
 

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS 
Skrifter rörande Uppsala universitet 

C. ORGANISATION OCH HISTORIA 
89 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
Anders Fredrik Regnell. Målning utförd av Jean Hagen 1910 för  

Kungl. Vetenskapsakademien.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Fredrik Regnell 
 

Läkare, botanist och donator 
 

 

 

Bo S. Lindberg 
  



 

Abstract 
Lindberg, B. S. 2011. Anders Fredrik Regnell. Läkare, botanist och donator. Acta Universita-
tis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och Historia 89. 244 
pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-7954-1. 

 
Anders Fredrik Regnell was the largest private donor to Uppsala University of his time, but he 
was born in great poverty by an anonymous servant girl in Stockholm 1807. He spent his first 
years as a fosterling, but at the age of six, his father brought him to Uppsala, where he was 
given the opportunity to study. 

At the university, he studied botany for a few years, before entering medical school. After 
graduation and training as a doctor, he moved to Caldas in Brazil, which had a better climate 
for his weak lungs. 

Regnell was regarded as a very skilled doctor and ran a lucrative practice. He invested his 
profits in plantations and he also became known as the money-lender of the district, lending 
money at an interest rate of up to 20%. As he was a bachelor without offspring, he soon began 
to donate his fortune to medical and botanical institutions in Sweden. When he passed away, 
his entire estate went to Uppsala University. 

His main interest, however, was botany. From his arrival in Caldas in 1840, and up to his 
death in 1884, he collected plants. Many botanists visited him and stayed in his house for 
years. These plants are now exhibited in the Regnell herbarium at the Museum of Natural 
History in Stockholm. The herbarium holds more than 400 000 specimens and is one of the 
largest collections of South American plants in the world. 

Regnell was considered a peculiar man by those around him and he had few friends. His 
confidant was Isak Gustaf Clason, a classmate from Uppsala. They never met in person after 
Regnell left Sweden, but they regularly exchanged letters up to Clason´s death in 1880. These 
letters were donated to the University library in Uppsala and have been used for this book. 
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Regnells barndom 

Anders Fredrik Regnell föddes den 6 juni 1807 i Ladugårdslandets försam-
ling eller Hedvig Eleonora som den nu heter. Han döptes samma dag av 
komminister Uddén och fick namnen Anders Fredrik. Modern uppgavs vara 
pigan Britta Pehrsdotter, 27 år. Dopvittne var ”änkan Sofia Engelo, född 
Bergqvist, som biträdde vid förlossningen och hos vilken barnet för närva-
rande vistas” som det står i födelsenotisen.1 Faderns namn anges inte och 
modern Britta Pehrsdotter har inte kunnat spåras. 

 
 Fig. 1. Anders Fredriks dopnotis från Ladugårdlandets församling. (Stockholms 
stadsarkiv.) 

Var han vistades under sina två första år är okänt, men från 1809 var han 
fosterbarn till sadelmakaren Carl Bonne och dennes hustru Anna Kajsa 
Åberg i torpet Lilla Häggdal under Marielund i Funbo församling ett par mil 
öster om Uppsala.2 Paret hade ytterligare två fosterbarn i sin vård. Sadelma-
karen, som var född 1760, dog 1811. Anna Kajsa var sjuklig och oförmögen 
till arbete och vem som tog hand om de tre små barnen framgår inte av hus-
förhörslängden. Vid sex år ålder fick han 1813 flytta till Uppsala till en far 
som han kanske aldrig träffat.3 

Den hittills anonyme fadern Anders Ringnell  hade gift sig 1812 med än-
kan Christina Åkerberg född Demin. Christina har i minnesteckningarna 
över Regnell uppgivits vara traktörsänka, men i vigselboken står bara att hon 
var änka.4 Som nygifta bodde Anders och Christina med Anders Fredrik i 

                               
1 Hedvig Eleonora församling, Födelse- och dopboken CI:16, s. 209, barn nr 68. 
2 Funbo församling, Husförhörslängden 1802–1809, AI:6 s. 164. 
3 Uppsala domkyrkoförsamling, Inflyttningslängden 1798–1814 B: I, s. 158. 
4 Hon hade gift sig med slottsvaktardrängen Magnus Åkerberg 1807 men denne dog redan 
1811, 57 år gammal. 
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traktörsänkan Catharina Bergs hus i kvarteret Fågelsången.5 Anders Ringnell 
förefaller ha köpt änkan Bergs verksamhet6 och blivit traktör, först i hörnhu-
set mellan Drottninggatan och Stora Torget, sedan mitt emot rådstugan mot 
Vaksalagatan. I huset i kvarteret Fågelsången bodde också vaktmästare Jo-
han Holmberg med familj. Barnen Johan Gustaf och Karin Holmberg och 
Anders Fredrik blev lekkamrater; de återkommer senare i berättelsen. Vid 
Karins dop var Ringnell fadder. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Karta över centra-
la Uppsala från 1855 av 
lantmätare greve H. A. 
Taube. Vid Stora Torget 
låg Anders Ringnells 
servering och Scheeles 
apotek, överst syns Lin-
nés trädgård och där-
emellan låg Anders Cel-
sius observatorium. Vid 
ån till vänster i bilden 
bodde Anders Fredrik 
med två kamrater under 
skoltiden. På andra sidan 
ån syns en bit av dom-
kyrkan. (Kartan kommer 
från Landsarkivet i Upp-
sala.) 

Den omgivning som Anders Fredrik Regnell växte upp i var unik genom att 
tre världsberömda vetenskapsmän hade verkat inom ett begränsat geografiskt 
område. I grannhuset vid Stora Torget låg knappt 50 år tidigare Carl Wil-
helm Scheeles (1742–1786) apotek. Scheele hade upptäckt inte bara syre 

                               
5 Uppsala domkyrkoförsamling, Husförhörslängden 1813, AIA: 5D s. 1. 
6 Handlingar som styrker köp saknas för de aktuella åren. 
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utan även klor, mangan, molybden, volfram och barium. I ett hus 100 meter 
norrut på Svartbäcksgatan låg Anders Celsius (1701–1744) observatorium. 
Celsius var professor i astronomi, men han är nu mest känd för den 100-
gradiga temperaturskalan. Ytterligare ett par hundra meter länge bort på 
Svartbäcksgatan hade blomsterkonungen Carl von Linné (1707–1778) sin 
berömda trädgård och där hade han bott till sin död. Celsius och Linnés hus 
och trädgård finns kvar än i dag, medan Scheeles hus revs på 1960-talet. 

Professorerna Per Hedenius7  och Carl Santesson8 gav i sina minnestal vid 
Regnells död många uppgifter som kanske hade lämnats av personer som 
hade personliga minnen av honom från sin egen ungdom. Regnell nämnde 
enligt minnestecknarna under hela livet sin styvmoder med tillgivenhet, även 
om hon, som de sade, på grund av traktörsverksamhetens stora omfattning 
sällan hade tid att ägna styvsonen den kärlek han så väl behövt. Dessa posi-
tiva ord kanske grundade sig på muntliga berättelser, för i de brev som finns 
bevarade framkommer inget sådant. Anders Fredrik led inte någon materiell 
nöd, men något hem i vanlig bemärkelse hade han inte. Hedenius uppgav i 
sitt minnestal att gossen inte ens vid måltiderna träffade sina föräldrar, utan 
han var hänvisad till den allmänna, av främmande gäster uppfyllda källarsa-
len. Han skrev till vännen Isak Gustaf Clason (se mera om honom senare) att 
han under skoltiden bodde i änkan Borgs hus vid Ågatan tillsammans med 
två kamrater.9 Det var ända in på 1950- talet vanligt att pojkar som kom från 
andra platser i landet under skoltiden bodde inackorderade10 eller tillsam-
mans med sina syskon i ett eget hushåll under överinseende av någon äldre 
kvinnlig släkting. Att en uppsalapojke med sitt hem i kvarteret intill gjorde 
det måste anses avvikande. 

                               
7 Hedenius, Per: Till minne av Anders Fredrik Regnell. Upsala Läkareförenings förhandlingar 
1884–1885, band 20, nr 4, 249–270. 
8 Santesson, Carl: Minnesteckning över Anders Fredrik Regnell, Hygiea 1885, 17, s. 461–485. 
9 UUB x285m1, 18/2 1845. 
10 Regnells bäste vän, Isak Gustaf Clason från Furudal i Dalarna och alla hans syskon var 
inackorderade i andra familjer under långa perioder, se Hasselberg, Ylva: Den sociala ekono-
min. Familjen Clason och Furudals bruk 1804 – 1856. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia 
Historica Upsaliensia 189, Uppsala 1998, s. 173. 



