Invasion av 
lever

Invasion av 
erytrocyter

Gametocyter

Malariaparasitens livscykel

är en mygga av släktet Anopheles, som är in-
fekterad med mikroskopiskt små, encelliga 
malariaparasiter (protozoer av släktet Plas-
modium), sticker en människa kommer para-

siterna in i blodkärlssystemet. Via blodet transporteras 
de till levern och tränger in i levercellerna. Där förökar 
de sig under en till två veckor. Parasiterna sprids se-
dan ut i blodomloppet igen och tränger in i de röda 
blodkropparna där de mognar och förökar sig under 
två dygn. Därefter sprängs blodkropparna. Parasiterna 
invaderar genast nya blodkroppar och nya 48-timmars 
cykler inleds. Febertopparna uppstår när blodkropparna 
sprängs, och det är därför som sjukdomen yttrar sig i 
regelbundet återkommande feber med ett par dagars 
mellanrum, varannandagsfrossa. Det finns andra arter 
av malariaparasiter som har en livscykel på 72 timmar 
och man talar då om vartredjedagsfrossa. En speciellt 
farlig art av malariaparasit kan göra så att de fina blod-
kärlen i hjärnan blockeras. 

Parasiterna får sin näring genom att bryta ner he-
moglobinet i blodkropparna. Hemoglobin är det ämne 
som transporterar syre till kroppens alla delar. Nedbryt-
ningen av hemoglobinet sker genom att parasiten ut-
söndrar ett särskilt ämne, ett enzym, som heter plasmep-
sin. Kristina Orrling, som presenterades i den inledande 
berättelsen, arbetar med att bygga en molekyl som ska 
sätta sig fast på parasitens enzym och blockera nedbryt-
ningen av hemoglobin, vilket får till följd att parasiten 
dör av näringsbrist. 

En del av parasiterna som finns i blodet övergår till 
en könlig fas (gametocyter). Dessa kan tas upp av en 
oinfekterad mygga när den sticker en infekterad person 
och omvandlas då i myggans tarm till han- och hon-
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Läkemedel mot malaria

atomer och samma sorts atomer men olika rymdstruk-
tur. De båda molekylerna har också olika medicinska 
effekter: kinin skadar malariaparasiter medan kinidins 
effekt på parasiten är liten. Kinidin har däremot effekt 
på hjärtsjukdomar. 

Artemisinin

Hur kan läkemedel döda malariaparasiter utan att skada 
människans celler? Både parasiter och människor har ju 
samma typ av celler, s.k. eukaryota celler. Förklaringen 
är att kinin verkar på en mekanism som finns hos para-
siten men saknas i människans celler. Ett läkemedel som 
nyligen börjat användas är artemisinin. Artemisinin är 
giftigt för malariaparasiter i mycket lägre dos jämfört 
med däggdjursceller. 

Artemisia annua innehåller artemisinin som är den 
aktiva substansen i en gammal kinesisk medicin. Väx-
tens betydelse för malariabekämpning har återupptäckts 
och Artemisia annua odlas nu i Kina. WHO rekommen-
derar alla länder som har problem med malariaresistens, 
eller den form av malaria som ger hjärnskador, att an-
vända kombinationspreparat där artemisinin ingår. 

Men artemisinin tillverkas inte i tillräcklig omfatt-
ning och är alltför dyrt för många att använda. Metoder 
för att producera ett förstadium till artemisinin med 
hjälp av genmodifierad jäst har därför utvecklats. Jästen 
producerar artemisinin i högre halt än växten, men me-
toden behöver utvecklas ytterligare innan den är kom-
mersiellt användbar. 

Syntetiska läkemedel

Även syntetiska läkemedel håller på att utvecklas med 
specifika verkningsmekanismer, som till exempel påver-
kar parasitens möjlighet att få näring eller dess förmåga 
att oskadliggöra det giftiga järn som bildas då hemoglo-
binet bryts ner. 

Vaccin

Flera olika verkningsmekanismer för vacciner prövas för 
att bl.a. utveckla vaccin för små barn och för gravida 
kvinnor, men ännu finns inget vaccin som ger ett till-
räckligt bra skydd.  

C

Vilka fördelar och nackdelar har 
vaccinering jämfört med medicinering när 
det gäller t.ex. malaria? 

arl von Linné nämner flera olika växter 
som han anser ha effekt vid malaria. Främst 
bland dessa anser han kinaträdet vara. In-
kaindianerna i Sydamerika använde barken 

från detta träd vid feberanfall och från 1600-talet impor-
terades kinabark till Europa från Sydamerika. Linné gav 
kinaträdet namnet Cichona officinalis, vilket finns med 
i skriften Species plantarum, tryckt 17�3. Officinalis be-
tyder ”använd som läkemedel”. Medicin från kinabark 
var fram till mitten av 19�0-talet det enda läkemedlet 
mot malaria. 

I början av 1800-talet lärde man sig att renframställa 
de verksamma beståndsdelarna från kinabarken och man 
kunde sedan tillverka läkemedel med en konstant dos. 
Först 1967 visste man den exakta kemiska formeln för 
kinin, en malariamedicin som framställs från kinabark. 

För att förstå hur kinin verkar behöver man känna 
till malariaparasitens livscykel och hur parasiten på-
verkar kroppen. Parasiten bryter ner hemoglobinet i 
de röda blodkropparna för att frigöra aminosyror som 
den använder som näring. Hemoglobinmolekylen be-
står av fyra kedjor av aminosyror. Varje kedja innehåller 
en hemgrupp, en specifik grupp som innehåller en järn-
atom. Vid nedbrytning av hemoglobinet bildas en form 
av järn som är giftig för parasiten, men som normalt 
oskadliggörs av parasiten genom att två hemmolekyler 
binds samman till en ofarlig grupp. Denna reaktion för-
hindras av kinin. Parasiten kan bli resistent mot kinin 
genom att det bildas en pump som transporterar ut lä-
kemedel från parasiten. 

Kinin kan ge svåra biverkningar, skador på hjärtat 
och centrala nervsystemet (tinnitus). En likartad mole-
kyl, klorokin, som har färre bieffekter, utvecklades där-
för och ersatte kinin på 19�0-talet. Detta läkemedel har 
haft stor betydelse för malariabekämpning, men tyvärr 
har parasiten utvecklat resistens även mot detta. 

Det är viktigt att en molekyl som ska användas som 
läkemedel har rätt strukturform. Molekylerna kinin 
och kinidin finns båda i kinabark. De har samma antal 
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Malaria – ett dödligt hot mot världens fattiga

Medicinskt bistånd

En av de hjälporganisationer som ger medicinsk hjälp är 
Läkare Utan Gränser. För närvarande driver organisatio-
nen malariaprogram i cirka 40 länder och behandlar varje 
år omkring 1,8 miljoner malariapatienter. Malaria är den 
vanligaste sjukdomen som teamen behandlar och i alla 
projekten används ACT för att bota sjukdomen.

Läkare Utan Gränser anser att de största problemen 
i kampen mot malaria inte är tekniska, medicinska eller 
vetenskapliga och menar att det går att producera och 
distribuera tillräckligt mycket ACT så att människor i 
behov av behandling kan få tillgång till den. Men för att 
detta ska ske krävs politisk vilja och handling. Ansvaret 
för att bota malaria kan inte ligga hos en fattig familj, 
utan hos regeringar och det internationella samfundet 
som kan och måste tillsätta resurser nog för att behandla 
alla barn och vuxna som lider av denna sjukdom. 

V

Myggnät är viktigt för att 
förebygga malaria.

Klorokinin har effekt mot malaria.

Resistens mot klorokinin.

arje år insjuknar omkring �00 miljoner män-
niskor i malaria. Sjukdomen finns i över 100 
länder och är ett verkligt hot för 40 % av 
världens befolkning. Av dem som drabbas 

av malaria dör 1–2 miljoner varje år, de flesta barn, i 
Afrika söder om Sahara. 

Här i Sverige har malaria reducerats till något som 
vi kan ta tabletter mot när vi reser på semester till exo-
tiska platser i världen. Verkligheten är annorlunda för 
miljontals vuxna och barn i Afrika. För dem är malaria 
ett dagligt, dödligt hot. 90 % av uppskattningsvis �00 
miljoner malariafall årligen inträffar i Afrika. Malaria är 
den främsta dödsorsaken för barn under fem år i Afrika 
– den dödar ett barn var trettionde sekund. Och de som 
överlever riskerar att få hjärnskador. 

Malaria går att bota

Det finns läkemedel för att behandla malaria, men äldre 
läkemedel har i stort sätt blivit verkningslösa eftersom 
parasiterna har blivit resistenta.

Under de senaste åren har det utvecklats ett nytt läke-
medel, artemisinin, som är bevisat effektivt. Behandling 
med ACT (artemisinin-baserad kombinationsterapi) tar 
bara tre dagar.

De två största hindren för att alla ska få tillgång till 
artemisinin är att det råder brist på läkemedlet och att 
de länder som är hårdast drabbade av malaria inte har 
råd att behandla befolkningen gratis. Kostnaden för be-
handlingen kan överstiga en månadslön i många av värl-
dens utvecklingsländer. 



