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Abstract 
Klara Nordström Sundborg, Att skapa sig själv: Carl Peter Thunbergs persona konstruerad genom 

hans reseskildring, Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, VT 2018 

This thesis by the name To create oneself: Carl Peter Thunberg’s persona constructed by means of 

his travel account draws inspiration from recent studies within the history of science regarding the 

concept of persona. It seeks to expand the notion of persona to examine how it could be constructed 

and refined by individuals. In doing so, it offers an alternative approach to persona. Not as 

intellectual standard types but as a joining together of qualities that through the joining creates 

unique personae to each individual. Furthermore, the essay looks at change, and how it could 

function as an aspect of a persona. In order to examine this, I will look at how the persona of Carl 

Peter Thunberg was constructed in his travel account which was published in four parts and covered 

his travels in Europe, Africa and Asia in the 1770s. Thunberg was one of Carl von Linné’s students 

and a natural historian and physician in his own right. His travel account was widely anticipated and 

offered an opportunity for him to introduce himself to a wider audience. This source is exemplary 

for this kind of analysis as all four parts of the travel account existed within the same genre and was 

written for the same public, yet changes occurred in how Thunberg was portrayed. Rather than 

explaining these changes in how Thunberg was portrayed by changes in his personal circumstances, 

I will argue that they are best understood by considering the aspect of change as a central strategy in 

constructing Thunberg’s persona as a evolving scientist and natural historian. 

Keywords: persona, epistemic virtues, travel account, natural history, early modern science 
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Inledning 
Under de senaste tjugo åren har begreppet persona blivit alltmer etablerat inom vetenskapshistorien. 

Forskningen berör hur vetenskapsidkare framställde sig själva för att skapa sin auktoritet och 

trovärdighet. Hur konstruktionen av personae har sett ut under olika tidsperioder har diskuterats 

såväl när det gäller grupper som individer.  Man har lyft fram att persona skapas i interaktion med 1

omgivningen, där den konstrueras av såväl den individ som framställs som den publik som bevittnar 

framträdandet. Trots att man har närmat sig begreppet som något flexibelt och kontextberoende har 

man främst fokuserat på hur personae skapades vid specifika tidpunkter, inte på hur förändring kan 

förstås som en aspekt av en persona. 

 För att undersöka själva förändringen som en del i en persona behöver man även förstå de 

andra delarna av den. De andra aspekterna berör vad som förändras såväl som vilken betydelse 

förändringen får i hur personan konstrueras. 

 I syfte att initiera denna diskussion kommer jag i denna undersökning att fokusera på ett 

specifikt exempel som visar hur förändring kunde bli en del av en persona. Exemplet i fråga är 

Linnélärjungen Carl Peter Thunberg och konstruktionen av dennes persona som den framträder i 

dennes reseskildring. Reseskildringen skildrade Thunbergs resa genom Europa, Afrika och Asien, 

som han genomförde under åren 1770 till 1779. 

 Thunberg var en svensk naturalhistoriker som hade studerat i Uppsala under Linné, och som 

vanligtvis betraktas som en av dennes apostlar. Hans reseskildring hade redan innan publiceringen 

tilldragit stort internationellt intresse eftersom Thunberg skulle skildra sitt besök i Japan, ett land 

som var slutet för utlänningar. Den senast utgivna reseskildringen därifrån var en nyutgåva av 

Engelbert Kaempher, som var baserad på en resa denne hade gjort i Japan runt hundra år tidigare, 

och vars information således inte var lika eftertraktad och inte heller hade samma nyhetsvärde som 

Thunbergs.  2

 Detta stora intresse gjorde att Thunberg hade en sällsynt möjlighet att presentera sig själv för 

en stor publik, och forma bilden av sig själv. Hur Thunberg uppfattades i sin reseskildring var även 

nödvändigt för att ge honom både legitimitet och auktoritet, vilka båda skapades när läsarna hade 

förtroende för författaren som person. Av största vikt är hur Thunberg framställdes i reseskildringen, 

 Se exempelvis Science in Context 16 (2003), specialnumret ägnat åt scientific personae där exempel på artikelämnen 1

är Gadi Algazis ”Scholars in Households: Refiguring the Learned Habitus, 1480–1550”, Otto Sibums ”Experimentalists 
in the Republic of Letters” samt Janet Brownes ”Charles Darwin as a Celebrity”.

 Marie-Christine Skuncke, ”Carl Peter Thunbergs japanska resa i 1770- och 1780-talens medier” i Sjuttonhundratal 2

(2008) s.51-52.
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och hur hans beteende illustrerades med exempel som gjorde framställningen trovärdig. Kort sagt, 

hur hans persona konstruerades. 

 Reseskildringen gavs ut i fyra delar över en period som sträckte sig över sex år. Inom viss 

forskning skulle den förändring som sker i reseskildringen i hur Thunberg framställs kunna 

förklaras med detta. Snarare än att förklara förändringsaspekten genom att se den som en följd av 

Thunbergs egen förändring kommer jag att argumentera för att förändringsaspekten bör förstås som 

en central strategi i att konstruera Thunbergs persona. Detta eftersom Thunberg på grund av den 

framstår som någon som utvecklas till en mer komplett vetenskapsman och naturalhistoriker. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ge en vidare förståelse för hur tidigmoderna 

vetenskapsidkares personae bestod av flera aspekter och hur dessa aspekter interagerade med 

varandra. Förhoppningen är också att belysa hur förändringar kan förstås i konstruktionen av en 

persona. 

 De frågeställningar som ämnas besvaras inom ramen för uppsatsen är de följande:  

Hur konstruerades Thunbergs persona i reseskildringen? Vilka aspekter lyftes upp och vilka 

förminskades? Kom framställningen av honom att förändras mellan de olika delarna av 

reseskildringen? I så fall, hur bör dessa förändringar tolkas? 

Material och metod 

För att undersöka detta, kommer jag således att använda mig av Thunbergs reseskildring, vid namn 

Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. Denna var ursprungligen tänkt att 

publiceras i tre delar, men ytterligare en tillkom och sammanlagt fyra delar publicerades. Den första 

av dessa publicerades 1788, den andra 1789, den tredje 1791 och den fjärde och sista 1793.  

 För att ta reda på hur Thunbergs persona konstruerades utifrån hans framställning av sig 

själv är hans reseskildring särskilt lämplig att undersöka, då den inte var ett vetenskapligt verk på 

samma sätt som de avhandlingar, botaniska floror och tal till Kungl. Vetenskapsakademien som han 

tidigare hade publicerat. Reseskildringen var för Thunberg snarare ett populärvetenskapligt verk 

och existerade i en gränszon. Dess vetenskaplighet berodde därmed på hur vetenskaplig Thunberg 

sökte göra den, vilket i sin tur berodde på hur mycket han ville basera sin legitimitet och auktoritet 

på sin roll som vetenskapsman. I och med att reseskildringen i viss utsträckning befann sig utanför 

de vetenskapliga gränserna konstruerades också hans vetenskapliga persona på ett tydligare sätt än i 

de mer renodlade vetenskapliga verken. Reseskildringen framställde även honom på ett tydligare 
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sätt, och satte honom i fokus för sitt narrativ, till skillnad från flororna och disputationerna där hans 

upptäckter var i fokus, och där texternas vetenskaplighet även framgick av deras form. Även detta 

gjorde att han behövde framställa sig själv på ett annat sätt i reseskildringen. 

 Ytterligare en anledning att reseskildringen tjänar väl som huvudsaklig källa är att 

mottagarkretsen var bredare än för hans andra skrifter. Den sträckte sig utanför den vetenskapliga 

publiken, tack vare det allmänna intresset för hur det japanska samhället såg ut. Det var således inte 

enbart sina gynnare eller sina kollegor som han riktade sig till, det vill säga de som han hade en 

personlig relation till, utan det var en vidare, anonym publik. Detta innebar att konstruktionen som 

sker i reseskildringen av Thunbergs persona i reseskildringen är mer allmän, och inte anpassad till 

en lika specifik mottagare. Likväl fanns det ett krav på att den publik som var medveten om hur han 

hade framställt sig själv tidigare skulle känna igen honom i reseskildringen, vilket Thunberg var 

tvungen att förhålla sig till. 

 Att reseskildringen publicerades över en period av sex år möjliggör också på ett unikt sätt en 

undersökning av förändring i Thunbergs framställning av sig själv. Variabler som annars försvårar 

en undersökning av detta, såsom att de texter som är tillgängliga för undersökning är skrivna inom 

olika genrer och för olika publiker, försvinner genom denna avgränsning. Reseskildringens fyra 

delar är samma text, skriven inom samma genre och för samma publik. Då den enda skillnaden 

mellan de olika delarna av reseskildringen är deras publiceringsdatum är de jämförbara och 

möjliggör en undersökning av hur förändring konstruerades som en del av hans persona. 

Undersökningen av detta sker inom reseskildringen, och undersöker förändringarna i dess kontext 

och inte de omständigheter som ligger utanför själva texten. Likväl kommer hänsyn tas till vad 

Thunberg ville åstadkomma med reseskildringen samt att det var en medveten framställning av sig 

själv som han gjorde inom den. 

 Källvalet möjliggör således en undersökning av hur Thunbergs persona konstruerades, och 

hur den förändrades över tid. Utifrån denna ram ämnas inte undersökas hur hans persona såg ut i 

hans brev eller i hans vetenskapliga skrifter. Den persona som är relevant för undersökningen är den 

som han presenterade för sin största publik, nämligen reseskildringens läsare. 

Teoretiska utgångspunkter 

I genomgången av materialet kommer jag följaktligen att använda mig av begreppet persona för att 

analysera Thunbergs framställning av sig själv. Persona beskrivs av Lorraine Daston och H. Otto 

Sibum som en ”social species”, vilken är beroende av en historisk kontext för sin uppkomst och 
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som försvinner när de specifika förutsättningarna förändras.  Det är samhället som ger olika 3

personae betydelse, genom att bekräfta att de existerar och agera utifrån deras existens. Genom 

detta kulturella erkännande är publiken också med om att skapa en persona. Persona är således en 

social konstruktion. Utifrån ett socialkonstruktivististiskt perspektiv antas samhället vara skapat och 

format av människor och deras handlingar, och vänder sig mot att samhället ska reflektera 

grundläggande förutsättningar. Analysteorier som den nya kulturhistorien har inom idéhistorisk 

forskning inneburit ett fokus på att undersöka hur detta meningsskapande har skett i historiskt 

specifika praktiker.  Undersökningar av detta meningsskapande fokuserar inte på individers 4

intentioner då det är hur de uttryckte sig som står i fokus och vad det kom att innebära, inte deras 

avsikter. 