 12 

Faderns död 

Fadern var ofta upptagen av arbete utanför hemmet och verkar enligt min-
nestecknarna inte ha brytt sig särskilt mycket om sin son. Om han hade någ-
ra flera barn är inte känt. Anders Ringnell dog av slag endast 46 år gammal 
1830. Bouppteckningen har tidigare inte hittats eftersom den varit insorterad 
under namnet Anders Strangell i arkivets register, men har nu återfunnits. 
Den är svårläst men lyder: 

År 1830 den 15 september förrättades av Rådstuvurättens nedanstående som 
deputerade laga uppteckning och värdering av kvarlåtenskapen i boet efter 
avlidne traktören Anders Ringnell, som den 3 sista juli utan bröstarvingar av-
led och efterlämnade änkan Christina Catharina Demin 

Genom inbördes testamente den 9 juli 1819 har herr traktören Ringnell 
och dess efterlämnade änka stadgat att vilken av dem som den andre efterle-
ver, skulle med full äganderätt besitta kvarlåtenskapen, och efter företeende 
av nämnda handling uppgav Madame Ringnell boet på sätt som följer […]. 

Bouppteckningen undertecknades av de deputerade I. G. Schram11 och Eric 
Carlsson. Behållningen var 8 125 riksdaler.12 Fadern och styvmodern var 
således ganska förmögna. Anders Ringnell kom från ett mycket fattigt hem 
och Christina Demin hade heller inte ärvt något enligt bouppteckningen efter 
hennes mor 1818. Förmögenheten var sålunda förtjänad under de drygt 15 år 
paret drev traktörsverksamhet. Enligt den tidens lagstiftning ägde utomäk-
tenskapliga barn inte arvsrätt efter fadern, men inget hade hindrat honom 
från att skriva ett testamente och ta med sonen där. I stället hade makarna, 
när Anders Fredrik var 12 år, försäkrat sig om att de själva skulle disponera 
förmögenheten. 

Regnell verkade inte lida någon ekonomisk nöd under sin studietid, så an-
tingen gav fadern honom pengar, fast det inte nämns i testamentet, eller ock-
så fick han understöd av styvföräldrarna tills han själv började tjäna pengar 
som läkare 1832. Möjligtvis hade han tjänat ihop tillräckligt på sina läkar-
tjänster för att ha pengar till resan till Caldas i Brasilien 1841 och till uppe-
hälle där tills han hans praktik började ge inkomster. Ett brev 1842 från Cal-
das till en kammarförvant C. P. Carlmark i Stockholm antyder att han hade 
                               
11 Schram, Claës Eric: Uppsalasläkten Schram, Stockholm 1926, s. 46. 
12 BoU Uppsala RR FII:a 44 nr 437. Behållningen 8 125 riksdaler motsvarar 637 000 kronor 
mätt i 2009 års konsumentprisindex (Edvinsson, Rodney: www.historia.se/indexprisjam-
forelse.ht).  Svärmoderns bouppteckning har beteckningen BoU Uppsala RR FIIa:38 nr 364. 
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pengar innestående på en sparbanksbok och att han väntade att det skulle 
komma pengar från styvfadern.13 

Regnell nämnde nästan aldrig faderns namn i breven hem till Sverige. 
1874 skrev han till sin vän Isak Gustaf Clason, som vid en promenad på 
kyrkogården hade sett faderns gravsten och reagerat på stavningen: 

Gubben skrev sitt namn när jag kom in i 1:a i storskolan i Uppsala Ringnell. 
Jag måtte i mina skrivböcker ha glömt pricken över i eller skrivit bokstavli-
gen så att magistern läste den för e, han strök över bokstaven n troendes för-
modligen att första stavelsen skulle vara regn – och som jag ej visste eller 
kunde motsäga tvangs jag således skriva Regnell, men gubben fortsatte att 
skriva Ringnell, ej Rignell. 

 
 Fig. 3. Anders Ringnells grav på Uppsala gamla kyrkogård sommaren 2009. Tex-
ten lyder: Här hvilar tracteuren Anders Ringnell, född d. 22 sept. 1784, död d. 3 
juli 1830. Foto Bo Lindberg. 

                               
13 UUB x285m1, 6/7 1842 (ska vara Johan Peter Carlmark, vilket framgår av Isak Gustaf 
Clasons brevväxling, x285m3, brev till Johan Peter Carlmark; någon C. P. Carlmark fanns 
inte i Stockholm vid den tiden enligt mantalsregistret). 
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Styvföräldrarna 

Christina Demin gifte efter Ringnells död om sig för tredje gången 1831 med 
en viktualiehandlare som hette Erik Pettersson, född 1796. Han fick nu en 
styvfar som genom ett avogt och ovänligt bemötande ännu mera gjorde livet 
glädjetomt och kallt för honom som Per Hedenius formulerade sig i sitt min-
nestal över Regnell 1885. Regnell skrev 1844 till sin studiekamrat Per Johan 
Hyckenström, som var läkare i Uppsala och bad honom undersöka hur det 
stod till med styvföräldrarna. Han hade också i kuvertet inneslutit ett brev till 
styvföräldrarna och sagt en del sanningar som de inte vetat om.14 Innehållet i 
det brevet är inte känt, men man kanske kan tolka ”en del sanningar” som att 
förhållandet till styvmodern inte var så idylliskt som minnestecknarna sagt. 
Han bad också Isak Gustaf Clason hälsa på styvmodern och fråga om hon 
inte någon gång hade lust att skriva till honom. Han skrev också om att ge ett 
underhåll till styvmodern: ”det går inte att undvika att det även kommer Pet-
tersson till godo”.15 Pettersson gjorde åtskilliga misslyckade egendomsaffä-
rer och gick i konkurs i mitten av 1850-talet. Den rike köpmannen Gabriel 
Wilhelm Gillberg köpte då den tomt Pettersson hade haft vid Stora Torget 
(förmodligen den han fått genom giftet med Regnells styvmor) och makarna 
fick i stället bo förmånligt i Gillbergs gård i Stabby, en bit utanför centrum.16 

Christina Demin dog av ålderdom 1859 och begravdes vid sidan av sin 
andre make Anders Ringnell. Regnell hade gett Clason i uppdrag att resa en 
gravvård över fadern på Uppsala gamla kyrkogård, och han ville att styvmo-
dern, men inte Erik Pettersson skulle vila i graven.17 Isak Gustaf hade bett sin 
bror Edward, som bodde i Uppsala att besöka Pettersson och rapporterade 
därefter: 

I avseende på korset tycks han [Pettersson] icke hava några tankar på annat 
än en inskription, som angåve att Ringnell och hans andra [?] hustru vilade 
där. Vi hava här en dalkarl, som hugger granitsten och till honom kommo vi 
överens att vända oss.18 

Isak Gustaf skrev i samband med detta till Edward: 

                               
14 UUB x285m1, 27/1 1844. 
15 UUB x285m2, 23/3 1859. 
16 UUB x285m1, 28/11 1853. 
17 UUB x285m1, 15/3 1864. 
18 UUB x285m1, 31/1 1869. 
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Beträffande gravvården säger jag som Salig Dumbom ”ju enklare – ju simp-
lare”; med tillägg av att å ena sidan vännen Regnell i detta fall gör så noga 
avseende på dyrbarheten, tror jag dock att å andra sidan man bör taga i beak-
tande de avlidnas samhällsställning, och därför icke välja något så särdeles i 
ögonen fallande eller uppmärksamhet till sig dragande.19 

Regnell fick sedan genom brev från Pettersson veta att en sten redan fanns 
rest över fadern, men att styvmoderns namn inte fanns angiven där. Någon 
ny sten med styvmoderns namn var då inte längre aktuell så han skrev ”att 
jag blivit mindre angelägen om en ny sådan och vore mera böjd för Petters-
sons förslag om att giva motsvarande summa till välgörande ändamål”.20 

Erik Pettersson vistades sina sista år i Gubbhuset, som låg mitt emot Upp-
lands nation vid Sankt Johannesgatan. Han levde under ganska påvra förhål-
lande och Regnell gav honom ett litet underhåll tills han dog 1878. Räntmäs-
tare Johan Gustaf Brunnberg, en gammal vän till Regnell och Clason, skrev 
till den senare: ”Gubben Pettersson är nu död och begraven på eget bevåg 
vid sidan av sin hustru på samma gravplats som gubben Rignell.”21 Några 
bouppteckningar efter Christina Demin eller Erik Pettersson har inte hittats. 

                               
19 UUB x240 [Regnell], 7/4 1864. 
20 UUB x285m1, 5/8 1869. 
21 UUB x285m3, 23/3 1878. 
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 Regnells släkt på faderns sida 

Även om Regnell inte hade någon egen familj, utan endast ganska avlägsna 
släktingar (se släktträdet), var han alltid mycket angelägen att få veta hur det 
gick för dem. I vart eller vartannat brev från Isak Gustaf Clason fick han 
underrättelser om dem och sedan han blivit förmögen i Brasilien frågade han 
efter dem och understödde dem hela livet så länge de levde. För att ge en 
bild av hans personlighet har därför redogörelsen av hans släktförhållanden 
fått ganska stor plats i skildringen av hans liv. 

