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Linnés öländska resa – och Margit Fribergs
Våren 1741 inledde Carl 

von Linné sin resa till 
Öland och Gotland. Ri-
kets ständer finansierade 
företaget i förhoppning 
att expeditionen skulle 
anträffa industriellt eller 
medicinskt användbara ör-
ter och växter. Linné förde 
hela tiden dagbok som se-
dan låg till grund för rap-
porten i hans Öländska och 
Gothländska resa (utgiven 
1745). 1975 utkom Margit 
Fribergs roman Skog har 
öron, mark har ögon, med 
underrubriken ”En fantasi 
kring Linnés öländska resa 
1741”.

	
Linné	och	hans	sällskap	läm-

nade	Stockholm	den	15	maj,	”i	
den	behagligaste	vårtiden,	kl.	
11	 förmiddagen”.	 I	 slutet	 av	
månaden	 var	 man	 framme	 i	
Kalmar,	 men	 överfarten	 till	
Färjestaden	måste	skjutas	upp	
några	dagar	på	grund	av	dåligt	
väder.	Den	1	juni	steg	sällska-
pet	ombord	på	färjan,	och	efter	
att	ha	gått	 i	 land	på	Ölands	
strand	vid	Färjestaden	konsta-
terade	Linné	genast	att	”detta	
land	 var	 helt	 annorledes	 än	
de	andra	Sveriges	provinser”.	
Fram	till	27	juli	reste	han	om-
kring	på	ön:	”Öland	lämnades	
utur	 synen,	 men	 dess	 gröna	
ängar,	 skuggfulla	 lundar	och	
oförlikneliga	temperatur	blefvo	
kvar	i	mitt	minne.”	Program-
met	var	ambitiöst,	färden	gick	
längs	båda	kusterna	såväl	till	
udden	i	norr	som	den	i	söder.	
Även	flera	orter	i	inlandet	be-
söktes.	Inga	strapatser	kunde	
hejda	den	nyfikne	resenären.

I	enlighet	med	uppdragsgi-
varnas	instruktioner	rapporte-
rar	Linné	främst	om	naturens	
växt-	och	djurliv.	Öns	invånare	
skymtar	förbi	i	korta	notiser,	
men	befolkar	hela	tiden	Margit	
Fribergs	”fantasi”	kring	resan.	
Hon	utgår	från	Linnés	resebe-
skrivning	och	 fyller	den	med	
fiktiva	ölänningar,	som	kom-
mer	 i	kontakt	med	de	märk-
liga	besökarna	från	fastlandet.	
Medan	 Linné	 ankomstdagen	
vandrar	 omkring	 på	 Björn-
hovda	ängegärde	introducerar	
Friberg	öns	fattiga	befolkning	
representerad	 av	 Mattis	 på	
väg	till	repslagaren	i	Färjesta-
den	med	bast	och	 tåtar.	Han	
möter	en	obegriplig	värld	i	sin	
välbekanta	vardag:	”att	höga	
herrar	skulle	befatta	sig	med	
att	 färdas	 kring	 i	 markerna	
och	samla	blomster,	det	var	för	
otroligt,	inte	kunde	detta	vara	
dessa	 främmandes	 verkliga	
ärende!”

LinnéS RESa tiLL  
FattiGdoMEn

Varje	kapitel	i	Fribergs	bok	
har	 som	rubrik	ett	 ortnamn,	
följt	 av	 ett	 kursiverat	 citat	
från	Linné.	Dessa	är,	med	ett	
undantag,	hämtade	 från	den	
öländska	reseberättelsen.	Ef-
ter	 ortnamnet	 ”Gärdslösa”	
återges	denna	upplysning	från	
Linné:	”Åtskillige	berättade	för	
oss	om	den	makt	befallnings-
männen	här	å	orten	äga,	ty	de	
äro	ansvarige	för	hela	uppbör-
den,	hava	alltså	makt	att	upp-
säga	vilken	av	bönderna	dem	
behagar,	där	de	se	det	minsta	
brister	i	skatten,	och	dit	sät-
ter	vilken	de	vilja.”	Detta	ci-
tat	finns	inte	i	reseboken	men	
däremot	 i	 den	 mer	 utförliga	
dagbok	 Linné	 förde	 (utgiven	
först	1971	med	kommentarer	
av	nordisten	Sigurd	Fries	och	
hans	elever	vid	Umeå	univer-
sitet).	Man	kan	tänka	sig	att	
finansiärerna	inte	var	primärt	
intresserade	av	sociala	och	eko-
nomiska	orättvisor	på	Öland,	
därför	fick	iakttagelser	av	det	
slaget	ibland	utgå	från	resebo-
ken.	Friberg	däremot	bygger	
vidare	på	notisen	och	berättar	
med	 indignerad	 realism	 om	
en	vräkningsdömd	kronobon-
des	rättslöshet	inför	maktens	

godtycke.	I	samma	kapitel	om-
talas	 en	 mor	 från	 Gärdslösa	
som	stjäl	en	bunke	mjöl	åt	sina	
svältande	barn	och	bestraffas	
med	prygel	av	profossen.	Den	
lilla	dottern	protesterar	men	
kastas	åt	sidan	så	bryskt	att	
hon	blir	invalid	för	livet.