 Begreppet persona beskriver inte en individ, och inte heller en stereotyp eller en social roll. 

En persona kan beskrivas som en mask, men det är inte en mask som förhindrar individen under den 

från att visa sin sanna identitet. Det är istället en mask som förändrar individen som sätter på sig 

den och som visar upp vad som finns inunder.  De tekniker som individer använder för att 5

framställa sig själva konstruerar deras personae och formar även dem själva inifrån. Att undersöka 

persona är således att undersöka det intellektuella arbete som individer lägger ner på att forma sig 

själva.   6

 Daston och Sibum betonar att det inte är möjligt för en persona att motsvara en person, då de 

menar att begreppet ”presupposes a certain degree of cultural recognition, as well as a group 

physiognomy that can be condensed into a type.”  På samma sätt argumenterar Herman Paul, i sin 7

diskussion av historikers persona, att vetenskapliga persona inte är individuella ideal för hur man 

ska vara som vetenskapsmän, utan ”collectively recognized models that individuals have to 

appropriate, in one way or another, to be recognizible as ”real” historians.”  Dessa kollektiva 8

modeller menar Paul kan förstås som grova skisser, skisser som utvecklas och förfinas varje gång 

de appliceras av en individ. 

 Lorraine Daston & H. Otto Sibum, ”Introduction: Scientific Personae and Their Histories” i Science in Context 16 3

(2003) s.3.

 Anders Ekström, Representation och materialitet: introduktion till kulturhistorien (Nora, 2009) s.43.4

 Jacob Orrje, Mechanicus: Performing an Early Modern Persona (Uppsala, 2015) s.15.5

 Conal Condren, Stephen Gaukroger & Ian Hunter, ”Introduction” i The Philosopher in Early Modern Europe: The 6

Nature of a Contested Identity, red. Condren, Conal & Gaukroger, Stephen & Hunter, Ian (New York, 2006) s.7.

 Daston & Sibum, ”Introduction” s.5.7

 Herman Paul, ”What is Scholarly Persona? Ten Theses on Virtues, Skills and Desires” i History and Theory 53 (2014) 8

s.354.
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 Det är hur denna applikation och förfining går till som jag kommer att undersöka i denna 

uppsats. Individer utgick från kollektiva modeller och ideal som var igenkännbara för deras publik. 

Trots detta kunde de gå emot dessa för att skapa en bild av sig själv som korresponderade bättre 

med vad de ville framställa. 

 Thunbergs framställning av sig själv slutade alltså inte vid de kollektiva modeller som 

utgjorde hans gruppidentitet. Konstruktionen av hans persona i reseskildringen är även beroende av 

hur han gick emot dem för att forma den bild han ville ge av sig själv som individ. Detta 

demonstreras även av de förändringar som skedde i reseskildringen. För att skapa sin persona 

relaterade han således till olika intellektuella standardtyper och kollektiva modeller, men den 

persona som konstruerades var hans egen och unik för honom. 

 Förutom persona kommer ytterligare en analytisk term att användas i uppsatsen, vilken är 

epistemiska dygder. En epistemisk dygd beskrivs av James A Montmarquet som ”a quality or a 

character trait that is thought to be truth-conducive” , det vill säga en egenskap som tros kunna leda 9

de individer som besitter den närmare den vetenskapliga sanningen än de individer som inte besitter 

den. Att besitta epistemiska dygder var på grund av detta avgörande för vetenskapsidkares 

legitimitet och auktoritet, och hur de rådande epistemiska dygderna i samtiden såg ut kunde bli 

avgörande för hur deras personae konstruerades och förfinades. 

 Paul preciserar ytterligare vad dygder är genom att skilja dem från färdigheter. Han menar 

att medan både färdigheter och dygder sågs som om de kunde föra vetenskapsidkaren närmare 

sanningen, så var dygder inte bundna till specifika arbetsuppgifter på det sätt som färdigheter var. 

Dygder är istället orienterade mot goda kvaliteter, som individer ansåg vara grundläggande för den 

praktik som de deltar i, såsom exempelvis vetenskap.  Medan en epistemisk färdighet kan hjälpa 10

vetenskapsidkaren att genomföra sitt vetenskapliga projekt, anses en epistemisk dygd hjälpa honom 

att komma åt vetenskapens essens.  

 Vilka egenskaper som blir epistemiska dygder under en viss tidsperiod är således beroende 

av hur vetenskapen såg ut under perioden, och vad som ansågs vara dess kärna. Detta kunde även 

påverkas av andra faktorer, som Simon Schaffer och Steven Shapin visade i sitt banbrytande verk 

Leviathan and the air-pump, i vilket de synliggör hur Hobbes och Boyles debatt kring vad som var 

korrekt vetenskap påverkades av deras politiska och teologiska ståndpunkter.  Sedan dess har en 11

mängd studier kommit ut som fokuserat på liknande frågor. Jag ämnar dock inte fokusera på hur 

 James A. Montmarquet, ”Epistemic Virtue” i Mind 96 (1987) s.482.9

 Paul, ”What is Scholarly Persona?” s.359.10

 Simon Schaffer & Steven Shapin, Leviathan and the air-pump (Princeton, 1985).11
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eller varför olika syner på vad vetenskap var uppkom, utan hur dessa syner i sin tur kom att påverka 

hur individer framställde sig själva som vetenskapsidkare. Schaffers och Shapins illustrerar i sin 

forskning att det under tidigmodern tid fanns konkurrerande syner på vad vetenskap var, vilket 

krävde att vetenskapsidkarna tog ställning. 

 Med mina teoretiska utgångspunkter i begreppen persona och epistemiska dygder, kommer 

denna undersökning synliggöra hur en individs persona under tidigmodern tid skapades och 

framställdes med hjälp av de epistemiska dygder som fanns i perioden. De två begreppen går 

således in i varandra, vilket möjliggör en ökad precision i diskussionen. De har dock inte samma 

innebörd, då personae kunde bestå av många olika aspekter, varav dygder och egenskaper är en 

kategori. De olika kollektiva modeller som en individ kunde relatera till i sin framställning av sig 

själv kunde vidare preciseras och göras unika för individen genom hur de framställde sina 

epistemiska dygder. 

Tidigare forskning 

För att kunna besvara frågeställningarna krävs en förståelse av den genre som Thunberg skrev inom. 

Reseskildringar var mycket populära under 1700-talet. Läsare i Europa ville läsa om främmande 

platser och hur människor betedde sig där. De tidigmoderna läsarnas fascination med reseberättelser 

har under de senaste trettio åren speglats av forskningsvärlden, och mycket har publicerats rörande 

dessa. De två huvudsakliga ingångarna till materialet har varit att undersöka hur reseskildringar som 

genre relaterade till skönlitteraturens utveckling, samt att undersöka deras relation till europeisk 

imperialism.  12

 De två inriktningarna har ibland överlappat i studierna, såsom i Mary Louise Pratts 

inflytelserika Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. I denna argumenterar hon för att 

det 1735 skedde ett skifte i hur Europa betraktade världen, något som hon kallar ”Europe’s 

planetary consciousness.”  Detta medvetande menade hon innebar ett klassificerande och 13

katalogiserande av omvärlden som byggde på avstånd och som var nödvändigt för att försvara 

kolonialisering. Pratts begrepp är dock problematiskt, då den skarpa periodisering hon gör blir 

mycket generaliserande. Dessutom blir hennes slutsatser generaliserande eftersom de baserades 

enbart på brittiska reseskildringar, men sades gälla för Europa i stort. Fokuset på brittiska 

 Morgan Vanek, ”The Uses of Travel: Science, Empire and Change in 18th-Century Travel Writing” i Literature 12

Compass 12 (2015) s.556.

 Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London, 1992) s.16.13
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reseskildringar har även funnits i många studier som blivit inspirerade av hennes.  Den 14

uppmärksamhet på hur resenären beskrev sina möten med människor från olika kulturer, och 

huruvida det finns ett avståndstagande från resenärens sida ämnas här bibehållas, men den koppling 

till imperiebyggande som Pratt gör anser jag inte vara aktuell i den kontext som Thunberg verkade i. 

 Forskningen har fokuserat på hur författarna använde sig av vetenskaplig retorik för att 

försäkra sina läsare om att det som de hade skrivit var sant. Detta fokus återfinns inom den 

forskning som utgår från att reseskildringar som en genre och den forskning som undersöker dem i 

relation till imperialism.  Denna undersökning rör till viss del detta, då det var nödvändigt även för 15

Thunberg att övertyga sina läsare om att det som han beskrev var sant. Dock kommer fokuset att 

vändas från den retorik som han använde till hur han framställde sig själv, då implikationen av 

retorik är att det är något som läggs på, något som inte är autentiskt. Jag har istället valt en teoretisk 

utgångspunkt som framhäver hur Thunbergs framställning av sig själv i reseskildringen inte bara 

skapade en bild av honom utan också formade honom. 

 Det jag ytterligare tar med mig från Pratts beskrivning av 1700-talets reseskildringar är 

beskrivningen av hur naturalhistoria blev en standarddel i narrativet i reseskildringar.  Detta 16

innebar att insamling av växtexemplar, byggande av botaniksamlingar och namngivande av kända 

och okända arter skildrades i många reseberättelser, inte enbart de som var skrivna av 

vetenskapsidkare. Pratt menar att vetenskapsmännen främst publicerade vetenskapliga verk såsom 

floror, medan det huvudsakligen var lekmän som publicerade reseskildringar. I Sverige motsägs 

detta av det flertal av Linnés lärjungar som publicerade reseskildringar, men jag hämtar inspiration 

av hennes beskrivning av reseskildringar som förmedlare av information från vetenskapliga nätverk 

till en större europeisk publik.  Detta belyser även hur reseskildringen för Thunberg och andra 17

vetenskapsmän utgjorde en gränszon, där deras legitimitet och auktoritet som vetenskapsmän kunde 

behövde framhävas. 