Fadern traktören Anders Ringnell var född 1784 i Dragby i Skuttunge för-
samling några mil norr om Uppsala som son till soldaten Anders Olsson 
Rask och hans hustru Anna Larsdotter Lagerström. Rasks föräldrar var Olof 
Carlsson och hans hustru Stina Jansdotter. Anders Olsson med soldatnamnet 
Rask föddes 1762 i Gryta församling. Anders Rask hade också en syster, 
Britta, född 1768 i Ramsta. Hon kallade sig senare Björkman och gifte sig 
med en slaktare Lindström (se släkten Linnström). Det fanns ytterligare två 
pojkar i familjen, men deras öden har inte följts. 

Soldat Anders Rask återfinns i rullorna för Upplands regemente, Bälinge 
kompani nummer 38 där han satt för Dragby rote i Skuttunge. Enligt 1789 
års rulla hade han då 6 ¾ års tjänsteår och var 5 fot 8 tum lång (omkring 172 
cm). Han uppges ha tagits tillfånga den 24 augusti 1789, vilket tyder på att 
han var en av de cirka 170 man från Upplands regemente som tillfångatogs 
vid slaget vid Svensksund. De flesta fångarna fördes enligt litteraturen till 
trakterna av Svarta havet, och med det försvinner Anders Rask ur rullorna. 
Sommaren 1791 fick 64 av dem fick återvända till Sverige men bland dem 
fanns inte Rask.22 

Anders Rask och Anna Lagerström fick ytterligare ett barn, dottern Britta 
Stina född 1787, syster till traktören Anders Ringnell och mor till den ”kusin 
Anna” eller ”gumman Anna”, vars namn återkommer många gånger i breven 
från och till Anders Fredrik Regnell. 

                               
22 Meddelande från Krigsarkivet ang. Rask 422-2010/57 genom arkivarie Bo Berg. 
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Fig. 4. Regnells släktträd, utgående från hans farfars far Olof Carlsson. 

Fastern Britta Stina 
Britta Stina Andersdotter gifte sig 1809 med bonden och fjärdingsmannen 
Jan Fredrik Lundberg och bosatte sig i Storbyn i Gamla Uppsala. Fjär-
dingsmannen var till en början en betrodd man i socknen, men med tiden 
blev han allt mera underlig och togs 1850 in på Uppsala Hospital, där han 
dog 1859. Britta Stina levde ensam kvar i Storbyn där hon dog som fattig 
krympling 1857. 

Paret fick fyra barn, de tre pojkarna Jan-Erik, Matts och Anders verkar ha 
dött i unga år. Dottern Anna Lundberg som var äldst, föddes 1814. Anders 
Ringnells hustru Christina Demin från Uppsala var en av faddrarna vid do-
pet. 
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Kusin Anna 
Anna gifte sig 1835 med bonden och rusthållaren Erik Jansson, född 1803 i 
Gamla Uppsala by. Eriks far var tolvman, en betrodd man som satt i härads-
rätten som lekman. Föräldrarna var ganska rika och lämnade flera gårdar i 
arv åt Erik och hans bröder. Erik visade sig dock snart ha alkoholproblem. 
Brodern, nämndemannen Matts Jansson skrev till vårtinget 28 maj 1839 i 
Vaksala häradsrätt23 att Erik missbrukade starka drycker: 

Då Erik får omkring 40 tunnor spannmål av sina hemman i Nyby och Bred-
åker i årlig avkastning och dessutom själv brukar ett halvt mantal i Gamla 
Uppsala tillhörigt Matts omyndigförklarade bror Jan Jansson borde årlig 
skuldsättning kunna undvikas – men detta är, tyvärr, icke fallet. 

Vice pastor Olof Fredrik Elgklo intygade att Erik inte varit nykter på hela 
våren och inte skött vårbruket trots förmaningar hos prästen. Matts begärde 
att häradsrätten ”skulle ställa Erik och hustrun Anna Lundberg under för-
myndare för att inte Erik skulle förstöra den vackra egendom denne ärvt 
efter fadern”, vilket också blev häradsrättens beslut. Erik fick också plikta 
för fylleri. Han dog barnlös i feber 1852. I husförhörslängderna anges Anna 
vara vanfrejdad. 

Anna bodde ensam kvar i Nyby i Gamla Uppsala och fick så småningom 
höra talas om kusinen Anders Fredrik Regnells förmögenhet och stora dona-
tioner. År 1868 skrev Regnell till Clason och berättade att han ”fått ett brev 
från en Anna Lundberg, som enligt egen uppgift och prästbetyg skulle vara 
kusin till honom”.24 Hon levde i torftiga omständigheter och begärde hjälp. 
Hon ska redan för fyra år sedan ha skrivit till Regnell via professor Glas som 
också lånat henne 100 riksdaler, men Regnell sade sig aldrig ha fått något 
brev. De 100 riksdalerna kunde Anna nu inte betala tillbaka. Regnell bad 
Clason att tills vidare ge henne 100 riksdaler genom rådman Henschen, far 
till Salomon som då vistades i Caldas hos Regnell, att så småningom utdelas, 
”ty är det sant som Erik Pettersson skrivit till mig att Anna Lundberg skulle 
taga en tår på tanden, så är det ej rådligt att giva någon större hötapp på en 
gång”. Clason skulle också betala Glas de 100 riksdaler han lånat Anna. 

Clason, som då bodde i Falun, tog kontakt med sin gamle vän lantränt-
mästare Brunnberg i Uppsala och bad honom undersöka om Anna behövde 
mera hjälp. Brunnberg skrev till Clason: 

Det var en egen bekantskap du skaffade mig i Regnells kusin, som var och 
varannan dag besöker mig med samma klagovisa över sin nöd och dåliga bo-
stad.25 

                               
23 Vaksala häradsrätt AI:40. 
24 UUB x285m1, 28/11 1868. Formuleringen är något förvånande, eftersom han i ett brev 
11/12 1872 (UUB x285m1) skrev att Anna vistats ett par år i hans föräldrahem. 
25 UUB x285m3, 20 april och 22 juni 1870. 
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Brunnberg bad att få se Annas fördelskontrakt och han fann då att Anna 
borde kunna dra sig fram på det; hon fick 7 ½ tunnor spannmål och diverse 
andra förmåner.26 Jordägaren var också skyldig att underhålla hennes bostad. 
Brunnberg skrev vidare: 

Ibland kunde det vara lite knappt för henne, men då sådant händer härleder 
det sig därifrån att hon vid andra tider lever lite gott och håller sig med en 
kurtisör på Statt. 

Brunnberg förebrådde Anna för hennes umgänge med karlar och hon lovade 
honom att han aldrig mera skulle få höra talas om sådant – hon var rädd att 
det skulle komma till Regnells öron.27 Brunnberg tyckte att hon var odräglig 
med sitt prat, sina jeremiader och sina oräkneliga behov av pengar. Han 
tyckte inte att hon skulle underhållas utan snarare hållas på svältkur för att 
förmås avstå från både det ena och det andra. Samma åsikt hade Clason efter 
att ha fått en rapport av Brunnberg: 

[NN] säger dessutom att hon tar hans brännvin ett par gånger i [oläsligt i 
marginalen av brevet] och trakterar förbifarande bönder på bästa vis till deras 
hustrurs grämelse. Du tycks ej hava någon heder av den släktingen och hon är 
icke heller värd mycken hjälp.28 

Bostaden var emellertid i miserabelt skick vad gällde väggar, golv och tak. 
Husägaren erkände sig skyldig att avhjälpa bristerna, men eftersom han vid 
köpet av hemmanet fått ytterligare en fördelstagare och hade stora skulder, 
hade han inte råd med några dyra reparationer. Brunnberg då fick först 100 
riksdaler av Regnell för att avhjälpa bristerna och sedan mera pengar i olika 
omgångar till Anna; bland annat ”fick hon 40 riksdaler för att köpa kappa, 
svart klänning, sjal och muff som hon fick för att med heder kunna uppträda 
i kyrkan”.29 

Anna fick också ett regelbundet underhåll men var aldrig nöjd. Hon sade 
enligt Brunnberg: 

Regnell som ju är så rik och så gärna som han skänker bort sin egendom till 
avskylda [här menas nog andra] kan han komma ihåg sina närmaste släkting-
ar.30 

1875 skrev Brunnberg: 

                               
26 Ett fördelskontrakt skrevs ofta när en hemmansägare sålde gården eller överlät den till sina 
barn. I det stipulerades att säljaren eller föräldrarna hade rätt till bostad, kost och underhåll 
under deras resterande liv. 
27 UUB x285m3, 3/8 1870, brev från Brunnberg till Isak Gustaf Clason. 
28 UUB x285m3, 9/6 1870. brev från Brunnberg till Isak Gustaf Clason. 
29 UUB x285m2, 12/10 1972. 
30 UUB x285m3, 25/4 1875. 
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Varje gång Anna kommer på besök utbreder hon sig vitt och brett om Reg-
nells stora rikedomar. Är just inte nöjd med hans frikostighet, som hon säger, 
mot studenter och beklagar eller rättare misstycker att han understödjer för 
honom främmande familjer, då han likväl har Anna i livet, som är hans när-
maste släkting och arvinge.31 

Brunnberg sade till Anna att hon skulle vara tacksam för Regnells stora ge-
nerositet och att hon inte hade några rättigheter att kräva. Han sade också att 
om hon var allt för krävande, kunde Regnell helt förlora viljan att understöd-
ja henne. 