	 När	Friberg	berättar	
om	livet	på	Öland	1741	hand-
lar	det	mestadels	om	tungt	och	
hälsovådligt	kroppsarbete.	Fis-
ke	och	gemensamt	kvarnbygge	
är	 nog	 så	 krävande,	 men	 än	
värre	är	slitet	i	gruva	och	sten-
brott.	Salpetersjudarna	i	Rälla	
står	 hela	 dagarna	 i	 ”osunda	
dunster”,	på	Räpplinge	alvar	
blir	arbetarna	”bröstsjuka”	av	
att	ständigt	andas	in	det	fina	
stendammet.	 Det	 hopplösa	
eländet	 fortsätter	 tills	 män-
niskan	stupar	och	dör,	förbru-
kad	som	ett	utmattat	kreatur.	
Samhället	framstår	som	oför-
änderligt,	villkoren	givna	för	
all	framtid:	”En	del	var	fattiga,	
en	del	rika.	Så	skulle	det	för-
bli.”

	 Ölänningarna	vet	av	
erfarenhet	att	intet	gott	är	att	
vänta	 från	 fastlandets	 myn-
digheter	och	herrskapsfolk.	En	
typisk	representant	för	denna	
arroganta	 överhet	 är	 lands-
hövdingen,	 ”när	 han	 någon	
gång	kom	till	 tinget	och	satt	
där	och	prisade	ur	silverdosa,	
begapad	 av	 både	 nämnd	 och	
tingsmenighet”.	Inte	undra	på	
att	ortsbefolkningen	bemöter	
Linné	och	hans	sällskap	med	
skygga	 och	 misstänksamma	
blickar.	 Eftersom	 Sverige	 då	
befann	sig	i	krig	med	Ryssland	
spreds	 rykten	över	ön	att	de	
främmande	herrarna	i	själva	
verket	var	spioner	i	tjänst	hos	
främmande	 makt.	 Denna	 bi-
sarra	missuppfattning	nämns	
också	med	förvåning	i	Linnés	
reseskildring.

dEn LySSnandE Linné, 
oCh dEn hjäLpandE

Mest	fascinerande	och	tänk-
värt	i	Fribergs	roman	är	nog	
hennes	beskrivning	hur	rela-
tionerna	mellan	Linné	och	den	
öländska	 allmogen	 gradvis	
utvecklas	under	resans	gång.	
Friberg	beskriver	Linné	som	
en	vänlig	och	högst	sympatisk	
man,	och	så	vill	man	ju	gärna	
tro	att	det	var.	Han	är	enkelt	
klädd	 i	en	uppknäppt	skinn-
rock	men	uppträder	med	leda-
rens	självklara	auktoritet.	Till	
en	början	är	växter	 och	djur	
främsta	intresse	även	för	den	

fribergske	Linné,	men	under	
resans	gång	lägger	han	ofrån-
komligen	märke	till	de	upprö-
rande	orättvisorna.	I	romanen	
skildras	hur	blomsterkungens	
sociala	samvete	väcks	och	han	
alltmer	engagerar	sig	för	den	
öländska	allmogen.

	 Första	mötet	avlöper	
illa.	 Linné	 kallar	 till	 sig	 en	
ortsbo	för	upplysande	samtal,	
men	den	tilltalade	flyr	i	rena	
förskräckelsen.	Sedan	uppstår	
ändå	 förtroende	när	 lokalbe-
folkningen	 förstår	 att	 denne	
gäst	från	fastlandet	inte	som	
andra	kommer	med	besked	om	
nya	skatter	och	pålagor.	Linné	
är	 inte	 överhetsperson	 utan	
demokrat:	”De	kunde	inte	helt	
stå	 emot	 Linnaeus	 vänliga,	
vinnande	sätt,	förnäma	herrar	
brukade	inte	vara	så	gemena.”	
Under	resans	tidiga	skede	är	
Linné	framför	allt	nyfiken	bo-
taniker,	men	han	börjar	snart	
ställa	frågor	om	vardagsliv	och	
arbetsmetoder.	Snart	blir	män-
niskorna	 viktigare	 än	 blom-
morna.