 Annan forskning som influerar undersökningen gäller naturalhistoriens status under 

tidigmodern tid. Peter Harrison har pekat ut att den under lång tid sågs som en deskriptiv vetenskap, 

medan naturfilosofin sågs som den vetenskap som skulle ge orsaksförklaringar.  Detta gav 18

 Se exempelvis Paul Smethursts Travel Writing and the Natural World, 1768-1840 (London, 2012).14

 Vanek, ”The Uses of Travel” s.556.15

 Pratt, Imperial Eyes s.26.16

 Pratt, Imperial Eyes s.29.17

 Peter Harrison, ”Natural History” i Wrestling with Nature: From Omens to Science, red. Peter Harrison et al.18

(Chicago, 2011) s.132.
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naturalhistorien lägre status, vilket gjorde att naturalhistorikerna ofta var tvungna att rättfärdiga sitt 

studieområde. Den beskrivning av naturalhistorien som kom att bli tongivande under 1700-talet var 

Francis Bacons.  Han menade att naturalhistorien skapade grunden som naturfilosofin kunde bygga 19

på. Detta baserades dock fortfarande på att naturalhistorien skulle vara enbart deskriptiv, vilket 

ledde till att andra rättfärdiganden även de fick inflytande, såsom de som baserades på 

naturalhistoriens användbarhet. Den lägre status som naturalhistorien hade väcker frågan om hur 

individer, såsom Thunberg, förhöll sig till den status naturalhistoria hade, och huruvida de kände sig 

tvungna att rättfärdiga sitt studieområde. 

 Tidigare forskning som relaterar till Carl Peter Thunberg har främst behandlat honom ur ett 

nätverksperspektiv. I studier såsom Marie-Christine Skunckes Carl Peter Thunberg: Botanist and 

Physican: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century  undersöks hans 20

korrespondens utifrån hur han aktivt formade nätverk för att främja sin karriär under sin resa. 

Skuncke fokuserar på den tidiga delen av Thunbergs karriär från 1771 till 1787, och avslutar således 

sin undersökning innan hans reseskildring publicerades. På grund av detta finns det inget överlapp i 

tidsperiod mellan hennes studie och min, men jag är mycket tacksam för hennes undersökning av 

Thunbergs resa då den lyfter händelser som Thunberg inte inkluderade i sin resebeskrivning. Detta 

gör det möjligt för mig att få överblick över vad han valde att exkludera, och jag kan undersöka hur 

det spelade in i hans framställning av sig själv. Den karrriärsfrämjande aspekten av resan är även 

den något som jag kommer att diskutera, men i kontexten av hur denna framställdes i 

reseskildringen. 

 Andra utöver Skuncke har lyft fram de olika funktionerna som Linnés lärjungars såg med 

sina resor, såsom Hanna Hodacs och Kenneth Nybergs i sin Naturalhistoria på resande fot: Om att 

forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige.  Här lyfts upp hur Linnés lärjungar, bland 21

andra Thunberg såg sina resor som meriterande samt som den sista delen i sin utbildning inom 

naturalhistoria. Även min undersökning kommer att relatera till hur Thunberg sökte framställa sin 

resa som meriterande, då den förändring som konstrueras i has persona över loppet av de fyra 

delarna relaterar till detta. Den skiljer sig dock från Hodacs och Nybergs genom att de undersöker 

hur resan sågs som meritskapande, medan jag söker undersöka hur Thunberg framställde den som 

meritskapande. På grund av denna skillnad i fokus skiljer Hodacs och Nyberg inte mellan 

 Harrison, ”Natural History” s.133.19

 Marie-Christine Skuncke, Carl Peter Thunberg: Botanist and Physican: Career-Building across the Oceans in the 20

Eighteenth Century (Uppsala, 2014).

 Hanna Hodacs & Kenneth Nyberg, Naturalhistoria på resande fot: Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-21

talets Sverige (Lund, 2007).
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reseskildringar och andra texter i sin undersökning, medan denna avgränsning är avgörande för 

analysen i denna uppsats vilket förklarats i materialdiskussionen ovan. 

Uppsatsens disposition 

Analysen inom uppsatsen är indelad i fyra delar, inom vilka jag kommer att fokusera på fyra olika 

aspekter av hur Thunbergs persona konstrueras i reseskildringen. Den första delen kommer att 

undersöka de färdigheter som kom att bli en del av hans persona, och hur de relaterar till de olika 

roller som han innehade. Detta delkapitel har rubriken Relationen mellan roller och färdigheter. 

Den andra delen av undersökningen diskuterar vilka egenskaper som är en del av hans persona i 

reseskildringen, och hur de relaterade till de epistemiska dygder som diskuterats ovan och 

behandlas under rubriken Egenskaper och dygder. Det tredje delkapitlet relaterar till de värden och 

värderingar som Thunberg lyfter upp i reseskildringen, och hur dessa konstrueras som en aspekt av 

hans persona. Rubriken på delkapitlet är Värdet av att vara nyttig, då det huvudsakligen är 

nyttighets-värdet som diskuteras. Det sista delkapitlet har rubriken Utvecklingen under resan och 

kommer att diskutera förändringsaspekten. Denna aspekt relaterar till tidigare diskuterade aspekter 

av Thunbergs persona, men kommer i denna del av analysen att lyftas upp för att ge utrymme till 

diskussion. Slutligen, i avslutningen kommer uppsatsens slutsatser att sammanfattas och relateras 

till tidigare forskning. 

Aspekter av Thunbergs persona i reseskildringen 

Att persona är ett flexibelt analytiskt begrepp har lett till många diskussioner inom forskningen 

kring hur begreppet kan användas. En av dessa rör den förfining av de kollektiva modellerna som 

individer gör för att framställa sig själv. De som ser på dessa kollektiva modeller som olika persona 

menar att när individer applicerar olika modeller på sig själva så innehar de flera olika personae. I 

denna uppsats förhåller jag mig istället till persona som den sammansatta framställningen av en 

individ, och sällar mig således till uppfattningen att en individ inte kan inneha flera personae 

samtidigt. Istället ser jag på det som en del av konstruktionen av persona att få de olika kollektiva 

modellerna att bli aspekter av en individuell persona. Det var en del av förfiningsarbetet att få de 

olika aspekterna att hänga samman och samverka. 
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 Hur dessa aspekter såg ut kunde vara mycket olika. I denna uppsats kommer de att 

undersökas i tre huvudsakliga kategorier, nämligen färdigheter, egenskaper och värden. Denna 

analytiska uppdelning är inte absolut utan gränserna mellan de olika kategorierna är till en viss mån 

flytande, då de olika aspekterna interagerade med varandra. Exempelvis kunde en individs 

egenskaper framställas som de hade gjort det möjligt för individen att utveckla sina färdigheter. 

Vidare kan de aspekter av en persona som relaterar till värden konstrueras genom att individens 

handlingar framställs som en manifestation av individens värderingar. Därav kommer av 

nödvändighet även analysen ha vissa överlapp mellan de olika delkapitlen.  

Relationen mellan roller och färdigheter 

De färdigheter som konstrueras som en del av Thunbergs persona i reseskildringen kopplades ofta 

till de roller han innehade. De demonstrerades i hur han prioriterade mellan att vara vetenskapsman 

och att vara författare, samt i hur han framställde det arbete han gjorde som botaniker och läkare. 

Den prioritering mellan att vara vetenskapsman och att vara författare som han gjorde, var beroende 

av hur han hade agerat såväl under resan som av hur han hade handlat i tiden mellan att han kom 

hem från resan till när han publicerade reseskildringen. 

 När Thunberg gav sig ut på resan hade han som tidigare nämnts studerat botanik under 

Linné. Han utbildade sig även till läkare och det var när han tog sin medicinska examen 1770 vid 27 

års ålder som han beslutade sig för att ge sig ut på sin resa. 

 När Thunberg gav sig av från Sverige var planen att besöka Köpenhamn, Amsterdam och 

Paris. Utifrån hur han beskriver det i reseskildringen framställs det främsta syftet med resan vara att 

Thunberg skulle vidareutbilda sig, och utveckla sina färdigheter ytterligare. När han i Paris skrev in 

sig hos ett flertal medicinska institutioner för att lära sig mer om ämnet var det i vad han beskrev 

som den stad där mest hade gjorts ”til dess lärande, än på något annat ställe.”  Han nämner dock 22

inte att anledningen till att han hade möjlighet att göra resan dit var att han hade fått ett 

resestipendium som var ämnat för medicinska studier utomlands, utan studierna i Paris framställs 

som något som han bestämde sig att göra när han var i Paris. 

 När han återkom från Paris till Amsterdam besökte han professor Burmannus, en av Linnés 

bekantskaper som han hade träffat tidigare. Det var vid det tillfället som Thunberg introducerades 

 Carl Peter Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1, Resan til södra Europa och Goda 22

Hoppets udde i Africa, åren 1770, 1771, 1772, 1773 (Uppsala, 1788) s.54.
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till några herrar som var villiga att bli hans gynnare och bekosta en resa till norra Asien och i 

synnerhet till Japan för honom, om han försåg dem med växter därifrån som kunde växa i Europa.  23

 Att släppas in i Japan var dock inte enkelt, då de enda västerlänningar som tilläts var de som 

var anställda hos Nederländska Ostindiska Compagniet (VOC). Därför beslöts att Thunberg skulle 

ta en anställning som skeppsläkare hos VOC för att komma in i Japan, samt spendera en tid i Kap-

kolonin innan han reste dit för att lära sig tala holländska övertygande.  Det var således inte enbart 24

Japan som Thunberg besökte under sin resa, utan även hans resor i Europa, Kap-kolonin, Java och 

Ceylon skildrades i resebeskrivningen. 