Anna Lundberg levde ända till 1892. I husförhörslängden vid hennes död 
står i marginalen: ”Släkt med avl. Doktor Regnell i Brasilien. Åtnjuter un-
derhåll av Uppsala Akademi av medel donerade av Regnell.”32 Regnell hade 
ordnat att efter hans död underhållet skulle betalas av Akademien från rän-
torna på de medel han hade donerat, och efter Annas död skulle de användas 
för Akademiska botaniska trädgården. 

Familjen Brattström 
Anders Fredrik Regnell skrev 1845 till Clason om en gemensam skolkamrat 
som hette Anders August Lindström och hade vitlätt hy och eldrött hår. Han 
delade rum ett par år under skoltiden med honom och en annan kamrat hos 
änkan Borg i en dubblett just ovanför slaktarbodarna vid Ågatan.33 Augusts 
far var en förmögen slaktare i Stockholm som hette Anders Lindström och 
modern hette Britta Björkman. Augusts mor var enligt brevet Anders Fred-
riks faster, men hon var i själva verket faster till Regnells far (se släktträdet). 
Regnell följde ofta med August hem under loven, och han firade till exempel 
jul där. August hade också en äldre syster Charlotta: 

[…] när det härtill kom att i huset fanns en dotter jämnårig med mig, med 
vilken jag särdeles sympatiserade, bör du ej undra därpå om jag efter till och 
med 24 års förlopp ännu med saknad tänker på de flydda sälla dagarna och 
särdeles intresserar mig för huvudpersonerna däri.34 

Betecknande är att Regnell när han skulle bege sig på sin långa resa till Bra-
silien skrev ett testamente ifall han skulle omkomma. Det är skrivet den 24 
september 1840 med Charlotta och hennes barn som förmånstagare (styvför-
äldrarna nämns inte alls). Han ger henne också fullmakt att ta ut pengarna på 
den sparbanksbok han lämnat kvar (se kapitlet om avresan från Sverige). 
Testamentet bevittnades av konsulatssekreterare P. Pettersson och coopar-

                               
31 UUB x285m3, 6/12 1875. 
32 Gamla Uppsala församling, Husförhörslängden 1891–1895 AI:24 s. 139. 
33 UUB x285m1, 18/2 1845. 
34 UUB x285m1, 15/12 1846. 
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diskepparen E. Stramowitz och skickades till Clason att förvaras tills Regnell 
återkom. Till Clason skrev han: 

[…] detta är min sista omsorg; och nu överlämnar jag mig med lugn åt det 
vilda havet i den fasta övertygelsen, att jag uppfyllt alla mina åligganden och 
anförtrott min sak i goda händer.35 

Anders Lindströms och Britta Björkmans äldsta barn Charlotta Lindström 
var född 1807 i Johannes församling. Hon gifte sig 1826 med kryddkram-
handlaren Carl Wilhelm Brattström, som förmodligen hade dåliga affärer, 
för 1832 stod en notis i Post- och Inrikes Tidningar att han nått en förlikning 
med sina borgenärer.36 Under de sista åren av sitt liv arrenderade han Ålstens 
gård i Bromma. Brattström vårdades av Magnus Huss på Serafimerlasarettet 
under den tid Regnell tjänstgjorde där.37 Han dog redan omkring 1837, men 
exakt datum och plats har inte kunnat fastställas.38 Efter makens död bodde 
Charlotta med sina barn hos sina föräldrar. Redan 1845 ville Regnell ge ett 
understöd till Charlotta och hennes barn.39 När hon dog 1846 i vad som en-
ligt dödboken var reumatism var det ett hårt slag för honom. Han skrev till 
Clason: 

Underrättelsen om fru Brattström smärtade mig på det högsta. Vi voro, som 
Du vet, snart sagt gemensamt uppfostrade i hennes föräldrahem där jag till-
bragte den gladaste tiden av min levnad. Av denna anledning uppkom den 
disposition som är i Ditt förvar [testamentet], men nu är allt försvunnet. Åter-
står 2ne värnlösa barn, som Du berättat mig om. Det skulle göra mig ont, om 
de lida någon nöd, men att åtaga mig deras försörjning kanske ej vore så väl 
betänkt. Släktingarna å deras faders sida kunna och böra göra det, ävensom 
Hr L.40 

De två äldsta, Carl och Aurora, även kallad Constance, ansågs kunna försör-
ja sig själva (se släktträdet). Regnell var beredd att ge ett litet bidrag på 100 
riksdaler tills Clason kunde ge närmare upplysningar om de nu föräldralösa 
barnens arv och andra omständigheter. Han skrev också att Charlottas bror 
löjtnant Linnström och svågern Brattström hade levt så att de ruinerade slak-
tare Lindström så att han inte lämnade något efter sig. 

Carl Wilhelms och Charlottas son Carl Brattström föddes 1827 i Stock-
holms Domkyrkoförsamling. Han gick först till sjöss, men som Clason 
skrev: ”försöket att smaka på sjön lärde visst honom en läxa”.41 Han fick 
pengar av Regnell för att gå i bokbindarlära och blev bokbindare i Gud-
                               
35 UUB x285m1, 24/9 1840. 
36 Post - och Inrikes Tidningar 23/11 1832. 
37 UUB x285m1, 29/4 1875. 
38 Post- och Inrikes Tidningar 30/3 1837. 
39 UUB x285m1, 18/2 1845. 
40 UUB x285m1, 15/12 1846. Med Hr L. avses förmodligen löjtnant August Linnström. 
41 UUB x285m2, 21/3 1850. 
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mundrå, strax söder om Kramfors i Ångermanland. En av Carls systrar hade 
berättat för Clason att Carl hade skrivit till systrarna och begärt att få 300 
riksdaler för att gifta sig med en förmögen flicka. Om de inte skaffade peng-
arna skulle han ta livet av sig. ”Lögn alltihopa” skrev Clason till Regnell42 
och sex år senare: ”Av gammalt har jag inga sympatier för honom utan över-
lämnar åt Dig att bestämma.”43 Carl fick inga pengar av varken Regnell eller 
systrarna, men han gifte sig ändå med den förmögna bonddottern Johanna 
Jonsdotter från Nora i Västernorrlands län. Under lång tid var Carl i onåd 
hos Regnell, men 1873 skrev han till Clason i samband med diskussion om 
bidrag: 

[…] ett överskott på 200 riksdaler kan ges till deras [systrarna Brattströms] 
bror Carl, som väl pliktat nog för de 150–200 riksdaler han narrade åt sig för 
så många år tillbaka, som gjort att han ej fått något då systrarna erhållit flera 
tusen riksdaler.44 

Så småningom kom en förklaring till varför Clason inte hade några sympati-
er för Carl, när Clason skrev till Regnell och berättade att Carl hade skrivit 
ett åtta sidor långt brev och ångrat sin ungdoms lättsinne.45 Carl hade fått en 
blodstörtning och var rädd för att han skulle dö. 

En person i trakten hade vist honom på Dig om hjälp, då han fått höra att Du 
var en avlägsen släkting, men det vågade han ej synnerligen som han då trott 
mig [Isak Gustaf] stå i vägen tillfölje av de där gamla 150, som han menade 
sig skyldig mig. Historien med detta var att han skulle inlösa ett barn på 
barnhuset, men några år efteråt träffade han samma kvinna i Norrköping, som 
då omtalade att hon lurat både honom och flera till med samma sak. Emeller-
tid klagar han nu över att den lögnaktiga uppgiften om penningbehovet till 
mig blivit en länge gnagande orsak till mycket ovett för honom. Han är gift 
med en förmögen hemmansägardotter, men förmodligen mot föräldrarnas vil-
ja och familjeförhållandena i släkten måtte i allmänhet ej vara de bästa. Han 
har sju barn, varav tre lever, en på 9 år, en 3½ och den sista några månader. 
Han skulle behöva en bindningsmaskin för att lättare kunna försörja sig med 
bokbinderi. 