	 På	 väg	 mot	 Resmo	
längs	landborgen	fröjdas	Lin-
né	över	naturens	skönhet.	Som	
kapitelmotto	återges	i	romanen	
ett	citat	från	reseskildringen:	
”Vägen	låg	genom	de	skönaste	
lundar	man	någonsin	sett,	som	
vida	uti	skönhet	övergingo	alla	
orter	i	Sverige	och	tävlade	med	
alla	i	Europa.”	Friberg	skjuter	
här	in	ett	möte	som	inte	före-
kommer	i	Linnés	egen	berät-
telse.	I	romanen	får	han	lägga	

märke	till	en	gammal	kvinna	
med	 en	 bistock	 och	 måste	
stanna	för	en	stunds	samtal:	
”Han	talade	till	henne	som	till	
en	jämlike,	var	till	sättet	som	
en	vanlig	människa,	hade	goda	
bruna	ögon.	Fast	mycket	ville	
han	 veta,	 inte	 bara	 om	 bina	
utan	också	om	gården	som	låg	
här	ensam.”

	 Reserapport	och	dag-
bok	upplyser	om	att	Linné	från	
den	 6	 juni	 var	 inlogerad	 två	
nätter	och	en	dag	hos	kaplanen	
Magnus	Stagnelius	 i	Ås	(far-
fars	far	till	skalden),	men	inget	
nämns	om	vad	blomsterkung	
och	prelat	hade	att	samtala	om.	
Ett	sådant	replikskifte	infogar	
däremot	Friberg	i	romanen,	då	
hon	låter	Stagnelius	uppträda	
som	den	nödlidande	allmogens	
vädjande	 representant	 inför	
den	celebre	gästen.	Han	kon-
staterar	att	rättigheter	finns	
inga,	men	skyldigheter	desto	
fler.	De	kungliga	hjortdjuren	
springer	ostörda	omkring	som	
getter	i	åkrarna,	och	från	by-
arna	kommenderas	bönderna	
ständigt	till	rena	trältjänsten	
på	kungsgården.	Efter	att	ha	
räknat	upp	alla	eländesposter	
riktar	sig	prästen	bönfallande	
till	 Linné	 för	 att	 denne	 hos	
överheten	i	Stockholm	måtte	
lägga	ett	gott	ord	som	kunde	
lindra	den	öländska	allmogens	
plågor.	Den	rollen	är	han	dock	
inte	 villig	 att	 ta	 på	 sig,	 han	
lyssnar	men	ingriper	inte:	”Be-
stört	såg	Linné	upp	på	kapla-
nen.	 Medlidsamt	 hade	 han	

hört	på	vad	herr	Måns	haft	att	
säga,	men	den	hjälp	kaplanen	
bad	om	stod	det	ju	inte	i	hans	
makt	att	utverka.”

	 Linné	 förmår	endast	
erbjuda	tomma	och	menings-
lösa	 fraser,	 som	 att	 landets	
nådige	konung	nog	lyssnar	om	
böndernas	klagomål	framförs	
på	rätt	vis.	Dock	lever	prästens	
ord	kvar	i	resenärens	tankar	
och	i	romanen	refereras	en	se-
nare	dagboksanteckning	från	
Ottenby.	Här	tar	Linné	parti	
för	allmogen	och	hävdar	att	det	
vore	bättre	för	lantmännen	om	
herrskapets	jaktdjur	ersattes	
av	några	tusen	får.	Dagbokens	
indignerade	reflexioner	kring	
hjortarnas	 fria	 härjningar	 i	
böndernas	åkrar	är	dock	be-
tydligt	nedtonade	 i	den	1745	
tryckta	reserapporten.

	 Husvalla	 by	 nämns	
endast	i	förbigående	av	Linné,	
men	Friberg	utformar	här	en	
liten	 episod	 som	 innebär	 en	
vändpunkt	i	fråga	om	besöka-
rens	förhållande	till	ölänning-
arna.	 På	 bygatan	 jämrar	 sig	
en	backstugugumma	över	sina	
två	bästa	värphöns,	som	nyli-
gen	 omkommit	 i	 ett	 rasande	
oväder.	Linné	nöjer	sig	nu	inte	
med	att	fråga	och	medlidsamt	
lyssna,	han	ingriper	dessutom	
hjälpande	 genom	 att	 ge	 den	
klagande	 kvinnan	 en	 slant.	
Denna	frikostighet	väcker	stor	
förvåning:	 ”Tänk	 att	 en	 hög	
herre,	vem	han	nu	var,	kunde	
vara	så	godvelig	mot	en	fattig	
mänska!”