 Att Thunberg i reseskildringen lyfte fram att hans gynnare betonade att de i synnerhet var 

intresserade av växter från Japan tyder på att Japans slutenhet var en av anledningarna till att de 

valde det som slutmål. Att utlänningar inte lätt fick tillträde innebar för Thunberg att det inte var 

några andra som hade undersökt landets naturalhistoria, och för hans gynnare att det inte fanns 

några andra som hade växter därifrån i sina trädgårdar. Att ingen hade lyckats med det på hundra år 

konstruerade också bilden av Thunberg som någon som var motiverad nog att ta sig an utmaningen, 

och som någon som hade de färdigheter som krävdes för att lyckas. 

 För Thunberg innebar mötet med de holländska herrarna också att målet för resan inte enbart 

blev att utöka hans kunskap och främja hans karriär, utan även att tillfredsställa gynnarna. Att 

tillfredsställa sina gynnare kunde ge honom hjälp i karriären, men innebar också ytterligare 

arbetsuppgifter, såsom att skicka hem exemplar av de djur, växter och frön han samlade in. I 

reseskildringen demonsterar han också upprepande gånger hur han genomför dessa arbetsuppgifter 

 och hur god hans relation med gynnarna är.  Denna patron- och klient-relation som han 25

framställde i reseskildringen blev således en del av konstruktionen av honom som vetenskapsman, 

då det var en betydande del av hur vetenskapligt arbete gick till såvida vetenskapsidkaren inte hade 

en egen förmögenhet.  

 När Thunberg var på väg hem från Japan övervägde han om han skulle fara direkt hem eller 

förlänga sin resa och besöka England för att utöka sitt vetenskapliga nätverk där. Anders Sparrman, 

en annan av Linnés lärjungar som befunnit sig i Kap-kolonin en kort tid tillsammans med Thunberg, 

uppmanade honom att resa tillbaka till Sverige och publicera den första delen av sin reseskildring 

innan han gav sig av till England, eftersom han då skulle kunna uppträda inte bara som Japan-

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1 s.83-84.23

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1 s.84.24

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. I den första delen på s.245, i den andra delen se s.25

131, i den tredje delen av reseskildringen se s.67 och i den fjärde se s.115, 296-297.
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resenär, utan även som ”Auctor” , det vill säga som författare. Rollen som författare var således 26

kopplad till att ha gett ut just en reseskildring, då det var en sådan Sparrman uppmanade Thunberg 

till att ge ut. Det var alltså inte en botanisk flora med de växter som han hade sett under sin resa som 

skulle ge honom rollen som författare. Thunberg valde dock att ignorera detta råd, och åkte istället 

direkt till England innan han återvände till Sverige. Han valde ytterligare att publicera två floror och 

ett betydande antal dissertationer innan han sammanställde sin resebeskrivning. 

 När Thunberg väl publicerade första delen av sin reseskildring hade det på grund av detta 

gått nio år sedan han kom hem ifrån den resa som reseskildringen baserade sig på, tvärtemot 

Sparrmans uppmaning. I reseskildringen förklarar han det som att han har varit överhopad med 

tusen andra omsorger och göromål och utvecklar på följande sätt: 

Och då Läsaren med benägenhet täckes eftergivna, dels hvad jag, på de förflutne nio åren, till min Vetenskaps 
förkofran redan sammanskrifvit och utgifvit, dels de snart oräknelige göromål, som vid Academiska 
undervisnings-verket, Botaniske Trägårdarne, och i synnerhet Naturalie-Samlingarnes i ordning sittande och 
inventerande, uptagit min tid; hoppas jag kunna vinna Dess gunstiga ursäkt.  27

Genom att förklara denna försening med att han hade arbetat med att undervisa samt att undersöka 

de samlingar som han hade samlat in under sin resa, lyckas han också presentera för läsarna att han 

hade prioriterat det vetenskapliga arbetet framför att sammanställa sin reseskildring. Hans 

handlingar under åren innan han gav ut reseskildringen tjänade alltså till att hans persona, i själva 

reseskildringen, konstruerades så att han framstod som vetenskapsman i första hand, och författare i 

andra hand. Detta framhöll han också genom att skriva att det var ”mindre nödigt och nyttigt att 

skrifva en lärd Roman eller complicerad Historia, än at andra ge enkla och nakna sanningar, i den 

ordning och den tid, de kunnat förekomma mig” . Att Thunbergs färdigheter låg inom att vara en 28

vetenskapsman snarare än inom att vara en författare blev en del av hur Thunbergs persona 

konstruerades i reseskildringen. 

 De vetenskapliga texter som han publicerat var också närvarande i reseskildringen, då 

Thunberg hänvisade de läsare som var intresserade av mer djupgående beskrivningar till dem. Blev 

läsarna intresserade av japanska mynt hänvisade han dem exempelvis till det tal inom ämnet som 

han hade hållit inför Kungl. Vetenskapsakademien.  Detta tjänade till att påminna läsaren om hans 29

 Hodacs & Nyberg, Naturalhistoria på resande fot s.153.26

 Thunberg, ”FÖRETAL” i Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1.27

 Thunberg, ”FÖRETAL” i Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1.28

 Carl Peter Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 3, Resan til och uti kejsaredömet 29

Japan, åren 1775 och 1776 (Uppsala, 1791) s.205.



!13

vetenskapliga meriter och färdigheter, samt till att förstärka hans auktoritet. Att han gett ut sina 

vetenskapliga texter innan sin reseskildring spelade på detta sätt in i framställningen av Thunberg i 

resebeskrivningen. 

 De vetenskaper som Thunberg presenterade som sin expertis var botaniken och medicinen 

och det är i relation till dessa som hans färdigheter huvudsakligen framställs inom reseskildringen. 

De konstrueras när han framställer hur han under resan både fick ytterligare kunskap och utbildning 

inom dessa fält, samt hur han med sina färdigheter även kunde undervisa och hjälpa andra. 

 Thunberg skriver att det var hans kunskap och färdigheter inom naturalhistoria som gav 

honom möjlighet att genomföra resan till Japan, eftersom de hade imponerat på Burmannus i 

Amsterdam ”då han märkt, med hvad färdighet jag namngifvit, utredt och beskrifvit en myckenhet 

af dess okände naturalier, hvaröfver han, efter dess egen utsago, fallit i förundran.”  Eftersom det 30

var naturalhistorien som gav honom möjligheten att göra resan är det den som beskrivs som hans 

prioritet. I företalet till den tredje delen av reseskildringen skriver han exempelvis att 

”Naturalhistorien i synnerhet sysselsatte al min upmärksamhet” . Ytterligare demonstrerar han det 31

för läsaren genom att beskriva hur han mitt i en beskrivning av ”Japans präster” och ett samtal han 

hade med en av dem, inflikar att han var mer intresserad av buskarna som växte runt dennes 

”kyrka” än av samtalet.  32

 Sina färdigheter inom läkarekonsten framställer Thunberg ofta i relation till andra personers 

kunskaper inom den. I skildringen av hans vistelse på Java beskriver han hur han hade blivit 

ombedd att genomföra en ögonoperation, men att patienten backade ur. Thunberg frågade då, enligt 

reseskildringen, ”om icke någre andre blinde funnos, hvilke jag kunde tilskynda någon hjelp och 

tillika undervisa min beskedelige värd uti en operation, som är ibland de vackraste uti hela 

Chirurgien” . I detta framställdes för läsarna såväl det nöje som Thunberg sades få av 33

läkarekonsten, som hur stora hans färdigheter inom den var. Thunberg beskriver också hur hans 

kunskaper inom medicin upprepade gånger gav honom jobberbjudanden då han blev erbjuden både 

att stanna kvar som läkare på Java, samt erbjuden arbete som skeppskirurg på ett skepp som skulle 

bege sig från Ceylon till Asiens fastland.  34

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1 s.25.30

 Thunberg, ”FÖRETAL” i Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 3.31

 Carl Peter Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 4, Resan uti kejsaredömet Japan, 32

på Java och Ceilon samt hemresan (Uppsala, 1793) s.5.

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 4 s.150-151.33

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 4 s.168, 247.34
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 Att vara botaniker och att vara läkare var under perioden inte nödvändigtvis konkurrerande 

sysselsättningar, eftersom intressena ofta överlappade, vilket Thunberg beskriver gällande 

läkeväxter: ”Både såsom Botanicus och Medicus var jag angelägen om, at lära känna desse, och 

försummade aldrig något tilfälle, at öka denna kunskap…”  När han vistades i Japan använde 35

Thunberg även sin auktoritet som läkare till att uppmuntra de japanska tolkarna att samla in växter, 

blad, blommor och frön.  Dessa ville han studera både ur en botanikers perspektiv samt undersöka 36

huruvida de hade någon användning inom läkarkonsten.  De två rollerna som han i reseskildringen 37

illustrerade att han besatt, och som därav konstruerades som aspekter av hans persona, sågs därmed 

snarare som kompletterande än som konkurrerande. 

 Det finns dock exempel i reseskildringen på hur Thunberg demonstrerade för läsaren hur 

han prioriterade mellan rollen som botaniker och rollen som läkare. I beskrivningen av sin vistelse i 

Kap-kolonin förklarar han att hans medicinska praktik i staden var föga vidsträckt, och att han inte 

sökte utvidga den, på grund av att han inte ville bli hindrad i sina botaniska göromål.  Även när 38

andra sökte övertala honom att slå sig ner i Kap-kolonin för gott, vägrade han inte att göra det på 

grund av att hans medicinska praktik var så begränsad i staden, utan det var istället ”kärleken till 

Blomstren”  som drev honom vidare och spelade in i hans beslut. Samma sak beskrev han skedde i 39

Japan där ambassadören inte ville att han skulle åka därifrån. Ambassadören försökte övertala 

Thunberg att stanna kvar så att han skulle ha tillgång till Thunbergs medicinska kunskap. Detta 

framställs av Thunberg som att ambassadören: 

först öfvertala och ändteligen tvinga mig, at ännu et år qvarblifva, för sin enskildta nytta, i anseende dertil, at 
han ägde mera förtroende til mine insigter uti Medicine, än til dem, han trodde finnas hos den, som skulle blifva 
min efterträdare. Jag var likväl lyckelig nog, at kunna slita mig lös och få återgå til de orter, der jag kunde äga 
mera frihet och utrymme, at utan tvång samla och granska Naturens undransvärde skatter.  40

Åter igen framställer Thunberg således de uppgifter som förknippades med naturalhistorikern 

snarare än med läkaren som sin drivkraft. Den prioritering han gjorde mellan botanik och medicin 

var en del i hur han framställde sig själv. Han demonstrerade att han hade de färdigheter som 

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1 s.322.35

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 3 s.40, 72, 200-201.36

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 3 s.38-39.37

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1 s.336.38

 Carl Peter Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 2, Tvänne långa resor inåt södra 39

Africas hörn, och sedan til ön Java, åren 1773, 1774, 1775 (Uppsala, 1789) s.205-206.