Regnell ville nu hjälpa Carl, som riskerade att få gå ifrån sin gård, och skrev 
till Clason: 

[…] må Du köpa en limningsmaskin och även gården för 1 300 kronor och ta 
en inteckning i den så att han ej må göra sig av med den i oträngt mål. De 
1 300 må anses som givna till skänks.46 

                               
42 UUB x285m2, 21/1 1863. 
43 UUB x285m2, 18/1 1869. 
44 UUB x285m1, 23/6 1873. 
45 UUB x285m2, juni 1874. 
46 UUB x285m1, 11/11 1874. 



 23

Carls och Johannas äldste son Albin, som var född 1866, blev också bokbin-
dare. Han gifte sig med Stina Dorotea Ålin och fick minst fem barn. Albin 
dog 1935 i Kramfors. Carl och Johanna fick ytterligare två barn. Sonen Hans 
var född 1872 och står uppförd bland obefintliga i husförhörslängden 1890–
1900. Dottern Nicolina, född 1874, dog vid ett års ålder. 

Bokbindare Carl Brattström hade dålig ekonomi och hade råkat i tvist 
med en handlande på orten, men han förlorade processen och dog utfattig i 
Gudmundrå 1878. Efter hans död skrev hustrun till Charlotta Lorichs, som 
var änka efter Isak Gustaf Clason, och bad om hennes hjälp att få understöd 
av Regnell för att kunna betala skulderna. Genom Isak Gustafs bror Edward 
Clason, som fått överta broderns roll som Regnells ombud i Sverige, fick 
hon tillfällig ekonomisk hjälp. Hon återkom emellertid envist med krav på 
mera pengar till disponenten vid Graningeverken Johan Erland Gavelius, 
som var bekant med fru Lorichs och som bodde i närheten av änkan Bratt-
ström. Edward Clason skrev 1883 ett intyg på begäran av Gavelius som han 
kunde visa för änkan när hon krävde mera pengar: 

Det understöd som Doktor A. F. Regnell i Brasilien låtit genom brukspatron 
J. E. Gavelius tillställa Carl Brattströms änka var helt och hållet tillfälligt, att 
Doktor Regnell i en mig lämnad förteckning över de personer, som av honom 
njuta årligt understöd icke upptagit eller omnämnt denna änka och att därför 
icke medel för hennes räkning kunnat av mig, som enligt uppdrag ombesörjer 
Dr. Regnells affärer, sändas till Herr brukspatron Gavelius.47 

Carl Wilhelm Brattströms och Britta Björkmans övriga barn var Aurora 
Constance, född 1828, och Sofia, född 1830 död ogift 1902, samt Charlotta 
Wilhelmina, kallad Mina, som var född 1831 och dog ogift 1898. Sedan Isak 
Gustaf Clason 1868 flyttat till Stockholm var det lättare för honom att ha 
kontakt med Brattströms barn. Äldsta dottern Constance Brattström var 
mamsell hos en fru som hon räknade med att ärva, men av detta blev ingen-
ting. Clason berättade i ett brev 1869 hur det gått för henne: 

Constance Brattström kom som ung flicka till en gammal fru Ehrenhoff. 
Snart nog lärer hon efter hennes död också skaffat en annan tjänst – snart nog 
lät hon dock övertala sig att träda i tjänst hos och förestå, sonen till förnäma 
gumman kammarjunkare Ehrenhoffs48 ungkarlshushåll – att detta inte skulle 
gå bra spådde genast min hustru, synnerligen som Eh. var känd för sitt lätt-
sinne – så gick det ock med lock och med pock, och de lärer ha 3 barn till-
sammans, varav 2 leva, alla inlåsta på barnhuset. Hon har emellertid varit sin 
husbonde trogen, och han har visat henne ett testamente på 8 000 rd i kapital 
samt hans lösöre – och därmed ansåg hon sig någorlunda försörjd. Emellertid 
har Hr Kammarjunkaren just nu legat för döden, och därunder lärer genom 
förmögna släktingars inverkan testamentet blivit ändrat, så att hon nu inalles 

                               
47 UUB x285m3, 27/5 1883. 
48 Constance var enligt Stockholms mantalsregister 1867–1870 piga åt en kammarjunkare 
Gustaf Ehrenhoff och bodde i Ladugårdslandet övre. 
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av dessa släktingar skulle få uppbära 400 riksdaler om året. Det är genom So-
fie och Mina jag nu fått veta allt detta – då de kommo hit bedrövade och råd-
görande med mig, om intet vore i laglig väg göra. Jag bad dem bedja Con-
stance betänka att 400 rd är ock pengar, och mången ärlig hustru har mindre – 
och om hon också nu inte är van vid annat arbete än hushållning, så är det i 
alla fall bäst och hon gör rådligast uti att vara undergiven och tacksam för 
vad hon får, och icke klaga över otacksamhet, och skylla allt på honom, ty 
han kan lika lätt nu ställa henne på bar backe, som skulle han ha hotat henne 
med att göra det i början av deras bekantskap om hon icke då lämnade sig i 
hans våld. Stackars flicka, som intet föräldrastöd haver – det är ganska många 
som hava samma erfarenhet som Const. Br.49 

Regnell kommenterade aldrig Constances öde i breven till Clason. De yngre 
systrarna Brattström var i behov av hjälp, eftersom de var sjukliga och hade 
svårt att försörja sig och fick också understöd så länge de levde. De delade 
av syskonkärlek under senare år med sig av sina bidrag till Constance. Sofie 
Brattström och Isak Gustaf Clason hade, enligt vad han skrev, fört en lång-
varig strid om Constance skulle få bidrag eller ej. I ett av de sista breven från 
Clason till Regnell skrev han emellertid att det kanske vore orättvist att inte 
ge lika mycket till alla systrarna och bad Regnell acceptera det och även 
uppge henne som berättigad till livränta från Regnells fonder efter sin död.50 
Hon dog 1910 och då står i bouppteckningen att hon hade en pension från 
Regnellska fonden.51 Vart hennes barn med kammarjunkaren Ehrenhoff tog 
vägen är okänt. 

Familjen Linnström 
August Lindström, bror till Charlotta, var född i Johannes församling i 
Stockholm 1810 och klasskamrat med Clason och Regnell i Katedralskolan i 
Uppsala. Regnell skrev till Clason: 

Minns Du att Lindström gjorde epok i skolan – orsakande det stora collegium 
scolasticum, det första efter den nya skolordningen – och Gud give även det 
sista. Han lät också perukmakaren färga sitt eldröda hår svart.52 

 Detta yttrande och hans senare livsföring skulle tyda på att han var mindre 
ordningsam i skolan, men han fick i alla fall betyget A i ordning och någon 
negativ anteckning om honom finns inte i protokollen från Katedralskolans 
lärarkollegium, eller collegium scolasticum som det hette på den tiden. 

August skrevs 1824 som 14-åring in som student vid Stockholms nation i 
Uppsala under namnet Lindström, men ändrade det sedan till Linnström. 
                               
49 UUB x285m2, 3/12 1869. 
50 UUB x285m2, 29/5 1880. 
51 Stockholms stadsarkiv: BoU 1910–39-no. 
52 UUB x285m1, 18/2 1845. 
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Han avbröt sina studier vid universitetet och valde den militära banan; han 
blev fänrik vid Livbeväringsregementet 1829 och löjtnant 1837. 1834 gifte 
han sig i Klara kyrka med Sofia Iserhielm, dotter till justitierådet Carl Johan 
Iserhielm och dennes hustru Lovisa Gustafa von Köhler. 

August Linnström var en tid arrendator på gården Söder Eke i Lista sock-
en i Södermanland, där äldsta dottern Britta Lovisa Augusta föddes 1835. 
Bland faddrarna var doktor Regnell och flera av moderns adliga släktingar. 
Hon dog ogift i Klara församling 1894. 