	 Friberg	låter	historien	
upprepas	i	Böda,	där	Linné	be-
vittnar	hur	skogvaktaren	dö-
mer	ut	böter	för	en	bondpojkes	
hund,	som	mot	lagen	springer	
lös	 i	 skogen.	Dessutom	skall	
djuret	 avlivas	 på	 platsen.	
Linné	klarar	upp	situationen	
genom	att	åter	plocka	fram	sin	
börs:	 ”Skogvaktaren	bockade	
sig	och	sade	att	det	fick	väl	bli	
som	en	främmande	herren	vil-
le	då	”.	Och	för	hundens	ägare	
framstår	räddaren	som	en	ve-
ritabel	sagogestalt,	en	”kunga-
son”.

Sista	 kapitlet	 i	 romanen	
utspelas	den	20	 juni	 i	Horns	
kungsgård	 ”i	 en	 nejd	 med	
sköna	lunder	och	gröna	ängar,	
prydda	med	många	örter”.	Lin-
nés	resa	pågick	dock	som	ovan	
nämnts	ända	till	slutet	av	juli.	
Under	samtalet	med	landsfis-
kalen	i	Horn	visar	det	sig	att	
Linné	 och	 hans	 medföljare	
ändrat	 uppfattning	 i	 många	
frågor	 under	 vistelsen	 på	
Öland.	Linné	talar	emellertid	

inte	bara	medlidsamt	om	bön-
dernas	hårda	lott,	han	tycker	
att	de	i	strid	med	gällande	lag	
gärna	kunde	 få	 skjuta	av	de	
vildsvin	 som	utgör	 en	plåga.	
Detta	 förslag	 avvisas	 dock	
som	alltför	omstörtande.	Han	
erbjuder	också	sina	praktiska	
råd	 beträffande	 grödor	 som	
kunde	passa	i	sandåkrarna	på	
norra	 delen	 av	 ön.	 Romanen	
slutar	i	försiktig	framtidstro,	
den	rättrådige	fiskalen	hoppas	
att	besökarna	vunnit	nyttiga	
insikter:	 ”att	vad	de	sett	och	
upplevat	här	på	ön	skulle	gjort	
så	 djupt	 intryck	 på	 dem	 att	
om	någon	av	dem	en	gång	fick	
makt	nog,	var	stridbar	nog,	det	
omsider	skulle	komma	allmo-
gen	till	godo.”

När	och	om	dessa	 förhopp-
ningar	blev	verklighet	är	inte	
lätt	 att	 säga.	 Anmärknings-
värt	är	i	varje	fall	att	eventuel-
la	förbättringar	vid	mitten	av	
1700-talet	inte	ansågs	kunna	
bero	på	ölänningarna	själva,	
utan	skulle	komma	uppifrån	
och	utifrån	som	gåva	från	be-
slutsfattare	på	fastlandet.

Linné oCh Vi
Margit	 Fribergs	 roman	

handlar	visserligen	om	Linné	
och	 ölänningarna	 1741,	 men	
man	kan	samtidigt	läsa	texten	
som	gällde	den	också	vår	tids	
problematik.	Linnés	utveckling	
speglas	då	hos	nutida	svenskar.	
Han	bevittnade	ölänningarnas	
nöd	och	blev	förskräckt,	som	vi	
själva	inför	världens	svältka-
tastrofer.	Iakttagarens	första	
reaktion	 är	 hjälplöshet,	 se-
dan	uppstår	en	stark	vilja	att	
hjälpa.	 Linné	 plockade	 fram	
penningbörsen	och	vi	ger	våra	
bidrag	 till	 humanitärt	 arbe-
tande	organisationer.	Till	slut	
framstår	ändå	välgörenheten	
som	otillräcklig,	vi	vill	se	ge-
nomgripande	 förändringar,	
och	en	och	annan	kan	drömma	
om	en	våldsam	revolution.	Den	
fredliga	reformismen	och	det	
praktiska	biståndet	 får	dock	
sista	 ordet	 när	 Linné	 delger	
befolkningen	sina	nyttiga	rön	
om	medicinalväxter	och	jord-
bruk.

Margit	 Fribergs	 ”fantasi”	
kring	blomsterkungens	öländs-
ka	 resa	 utgör	 för	 mig	 höjd-
punkten	i	hennes	märkliga	för-
fattarskap.	Romanen	om	Linné	
är	både	provinsiell	och	global,	
därtill	med	ett	budskap	som	i	
hög	grad	angår	vår	egen	tid.

Conny Svensson

Uno Magnusson i rollen som Linné på Margit Friberg-sällskapets årsmöte härom året. Margit Friberg skrev boken ”Skog har öron, mark har ögon” om Linnés resa.
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