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 4 s.125.40
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krävdes för att förkroppsliga båda rollerna, men att det var en av dem som han identifierade sig mer 

med. 

 Att Thunberg i reseskildringen framställdes prioritera botanikerns arbetsuppgifter över 

läkarens innebär att den rollen kom att bli en mer betydande del av hur hans persona konstruerades. 

Prioriteringen av botanikeryrket speglades även i hur han hade format sitt liv innan han gav ut 

reseskildring då han inte hade prioriterat sin medicinska praktik, men däremot hade fått anställning 

som Botanices Demonstrator vid Uppsala Academie, en anställning vid universitetet som tidigare 

hade innehafts av Linné. Denna utnämning var också något som han lyfte upp i den fjärde delen av 

reseskildringen, tillsammans med andra utnämningar som han hade fått.  41

 I dessa exempel visas hur de färdigheter som förknippades med att vara en botaniker och en 

läkare var en del av Thunbergs framställning av sig själv i reseskildringen. Det var dock inte enbart 

de färdigheter som han sade sig inneha som det var nödvändigt för honom att visa på att han hade. 

Han behövde även visa på att han hade de egenskaper och dygder som kopplades till att kunna 

utnyttja sina färdigheter på rätt sätt. 

Egenskaper och dygder 

Centralt för Thunberg var att motivera varför hans resebeskrivning var relevant, det vill säga vad 

han kunde bidraga med som tidigare reseskildringar saknade. Detta var särskilt relevant för de delar 

av reseskildringen som skildrade hans vistelse i Kap-kolonin, eftersom det var territorium som hade 

täckts av många andra resande nyligen. När han motiverar för läsarna varför de ska läsa just hans 

resebeskrivning betonar han främst sig själv som författare, inte det som han skulle skildra. 

 Att han menade att författaren hade betydelse demonstreras även i hans beskrivningar av 

tidigare reseskildringar och deras författare. I dessa urskiljs vilka egenskaper som han ansåg var 

önskvärda samt icke-önskvärda för författare av reseskildringar, och vad han ansåg att dessa 

resebeskrivningar skulle innehålla. Antalet reseskildringar som utkommit under de senaste åren 

förklarade han med att: ”Hvar och en Resande tror sig böra bli Auctor, och berätta något underligt 

för sine Landsmän, oaktadt han sjelf ägt så ringa upplysning…”  Om problemet med de många 42

reseskildringarna var, som han beskrev det, att författarna inte visste något om det de beskrev så var 

lösningen författare som ägde upplysning om de ämnen de skrev om. Thunberg exemplifierade även 

i företalet, vilket vi idag skulle kalla förord, vad han ansåg att författarna borde veta: 

 Thunberg, ”FÖRETAL” i Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 4.41

 Thunberg, ”FÖRETAL” i Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1.42
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En okunnig Resande kallar ofta utländske och främmande Djur med sådane djurs namn som han förut känner, 
och sålunda alle sorter af vilda Kattor för Tigrar, och flere slag af Hundslägtet för Räfvar, samt bortblandar 
således Jackhalsen eller SIMSONS Räf, antingen med den almänne Europeiske Räfven, eller med Hushunden, 
ehuru olike, til sin art, de än äro.  43

Om resenärerna skrev om de djur som de såg på resan, skulle de alltså kunna beteckna dem med 

sina rätta namn. De rätta namnen menade han var såväl de vetenskapliga, latinska namnen som de 

kända namnen och kännetecknen på djuren och växterna.  Författarna skulle således demonstrera 44

att de var kunniga. I detta skilde han sig något från andra naturalhistoriker som publicerade 

reseskildringar. Anders Sparrman skrev i ett brev till en vän att hans resebeskrivning föga skulle 

nämna växter och fåglar.  För Thunberg blev istället en av grundpelarna som legitimerade hans 45

reseskildring att han kunde skildra de djur och växter han såg på resan vetenskapligt, då han var 

kunnig tack vare att sin utbildning och erfarenhet. 

 Thunberg betonade ytterligare detta genom att skriva att ”om Rese-Beskrifvningar kunna 

antingen uplysa de Gamles mörker, eller sprida nytt ljus”  över vetenskaperna så var de icke 46

överflödiga, varpå han förklarade att hans avsikt var att presentera ”de uptäckter, som kunnat göras, 

til människo-slägtets nytta, i Natural-Historien, Medicinen och Oeconomin, trenne af mig högt 

älskade Vetenskaper” . Han presenterade alltså sig själv som en av dem som kunde sprida nytt ljus, 47

och kopplade detta till de vetenskaper som han presenterade som sin expertis. 

 Vidare framställs författarnas kunnighet som nödvändig i reseskildringar genom Thunbergs 

beskrivning av hur läsare sökte information i andras reseskildringar, men inte kunde hitta någon. 

Han ger detta exempel: 

Hur ofta har icke Naturforskaren och Hushållaren i flera af desse sökt gagnelige underrättelser och funnit ingen 
nytta af sin möda, då han ej förstått de barbariske namn på Naturalier, dem Auctor sjelf ej rätteligen föreståt 
upgifva, och ofta sjelf ej begripit? Är icke Muskot, som nästan alle Ostindiske Resebeskrifvare vidt och bredt 
omtala, och som i flera århundraden för Europeerne utgjort den fördelaktigaste handelsgen, ännu til en del 
okändt til sit slägte?  48

I detta så framställs implicit en av målgrupperna för reseskildringen som naturforskare, som genom 

Thunbergs reseskildring skulle kunna hitta pålitlig information som de inte kunde få i andra 

reseskildringar. Även andra grupper skulle kunna finna information i reseskildringen, vilket framgår 
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av hur Thunberg medvetet lyfte att han prioriterade att förmedla kunskap, även om han inte trodde 

att denna kunskap skulle roa eller vara till nytta för majoriteten av hans läsare. Detta ses exempelvis 

i hur han förkunnar att han inkluderade information om ”Hottentotteniske och Maleiske Språken”  49

för några få språkkunniga, även om informationen inte skulle glädja andra än dem. Han inkluderade 

alltså detta för de språkkunniga, men valde att inte inkludera några långa beskrivningar av djur och 

örter, eftersom han inte ville trötta ut majoriteten av sina läsare och ”til Botanikers och Zoologers 

tjänst velat gifva dem i särskilde verk” . 50

 Genom vilka egenskaper som konstruerades som dåliga egenskaper och vilka kännetecken 

som gavs på en dålig reseskildring framgår även vilka kriterier som Thunberg har på en 

reseskildring för att den ska kunna räknas som bra. Thunbergs anspråk på att just hans reseskildring 

är nödvändig ligger i att han framställde sig som en författare som kan uppfylla de kriterier som han 

har ställt upp. Han konstrueras i reseskildringen som någon, som till skillnad från tidigare författare 

har de vetenskapliga kunskaper som behövdes för att förmedla användbara sanningar till läsarna. 

Och den egenskap som framställs som grunden till detta är hans kunnighet. 

 Ytterligare en egenskap som lyfts upp i konstruktionen av Thunbergs persona i 

reseskildringen är att han var en observatör. Denna egenskap var önskvärd och sågs som en 

epistemisk dygd då en reseskildring skulle vara ett vittnesmål, där läsarna skulle kunna följa med 

författaren på resan och uppleva den som om de också var där. Detta var särskilt önskvärt när 

läsarna var vetenskapsmän, som sökte använda sig av reseskildringen för att få ny kunskap. Att 

kunna ta med sig läsaren var på grund av detta något som Thunberg strävade efter att demonstrera 

att han kunde. I företalet till den första delen av reseskildringen skriver han: ”Då en Resande 

genomvandrar Länder med de insigter och den upmärksamhet, som en del af de nyare Resare gjort; 

så följes man dem och kan draga mer eller mindre nytta deraf.”  51

 Den form som detta vittnesmål skulle ta var dock inte självklar. I större delen av 

reseskildringen behandlar Thunberg ämnena kronologiskt för att få med sig läsaren på sin resa, men 

i beskrivningen av Japan så behandlade han vissa ämnen tematiskt. Oavsett vilken av dessa former 

han skrev i var det dock lika viktigt för honom att få läsaren med sig genom sin utförlighet. De 

kronologiska delarna kan avbrytas av en uppräkning av användbara växter eller en lista på 

observationer som han hade gjort av Japans temperatur, och de tematiska delarna kan inkludera 

berättelser han hade läst eller beskrivningar av specifika möten som han varit med om. 
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 Den utförlighet Thunberg sökte demonstrera att han behärskade berör vad Simon Schaffer 

och Steven Shapin har kallat ”virtual witnessing” inom tidigmodern vetenskap. Detta innebär kort 

sagt att författaren genom sitt sätt att beskriva en scen kan skapa en så uppslukande upplevelse att 

läsarna kunde känna som de hade varit med.  Det gällde nämligen att få läsaren att gå med  52

på att universell kunskap kunde komma från individuella upplevelser och användes för att ge 

vetenskapliga slutsatser legitimitet. För Thunberg relaterade detta främst till hans undersökningar 

och upptäckter inom naturalhistorien, och det är där som de mest utförliga beskrivningarna hittas. 