Resorna i Sverige
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Svenska äventyr
Resenären Linné

arl von Linné lutar sig ut över räcket och följer 
bil efter bil som försvinner in under hans fötter. 
Ni står mitt uppe på en viadukt som välver sig över en 
tättrafikerad motorväg. ”Det finns onekligen lite snab-
bare transportmedel att tillgå i ert tidevarv!” ropar han 
för att överrösta oljudet av två lastbilar som precis dund-
rar förbi. Sedan börjar han berätta om hur det var att 
resa i Sverige på 1700-talet. Han gjorde själv ett fler-
tal strapatsrika upptäcktsresor till olika landskap. ”Jag 
minns så väl den vackra förmiddag då jag klockan 11 red 
ut ur Uppsala för att påbörja min lappländska resa, min 
första landskapsresa. Jag var uppfylld av förväntan och 
upptäckarglädje”, säger han.

Med sig på hästryggen hade han då en läderväska 
som han noggrant hade packat med en skjorta, två par 
halvarmar, två nattkappor, en mössa, en kam, bläck-
horn, pennhus, lupp, kikare, florhuva som skulle skydda 
mot myggen, vetenskaplig litteratur, protokollet att föra 
reseanteckningar i samt en bunt papper att lägga insam-
lade växter i. Mellan låret och sadeln hade han place-
rat en liten handbössa. Själv var han klädd i piskperuk, 
rock, läderbyxor och stövelkängor. I fickan hade han sin 
plånbok med respasset och ett rekommendationsbrev. 
Dessutom hade han tagit med sig en mindre värja samt 

en åttakantig käpp, vilken skulle hjälpa honom att 
hålla reda på dagarna, alltså en sorts almanacka. 
Så såg packningen ut inför den fem månader 
långa resan. Det skulle visa sig bli ett stundtals 

farofyllt äventyr för den 2�-årige Linné.
Du tittar nyfiket på Linné. ”Respass?” frågar du. ”Ja, 

det måste man ha för att kunna styrka sin identitet och 

C
Stövlar tillverkade efter 
1700-talsmodell.
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visa att man reser i ärligt syfte”, svarar Linné. Respass 
utfärdades av landshövdingar, men även av präster. Ett 
viktigt syfte med kravet på respass var att stoppa lösdri-
veriet. Passet var man tvungen att visa upp exempelvis 
då man passerade stadstullar, åkte färja eller anlände till 
en gästgivaregård. Linné lyfter motvilligt blicken från 
bilarna som oavbrutet tycks uppslukas av viaduktens be-
tonggap nedanför. Han tittar hastigt på dig och konsta-
terar att de svenska vägarna på 1700-talet ofta var i dåligt 
skick. Vid regnväder blev de ibland ofarbara. Stensatta 
vägar fanns endast i städer och vid deras infarter samt 
i större byar. Vissa vägar och broar var sönderkörda av 
krigsmaktens tunga kanoner.

När Linné var ute på sin lappländska resa var väg-
nätet många gånger helt obefintligt. Norrlands inland 
var i princip en enda stor 
vildmark som krävde ömsom 
båt och ömsom pigga fötter. 
Han tvingades klafsa genom 
stiglösa myrmarker, utstå 
hunger och fisk full av mask, 
kyla och trötthet. ”Det fanns 
tillfällen då jag verkligen 
ångrade att jag hade gett mig ut på den resan”, säger han 
med blicken åter fascinerat fäst på den förbipasserande 
motorvägstrafiken nedanför.

Själv står du lutad med ryggen mot räcket och fun-
derar på hur du hade upplevt en sådan upptäcktsresa. 
”Det måste ha känts betydligt tryggare att resa längs all-
farvägarna, väl?” undrar du. Linné nickar och förklarar 
att det fanns ett system av gästgivaregårdar längs de all-
männa vägarna i landet. Gästgivaregårdarna erbjöd inte 
bara mat och övernattning utan där kunde man även 
byta sin trötta häst mot en utvilad. Det gick även att 
beställa vagn för den som reste mer bekvämt. ”Bekvämt 
är ju ett diskutabelt begrepp”, säger Linné. Han förkla-
rar att den så kallade bekvämligheten bör ses i ljuset av 
vägarnas kvalitet i kombination med de ofjädrade vag-
narna som hade trähjul beslagna med järn. Själv gjorde 
Linné sin sista landskapsresa, den till Skåne, med häst 
och vagn.

Gästgivaregårdarna låg utspridda med i genomsnitt 
cirka två mils avstånd. Dåtida länskartor visar tydligt 
avstånden mellan de olika inrättningarna. Men sådana 
kartor fanns inte tillgängliga för allmänhet och resenärer 
förrän i mitten av 1700-talet då den militärstrategiska 
sekretessen kring kartorna minskade. Resenärerna fick 
fram tills dess hålla till godo med de avståndsangivelser 
som stod att läsa på milstenar längs vägen.

Plötsligt lämnar Linné sin framåtlutade position 
över viaduktens räcke, svänger runt och börjar rota i sin 
medhavda väska. Han plockar strax upp en gulnad liten 
skrift och viftar ivrigt med den. ”Titta här!”, säger han. 
”En mycket nyttig bok.” Du läser den sirliga texten på 
titelbladet: Wägwisare til och ifrån alla städer och namn-
kunnige orter, uti Swea och Göta Riken, samt StorFursten-
dömet Finland. Skriften trycktes första gången 1743 och 
utgjorde sin tids första och enda svenska reseguidebok. 
Du bläddrar försiktigt och ser att boken innehåller upp-
gifter om avstånden mellan olika svenska orter. Avstån-
den anges i dåtida mil, såväl hela som halva och fjärde-
dels mil. En mil på 1700-talet motsvarar 10 688 meter 
med dagens mått mätt. I bokens marginaler finns tryck-
ta noteringar om de olika orterna med information om 

gästgiverier, färjor, sevärdhe-
ter. Längst bak i boken finns 
även en karta över vägarna i 
landet. Vägvisaren kom ut i 
flera upplagor och användes 
flitigt av statstjänstemän på 
resande fot.

Linné lägger tillbaka rese-
guideboken i väskan och börjar berätta om syftet med 
sina landskapsresor. Under 1700-talet präglades samhäl-
let av ett starkt nyttotänkande, och vetenskapen stod i 
statens tjänst. Forskningen skulle bidra med ekonomisk 
utveckling av landet. Tanken hos den dåtida riksdagen 
var bland annat att man skulle kunna minska import-
beroendet och stärka landets ekonomi genom att bättre 
utnyttja den inhemska förekomsten av exempelvis medici-
nal- och färgväxter, flinta och gips. ”Mitt uppdrag under 
landskapsresorna var därför att undersöka landets natur-
tillgångar och näringsliv”, säger Linné.

Uppdraget som statens utsände färgades dock sam-
tidigt av hans innersta kall som vetenskapsman. Därför 
kan man i hans anteckningar från exempelvis den skån-
ska resan hitta observationer om alltifrån mullvadstän-
der till havsnivåförändringar blandat med noteringarna 
om naturtillgångar och affärsmöjligheter. Tack vare Lin-
nés breda nyfikenhet och skarpa iakttagelseförmåga har 
hans resedagböcker även skänkt eftervärlden en ovär-
derlig inblick i vanliga människors vardagsslit och lev-
nadsförhållanden. ”Dina texter har verkligen en säregen 
förmåga att fånga detaljer och att spänna över både stort 
och smått”, säger du med ett stänk av beundran i rösten. 
Linné viftar avvärjande med den ena handen. ”Förmå-
gan att iaktta, beskriva och dra slutsatser är för mig lika 
självklar som nödvändig”, svarar han. 

Jag har fallit ned för berg en halv fjär-
dingsväg i ett fall och slapp ändå [undan] 
med livet. Jag har varit i hål, där vattnet 
tinat under snön och man måst mig med 

tåg [rep] uppdraga.
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Plötsligt inser du att trafikbullret från motorvägen 
egentligen är väldigt påträngande och tröttande fastän 
det inte tycks ha stört dig påtagligt förut under ert sam-
tal. ”Om du har sett dig mätt på bilarna kan vi kan-
ske promenera en bit bort från motorvägen”, föreslår 
du sedan. Linné nickar och konstaterar att 2000-talet 
kan ha sina baksidor också. Medan ni promenerar längs 
cykelbanan diskuterar ni värdet av olika naturtillgångar. 
Du berättar att begreppet naturtillgångar har fått en ny, 
spännande dimension i modern tid. ”Visste du exem-
pelvis att Falu koppargruva är en stor turistattraktion 
idag, dessutom utnämnd till världsarv av UNESCO?” 
frågar du. Linné tittar förvånat på dig. Själv minns han 
sitt besök i koppargruvan under landskapsresan till Da-
larna 1734. Han glömmer aldrig gruvarbetarnas slit i den 
livsfarliga arbetsmiljön. 

Du förklarar att naturtillgångar inte längre enbart 
har ett värde som industriella råvaror utan även ett värde 
vad gäller att skänka människor upplevelser. Rekreation, 
friluftsliv och turism är begrepp som har fått allt större 
betydelse. Människor söker efter upplevelser som ger 
näring åt själen, allt från stilla avkoppling till utmanan-
de äventyr, berättar du. ”Förresten, du kanske vill träffa 
en nutida upptäcktsresande som drivs av just viljan att 
förmedla upplevelser från naturen?”, frågar du. ”Det är 
en person med ett mycket stort naturintresse”, tillägger 
du. Linné höjer på ögonbrynen. ”En nutida upptäckts-
resande? Har ni sådana fastän er värld framstår som så 
utforskad?” undrar han.