Sonen Hjalmar Linnström föddes i Klara församling 1836. Han skrev till 
Isak Gustaf Clason 1863 att systrarna var sjukliga och inte kunde försörja sig 
själva.53 Han ville också starta en bokhandel och bad via Clason Regnell om 
hjälp, både för systrarna och för sin egen verksamhet. Om Regnell tänkte 
komma ihåg honom i sitt testamente var det bättre att ge pengarna nu då de 
behövdes. Regnell lånade honom 15 000 kronor, men skrev till Clason att 
han tvekade om att ge sig in i affärer med Hierta, som då var ägare till förla-
get.”Om Linnströms idé är god bör väl Hierta själv stödja den, är den dålig 
eller äventyrlig bör den överges.”54 Hjalmar betalade så småningom tillbaka 
sitt lån. Om Hjalmar kan man läsa i Svenskt biografiskt handlexikon55 att han 
var anställd hos bokhandlaren L. J. Fritze i Stockholm 1853–1862 och att 
han tog studentexamen i Uppsala 1860. Han skötte 1862–1871 L. J. Hiertas 
bokförlagsaffär, som han övertog 1871 och drev tills den gick i konkurs 
1884. Bland förlagets böcker märks Uppfinningarnas bok 1872–1875, 
Världslitteraturens historia 1875–1876, Andersens sagor och berättelser 
1878 och Sveriges historia från äldsta dagar till våra dagar 1877–1881. Det 
som han numera är mest känd för är emellertid Svenskt boklexikon 1830–
1865, som gavs ut 1865–1881. Kostnaderna för detta orsakade att han gick i 
konkurs. I dödsrunorna vid hans död 1914 står att statsverket betalade en 
liten pension till honom för hans kulturella insatser. Han betecknades i nek-
rologerna som en av vårt lands intressantaste förläggargestalter och författare 
till vårt mest omfattande bibliografiska arbete. Hjalmar gifte med 1886 med 
Hulda Maria Elisabet Svahn, som dog barnlös 1890. 

Löjtnant August Linnström flyttade 1838 som arrendator till Bråbergs 
kungsgård i Dagsbergs socken vid Bråviken. Där föddes barnen Jenny Anto-
inetta Sofia 1838, död ogift i Klara 1886, Anders Robert August 1839, Hen-
rietta Emilia, född 1840 som dog tidigt liksom systern Antoinetta Terese, 
född 1842. Dottern Ebba Eleonora Carolina Hortensia Julia, född 1843, 
drunknade under badning några månader efter moderns död 1862. 

August Linnström var premiärlöjtnant i femte danska linjebataljonen 
1848–1849. Han deltog bland annat i slagen vid Dybböl och Gudsö, där han 
särskilt utmärkte sig och blev riddare av Dannebrogen. Han fick avsked ur 

                               
53 UUB, x285m4, 27/7 1863. 
54 UUB x285m1, 14/8 1866. 
55 Del 2, s. 83–84. 
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den svenska armén 1850. När han fick avslag på sin ansökan att åter bli an-
ställd i den danska armén övergick han till Schleswig - Holsteinsk krigstjänst 
och stred således mot sina forna vapenbröder, och ströks då ur riddarläng-
den. Övergången till fiendesidan väckte stor uppmärksamhet på båda sidor 
av Sundet. Han emigrerade sedan till Förenta staterna, där han ingick i dess 
armé och stupade i slaget vid Bull Run i Virginia 30 augusti 1862.56 

1849 skrev Isak Gustaf Clason till Regnell att Linnströms hustru sökt upp 
honom och frågat om han skulle skriva till Regnell snart; hon ville förmodli-
gen ha understöd även om hon inte uttryckligen sade det.57 Eftersom Clason 
visste att Regnell inte gärna ville hjälpa henne för mannens skull, så fick hon 
ingenting då, men senare fick hon ett mindre bidrag genom en notarie Tham, 
så att inte Linnström skulle lägga beslag på pengarna. Trots det löste emel-
lertid Sofia vid ett tillfälle ut en pant åt honom så fort hon fått pengarna. 
Clason skrev 1850 att ”Linnström går här i stan och gör?!? Han var med i 
danska kriget, bäst om han ville vända tillbaka dit.”58 

Stockholms domkapitel beviljade skilsmässa mellan Sofia och hennes 
”förlupne” make löjtnant August Linnström den 3 november 1857.59 Sofia 
Iserhielm dog 1862. Vid bouppteckningen60 angavs hon vara löjtnanten An-
ders August Linnströms frånskilda hustru. Tillgångarna i boet var mycket 
obetydliga. Sonen Anders Robert August angavs i bouppteckningen befinna 
sig på okänd ort och har sedan inte hörts av. Trots att Clason ordnade utbe-
talningar och lån kände han inte Linnströms barn mer än att han visste att 
Hjalmar var arbetsam och flitig. ”Beträffande flickorna har jag en aning om 
att de fått ärva lite av moderns adelshögfärd.”61 August Linnströms och Sofia 
Iserhielms barn fick så vitt känt inte någon avkomma. 

Redan medan August Linnström och Sofia Iserhielm levde tyckte Regnell 
att Sofias förnäma släktingar kunde göra något för barnen.62 I samband med 
diskussioner om sitt testamente 186363 skrev han att eftersom han inte visste 
något om Brattströms och Linnströms barn skulle han inte nämna dem i det 
nya testamente han tvingats skriva eftersom det förra kommit bort. Om han 
inte skulle komma att få reda på något om dem före sin död bad han Clason 
ordna så att var och en fick efter sina behov, i första hand Brattströms. De 
skulle få understöd från räntan av Regnells fonderade kapital så länge de 

                               
56 Schöldström, Birger: Svenskarne under Dannebrogen 1848–1850, Stockholm 1903, s. 49. 
57 UUB x285m2, 20/2 1849. 
58 UUB x285m2, 21/3 1850. 
59 Stockholms domkapitel 1857, protokoll AI:207 § 4. Sofia hade ansökt om skilsmässa hos 
Stockholms rådhusrätt 1856. Hon motiverade sin ansökan med att löjtnant August Linnström 
redan år 1850 övergivit fäderneslandet utan att sedermera ge sin vistelseort till känna och 
sålunda av ondska och motvilja övergivit och förlupit henne och sina sex oförsörjda barn 
(Stockholms rådhusrätts arkiv, avdelning 3 protokoll nr 88, 8/5 1856). 
60 Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 100107-0938. 
61 UUB x285m2, 18/1 1869. 
62 UUB x285m1, 21/2 1854. 
63 UUB x285m1, 18/4 1863. 
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levde. Sedan skulle fonden tillfalla Uppsala akademi. August Linnströms 
barn kom i andra hand och Clason skrev 1869: ”Linnströmska barnen synes 
Du ej vilja hava något vidare med!” 64 Jenny Linnström, som var sjuklig, fick 
dock en mindre pension. 

Regnell hoppades att Clason som en sista tjänst för vänskaps skull sak vil-
le åta sig uppgiften att fördela understödet efter behov, och att Clason i sitt 
testamente skulle utse någon som kunde åta sig detta efter sin död, till exem-
pel kyrkoherdarna i tre församlingar tillsammans. Regnell vågade i sitt tes-
tamente inte ange Brattströms och Linnströms som arvtagare av fruktan att 
myndigheterna i Caldas då skulle lägga beslag på deras arv eller i varje fall 
att den brasilianska staten skulle ta 20 procent av arvet. Det hade nämligen 
hänt med några som hade fått sina pensioner av drottning Amelie, gift med 
kejsar Pedro I.65 Clason skrev en gång att han tyckte det var bra att Regnell 
skickade alla pengar till Sverige, ”så de undkommer de brasilianska grip-
humrarnas klor”. Risken var mindre om Akademien var arvtagare, så att det 
som var kvar av arvet i Brasilien kunde bevakas av Sveriges officiella repre-
sentanter i landet. Föreskrifter om livräntorna till släktingarna kunde han 
lämna i en bevittnad kodicill som kunde lämnas i ett förseglat kuvert till 
universitetet.66 Efter Regnells död betalades de därför ut från Uppsala uni-
versitet. 

Under hela den tid han bodde i Brasilien var han intresserad av hur släk-
ten hade det och drog försorg om sina få och avlägsna släktingar. Bratt-
ströms och Linnströms var ju sysslingar och sysslingars barn och många av 
dem hade han aldrig ens träffat. 
  