Hans utförlighet beskriver han som motivation att just hans resebeskrivning borde läsas. Thunberg 

gör detta explicit genom att skriva att hans beskrivning av södra Afrikas udde var mycket 

utförligare än den hans resekamrat i Kap-kolonin hade gett ut via Royal Society i Storbritannien.  53

När han beskriver sina botaniska exkursioner kunde flera sidor ägnas enbart åt en bergskedjas 

utsträckning, utseende och höjd.  Likaså målar han i den tredje delen av reseskildringen upp bilder 54

av hur han i Japan: 

…hade väl icke tilstånd, at skilja mig långt ifrån vägen; men som jag i Africanske bergen först så väl inöfvat 
mig, at löpa klipporne upföre, gjorde jag ofta vackre försprång för mine stundom nog bekymrade och pustande 
föjeslagare och van därigenom utrymme, at samla och i min näsduk inlägga en tämelig stor mängd af de 
sälsyntaste växter, som börjat komma i blom.  55

Thunberg presenterar dock även andra delar av resan utförligt, inte bara de som rörde 

naturalhistoria. Resan till Kap-kolonin, när majoriteten av besättningen och även Thunberg själv 

blev blyförgiftade, beskrivs detaljerat.  Detaljer som hur hur många gånger han kräktes, hur hans 56

tandkött svullnade upp och hur hans urin ändrade färg av förgiftningen bidrog till att levandegöra 

reseskildringen. 

 Att läsaren skulle kunna följa med resenären på resan relaterar även till den roll som 

observation hade i vetenskapen under senare hälften av 1700-talet. Observation hade kommit att ses 

som en nödvändig del för alla vetenskaper, från att tidigare främst ha associerats med astronomi. Att 

observera något sågs inte bara som en vetenskaplig teknik eller färdighet, utan det var tätt 
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sammankopplat med vetenskapsidkarens livsstil.  Det gällde således inte bara att observera, utan 57

att vara en observatör. Att det var kopplat till vetenskapens kärna såväl som till vetenskapsidkarens 

person, möjliggör att vi betraktar det som en epistemisk dygd.  

 Den noggrannhet som observatören skulle demonstrera i sin livstil skulle även synas i hans 

observationer. Det gällde tekniker som att utföra regelbundna observationer och anteckna dem, 

vilket Thunberg sökte demonstrera exempelvis i sina observationer av temperaturen i Japan. Han 

var noga med att anmärka att de har gjorts på olika platser, eftersom han har rest runt i landet, men 

att majoriteten av avläsningarna kommer från den södra delen av Japan.  Han påpekade även att 58

observationerna var de sällsyntaste i sitt slag, då han inte känner till någon som har gjort något 

liknande tidigare. 

 I de beskrivningar han ger av sin resa när han befinner sig i Europa, såväl innan som efter 

resan söker Thunberg också demonstrera hur sådana vittnesmål, som förflyttar läsaren, är 

användbara för vetenskapsidkare som han själv. Han beskriver hur bibliotek där läsarna kan ha 

reseskildringar och andra böcker med sig när de studerar växter är de som är bäst lämpade för 

vetenskap, medan bibliotek som separerade studiet av växter och läsandet av böcker framställdes 

som mindre nyttiga.  För att vetenskapsidkarna skulle kunna ta del av observationerna som 59

resenären gjort krävdes alltså både att resenären själv hade de egenskaper som krävdes för 

observation, förmågan att kunna förmedla sina observationer i skrift samt att läsaren hade tillgång 

till rätt sorts bibliotek. 

 Om allt detta föll på plats, menade Thunberg alltså det var önskvärt att kunna få läsaren med 

på resan och få honom att bli uppslukad av upplevelserna, eftersom ändamålet var att bidra till 

vetenskapens arbete för allmänhetens nytta. 

 För att vara en observatör vars vittnesmål kunde förflytta läsaren krävdes dock också andra 

egenskaper, varav att vara disciplinerad och flitig var bland de viktigaste. Dessa egenskaper är 

sådana som det implicit framställs som att Thunberg besitter i skildringarna av hur han lyckades 

genomföra sådant som andra inte hade lyckats med. Han framställs alltså vara skicklig, vilket kan 

kopplas till de färdigheter han innehade, och hans disciplin framställs av att han inte lät sig 

distraheras av nöjen eller gav upp när resan var farlig. 
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 Efter att Thunberg och hans resekamrater hade stött på en buffeloxe under en av sina färder 

inåt landet från Kap-kolonin, beskrivs det i reseskildringen hur hans resekamrater ”beslöto nu, at 

här sätta et mål för sine faror, och för sin lilla forskningslystnad, samt ifrån detta ställe åter begifva 

sig hem till Cap, der de kunde få dricka mera vin och mindre förskräckas af Buffeloxar.”  Vidare 60

beskrivs hur Thunberg anklagade dem för att vara fega, och att ge upp innan de hade samlat 

tillräckligt av landets naturalier. Han meddelade dem också att han inte skulle låta sig avskräckas av 

att de gav sig hemåt utan skulle fortsätta resan. Den kontrast som framställdes i detta utbyte bad 

läsarna att jämföra Thunberg med hans resekamrater, och att se honom som disciplinerad och 

motiverad. 

 Detta framgår även i den fjärde delen av reseskildringen, där Thunberg presenterade den 

svensk-japanska ordbok han hade skapat och inkluderat i reseskildringen. Han kritiserade på samma 

ställe andra som vistats i Japan lika lång tid som han, men som inte hade skapat någon holländsk-

japansk ordbok som hade kunnat vara till nytta. Han beskrev situationen på följande sätt: 

…hos en del oskickelighet och hos andre lättjan lagt oöfvervinnelige hinder i vägen. Någre dröja här qvar 
endast en kortare tid, andre söka här endast sin vinning, och för de måste smakar den förgiftiga 
tobakspipan för väl, at de icke til något bättre, nyttigare och angenämare kunna använda en ädel, men här 
ofta såsom lång öfverklagad tid.  61

Den lättja som han kritiserar hos andra framställde i kontrast Thunberg som flitig och disciplinerad, 

då han lyckats skapa en ordbok som kunde vara till användning för andra. Hans flit är även något 

som han beskriver att hans gynnare berömmer när han återkommer till Amsterdam efter resan, i 

kombination med den välvilja han hade visat dem när han hade sänt dem många av de växter som 

han hade insamlat.  Dessa egenskaper presenterade Thunberg således som att de möjliggjorde för 62

honom att vara nyttig för såväl sina läsare som sina gynnare och patroner. 

Värdet i att vara nyttig 

Förutom färdigheter och egenskaper finns ytterligare en aspekt av Thunbergs persona som 

konstruerades i reseskildringen. Den relaterade till vad det var meningen att reseskildringen skulle 

bidra till och till de värden som presenteras som viktiga i reseskildringen. 

 Ett av dessa är vikten av att vara nyttig. Thunberg beskriver det som en av sina drivkrafter 

gällande såväl anledningen till att han skrev reseskildringen, som dess innehåll samt hur han hade 
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handlat under resan. Den vikt som Thunberg lade på att vara nyttig stämde väl överens med den 

rådande synen på naturalhistoria. Den var inspirerad av Bacon som menade att naturalhistorikerns 

och naturalfilosofens främsta uppgift var att bidra till allmänhetens nytta. Att upptäcka något som 

var sant som ingen visste om var en del av detta, men om dessa sanningarna inte var till nytta 

värderades de inte högt.   63

 För att nyttan skulle bli ett värde som var en del av Thunbergs persona räckte det inte med 

att Thunberg skrev att det var viktigt att vara till nytta, utan värdet konstruerades även genom hur 

han framställde sig själv som nyttig samt hans beskrivningar av de sätt som hans reseskildring var 

det. Den nytta som Thunberg framställer att han gör under resan är ofta kopplad till hans roll som 

läkare. Detta var även ett av de sätt som naturalhistoriens förespråkare demonstrerade dess nytta 

generellt; genom att koppla den till medicinen.  I Thunbergs fall kunde den nytta han bidrog med 64

komma från att dela med sig av sin kunskap till ”den välvillige samt tjänstaktige Colonisten” i Kap-

kolonin, då han kunde förklara för denne varför en växt kunde vara användbar inom läkarekonsten, 

inte bara att den var nyttig.  Han kunde även vara till nytta genom att lära ut kurer till de japanska 65

läkarna och tolkarna vilket för honom inte var något att tacka för, men kom att ”blifva et helt 

folkslag til ovärderlig nytta.”  66

 Vidare demonstrerar han den nytta han var till under resan genom att framställa hur han fick 

kunskap om det japanska samhället under det år han vistades där. Han beskriver hur när han 

berättade det han hade upptäckt ”förundrade sig så väl Rådsherren sjelf, som hela Sällskapet 

högeligen deröfver, at jag kunnat utspana en hemlighet, som hållits för en omöjelighet och den en 

Ambassadeur på flere års tid icke kunnat eller gittat uptäcka” . Han tillskriver detta det förtroende 67

och den vänskap han bildat med de japanska tolkarna och läkarna. Genom detta framställdes såväl 

att han var flitig, som att den nytta han gjorde under resan inte enbart var ensidig utan att det var ett 

utbyte där båda parterna fick ut något. Allt detta förstärker nyttoaspekten av Thunbergs persona. 

 Att vara nyttig krävde av Thunberg en mottagare, någon eller några som han var nyttig för. 

Den nytta han gjorde kunde inte enbart vara för honom, vilket syns i hur han kritiserar dem som 

 Stephen Gaukroger, ”The persona of the natural philosopher” i The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature 63

of a Contested Identity, red. Condren, Conal & Gaukroger, Stephen & Hunter, Ian (New York, 2006) s.25.

 Harrison, ”Natural History” s.128.64

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 1 s.322.65

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 3 s.225.66

 Thunberg, Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. D. 4 s.131.67



!22

enbart gör saker för sin egen vinnings skull,  utan det han gjorde skulle även vara till nytta för 68

andra. Den nytta som Thunberg framställs i reseskildringen ha gjort under resan är ofta i relation till 

de människor som han mött, såsom är fallet med både kolonisten i Kap-kolonin och de japanska 

läkarna. 