Du ler lite hemlighetsfullt och föreslår att ni ska slå 
er ner i dikeskanten. Sedan plockar du fram din bärbara 
dator med tillhörande webbkamera. Uppkopplingen 
till Internet ordnar du snabbt, och naturfotografen och 
filmaren Mattias Klum uppenbarar sig på datorns bild-
skärm. Klum vinkar glatt, vilket får Linné att göra sam-
ma sak i reflexmässig förvåning. Själv förklarar du snabbt 
för Linné att Mattias Klum är känd för sina unika bilder 
på djur och växter från en rad expeditioner i exotiska 
naturmiljöer; han har bland annat gjort flera uppdrag 
för den ansedda tidskriften National Geographic. Klum 
är van vid att bli kallad för en nutida upptäcktsresande.

”Man ska komma ihåg att det finns många olika sätt 
att upptäcktsresa”, säger Klum via datorskärmen. ”Resa 
kan man göra både i stort och smått”. Klum konstaterar 
att han trots sina innehållsrika utlandsexpeditioner fak-
tiskt upplever en lika stor upptäckarglädje och fascina-
tion av att besöka den lilla ekskogen där hemma bakom 
bostadshuset i Mälardalen. Att exempelvis betrakta de 

späda och oändligt vackra blåsipporna som sticker upp 
mellan fjolårets torra eklöv är en stor upplevelse och 
samtidigt en påminnelse om livets årliga rytm, menar 
han. Linné nickar förtjust när han hör Klum berätta.

”För mig handlar upptäckarglädje om möten; varje 
gång man lyfter ett löv, varje gång man håvar i en sjö”, 
fortsätter Klum. ”Och så handlar det om att njuta”, till-
lägger han. Klum konstaterar att glädjen i att upptäcka 
bottnar i människors nyfikenhet, en egenskap som alla 
barn har men som vuxna ofta tappar bort. Hans mål med 
fotograferandet och filmandet är därför att väcka nyfiken-
heten till liv hos människor, att få publiken att förundras 
över allt spännande som finns i olika naturmiljöer. I för-
längningen är hans syfte att inspirera människor till att 
värna om naturen och att bry sig om en mer hållbar ut-
veckling i samhället. För att människor ska vilja engagera 
sig måste de först bli känslomässigt berörda. 

Klum talar gärna om just behovet av en hållbar ut-
veckling. Han tycker det är viktigt att varje enskild män-
niska inser värdet av att hitta sin egen roll i detta arbete. 
”Men man måste väcka intresse med hjälp av glädje och 
lekfullhet, det gäller både barn och vuxna”, säger han och 
förklarar att han vill utgå ifrån möjligheterna, inte pro-
blemen. Allvaret ska finnas med, men man måste inspi-
rera människor till att känna att de faktiskt kan vara med 
och både uppleva och påverka. Att utgå från upplevelser 
är ett bra pedagogiskt grepp, anser han och påpekar att 
alla människor faktiskt kan göra sina egna upptäcktsresor 
och expeditioner. ”Det behöver inte vara märkvärdigare 
än att gå ut med picknickkorgen”, säger han. ”Dessutom 
kan man ju betrakta kunskapsinhämtning och lärande 
som en upptäcktsresa i sig”, tillägger han.

Sedan lutar sig Klum framåt så att hans ansikte fyller 
ut hela datorskärmen. Han ler stort och säger: ”Mås-
te sticka nu, men vill gärna passa på att säga att ni är 
briljant, herr Linné. Och en sak till, glöm inte bort att 
världen fortfarande är full av upptäckter!”. Ett hastigt 
avsked, ett par musklick på datorskärmen, sedan packar 
du ner datorn i din väska. Därefter lägger du dig raklång 
i gräset och blickar upp mot de lekfulla molntussarna 
ovanför. Linné är inte sen att följa ditt exempel. Efter ett 
par minuters eftertänksam tystnad konstaterar ni nöjt 
att hela livet egentligen kan betraktas som en enda upp-
täcktsresa. ”Det finns en upptäcktsresande i varje män-
niska”, säger du. ”Mmm, och det finns verkligen alltid 
mer att utforska”, svarar Linné. Sedan ägnar ni er åt en 
stunds himmelskt figurskapande bland molntussarna. 
Med tillhörande gissningslek. 
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Varför reser Linné?

”Här kan man se, hur mycket är hemma i landet obekant och 
långt mer ännu; se hur var provins har sin förmån; se hur hon kan 
raffineras; se vad otrolig nytta Sverige äga skulle, om alla dess 
provinser således blevo genomresta; se hur den ena provinsen står 
att hjälpa den andras bruk.”
Citat ur inledningen till Dalaresan. Bilden, som Linné själv ritat, föreställer en same som bär en båt  (ur Lappländska resan).

för Linnés fortsatta karriär. Nästa resa, till Dalarna, var 
ett uppdrag från landshövdingen i länet att genomföra 
en resa på liknande sätt som Lapplandsresan med syftet 
att inventera och beskriva naturtillgångarna i länet. De 
övriga resorna till Öland-Gotland, Västergötland och 
Skåne genomfördes på uppdrag av Riksdagen. 

De fem resorna beskrivs i följande korta texter som 
fokuserar på ett centralt tema för varje resa: samernas liv 
(Lapplandsresan), Linnés tredje rike, mineralriket, med 
Falu koppargruva som exempel (Dalaresan), den speciella 
naturtyp som finns på kalkberggrund (Ölands- och Got-
landsresan), textilindustri och färgningsmetoder (Västgö-
taresan) och slutligen jordbruket (Skåneresan).  

Carl von Linné reste betydligt mer i Sverige än 
utomlands. Den enda utlandsresan påbörja-
des 173� och målet var att avlägga medicine 
doktorsexamen i Holland, en examen som 

man vid den tiden inte kunde få i Sverige. Denna exa-
men ansågs betydelsefull för Linnés möjlighet att för-
sörja sig. Han skulle därmed få lov att gifta sig med Sara 
Elisabeth Morea, som han hade lärt känna och älska un-
der ett besök i Falun julen 1734. Linné återvände först 
1738 till Sverige efter att ha besökt även England och 
Frankrike. Resan innebar att Linné kunde knyta värde-
fulla kontakter med inflytelserika vetenskapsmän och 
andra viktiga personer i Holland, England och Frank-
rike – kontakter som han i många fall bibehöll när han 
återvänt till Sverige. Någon ytterligare utlandsresa blev 
det inte för Linné. Däremot gjorde han sammanlagt 
fem omfattande resor till olika regioner i Sverige.

Linné ansåg att vetenskapen kunde bidra till att för-
bättra landets ekonomi efter de förödande krigen på 
1600-talet och början av 1700-talet. Landskapsresorna 
var därför viktiga för att inventera naturtillgångar och 
användbara tekniker i olika delar av landet för att där-
med kunna sprida kunskap och goda idéer. Linné ville att 
Sverige skulle odla och tillverka så mycket som möjligt 
inom landet. Detta gällde t.ex. odling av tebuskar, vissa 
medicinalväxter samt mullbärsträd för silkesmaskodling. 
Linné noterade allt han såg, smått som stort, med ett 
levande, berättande språk som ger oss en ögonblicksbild 
från naturen och människornas liv på 1700-talet. 

Linnés första landskapsresa gick till Lappland och 
gjordes på eget initiativ med syfte att utforska en i många 
avseenden okänd del av landet. Resan bekostades av 
Kungliga vetenskapssociteten. Resan fick stor betydelse 

Ur reseskildringarna...
Linné riskerade att slå ihjäl sig när han på 
sin lappländska resa klättrade uppför Skuleberget 
i Ångermanland, den 20 maj 1732. Läs hans egen 
berättelse om händelsen i resedagboken Lapp-
ländska resan.

Linné råkade ut för uppretade bönder den 
7 juni 1741 på Öland. Bönderna trodde att Linné 
med sällskap var spioner. Läs om händelsen i rese-
dagboken Öländska resan.

Linné höll på att förlora hela sin reskassa 
under resan i Skåne, fredagen den 7 juni 1749. Or-
saken var att han ville visa att det var vidskepelse 
att tro på slagruta. Läs om händelsen i resedagbo-
ken Skånska resan.
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Lappländska resan 1732

D som dragdjur för transporter av olika slag, mjölken kun-
de drickas eller användas för osttillverkning, renskinn 
behövdes för att bädda med i kåtan och för att tillverka 
skor och kläder, senorna blev till tråd att sy med, ben 
användes för hantverksprodukter, kött, inälvor och blod 
bereddes till mat. Linné intresserade sig mycket för ren-
skötseln och beskriver hur lasso användes för att fånga 
renarna. Han beskriver hur mjölkningen gick till, iakt-
tog att renarna var märkta i öronen och att renskötarna 
hade olika namn på djuren beroende på åldern. 

Linné beskriver också hur det såg ut inne i kåtorna. 
Där låg renskinn utbredda för att sitta och ligga på, och 
i mitten fanns en öppen eldstad omgiven av stenar. Lin-
né tyckte att samerna levde ett gott liv på sommaren: 
”Aldrig såg jag något folk hava så goda dagar som lappar-
na.” De hade friskt vatten och gott om mat. Från renen 
fick de kött och mjölk, bär och växter som ängssyra och 
kvanne ingick i mathållningen, röding och sik fångades 
i fjällsjöarna och åts färsk eller rökt. 

”Allt omkring mig lågo snöiga berg, jag gick 
på snön såsom om starkaste vintern. Alla 
de rara örter jag förr sett och fägnat mig av, 
gåvos här såsom uti miniatyr: ja dessutom så 
många, att jag själv fasade, och tyckte mig få 
mer än jag bestyra kunde.”