                               
64 UUB x285m2, 18/10 1869. 
65 UUB x285m1, 30/11 1875. 
66 UUB x285m2, 3/2 1874. En kodicill är ett tillägg till ett testamente. 
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Regnells släkt på moderns sida 

När Regnell blivit en förmögen man i Brasilien gjorde räntmästare Brunn-
berg i mitten av 1870- talet en utredning om hans bakgrund. Sannolikt kände 
Regnell själv inte till dessa efterforskningar, för Brunnberg skrev till Clason: 

Tack för Ditt brev och den inblick Du lämnade mig i Regnells brev till råd-
man Holmberg. Denne senares skvaller om de undersökningar jag företaget 
mig efter Regnells moder var alldeles onödigt, då jag ännu på långt när icke 
kommit till något säkert resultat och allra minst hade han skäl uppgiva att jag 
var därtill uppmanad. Hela avsikten med mina undersökningar har varit den, 
att, för den händelse Fredriks mor efterlämnat några närmare anhöriga i fatti-
ga omständigheter, underrätta honom därom och bereda honom tillfälle, om 
han så önskade, att understödja även dem, vilket han säkert lika gärna gjort, 
som han understöder släktingar på faderns sida.67 

Kusinen Anna berättade att Anders Fredriks mor tjänat som piga hos baron 
Sture i Marielund i Funbo under samma tid som Anders Ringnell varit kusk 
där och att hon skulle ha dött tre år efter barnets födelse. Vice pastorn i Fun-
bo Johan Sandén sökte på Brunnbergs uppdrag efter modern i husförhörs-
längderna från 1802 och framåt utan att hitta henne. Han frågade också gam-
la människor i bygden om de kom ihåg något om Anders Ringnell och träf-
fade då på en gammal, men minnesgod man, som tjänstgjort som grindpojke 
åt herrskapet Sture vid den aktuella tiden. Han sade sig komma ihåg att kus-
ken Ringnell ”lägrat” en piga med namnet Kristin och att denna piga rest till 
Stockholm för att föda barnet och sedan på Ringnells begäran blivit kyrkota-
gen såsom hans fästekvinna. Ringnell fick därför ge pigan pengar för att få 
gifta sig med en änkefru i Uppsala vid namn Åkerman (ska vara Åkerberg). 
Men varifrån denna piga kom och vart hon tog vägen, visste inte den gamle 
mannen. Modern kunde naturligtvis mycket väl ha tjänat i Marielund, men 
varit skriven någon annanstans. Enligt pastor Sandén var det vanligt på den 
tiden att kvinnor som hette Kristin skrev sitt namn Catharina, som ansågs 
finare.68 

Rådman Johan Gustaf Holmberg, som varit lekkamrat med Regnell som 
barn, kom nu med två brev som han fått av sin far, akademivaktmästaren 
Johan Holmberg, som nämns i ett av breven. Hur Holmbergs fått tag i breven 
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är okänt. De finns nu i Clasons brevsamling på handskriftsavdelningen på 
Carolina Rediviva.69 Det ena var från Anders Ringnell till en Demoiselle 
Mari C Schröder, Stockholm och är daterat 16 juni 1812. I brevet klagade 
Ringnell över att Mari försökte hindra honom från att gifta sig med Christina 
Åkerberg på grund av att han redan givit sitt äktenskapslöfte till Mari. Ring-
nell hotade att stämma Mari inför domstol, om hon inte drog tillbaka sina 
krav på äktenskap. Han lovade också att skänka henne 30 à 40 riksdaler om 
hon tog tillbaka sina anklagelser. 

Det andra brevet var från Maria Catharina Schröder ställt till ”Mina Hul-
daste föräldrar och fosterföräldrar” och daterat Stockholm den 6 augusti 
1812. Citat ur brevet: 

[…] som det är eder veterligt att Ringnell har ingått äktenskapsförbindelse 
med mig och givit mig den säkerhetspant som han aldrig på sin själ och sa-
lighet kan från gå och ej heller har han gjort det utan yppat det för varjom och 
enom ävenledes hos kyrkoherden Widing i Ladugårdslandet […]. 

Hon skrev vidare att Ringnell i närvaro av vaktmästare Holmberg och den-
nes hustru Helena lovat henne äktenskap och att hon dessutom har fått en 
guldring av Ringnell, som låtit guldsmeden Tunman gravera in Marias och 
sitt eget namn i ringen. 

I lysningsboken för Uppsala domkyrkoförsamling år 1812 finns inte nå-
gon anteckning om hinder mot vigseln, så uppenbarligen nöjde sig Maria 
Catharina Schröder med den ersättning hon fick för att avstå från Ringnell. 
Hon har inte kunnat identifieras. En postiljonsänka med det ovanliga namnet 
Maria Kristina Schröder dog i Uppsala 1836 i en ålder av 72 år. Hon borde 
då vara född omkring 1764, men att denna var mor till Anders Fredrik är 
osannolikt eftersom hon enligt bouppteckningen var barnlös. Den Mari som 
Anders Ringnell skrev till 1812 hade av brevet att döma haft umgänge med 
Anders och kan vara mor till Anders Fredrik Regnell och fött honom på 
främmande ort under antaget namn. För detta talar att Mari nämnde kyrko-
herde Widing som vittne till äktenskapslöftet. Widing var år 1807 och ända 
fram till 1818 nämligen kyrkoherde i Ladugårdslandets församling där An-
ders Fredrik föddes. Den som i födelseboken angavs som moder, Britta 
Pehrsdotter, hade ett alltför vanligt namn för att det skulle gå att spåra henne 
utan ytterligare uppgifter om till exempel födelsedatum eller födelseort. 
Några helt säkra bevis för vem som var mor till Regnell gick inte att få och 
därmed föll också förhoppningen att hitta några släktingar. 

Clason skrev till Brunnberg att man inte av Regnells brev kunde se om 
han ansåg att Marie Schröder var hans mor. Han fortsatte: 
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[…] om nämnda Marie varit en vacker kammarjungfru på Marielund, kan 
möjligen ifrågasättas om Pappa ”Ringnell” verkligen var hans far, eller om ej, 
måhända högadligt blod flyter i hans ådror.70 

I Landsarkivet i Uppsala finns en handskriven bok där det står att 

Anders Regnell, född 1784 i Skuttunge blev borgare den 5 december 1814. 
Han gifte sig med en kammarpiga hos Baron Düben på Marielund, som efter 
ett års äktenskap omtalade, vad hon hittills förtegat, att hon hade en son var-
till nämnde hennes husbonde vore fader. Regnell upptog ej denna hemlighet 
illa eller ogunstigt, utan tog gossen genast hem till sitt hus. Regnell avled 
emellertid och änkan ingick nytt äktenskap med en hökerihandlare vid namn 
Pettersson, vilken blev hård och elak mot styvsonen. Av sorg och ledsnad 
häröver, blev denne sjuklig, och efter att ha tagit medicine kandidatexamen, 
av läkarna tillråddes att företaga en långvarig resa till sjöss. Så skedde. Men 
från den resan återkom Anders Fredrik Regnell aldrig till Sverige, utan blev 
boende i Södra Amerika, där han genom läkarvetenskapen förvärvade en an-
senlig förmögenhet. Hans boningsort på gamla dagar är Cidade de Caldas 
(Menas Geraes), från vilken han kontant, som gåva, hemsänt 30 000 kronor 
som bidrag till en egen byggnad åt Läkareföreningen i Upsala. Jämväl har 
han givit 400 kronor som bidrag till Borgerskapets Gubb- och Enkehusfond, 
emedan hans hårde och ovänlige styvfader under många år var intagen å den-
na inrättning och där slutade sina dagar.71 

På godset Marielund i Funbo bodde i början av 1800- talet baron Sten Sture, 
gift med Charlotta Florentine Beata Ingelotz. Deras dotter Antoinette Sture 
gifte sig med baron Joachim Ulrich von Düben. Denne var född 1797 och 
kan därmed uteslutas som far till Regnell men släkten von Düben hade up-
penbarligen anknytning till Marielund. Redogörelsen ovan är bevisad felak-
tig när det gäller vem som ”borgaren Regnell” gifte sig med. Det var enligt 
vigselbok och husförhörslängd Christina Demin och hon var vid tiden för 
Anders Fredriks födelse gift med slottsvaktardrängen Magnus Åkerberg. 
Berättelsen visar emellertid att frågan om Regnells härkomst väckte ett stort 
intresse och ledde till många spekulationer i Uppsala åren efter hans död, när 
alla donationerna offentliggjorts. 
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Skolår 

Kontrasten mellan livet i det lilla torpet i Funbo och Uppsala måste ha varit 
omvälvande för Regnell. Redan två efter att han lämnat torpet skrevs han in i 
Katedralskolan i Uppsala 1815.72 Enligt skolans protokoll gick han första 
och andra avdelningarna samt apologistklassen. 1820 intogs han i tredje 
avdelningen och tillbringade sex terminer i rektors klass. Skolåren avsluta-
des med examination 10 juni 1824 i närvaro av ärkebiskopen Carl Rosén von 
Rosenstein. 

Av betygen framgår att Anders Fredrik hade A i grekiska och geometri 
och B i de andra ämnena: teologi, moral, logik, retorik, historia, geografi, 
tyska, franska, latin och aritmetik. Betygen för kamraterna Georg Gustaf 
Fant och Isak Gustaf Clason, som skulle bli hans vänner för livet, och för 
Anders August Lindström, som var han släkting, framgår också av protokol-
let. 

I flit och uppförande hade Regnell betyget A. Enligt 1820 års skolord-
ning,73 som gällde till 1849, betydde bokstäverna följande: 

A – berömlig insikt/flit 
B – godkänd insikt/flit 
C – försvarlig insikt/flit 
D – otillräcklig insikt/flit  
Isak Gustaf Clason och Anders Fredrik Regnell fick Linnés egenhändiga 

anteckningar om sig själv i stipendium.74 Regnell fick också ett premium på 
två riksdaler för flit i sången. 
 