 När det gäller naturalhistorien, och de upptäckter som han gör inom denna var det dock inte 

dessa individer som var mottagarna. I den första delen av reseskildringen beskriver Thunberg 

istället att de upptäckter han har gjort, har han gjort för människosläktets nytta.  Även i den andra 69

delen av reseskildringen beskrivs upptäckterna som gjorda till Guds ära och till människors 

framtida nytta.  I den tredje delen har han en annan betoning, där han beskriver hur han har samlat 70

Japans mineraler, djur och örter för att därmed ”tilskynda Europa och min fosterbygd någon nytta 

och gagn.”  En tolkning av detta skulle vara att det för honom inte fanns någon skillnad på dessa 71

påståenden, där det som är till Europas och fosterlandets nytta även skulle vara det för resten av 

världen. Detta framstår dock som osannolikt med tanke på att han i samma del av reseskildringen 

menar att japanerna hade lidit på grund av att deras europeiska handelspartners hade försökt utnyttja 

dem.  Övergången från att lyfta att hans upptäckter skulle vara till människosläktets nytta till att 72

vara till nytta för Europa och Sverige måste alltså förklaras på annat sätt. 

Utvecklingen under resan 

Inom forskningen har det pågått en debatt om hur förändring framställdes inom reseskildringar. De 

som undersökt reseskildringar i relation till imperier och kolonialism har föreslagit att om resenären 

förändrade det han mötte sågs det som en fördel. Ifall resenären själv förändrades på grund av 

externa influenser sågs det dock som ett hot av författarna. De som har undersökt reseskildringar 

som en genre av skönlitteratur har istället sett en uppfattning i dem om resans kapacitet att förändra 

resenären i ett positivt ljus.  Utöver denna diskussion kommer här i hänsyn även att tas till hur 73

denna förändring interagerade med att skapa meriter. 

 Den förändring som konstruerades i Thunbergs persona genom de olika delarna av 

reseskildringen kan tolkas som en konsekvens av att det gick sex år mellan den första och den sista 
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delen. I så fall skedde förändringen på grund av att Thunberg under de sex åren ändrade uppfattning 

om hur han ville framställa sig själv. Att en sådan förändring skulle kunna ha skett må vara mycket 

svårt att motbevisa, men i denna undersökning tänker jag erbjuda en alternativ tolkning. Den 

förändring som sker i framställningen av Thunberg i reseskildringen var istället en del av 

konstruktionen av hans persona, och hur den förfinades. Här avses att undersöka hur förändring 

spelade in i konstruktionen av Thunbergs persona i reseskildringen, och således undersöka 

förändringen som en väsentlig aspekt i hans persona, och inte som en konsekvens av Thunbergs 

förändrade intentioner. 

 En av de förändringar som sker genom reseskildringen är att Thunberg går från att 

framställas som en student till att framställas som en lärare. Detta innebär inte att han enbart 

framställs som student i början av reseskildringen och framställs som fullärd i slutet av den, utan det 

är vad som betonas som skiljer sig åt. I den första delen av reseskildringen framställs hur Thunberg 

under vistelsen i Amsterdam hjälpte Burmannus att organisera och namnge sina samlingar. Det 

framställs dock inte som ett tillfälle för honom att lära Burmannus något, utan som en möjlighet för 

Thunberg att visa de färdigheter som han redan hade förvärvat som student i Uppsala.  I 74

skildringen av Thunbergs vistelse i Paris framställs tydligt att han var där för att lära sig av andra, 

då han dagligen besökte sjukhusen för att få studera de kirurgiska operationerna och de sjukas 

skötsel.  75

 Det är när han ger sig av från Europa som denna framställning börjar förändras. Under 

vistelsen på Kap-kolonin framställs Thunberg nämligen inte som någons student, utan istället som 

om han självständigt studerade naturen. I och med detta började han även dela med sig av sin 

kunskap på ett annat sätt. Han började att informera kolonisterna om vilka växter som de kunde 

använda och hur de kunde göra det på bästa sätt. Det beskrivs dock inte som att han undervisade 

dem, utan snarare som att han rättade dem när de hade fel. Thunberg skriver exempelvis: ”Ty då han 

endast i sin enfaldighet kundt gifva mig en ringa anledning til någon brukelig växt, kunde jag sedan 

gifva honom närmare anledning til dess rätta bruk, utan förekommande sjukdomar.”  76

 I de senare delarna av reseskildringen som skildrar hans vistelse i Japan, lyfts istället hur han 

undervisade de japanska tolkarna och läkarna. Han beskrev det som att de ivrigt hade väntat på hans 

ankomst, eftersom det hade spridits rykten ”at detta år skulle hit ankomma en holländsk Doctor, 
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som voro lärdare, än de vanligen hit anländande, ofta nog okunnige Fältskärer.”  Den undervisning 77

som han beskriver att han ger tolkarna beskrivs vara sådan att deras medicinska praktiker i staden 

var vidsträckta och lönande under hans handledning.  Att det beskrivs som att han handledde dem 78

antydde att det var ett långvarigt arrangemang, till skillnad från beskrivningarna av hur han hade 

hjälpt människor han hade mött tidigare. Vidare beskriver Thunberg hur två av de japanska läkare 

som han möter i Edo avlade dagliga besök hos honom, och blev kvar långt in på nätterna ”för at af 

mig undervisas och läras uti flera vetenskaper, dem de på det högste älskade, såsom Physiken, 

Oeconomien, och i synnerhet Botaniken, Chirurgien och Medicinen.”  Det beskrivs fortfarande 79

som ett utbyte av kunskap, men ett sådant där Thunberg hade mest kunskap att dela med sig utav, då 

han lärde ut ”det förnuftigare bruket, Europeerne göra deraf."  Dessa läkare och tolkar fortsatte han 80

även att brevväxla med när han återvände till Sverige och de skickade honom saker till den 

botaniska trädgården i Uppsala och Kungl. Vetenskapsakademiens naturaliesamlingar,  vilket 81

speglade de kontakter Thunberg själv hade med Linné under sin resa. De japanska tolkarna och 

läkarna kom således att bli en del av hans vetenskapliga nätverk, vilket Skuncke har utvecklat i sin 

bok. Att det förhållande som de framställdes ha i reseskildringen liknade det som Thunberg själv 

beskrevs ha med sina lärare är likväl värt att uppmärksamma här eftersom det förstärkte 

framställningen av Thunberg som en lärare. 

 Det var dock inte enbart de japanska tolkarna och läkarna som Thunberg beskriver att han 

gärna undervisade i de senare delarna av reseskildringen, utan det gällde även de fältskärer som var 

anställda av VOC på Java och Ceylon, och således ursprungligen kom från Europa. I 

reseskildringen framställs hur guvenören på Java, när Thunberg gav sig ut för att undersöka 

naturalierna, uppmanade en lokal läkare att följa med honom. Detta så att Thunberg kunde dela med 

sig av sina upptäckter och lära honom att känna igen de användbara växterna.  I reseskildringen 82

framställs Thunberg som ivrig att undervisa, så pass att han när han på Java skulle demonstrera en 

ögonoperation och patienten ångrade sig, bad dem att leta upp någon annan som var blind som han 

kunde demonstrera operationen på istället.  83
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 Att Thunberg i de senare delarna av reseskildringen oftare framställdes som en lärare 

innebar inte att han slutade att studera. I beskrivningen av vad han gjorde i England så framställs 

hur Thunberg lämnades fritt tillträde till Joseph Banks samlingar, och att han däri ”på det 

beqvämligaste sätt fick öka mine insigter i denna del af en älskad vetenskap.”  Så trots att han 84

genom reseskildringen konstruerades som någon som utvecklades till en lärare under resan, så 

innebar det inte att han själv slutade att lära sig. Förändringen i hur hans persona konstrueras 

relaterar till en utveckling från någon som blir undervisad av andra, till någon som undervisar 

andra, men en konstant förblir att han fortsätter att studera naturen. 

 Förändringen som framställs i reseskildringen bidrar till att konstruera Thunbergs persona 

som någon som utvecklades under resan. Detta relaterar till  den meritskapande funktion som 

Hodacs och Nyberg lyfter hos resan, men demonstrerar ytterligare att det inte var enbart resan som 

sågs som utvecklande. Själva utvecklingen konstruerades även i reseskildringen och hade därav en 

bekräftande funktion på att resan var meriterande. 

 En annan förändring som skedde i reseskildringen har nämnts tidigare. Att Thunberg gick 

från att lyfta att hans upptäckter skulle vara till mänsklighetens nytta till att lyfta att de skulle vara 

till nytta för Europa och Sverige kan även det förklaras genom att betrakta reseskildringen som en 

meriterande text. Reseskildringen innefattade även paratexter, såsom dedikationer till de regerande 

kungarna. Av dessa framgår att Thunberg sökte en patron- och klient-relation med regeringsmakten. 

Eftersom det var Gustaf III som regerade när de tre första delarna av reseskildringen gavs ut, och 

Gustaf Adolf som regerade när den fjärde delen gavs ut så ändras dedikationerna något, men 

Thunbergs önskan att vara till regentens nytta och nöje uttrycktes som konstant. Även i 

dedikationen till den första delen av reseskildringen lyfts vetenskapens möjliga nytta för landet fram 

då han beskriver hur kungen behandlade vetenskapsidkare:  

så har EDER KONGL. MAJESTÄT med icke mindre Nåd täkts omfatta dem, samt dymedelst befordra til den 
Glans, de vunnit ibland Utlänningar, och den verkliga nytta, de kunna tilbringa det Land, som äger sin lycka 
under EDER KONGL. MAJESTÄTS Spira.  85

När Thunberg därefter i förordet framställde den glans han hade hos utlänningar genom att beskriva 

hur hans utländska vänner hade bett honom att skriva om sin vistelse i Kap-kolonin  och 86
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demonstrerade att han sökte vara till nytta för människosläktet  var implikationen att han var 87

värdig att belönas av kungen. Att han även i första delen av reseskildringen lyfte nyttan som han 

kunde vara till för Sverige innebär att den förändring som skedde genom reseskildringen inte var att 

han gick från att betona nyttan för människosläktet till att betona nyttan för Europa och Sverige. 

Istället innebar förändringen att han slutade betona att nyttan även var för hela människosläktet. 

Han gjorde därmed en prioritering mellan de två, även om de i den första delen i reseskildringen 

inte hade framstått som oförenliga. Denna distinktion bidrog till konstruktionen av Thunbergs 

persona i reseskildringen då den tydliggjorde vad han menade med att göra nytta. Genom detta 

förfinade han det kollektiva idealet att göra nytta till att vara till nytta för sitt land och sin konung. 