Kvikkjokk (Vallavari) 6 juli 1732

en 12 maj 1732 begav sig Carl von Linné 
iväg på sin första vetenskapliga expedition, 
den fem månader långa resan till Lappland. 
Linné reste norrut längs kusten och gjor-

de tre längre avstickare inåt landet. Som längst norrut 
nådde han orten Vittangi (några mil öster om Kiruna). 
Återresan gick via den finska kusten och avslutades med 
båtfärd tillbaka till Sverige. 

I början av juli nådde han fjälltrakterna. Han fascine-
rades av fjällen, av samerna som då kallades lappar, och 
av fjällvärldens växter och djur. Han berättar om fjäll-
lämmel, fjällräv och fjällripa och beskriver hur de stora 
rovdjuren varg, björn och järv ställde till bekymmer för 
befolkningen: vargen dödade renar, medan björn och 
järv gick in i förrådshus och stal mat. 

Framför allt beskriver han hur samerna levde och 
hur betydelsefulla renarna var för dem. Renen var basen 
för samernas liv och en förutsättning för att de skulle 
kunna livnära sig i det hårda klimatet. Renen användes 
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Frågan om samernas ursprung engagerar nu forskare 
av olika slag. Arkeologer, genetiker och språkforskare bi-
drar med kunskap om hur invandringen till den nord-
ligaste delen av Sverige kan ha gått till. De tänkbara in-
vandringsvägarna, efter det att inlandsisen försvann från 
Skandinavien, var från norr och öster via Sibirien och 
Finland och från väster längs den tidigt isfria norska väst-
kusten. Trots ett hårt klimat fanns det tillräckliga resur-
ser för att de första människorna skulle kunna livnära sig 
som jägare, fiskare och samlare. Den hittills äldsta kända 
boplatsen är 9 800 år gammal och finns nära Arjeplog. 

Hur olika befolkningsgrupper har förflyttat sig kan 
kartläggas genom att spridningen av karakteristiska 
arvsanlag studeras. Man använder sig dels av DNA från 
mitokondrier, cellernas kraftverk, och dels av DNA 
från Y-kromosomen. Nedärvningen på kvinnosidan 
kan studeras med mitokondrie-DNA, eftersom mito-
kondrierna finns med i äggcellen, medan det däremot 
inte brukar medfölja några mitokondrier med spermien 
vid befruktningen. DNA från Y-kromosomen visar hur 
arvsanlagen förts vidare på den manliga sidan. 

Idag lever ca 60 000 samer i Norge, Sverige, Finland 
och på Kolahalvön. Både DNA-studier och arkeologiska 
fynd stöder hypotesen att förfäderna till dagens samer 
har invandrat från både väster och öster, medan däre-
mot de samiska språken, som är närmast besläktade med 
finska, karelska och estniska visar på influens österifrån. 
En orsak till att samebefolkningen skiljer sig tydligt ge-
netiskt kan vara att endast ett mindre antal individer 
överlevt svåra tidsperioder (s.k. flaskhalsar). Ett begrän-
sat urval av arvsanlag har därför förts vidare till kom-
mande generationer. 

Susanna Valkeapää, vars familj arbetar med renskötsel, 
berättar om vilka förhållanden som råder idag:
”Ca 2 �00 samer bedriver idag renskötsel i Sverige, en 
näring som har överlevt trots att betesarealen minskat 
beroende på skogsavverkning, markberedning och vat-
tenkraftsutbyggnad. I den traditionella renskötseln flyt-
tade man tillsammans med renarna, skidor användes un-
der vintern och på sommaren gick man till fots. Arbetet 
har nu moderniserats så att renarna drivs med snöskoter, 
terränggående fyrhjuling och helikopter.” 

Linné hade med sig en lappdräkt från sin lappländska resa. 
Denna dräkt var han mycket förtjust i och använde den 
bl.a. när han friade till sin blivande hustru Sara Elisabeth 
(Lisa) Moraea. Dräkten gjorde också succé när Linné vis-
tades i Holland. 
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Dalaresan 1734

och byggnadsstilar, men den handlar också om natu-
ren med de växter, djur och mineraler som gruppen såg 
längs vägen. 

Dalaresan avslutas med en beskrivning av Falu gruva, 
som Linné kallar ”Sveriges största under”, samtidigt som 
han beskriver gruvan som ett helvete för gruvarbetarna. 

Kopparmalm har brutits i Falu gruva i sannolikt mer 
än 1000 år. Gruvan var under 1600-talet västra Europas 
största koppargruva. Malmen har hög svavelhalt och 
innehåller förutom koppar även andra metaller som 
guld, silver, zink och bly. Gruvschakten har ett maxi-
malt djup av 600 meter och gångarna under jord har 
haft en sammanlagd längd på åtta mil. 1600-talet var 
den mest betydelsefulla perioden i gruvans historia då 
den var mycket viktig för Sveriges ekonomi och en för-
utsättning för Sveriges krigföring i Europa och landets 
ställning som stormakt. Kopparen användes för till-
verkning av bl.a. kanoner, mynt och takplåt. Gruvans 
betydelse började minska redan under 1700-talet, men 
gruvbrytningen slutade helt först på 1990-talet. 

I dag kan vi stiga in i en bekväm hiss och snabbt låta 
oss sänkas ner till de gamla gruvgångarna (orterna) och 
väl där nere försöka förstå arbetarnas villkor på Linnés 
tid. Hur de klättrade ner på hissnande långa stegar eller 
hissades ner balanserande på en tunna, ner i de mörka 
schakten som endast var upplysta av facklor. Där nere, 

C

Stora Stöten vid Falu gruva bildades genom ett ras 1687. 

Överallt i Sverige ser vi spåren av gruvbrytningen genom 
den röda färgen som många boningshus och ladugårdar är 
målade med. Falu rödfärg tillverkas av kopparfattig malm, 
som fortfarande ligger kvar i stora högar vid gruvan. Fär-
gen började tillverkas i industriell skala redan 1764 och det 
beräknas att det finns tillräckligt med kopparmalm för till-
verkning av Falu rödfärg i ytterligare ca 70 år. Falu rödfärg 
är en slamfärg; färgpigmentet, som främst består av jär-
noxid, blandas med vatten, vetemjöl och linolja. 

arl von Linné är nog mest känd för sin kun-
skap om växter, men han intresserade sig även 
mycket för mineraler och bergarter. Stenriket 
var ett av tre riken som Linné delade in natu-

ren i – de övriga var växt- och djurriket. Linné startade 
redan 1733 i Uppsala en privatkurs i proberkonsten (som 
handlar om att analysera bergarter och mineraler) och 
han skrev även en liten lärobok i ämnet. Samma år blev 
han inbjuden av en studiekamrat, Claes Sohlberg, att 
fira jul i Falun, på Linnés tid Sveriges fjärde största stad 
efter Stockholm, Karlskrona och Göteborg. Solbergs far 
var gruvinspektör vid Falu gruva och Linné fick tillfälle 
att fördjupa sig ytterligare i studiet av stenriket. 

Under sommaren 1734 gjorde Linné en vetenskaplig 
expedition genom Dalarna tillsammans med sju andra 
unga män med uppdrag från landshövdingen i Dalarna 
att inventera och beskriva landskapet. Expeditionen var 
synnerligen välorganiserad med olika ansvarsområden 
för var och en av deltagarna. Reseberättelsen ger en god 
uppfattning om hur det var att leva i Dalarna på 1700-
talet och innehåller beskrivningar av maträtter, klädsel 
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på flera hundra meters djup arbetade de sedan med 
handkraft för att bryta den värdefulla kopparmalmen, 
nakna till midjan på grund av värmen och med en ”ul-
len lapp” över munnen för att undvika att andas in allt-
för mycket av den ohälsosamma röken. Malmen bröts 
genom tillmakning, vilket innebar att man på kvällen 
tände stora eldar intill bergväggarna. Eldarna fick brin-
na över natten och när berget sedan svalnade bildades 
sprickor och bitar av malmen kunde slås loss. Kvinnor, 
samt pojkar yngre än 14 år, fick inte arbeta i gruvan. 
Medellivslängden för gruvarbetarna var ca �0 år och de 
många gruvarbetaränkorna fick endast en mindre pen-
sion från gruvbolaget, men kunde t.ex. få försörjning 
genom att sälja öl och brännvin. 

Gruvan, Falu stad och trakten omkring utnämndes 
till världsarv 2001 med motiveringen att ”Det historiska 
industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun 
utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och 
metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-ta-
lets slut, men har genom många århundraden haft ett 
starkt inflytande på teknisk, social och politisk utveck-
ling i Sverige och Europa.” 

Elever från skolor i Dalarna kan besöka gruvan och 
för en dag uppleva hur det var att arbeta vid gruvan. 
Erik Arrhén är världsarvspedagog vid Falu museum:

Vad vill du att eleverna som kommer 
på besök ska få uppleva?

”Visst är det spännande att 
läsa men att själv uppleva 
är något helt annat. Med 
släggan i hand får våra 
elever en känsla för hur 
arbete förr och nu skiljer 
sig åt. Eleverna får känna 
på olika moment i en ar-
betsdag, t.ex. att tillmaka 
och bryta malm, binda 
bloss och bära malm. De 
får även sysselsätta sig 

med olika tekniska och matematiska problem som man 
kunde stöta på vid gruvdriften.”

Varför är det viktigt att elever får en 
förståelse för sin egen historia? 

”Det kan vara lättare att förstå händelser på andra platser 
om man kan knyta dem till skeenden i den egna histori-
en. I vår hembygd finns ju dessutom så många konkreta 
bevis från vår historia. Gamla hus, vägar, ruiner, gravar 
etc. kan användas för att illustrera historien.”  

”Hur snart var icke här att gå fel ett 
steg, ned i de underliggande oändliga hål, 
hur snart kunde icke en liten sten nedfalla 
på ditt huvud, hur snart kunde icke en 
svimning komma över en, då man gunga-
de på de sviktsande stegar, som 2 à 3 voro 
fästade i varandra.”

Falun den 17 augusti 1734
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Öländska resan 1741

”Ölands strand hade vi knappt rört, 
förrän vi märkte, att detta land var 
helt annorledes än de andra Sveriges 
provinser; satte oss därför i sinnet, att 
desto nogare uppteckna allt vad på 
denna ö föreföll.” 
...”här funnos de allra sällsammaste 
växter, som förut i Sverige varit 
ohörda” ...
Färjestaden den 1 juli 1741

Kalmarsund

Sommaren 1741 reste Carl von Linné till Öland 
och Gotland med uppdrag från regeringen att 
inventera och rapportera om färgväxter, fyndig-
heter av porslinslera, medicinalväxter och allt av 

värde beträffade sten-, växt- och djurriket. Här mötte 
han en mycket annorlunda miljö och växtlighet som fas-
cinerade honom. 

Även idag ser naturen på södra Öland i huvudsak ut 
som på Linnés tid. Den ca 14 mil långa och som mest ca 1,� 
mil breda ön präglas i den södra delen av Alvaret, en mil-
jö där jordlagret är så tunt att kalkstenen ofta går i dagen. 
Alvaret ligger platt, kargt med en speciell flora, som har 
både sydliga, östliga och nordliga inslag samt innehåller 
några växtarter som i hela världen bara finns här. Floran 
är anpassad till kalkberggrunden och till ett klimat med 
stekande sol och torka på sommaren och snö och isande 
kalla vindar på vintern. På våren och försommaren växer 
här rikligt med olika slags orkidéer. Under vår och höst 
rastar en mängd fåglar på Ölands södra udde, på väg till 
och från de nordligaste delarna av Europa. Många fåglar 
ringmärks varje år och återfynden berättar om fåglarnas 

långväga resor till bl.a. Afrika och Indien.
Linné studerade kalkstensberggrunden noga 

och fann fossil (petrifikationer) av olika slags 
djur. ”Då flisorna skildes från varandra, 

lågo darter eller Ölands spikar så tätt 
som agnar i grovt bröd, att Gud al-

lenast vet, varest så många rara skal 
tagits. En petrifikation nog sällsynt på 

andra ställen, fast här allmän, liknade en 
valvulam Echini, ofta så stor som flata han-

den, såg eljest ut som en halvmåne med 2 paral-
lella fåror och åtskil-
liga tvära strimmor.” 
Linné förstod att dessa 
lämningar kom från 
vattenorganismer och 
han sökte längs strän-
derna efter levande 
djur med samma typ 
av skal som Ölandsspi-
karna, men fann inga. 
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Vad var det Linné iakttog? Ölandsspikarna och fossilet 
med två parallella fåror, vad kunde det vara och varför 
fann han inga levande djur av samma slag?

Linnés mest aktiva tid inföll ca 100 år innan Char-
les Darwin 18�9 publicerade ”On the Origin of Species” 
(Om arternas uppkomst), men redan Linné hade tan-
kar om släktskapet mellan olika organismer och skriver 
17�9 i avhandlingen “Om tvåkönad alstring” att det 
kanske inte är så stor skillnad mellan växterna och dju-
ren: ”När vi genom naturens sammanhängande kedja 
av levande varelser från de största djuren komma ända 
ned till insekter och maskar och därifrån småningom 
till växtriket, kunna gränserna knappast urskiljas. Na-
turen går nämligen fram stegvis men aldrig språngvis.” 

Han ansåg också att jordytan kunde förändras och 
att där det nu var fast land kunde det tidigare ha varit 
hav, en uppfattning som han grundade på iakttagelser 
av fossil av havslevande organismer som nu återfinns på 
fast land. Han ansåg dock att alla arter hade skapats av 
Gud och att de endast kunde genomgå mindre föränd-
ringar. Under 1700-talet växte kunskapen om jordens 
geologiska historia och även så småningom förståelsen 
för att de levande organismerna utvecklats till nya for-
mer genom ett naturligt urval av de bäst anpassade. 

Södra Ölands odlingslandskap har ett gammalt och 
välbevarat kulturlandskap och en unik natur och skrevs 
därför in på världsarvslistan år 2000. På Uppsala univer-
sitets Ekologiska forskningsstation, som är belägen på 
södra Öland, arbetar en del av forskarna med undersök-
ningar av Alvarets växter och djur och det ekologiska 
sammanhang de befinner sig i, men också med att in-
tressera bl.a. barn och ungdomar för Alvarets fascine-
rande natur. Frågan går till Eje Rosén, en av forskarna 
och guiderna på Ekologiska forskningsstationen: 

Öländska resan 1741 Varför är det viktigt att barn och 
ungdomar får upptäcka och uppleva naturen? 
”Det finns idag en tendens att vi tror oss känna till allt i 
vår omvärld – att det bara är att gå till datorn för att få 
svar på alla frågor. Men så enkel är nu inte verkligheten! 
Vi lever i en värld som ständigt förändras genom utsläpp, 
nya brukningsmetoder inom skogs- och jordbruk, klimat-
variationer etc. Växters och djurs överlevnad hotas. 

Vi kan också konstatera att allt fler människor bor i 
stora tätorter och har relativt liten naturlig kontakt med 
de oftast avlägsna naturområdena och odlingsmarkerna. 
En viss osäkerhet och ibland rädsla har visat sig när barn 
och ungdom kommer ut i dessa marker… ’med många 
äckliga kryp, farliga ormar – och fy en spindel!’

Barn måste få upptäcka, uppleva, känna och lära sig 
förstå naturen, dess organismer och ekologiska eller kul-
turella samband, samt få njuta av dess skönhet och lock-
as av märkliga ting i Linnés anda! Öland är en mycket 
bra plats för detta med alla intressanta skogs-, strand- 
och alvarmiljöer och välbevarade kulturminnen. 

I barnen finns framtiden – våra blivande lärare, fors-
kare, naturvårdare, politiker m.m. De är garantin för 
bevarandet av vår biologiska mångfald – men också för 
vår hälsa och överlevnad. Barnen måste få vara med och 
känna delaktighet. Vi äldre måste ge dem chansen!” 

”Alvarens art och egenskaper fick man nu se, 
som är mesta delen av hela öland, bestående 
av en horisontell höjd, som är helt torr, bar 
och skarper, ty hon är endast av röd kalk-
sten med en fingers eller alldeles ingen jord 
betäckt.” 

Rälla 2 juli 1741
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”Vau färgar gult och köpes ifrån Frankrike 
buntetals; var bunt kostar 1 Dal. S:mt och 
består av 10 till 12 marker. Han köpes också 
utifrån, fast han länge växt vilt kring Lund i 

Skåne och tål ganska väl vårt klimat”
5 juli Borås

Västgötaresan 1746

sorteras, rensas från smuts och skräp, kammas och spin-
nas till tunna trådar. Sedan ska garnet färgas och tyget 
vävas, pressas och ruggas. 

Till färgerierna i Borås och Alingsås importerades en 
mängd färgämnen, men Linné ansåg att man borde odla 
färgväxter i större utsträckning i Sverige i stället för att 
köpa dyrt från utlandet. Utanför Alingsås odlades några 
av de färgväxter som behövdes: krapp (Rubia tinctorum) 
gav röd färg, färgreseda (la vau, Luteola, Reseda luteola) 
gul färg och vejde (Isatis tinctoria) blå färg. Andra färg-
ämnen köptes in som till exempel koschinell, en sorts 
lus som gav röd färg. Metallsalter som t.ex. tenn- och 
järnsalter användes som påverkade färgen och gav fler 
nyanser. Dessutom behövdes kemikalier som till exem-
pel alun (kaliumaluminiumsulfat) och vinsten (kalium-
vätetartrat) för att färgen skulle binda bättre till garnet. 

I Linnés uppdrag under resorna i Sverige ingick att 
inventera färgväxter och färgningsmetoder. Många olika 
växter ger gulaktiga färger och Linné nämner ängsskära, 
björklöv och bark från apel och al. Stenlav ger brun färg 
och mjölonris tillsammans med järnvitriol (järnsulfat) 
ger svart färg. Linné beskriver också hur tuschlav sam-
lades in från klippor på västkusten. Laven torkades och 
maldes därefter sönder varefter man hällde på urin och 
lät det stå i 4–� veckor. En mycket stark rödviolett färg 

bildades som på Linnés 
tid såldes över hela landet 
till färgning av garn. 

Under en kursdag 
på Gunnebo slott utan-
för Göteborg får lärare 
pröva på att färga garn 
som på Linnés tid. Slot-

tet byggdes på 1700-talet och man arbetar nu medvetet 
med att utforma byggnader och trädgårdsanläggningar 
runt slottet i 1700-tals stil. För att knyta an till Linnés 
uppdrag att inventera färgväxter och färgningsmetoder 
odlas färgväxter som t.ex. gullris, safflor, och vejde. Un-
der kursdagen får lärare pröva olika växter och varianter 
på färgningsmetoder. Det blir en dag med engagerade 
deltagare som alla får med sig prover på garner, färgade 
med naturliga färger i vackra nyanser, att inspireras av 
inför projekt tillsammans med de egna eleverna. 