 Annat som talar för denna tolkning av reseskildringen som en skildring av Thunbergs 

utveckling är hur han först i företalet till den sista delen lyfter upp alla de utmärkelser som han har 

fått sedan resan började.  Även de utmärkelser som han fick tidigare under resan nämndes först i 88

denna del. Ett exempel på detta är hans medlemskap i Der Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 

ett lärt sällskap i Norge, som han fick reda på när han befann sig i Kap-kolonin 1772  men som han 89

inte inkluderade i den del av reseskildringen som täckte den tidsperioden, utan istället väntade med 

att inkludera till den sista delen. Genom att istället presentera det i den sista delen av 

reseskildringen kopplade han utnämningen till hur han framställde sig själv i den fjärde och sista 

delen, och inte till hur han framställt sig själv i de tidigare delarna. 

 Den förändring som han framställt genom reseskildringen möjliggjorde att han kunde säga 

sig vara en sådan person som blev utnämnd till lärda samfund, och den utveckling han framställt att 

han hade genomgått legitimerade att han förtjänade utnämningarna. I företalet till den fjärde delen 

beskriver han hur han under sin frånvaro blivit utnämnd till Botanices Demonstrator i Uppsala, 

vilket han blivit reda 1777  och fått reda om innan han återvände till Sverige. Trots detta valde han 90

att ta med det först i den sista delen av reseskildringen, vilket kopplade även denna utnämningen till 

att han hade genomgått en utveckling. Själva positionen var en undervisningsposition, inom vilken 

han skulle leda exkursioner och ansvara för universitetets botaniska trädgård, för vilket resan kunde 

tjäna som merit. 

 Även hur Thunberg förhåller sig till reseskildringen förändras i de olika delarna av 

reseskildringen. I den första delen skriver Thunberg att han vill dela med sig av enkla och säkra 
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sanningar till läsarna,  medan han i den fjärde delen beskriver reseskildringen som ”ämnadt til 91

Dagbok öfver Resan” . Även om dessa påståenden inte automatiskt är oförenliga så tyder det på en 92

förändrad ambitionsnivå för reseskildringen, där anspråken är mycket mindre i den sista delen. 

Reseskildringen beskrivs som en dagbok i kapitlet ”Landets Natural-Historia”, inom vilket 

Thunberg ämnade beskriva Japans naturalhistoria. Att reseskildringen enbart skulle fungera som en 

dagbok var i denna kontext också en motivering till att han inte beskrev naturalhistorien i större 

vidlyftighet, eftersom han redan hade beskrivit den i sin Flora Japonica och vetenskapliga 

disputationer. Han hade även i företalet till den fjärde delen av reseskildringen tagit upp hur mycket 

han hade publicerat om de naturalier han hade upptäckt och samlat in under sin resa, vilket han 

skrev var runt 400 nya djur, 75 nya örtsläkten och över 1500 individuella sorters örter.  93

 Detta tjänade till att demonstrera den flit och disciplin som konstruerats som en del av hans 

persona genom reseskildringen, och kopplade även hans utgivna skrifter till den person han hade 

utvecklats till under resan och inte till den person som han framställdes som i den första delen av 

reseskildringen. Detta då många av skrifterna var sådana som han redan hade gett ut innan den 

första delen av reseskildringen, men om de hade räknats upp där hade de inte bidragit till 

konstruktionen av en persona som utvecklades genom reseskildringen. 

Avslutning 

Utifrån det som har framkommit i analysen går således att besvara frågan om hur Carl Peter 

Thunbergs persona konstruerades i reseskildringen. Det går även att se vilka aspekter som lyftes 

upp och framhävdes, och som därmed kom att bli betydande beståndsdelar i den persona som 

framträdde i texten. I denna analys framkommer hur Thunbergs färdigheter, egenskaper och värden 

framställdes i reseskildringen. Dessa olika aspekter bidrog till att konstruera Thunbergs persona och 

var många gånger beroende av varandra. 

 Den första slutsatsen som dras i uppsatsen är att Thunbergs persona, som den konstruerades 

i reseskildringen, var starkt sammankopplad med att vara en vetenskapsman, och de epistemiska 

ideal som existerade i hans samtid. Detta trots att reseskildringen till synes var en text med mindre 
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vetenskapliga anspråk, som inte behövde hålla sig till den vetenskapliga formen på samma sätt som 

hans övriga texter behövde göra. Hur Thunberg valde att förhålla sig till detta, i jämförelse med hur 

andra naturalhistoriker framställde sig själva i sina reseskildringar, demonstrerar att vetenskaplighet 

spelade en betydande roll i den persona som konstruerades i skriften. 

 Detta framgår ytterligare av hur de färdigheter som lyfts upp i reseskildringen kopplas till att 

vara vetenskapsman, samt till vetenskapliga yrkesroller som botaniker och läkare. Konstruktionen 

av Thunbergs persona i relation till dessa färdigheter bygger i reseskildringen på beskrivningar av 

hur andra personer reagerade på Thunbergs handlingar, samt på explicita och implicita jämförelser 

mellan Thunberg och andra vetenskapsidkare. De färdigheter som konstruerades som aspekter av 

Thunbergs persona i reseskildringen kopplades också till de egenskaper och dygder som även de 

kom att bli en del av hans persona, då det framställdes som om egenskaperna möjliggjorde för 

honom att utnyttja sina färdigheter på bästa sätt. 

 De egenskaper som konstruerades som framträdande aspekter av Thunbergs persona i 

reseskildringen var främst att han var kunnig, att han var en observatör samt att han var 

disciplinerad och flitig. I samtiden ansågs dessa egenskaper alla vara sådana som möjliggjorde för 

den individ som besatt dem att komma närmare sanningen. De var således epistemiska dygder. 

Detta innebar dock inte att alla vetenskapliga personae som konstruerades under tidsperioden 

inkluderade dessa egenskaper, och inte heller att framställningen av egenskaperna såg likadan ut för 

alla de vars personae inkluderade dem. De exempel som ges i reseskildringen på att Thunberg besatt 

dessa egenskaper tjänade även till att förfina vad dessa egenskaper innebar specifikt för Thunberg, 

och hur de därav framställdes påverka hans handlingar. 

 Även det värde som i reseskildringen konstruerades som en aspekt av Thunbergs persona 

var ett värde som var allmänt uppskattat av vetenskapsidkare under hans samtid. I reseskildringen 

framställs det som det finns två sätt att vara nyttig på, där det första är att vara till nytta för andra 

individer genom att dela med sig av sin kunskap. Det andra framställs som att vara till nytta för 

fosterlandet genom att upptäcka nya saker och därigenom skapa ny kunskap. Det är genom denna 

inringning som förfiningen görs av vad det innebär att vara nyttig, vilket i sin tur bidrar till att göra 

Thunbergs persona unik. Den tidigare forskningen, där personae beskrivs som kollektiva modeller 

som individer anammar tar inte hänsyn till denna förfining som sker och hur individerna kunde 

bidra till att forma de ideal som de gjorde anspråk på. 

 Färdigheter, egenskaper och värden spelar således en betydande roll i konstruktionen av 

Thunbergs persona i reseskildringen. Utöver dessa aspekter fanns det dock ytterligare en, som 

interagerade med dem och gav ytterligare perspektiv på dem. 
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 Den andra slutsatsen gäller just hur denna förändringsaspekt integrerades och blev en del av 

konstruktionen av Thunbergs persona. Den förändring som sker i framställningen av Thunberg i de 

olika delarna av reseskildringen skapar på olika sätt en bild av en förändring inom honom, en 

utveckling. Detta blir en aspekt av hans persona när han framställs som en person som utvecklas. 

Detta går emot den vanligast förekommande bilden av persona inom forskningen, där personae 

beskrivs som kollektiva modeller som inte kan påverkas av individer. I denna uppsats har jag sökt 

nyansera denna bild och visa hur individer kunde förfina dessa kollektiva modeller för att skapa 

sina egna personae. Detta då de tekniker som individer använder för att framställa sig själva 

formade dem inuti såväl som konstruerade deras personae. 

 Ett sätt som utveckling konstrueras på inom reseskildringen är genom hur Thunbergs 

färdigheter och värden framställs som om de utvecklas under resan. Ett exempel på detta är hur han 

skildras som han kunde vara nyttig under den senare delen av resan på ett nytt sätt än han hade 

kunnat vara under den första delen med sina medicinska kunskaper.  

 Bilden av Thunbergs förändring förstärktes genom hur vissa händelser i reseskildringen 

lyftes ur kronologisk ordning, så att de framstod som följder av den utveckling som han hade 

genomgått trots att de i verkligheten hade inträffat tidigare. Att Thunberg redigerat händelserna 

framgår eftersom de olika delarna i reseskildringen ingår i samma verk. Förslagsvis kan källor av 

den här typen belysa utvecklingens roll även i andra individers personae. 

 Utvecklingsaspekten av Thunbergs persona kunde även fungera som en merit såväl för 

honom som för den sortens resa som han hade genomfört. Hodacs och Nyberg har lyft att resan 

ansågs ha en meriterande funktion. Man kan se hur redan Thunberg beaktade meritaspekten, 

exempelvis genom att reseskildringen framställde hans utveckling som ett resultat av resan. 

 I reseskildringen framgår den utveckling som Thunberg framställs genomgå som något 

positivt. I debatten kring huruvida förändring framställs som något positivt eller något negativt i 

reseskildringar, ansluter sig denna studie alltså till den sida i debatten som främst har undersökt 

reseskildringar i relation till genre. Dock måste påpekas att förändringen inte enbart framstår som 

ett resultat av resan, då Thunbergs disciplin och motivation framställs vara lika betydande faktorer i 

hans utveckling som själva resan. 

 Forskningen har främst fokuserat på hur personae har skapats vid specifika tidpunkter. 

Denna uppsats har dock påvisat möjligheterna som finns i att studera persona i samband med 

förändring. Uppsatsen har undersökt förändring som en aspekt av en specifik individs persona, men 

metoden går att applicera i en mängd möjliga studier där lämpligt källmaterial finns. Sådana studier 

kan berika den analytiska termen persona. 
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