Carl von Linné reste sommaren 1746 till Väs-
tergötland och besökte först västgötabergen 
Kinnekulle, Billingen och Mösseberg med 
närbelägna orter, därefter fortsatte han sö-

derut till Borås och vidare till Alingsås och Göteborg. 
Resan gick sedan norrut genom Bohuslän. Återresan till 
Uppsala gick genom Dalsland och Värmland. 

Det blev en regnig sommar och han beskriver må-
lande ett oväder som drog fram över västgötaslätten: 
”Vädret blev på slätten häftigare, en stark motvind satte 
så an, att snart sagt ögonen ville blåsa ut skallen, hästen 
raglade ock nästan ut ur vägen. Vi blevo ock genom-
blötta av slagregnets häftiga skurar.” 

Linné nådde så småningom först Borås och sedan 
Alingsås, två städer som på 1700-talet var inriktade på 
textilhantverk. I Linnés reseberättelse kan man läsa att 
kvinnorna i Borås spann, vävde och stickade mer än på 
andra håll i landet. Svensk textil- och modeindustri är 
fortfarande viktiga i Västsverige och Textilhögskolan, 
som är en del av Högskolan i Borås, erbjuder utbild-
ningar inom design och textilteknologi. 

Linné tyckte att unga män, som tänkte göra studie-
resor till andra länder, först borde se Falun och Alingsås. 
I Falun fanns den ekonomiskt viktiga Falu koppargruva 
och Alingsås hade på 1700-talet en mycket livaktig tex-
tilindustri, med moderna 
maskiner och möjlighet att 
lära sig de senaste meto-
derna för textiltillverkning 
av skickliga arbetare från 
Holland och Frankrike. 

Textilindustrin i Alings-
ås startades av Jonas Alströ-
mer vars tre söner alla studerade för Linné i Uppsala. 
Sonen Claes Alströmer gjorde resor till bl.a. Spanien för 
att samla och beskriva växter. Jonas Alströmer och Linné 
var bland de fem herrar som grundade Kungliga veten-
skapsakademien där Linné blev den förste ordföranden. 

I Linnés reseskildring beskrivs hur ull, bomull, ka-
melgarn, hampa, kohår, lin, bäverhår och silke användes 
vid verkstäderna i Alingsås för att tillverka tyger, band 
och strumpor av olika slag. Enbart för att bereda ull och 
tillverka ylletyg krävs många olika moment: ullen ska 
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Obetat ullgarn färgat med stenlav. 

Alunbetat ullgarn färgat med gullris, efterbehandlat 
med pottaska.

Alunbetat ullgarn färgat med björkblad, efterbehand-
ling med järvitriol.

Obetat ullgarn färgat med tuschlav som behandlats med  
ammoniak i två veckor.
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Skånska resan 1749

stora boet, byggt av ris. I anteckningarna från den 6:e 
juni beskriver Linné hur en av storkarna stod på vakt 
vid boet med de nykläckta storkungarna, medan grå-
sparvarna, som också hade byggt bo i det stora risboet, 
tjattrade.  …”dem storken ädelmodigt låtsade sig icke 
se, emellertid underhöllo de en ständig musik för ho-
nom och hans ungar.” 

Slättbygderna i dagens Skåne är täckta av vidsträckta 
åkermarker där huvudsakligen säd eller vallväxter odlas. 
Våtmarkerna har dikats ut, naturliga bäckar och krokiga 
handgrävda öppna diken har ersatts med täckdiken, 
ledningar som ligger nedgrävda i åkermarken, och raka 
djupa diken där vattnet snabbt forsar fram. Näringen 
som urlakas från åkermarken transporteras snabbt bort 
och hamnar så småningom i grunda havsvikar med 
övergödning och algtillväxt som följd. 

Det sista storkparet häckade i Skåne 19�4. Storkarna 
lever av framför allt grodor som fångas i våtmarker, och 
allt eftersom våtmarkerna dikades ut minskade storkar-
nas möjlighet att hitta mat. Vid Vombs ängar, öster om 
Lund, försöker man återskapa våtmarker som tidigare 
har dikats ut. Ån, som rinner genom ängarna, har åter-
igen fått ett slingrande lopp och angränsande marker 
översvämmas på våren av vatten. Näringen i vattnet tas 
upp av växtligheten och mindre näring förs därför bort 
med vattnet. 

När arealen våtmarker ökar blir det också bättre för-
utsättningar för att storken ska kunna komma tillbaka. 
Sedan 1979 har storkar fötts upp i hägn och nu finns ca 
30 häckande storkpar på olika platser i Skåne. 

Det är svårt att föreställa sig hur jordbrukslandskapet 

”Gårdarna ligga i stora byar, där bäckarna skilja landet, vilka märkas på långt håll genom 
träden, som blivit planterade vid gårdarna, besynnerligen (särskilt) ask och pil, vilka träd både 
pryda och fukta gården om sommartiden; men utom gårdarna synes intet tecken till något träd. 
Åkerfälten äro delte i treskiften med vinterråg, litet vårråg och korn, utom tredjedelen som vilar 
till boskapens föda. Det sidläntare (sank och låglänt terräng) är äng, men ringa och har ingen 
proportion mot åkeren. En sådan slätt går i norr och söder, längre än ögonen räcka: innestängd 

på östra sidan av havet och på västra sidan av ett högt skogaktigt land såsom en hög ås.” 

Ur Skånska resan (sydöstra Skåne), 26 maj, 

Carl von Linnés sista landskapsresa gick till 
Skåne och den här gången reste han bekvämt 
med häst och vagn. Uppdraget från riksda-
gen innebar att bl.a. inventera tillgångarna 

på gips (till bl.a. dekorationer), flinta (till elddon) och 
valnötsträd (till gevärskolvar). Dessa produkter impor-
terades till hög kostnad. 

Skåne har ett varierat landskap där den bördigaste 
jordbruksbygden, idag likaväl som på Linnés tid, finns 
i södra och sydvästra delarna. Linnés resebeskrivning 
handlar om ett rikt jordbrukslandskap med många stora 
gårdar och gods. Böndernas gårdar låg samlade i byar, 
än så länge var marken oskiftad. En förordning om Stor-
skifte kom åtta år efter Linnés Skånska resa och arbetet 
med att samla gårdarnas marker i en brukningsenhet 
påbörjades därmed. 

Andelen åkermark i Skånes slättbygder var betydligt 
större i förhållande till ängsmarken jämfört med andra 
delar av landet. Detta medförde att det blev ont om vin-
terfoder till djuren. Linné noterade att hästarna hade 
svårt att orka dra plogen efter att hela vintern ha ätit det 
magra fodret, som mest bestod av halm. Treskifte, som 
Linné skriver om i citatet nedan, innebar att man förs-
ta året sådde råg på sensommaren som sedan skördades 
nästa höst. Nästa vår såddes antingen råg eller korn som 
skördades samma höst. Det tredje året fick åkern vila 
samtidigt som den användes som betesmark. Därefter 
började växtföljden om igen. 

På Linnés tid var det vanligt att storkar byggde bo 
vid gårdarna. Man brukade hugga toppen av ett stort 
träd och sätta upp ett vagnshjul som underlag för det 
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såg ut innan konstgödningens och täckdikningens tid, 
men på Hörjelgården, en naturskola i Skåne, försöker 
man återskapa det äldre jordbrukslandskapet. Lärare 
och skolklasser kommer hit för att pröva gamla jord-
bruksmetoder och inventera växter och djur.

Lena Lundqvist, biologilärare från Malmö, besöker 
Hörjelgården varje år tillsammans med skolklasser. Vad får 
eleverna vara med om på Hörjegården och varför är besö-
ken där viktiga? 

”Det är intressant att göra ekologiska undersökningar på 
Hörjelgården och jämföra den biologiska mångfalden 
där med hur det ser ut i jordbruksmarker som sköts med 
moderna metoder. Det är fascinerande att det faktiskt 
finns en mätbar skillnad i biologisk mångfald mellan 
marker som gödslats för ca 30 år sedan och de som inte 
blivit gödslade alls. Man får också förståelse för varför 
det fanns så många lokala sorter av odlade grödor förr, 
lika väl som man förstår varför vissa ogräs gynnades och 
var mycket vanliga på odlade marker. Eleverna brukar 
tycka att det är roligt att prova på de gamla jordbruks-
metoderna t.ex. tröskning och linberedning.” 
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Läs Linnés egna reseskildringar från de olika land-
skapsresorna och jämför med naturen och samhället 
idag. Mycket har förändrats, men säkert hittar du också 
sådant som finns kvar av natur och växtlighet, vägar och 
stigar, städer och byar.

Jämför historiska kartor med nutida kartor för 
det område du vill studera. Finns spåren fortfarande 
kvar idag av äldre bebyggelse och mänskliga aktiviteter? 
Både moderna och historiska kartor kan sökas på Lant-
mäteriets hemsida (www.lantmateriet.se). Sök också 
kartmaterial och annan information via länsmuseer och 
lokala hembygdsföreningar.
 
Gör en tidsresa till 1700-talet. Hur skulle det vara 
att leva som gruvarbetare vid Falu gruva eller bonde på 
en liten gård i Skåne? Hur det kan gå till att genomföra 
en tidsresa beskrivs i ett av idéhäftena.

Lappländska resan

Studera Linnés resväg 
under Lapplandsresan. 
Hur många mil reste han?

I reseskildringen berättar Linné om lapparnas liv. 
Läs mer om samernas traditionella liv: hur de klädde 
sig, vad de åt, hur bostäderna såg ut och hur renskötseln 
fungerade på Linnés tid. 

Ge exempel på hur DNA-analyser kan användas både 
för att undersöka hur invandringen av grupper av män-
niskor gått till och för att studera släktskap mellan da-
gens organismer och sådana som levde för länge sedan.

Dalaresan

Vilka är de vanligaste mineralerna och bergarterna i 
din närmiljö? Hur har de bildats? Kanske finns det också 
aktiva eller nedlagda gruvor i närheten som kan studeras. 

Koppar är tillsammans med de flesta andra me-
taller en ändlig resurs. Det är därför viktigt att åter-
vinna metaller för att uppnå en hållbar utveckling. Ta 
reda på hur återvinning av olika slags metaller går till. 
På vilket sätt kan du medverka till en bättre återvinning 
av material? 

Ölandska resan

Vad var det Linné iakttog under resan på Öland? 
Ölandsspikarna och det halvmånformade fossilet med 
två parallella fåror, vad kunde det vara och varför fann 
han inga levande djur av samma slag? Ta reda på till 
vilka djurgrupper de fossiliserade djuren hör, som avbil-
das i avsnittet om Ölandsresan, och vilken tidsålder de 
härstammar från. Hur kan fossil ge förståelse för orga-
nismvärldens utveckling? 

Västgötaresan

Pröva att färga garn som på Linnés tid. Samla färg-
växter, pressa och gör ett herbarium. Färga ullgarn med 
de olika färgväxterna och sätt in garnprov tillsammans 
med färgväxterna i herbariet.

Skånska resan

Den biologiska mångfalden påverkas av vilka bruk-
ningsmetoder som används. Jämför hur levande orga-
nismer påverkas av det moderna jordbruket och av äldre 
brukningsmetoder. I vilka miljöer finns flest hotade arter?

Jämför hur djurens vinterfoder produceras i dag 
och på Linnés tid. Vilken betydelse har det för den bio-
logiska mångfalden och för miljön om det enbart finns 
tillgång till naturgödsel som på Linnés tid jämfört med 
att det idag finns i det närmaste obegränsad tillgång till 
konstgödning?

Fundera vidare...



Apostlarna
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Med livet som 
insats i fjärran länder 
Linnés apostlar

et väldiga skeppet kränger och gungar. Spända 
tampar vibrerar i vinden, buktande segeldukar bre-
der 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 re-
lingen. 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 hem-
landet Sverige.

Året är 177�. Världen är stor och okänd, samtidigt 
lockande, full av möjligheter och nya handelsförbindel-
ser, men också belastad av människoförnedrande slav-
handel och misär. Det tredäckade skeppet Stavenisse, 
som du befinner dig på, närmar sig den japanska hamn-
staden 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. Re-
sorna till havs på 1700-talet är farliga på flera vis. Förut-
om stormar som sliter i fartygen blir många människor 
ombord sjuka av undernäring och av allvarliga infektio-
ner som sprids bland besättningsmedlemmarna. Det är 
inte ovanligt att en tredjedel av besättningen dör på de 
längre seglatserna.

D
Ostindiefararen Götheborg 
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Ombord på skeppet Stavenisse finns den 32-årige Lin-
nélärjungen 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 upptäckts-
resande 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 främ-
mande 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 hol-
ländare 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 vak-
ter 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. Mönst-
ringen 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 åtrå-
värda handelsvaror från Japan. Kvar är enbart de perso-
ner 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 ost-
indiska kompaniets handelsstation och ligger i Nagasa-
kis hamn, förbunden med staden endast via en välbeva-
kad bro. Längre än så släpps alltså inte utlänningarna in 
i Japan.

Du smyger efter Thunberg en morgon då han pro-
menerar omkring på sin nya hemort. Deshima är en 
delvis konstgjord ö, bågformad, cirka 2�0 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 boningshu-
sen 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 dess-
utom flera vakthus på ön. När skeppen ligger på redden, 
och kommersen på ön är i full gång, är de japanska vakt-
styrkorna 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 dess-
utom 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.”

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 sti-
ger 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 grup-
pen 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 utlän-
ningarna 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 européer-
nas packning finns allt från sängkläder, 
mat, fältbord, stolar, dukar och matsil-
ver till gåvor avsedda för shogunen, hans 
rådsherrar och andra uppsatta personer. 
Även de japanska tjänstemännen och tol-
karna 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 

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 möj-
lighet 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 diskus-
sionerna med de japanska läkarna blir desto mer gi-
vande. 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 väster-
ländsk medicin och får i utbyte ytterligare hjälp med 
växtinsamling och kunskap om japanska växter. Ofta 
sitter Thunberg och de båda japanska läkarna och sam-
talar 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 an-
nat 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 före-
mål. Han fortsätter samtidigt med arbetet att undersöka 
floran kring Nagasaki. Själv reflekterar du över Linné-
lärjungens 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 Ja-
pan”, funderar du halvhögt för dig själv och konstaterar 

Carl Peter Thunbergs mikroskop. Låda 
med tillhörande utrustning, se nästa sida.
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”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

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 måna-
der till havs blandas med halvårs-
långa 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, Eng-
land 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 tidi-
gare 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. Re-
san har kommit till sitt slut. Eller har den det? Du be-
grundar 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, visser-
ligen 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 lev-
nad. Thunberg jobbar intensivt, skriver ett stort antal 
vetenskapliga avhandlingar och även böcker. Hans om-

fattande 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 bo-
ken vid sitt besök i det då 
fortfarande avskärmade 
japanska riket. 

Thunbergs flora når 
Japan samma år som 
bokens författare når 
slutet på sin egen livs-
resa. Thunberg avlider 
8� år gammal. ”Lär-

domar skapas i de en-
skilda individerna, men lämnar inte världen när perso-
nerna 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”, ut-
brister du sedan förtjust. Den kan ju bli utgångspunkt 
för en rolig och givande diskussion. Varför inte nästa 
gång du träffar Linné? 
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Carl Peter Thunberg insamlade 
och pressade hundratals växter 
under sin vistelse i Japan. 
De förvaras nu på Evolutions-
biologiskt 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. 

 

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

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

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.”

Det 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 in-
sida, presenteras 17 av Linnés resande elever, de som han 
också kallade apostlar.

Dessa reste i Europa, Afrika, Asien, Australien, Nord- 
och 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. 

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

Ur brev 1773 från Linné till Thunberg



78      linnélektioner •  www.bioresurs.uu.se

I Linnés kölvatten 

präster. Deras uppgifter var inte bara att samla in växter 
och djur för beskrivning och namngivning. De fick ock-
så 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 Lin-
nés 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 Iturria-
gas spanska expedition från Cadiz till Sydamerika. Syftet 
var bland annat att hämta örter som skulle kunna om-
vandlas till läkemedel. För Löfling slutade resan efter två 
år i Sydamerika med hans död i malaria i Venezuela 17�6. 

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 Ja-
mes 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. 

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 174� efter sin tredje resa till Kina. Skeppet 

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 ko-
pia av det förlista fartyget. Projektet med att bygga 
fartyget startade 1993. 200� var det klart för avfärd 
från Göteborg med destination Canton och Shang-
hai, via Spanien, Brasilien, Sydafrika, Australien och 
Indonesien. Återfärden går via Suezkanalen. 

För Carl von Linné var resan en vetenskaplig me-
tod. Han sände ut sina elever i världen för att 
sprida budskapet om sitt sexualsystem för väx-
ter 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 Göt-
heborg för att i Linnés anda samla in marina organis-
mer. 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 fort-
plantningen 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 an-
hängare 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-
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Skeppet Götheborgs resa 2005-07

På resan med skeppet Götheborg 200�–07 finns bio-
loger 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 (utveck-
lingshistorien). 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 köl-
vatten” kommer ny kunskap att samlas in om marina 
djur. Insamlade djur (främst kräftdjur, borst- och slem-
maskar, 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 Lin-
nés 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 universi-
tet 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. 

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. 

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: Vir-
tual 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 yt-
skiktet studeras. Mätningar av temperatur, salt-
halt, 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? 

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 natur-
vetenskap och högre studier. Forskningsprojekten har 
nu upphört medan skolprojektet fortfarande pågår. 

VIRTUE-projektet använder billigast tänkbara ut-
rustning 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, tem-
peratur, 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 Bohus-
län. 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. 
Illustrationer av Helena Samuelsson.

Långt 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-projek-

tet 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 förutsätt-
ningar som gällde för denna resa, men det går 

lika bra att jobba med VIRTUE-meto-
den i svenska vatten. På många skolor i 
Sverige och även i andra länder har elev-

erna använt metoden för att undersöka 
vilka vattenlevande organismer som 

finns i deras närmiljö, både i salt- 
och i sötvatten.

VIRTUE (Virtual University 
Education) startade 1997 som 
ett internationellt samarbets-

projekt mellan Göteborgs universitet, universitetet 
i Bergen och Maryland University System (USA). 
Syftet med projektet var att undersöka möjlighe-
terna att skapa ett virtuellt universitet, där studen-
ter och forskare kunde arbeta tillsammans och gå 

”Naturalier gåvos här i Västerhavet så många, sällsynta, obe-
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 sjö-
växter av Confervis, Fucis, Ulvis, Algis; ibland vilka man-
jeter 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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rapporteras till en databas vid universitetet i Bergen.
När VIRTUE-projektet deltog i resan med skep-

pet Götheborg ersattes CD-skivorna med sexton kraf-
tiga plattor av akrylplast som monterades i ett stålsta-
tiv 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 möj-
ligt. Efter varje hamnstopp sattes de rengjorda plattorna 
tillbaka igen.

Genom att delta i resan med ostindiefararen Göthe-
borg 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 be-
söktes för att berätta om projektet och för att med mik-
roskopens hjälp visa växt- och djurlivet på plattorna.

Fyra plattor fästes på fartyget redan vid  starten från 
Göteborg i oktober 200� 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. 

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. 

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



Referenser
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Bilderna som inleder varje kapitel anknyter till kapitlets 
tema och har kombinerats av en bild från 1700-talet och ett 
foto av en växt – ett möte mellan dåtid och nutid. 

Bildmontage: Jonas Pertoft

Pedagogen

Carl von Linné kunde berätta om vetenskap på 
ett sätt som både roade och engagerade åhörarna. 
Han talade alltid fritt utifrån stödord noterade på 
ett smalt anteckningsblad, se bakgrundsbilden. 
Kanske har Linné lämnat plats för tummen där 
texten gör en liten inbuktning? 

Fotot visar linnea. Johan Gronovius den 
yngre uppkallade växten efter Linné och gav 

den namnet Linnea borealis. På många av porträtten 
av Linné håller han en linnea i handen. Växten finns också 
med som en slinga runt hans adelsvapen. 
Anteckningsbladet finns i Linnean Societys samlingar i London. 

1700-talet

Storskifteskartan från 1763 visar åkermarker (gul 
färg) och ängs- och betesmarker (gröna färger). 
Linnés Hammarby syns i kartans övre del. 

På Linnés tid var det ibland lika mycket ogräs 
som den avsedda grödan på åkrarna. Till exempel 
förekom blåklint allmänt i södra och mellersta 
Sverige. Linné skriver i Flora Suecica: ”Lyser 
upp åkrarna. Blandas i tobak, mer för färg än 
smak. Färgar sockret vackert blått.”

©Lantmäteriverket Gävle 2006. Medgivande 2006/2206

Vetenskapsmannen

Bakgrundsbilden visar planen från 174� över Aka-
demiträdgården, nuvarande Linnéträdgården. Träd-
gården anlades av professor Olof Rudbeck den 
äldre 16�7. Linné fick som ung student i uppdrag 
att hålla demonstrationer i trädgården. De blev 
mycket populära och lockade hundratals studen-
ter. Fotot visar skogsbingel, en växt som fanns 
på Linnés tid i trädgården. Läs mer om Akade-
miträdgården och skogsbingel på s 28 – 33. 

Plan över Akademiträdgården, Uppsala universitetsbibliotek.

Läkaren

Bilden visar dels en kvist av ginko från 
en tavla som finns  på Linnés Hammarby, 
dels blad av färsk ginko. Kvisten kommer, 
enligt uppgift på växtarket, från ett gammalt 
träd i Harderwijk, Holland, där Linné blev 
medicine doktor. Ginko finns omnämnd i 
� 000 år gamla örtaböcker från Kina. Växten anses bland an-
nat kunna förbättra minnet. Ginko  kan kallas ett levande fossil 
och släktet var vanligt redan för 200 miljoner år sedan. Linné 
har gett växten det latinska namnet. 
Foto: Nils-Erik Landell, från ”Läkaren Linné – medicinens 
dubbla nyckel”, Carlsson Bokförlag, andra upplagan. 2006

Resorna i Sverige

I Linnés anteckningsmaterial från lapp-
landsresan finns många teckningar av 
bland annat ett fjällandskap. I förgrunden 
syns höstfärgade blad av ripbär, en vanlig 
växt på öppna marker i fjällen.
Foto ripbär: Jonas Pertoft 
Carl Linnaeus, Iter Lapponicum. Lappländska resan 1732. Vol.III: 
Faksimilutgåva. Roger Jacobsson och Sigurs Fries. Lund 2005
 

Apostlarna

Även okända växter från hela världen 
kunde placeras in i Linnés sexualsystem. 
När Carl Peter Thunberg vistades i Japan 
på 1770-talet var det säkert inte några svå-
righeter för honom att identifiera den ja-
panska guckusko som syns på bilden som 
en nära släkting till den svenska guckuskon. 
Tecknad bild av japansk guckusko (Cypripedium japonicum), 
Thunbergrummet, Evolutionsmuseet, Botanik, Uppsala universitet. 
Foto guckusko (Cypripedium calceolus): Caroline Edelstam

Referenser
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rum Plantarum (Om förspel till växternas 
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svenska klimatet, t.ex. röda mullbärsträdet (för odling 
av silkesmask). Återvände till Stockholm med en om-
fattande samling av pressade växter och frön. Publice-
rade 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. 

11.	Daniel	Rolander,	1725-1793
Reste till Surinam. Hade psykiska problem med fo-
bier för insekter och andra djur och vistelsen i Syd-
amerika avbröts i förtid. Anteckningarna från resan 
gavs ut efter hans död.  
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arna därifrån är fortfarande inte publicerade. Arbe-
tade som läkare i Stockholm efter hemkomsten.
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Kom från en prästfamilj i Norrland. Bodde hos Lin-
né, som önskade få honom som svärson och efterträ-
dare 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 Ostin-
diska kompaniets skepp. Han återvände först efter 

Linnés apostlar

A 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. 

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 be-
kostades av den ryska kejsarinnan Katarina II och Ryska 
Vetenskapsakademien för att utforska Sydryssland och Si-
birien. 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 Lyck-

liga Arabien (Jemen). Expeditionen blev mycket besvärlig, 
men det vetenskapliga materialet som Forsskål efterläm-
nade 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 intres-
santa 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 hem-
komsten som informator och naturalhistoriker i Finland.

8.	Pehr	Osbeck,	1723-1805
Den mest kände av Kinaresenärerna är Osbeck. 
Han läste naturvetenskap och teologi i Uppsala 
och reste sedan till Kina som skeppspräst 1750-
1752. 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 1740-
talet. Reste sedan till östra Nordamerika med 
uppgift att söka efter växter som kunde tåla det 

två år med en rik samling växter. 1771 
seglade han till Kap-provinsen i Syd-
afrika,  för att arbeta som informator 
och samtidigt samla växter. Följde  
med kapten Cook på fartyget Reso-
lution 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 Sve-
rige utnämndes han till professor i farmaci och na-
turalhistoria i Stockholm. 

15.	Olof	Thorén,	1718-1753
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.

16.	Carl	Peter	Thunberg,	1743-1828
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 stan-

nade 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, desti-
nation Kina, med uppdrag att ta med guldfiskar till 
drottning Lovisa Ulrika och en tebuske till Linné. 
Avled redan under utresan i en tropisk febersjuk-
dom när skeppet nått Vietnam.

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

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

v de hundratals studenter som läste för Lin-
né 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 ambassadö-
rer för Linné och hans sexualsystem, och skickade också 
hem pressade växter och frön till en ivrigt väntande Lin-
né i Uppsala. De publicerade vetenskapliga rapporter och 
beskrev sina äventyr i reseskildringar som väckte intresse 
även utanför den vetenskapliga världen.  



1732 Lapplandsresan, sid 60

1734 Dalaresan, sid 62

1741 Ölandsresan, sid 64

1746 Västgötaresan, sid 66

1749 Skåneresan, sid 68

Linnés resor 
i Sverige 
Linnés reseskildringar är ögonblicks-
bilder av Sverige under 1700-talet. 
Han beskrev klädedräkter, seder, mat, sjuk-
domar, byggnader, flora och fauna – allt från 
smått till stort. Dessa skildringar ger oss ett 
spännande perspektiv på vårt liv idag.
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Låt Carl von Linné ta dig med på en inspirerande resa fylld av nyfikenhet, up-
ptäckarglädje och lust att lära. Ta chansen att diskutera nutid och framtid med ut-
gångspunkt i Linnés tid. Arbeta undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt.

Skolprojekt Linné är en av de fem stora satsningar som initierats av nationella 
Linnédelegationen inför 300-årsjubileet 2007 av Carl von Linnés födelse. Projektet är 
riktat mot hela skolan för att inspirera och bidra med goda idéer som kan användas till 
ett tvärvetenskapligt arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang. Bakom 
projektet står den nationella Linnédelegationen, Myndigheten för skolutveckling och 
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

Den skrift du håller i din hand är en del av projektets serie Linnélektioner. Skriften 
inbjuder till att, med utgångspunkt i Linnés liv och verksamhet och den tid han levde 
i, fundera över vår egen tid och framtiden – och i likhet med Linné göra egna iakt-
tagelser. Linné möter oss i en berättande del i början av varje kapitel. Därefter följer 
fördjupande, korta faktatexter. 

Till Linnélektioner knyts idéhäften med olika ämnesinriktning avsedda för skilda 
målgrupper i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Dessa häften innehåller 
många konkreta idéer för undervisningen. 

Serien Linnélektioner finns att beställa på Skolprojekt Linnés webbsida, som är 
en del av webbsidan för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, se www.
bioresurs.uu.se/skolprojektlinne. Linnélektioner, tillsammans med kompletterande 
material, finns också att ladda ner från samma webbsida.
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