                               
72Uppsala Katedralskolas protokoll AI:1 (i Landsarkivet i Uppsala), s. 50–54. 
73 Föreningen för svensk undervisningshistoria, Årsbok 1924, Lund, s. 60. 
74 Linné, Carl von: Egenhändiga anteckningar af Carl Linnæus om sig själf med anmärkningar 
och tillägg, Uppsala 1823. Boken utgavs av en av de sista kvarlevande Linnæanerna, Adam 
Afzelius. Där målar Linné den bild av blomsterkonungen som eftervärlden tagit till sig: ”Carl 
Linnæus var alltså äldsta sonen, född 1707, natten mellan 22–23 Maij klock.1, just i wackras-
te wåren, då gjöken utropat sommaren emellan menses frondescentiæ och florescentiæ [löv-
månad och blomstermånad].” 
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Fig. 5. Regnells och hans klasskamraters betyg från slutexamen vid Katedralskolan 
1824. Landsarkivet i Uppsala. 
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Fig. 6. Betyg i ordning och uppförande. Landsarkivet i Uppsala. 
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Ungdomsvänner 

I det minnestal som professor Per Hedenius höll i Carolinasalen vid Uppsala 
universitets minnesfest 6 mars 1885, beskrev han hur Regnell uppfattats av 
sina jämnåriga: 

Han hade ingen dragning åt de nöjen som lockar unga män. Han var särdeles 
jämn och lugn till sinnelaget, redan från barndomen mycket ihärdig i åsikter 
och envis, måttlig i levnadsvanor och sträng i seder. Sparsam i ord och utgif-
ter, gick han merendels allvarsam och sluten inom sig själv. Hans umgänge 
var redan under skoltiden inskränkt till några få vänner.75 

I Katedralskolan träffade han de vänner som han behöll hela livet: Georg 
Gustaf Fant och Isak Gustaf Clason, som var klasskamrater, och Jakob Fred-
rik Neikter Arosenius, som avlade sin slutexamen två år senare. 

Georg Gustaf Fant kallades Göran och blev kyrkoherde och prost i Vän-
ge och Läby församlingar utanför Uppsala. Jakob Fredrik Neikter Arosenius 
blev kapten i topografiska kåren och senare överstelöjtnant i armen. Han var 
föreståndare för Krigsarkivet 1861–1874 och medlem i Krigsvetenskapsaka-
demien från 1848 till sin död. Han hjälpte Regnell att räkna ut Caldas topo-
grafiska läge med hjälp av de observationer denne gjort. Sitt ovanliga namn 
hade han fått efter sin morfar Jakob Fredrik Neikter, som var professor Skyt-
teanus i Uppsala. 

Den som stod Regnell närmast var Isak Gustaf Clason som kom att få stor 
betydelse för hans kontakter med Sverige. Han föddes 1808 på Furudals 
bruk i Ore församling i Dalarna och var äldste son till brukspatron Isak Gus-
taf Clason och dennes första hustru Margareta Gahn, dotter till kemisten 
Johan Gottlieb Gahn i Falun, lärare och vän till den berömde kemisten Jöns 
Jacob Berzelius.76 Han kallades Gustaf inom familjen, medan ungdomsvän-
nerna kallade honom Isak (namnet stavades ibland Isaak); för att undvika 
missförstånd kallas han Isak Gustaf i den här boken. Enligt familjetraditio-
nen härstammade Clasons från en vallonsläkt De Fer och hade sedan 1600- 
talet varit knutna till järnhanteringen. Fadern övertog Furudals bruk i Dalar-
na efter sin far med samma namn. Bruket var känt för sin ankarkättingstill-

                               
75 Hedenius, Per: Till minne av Anders Fredrik Regnell, Upsala Läkareförenings förhandling-
ar 1884–1885, band 20, nr 4, s. 249–270. 
76 Ett miniatyrporträtt av Greta Gahn, målat av Fredrik Westin,  fanns enligt Fredrik Clason på 
Furudal under Isak Gustafs barndom. Altartavlan i kyrkan i Caldas är också målad av Westin. 
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verkning. Ankarkättingen till korvetten Vanadis, som Salomon Henschen 
reste till Rio med när han skulle besöka Regnell, var smidd i Furudal. 

 
Fig. 7. Furudals bruk på ett äldre foto. Den vita huvudbyggnaden från 1810-talet 
syns i mitten av bilden på andra sidan Oreälven. Bild från Johanna Ljungberg, Furu-
dal. 

Isak Gustaf blev moderlös 1813 och växte upp nästan helt skild från fadern. 
Under skolåren i Falun bodde han hos morfadern tills denne dog 1818, däref-
ter under några år hos sin moster Maria, mor till hans blivande hustru. 1820 
togs han in som elev på Katedralskolan i Uppsala, där han först genomgick 
tredje avdelningen och sedan rektors klass, där han gick sex läroterminer. 
Under skoltiden i Uppsala var han inackorderad hos familjens vän David 
Magnus Schedwin, där han bodde ända till 1831.77 Schedwins hus låg på 
Sysslomansgatan 8, ett envåningshus med takkupor, som finns kvar än i dag. 
Upplands nation låg tvärs över Sysslomansgatan och Västmanlands-Dala 
nation snett över gatan. Isak Gustaf hade tydligen fått order hemifrån att inte 
skaffa sig olämpliga kamrater eftersom han skrev: 

Pappa får vara trygg att jag icke ifrån skolan skall skaffa mig några dåliga 
kamrater, emedan Doctorn [Schedwin] som icke älskar pojkar i allmänhet, 
utan endast tål dem som han tycker om, tänker ålägga mig att så litet som 

                               
77 David Magnus Schedwins mor Anna Britta Troilia var halvsyster till brukspatron Johan 
Jacob Munktell i Grycksbo, gift med Eva Gahn som var syster till Isak Gustaf Clasons styv-
mor Henrika Gahn. Schedwin blev senare akademiräntmästare. Han var fadder när Isak Gus-
tafs halvsyster Eva döptes 1824. 
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möjligt hava sällskap utom gården, då jag kan hava det hemma. Pappas lydi-
gaste son Isak Gustaf Clason.78 

Under denna tid kom han mycket sällan hem till Furudal, däremot skrev han 
till fadern nästan varje vecka. Till julen 1824 när han var 16 år skrev han: 

[…] i vinter är väl Pappa så god och tillåter mig komma hem efter jag ej har 
varit hemma på fem år någon vinter, Min gode Pappas lydige Gustaf.79 

Redan under skoltiden var Clason och Regnell kamrater enligt vad Schedwin 
skrev från Uppsala till fadern i Furudal 1823: ”Gustaf sitter vid boken med 
kamraten Regnell.”80 De två pojkarna var moderlösa, båda hade en styvmor 
och båda bodde mesta tiden skiljda från fadern, vilket kanske gjorde att de 
kände en särskild samhörighet med varandra. 

Isak Gustaf avlade slutexamen 1824, samtidigt som vännerna Göran Fant, 
Anders Fredrik Regnell och August Lindström. Fant och Regnell tillbringade 
sommaren 1824 i Furudal tillsammans med Clason. Sommaren 1826 läste de 
tyska och franska tillsammans under Schedwin, som den 15 juni skrev till 
den äldre Isak Gustaf Clason: ”De äro ännu icke, synnerligen Regnell, så 
pass beläsna i franskan att de därav kunna ha nytta.”81 Isak Gustaf Clason 
läste först historia för Erik Gustaf Geijer och sedan teologi och avlade exa-
men theologicum i november 1824 enligt vad han berättade 29 november i 
ett brev till fadern. Han ”satte dock en stor plump i protokollet genom att 
inte veta att Moses kom förr än Abraham”. Sedan kompletterade han sina 
studier vid universitetet med hovrättsexamen 1827 och examen till bergssta-
ten 1830. Vid en examination i kemi för professor Walmstedt var kronprins 
Oskar i egenskap av universitetskansler närvarande. Då hade Walmstedt 
gjort något som han varken förr eller senare hade gjort: han hade talat om för 
studenterna vad han skulle ställa för frågor så att de skulle kunna förbereda 
sig och Walmstedt slippa skämmas om de inte kunde svara. I december 1831 
blev han bergsnotarie och var ordinarie elev vid Bergsskolan82 i Falun 1832–
1833. Enligt vad brorsonen Fredrik Clason skrev i sin bok om Furudal hade 
fadern redan 1841 önskat att äldste sonen skulle ta över Furudal, men denne 
hade andra planer.83 Redan 1851, tre år före faderns död 1856, hade han bli-

                               
78 Riksarkivet, Isak Gustaf Clasons samling I. G. Clason III till Isak Gustaf Clason, 31/1 1820, 
vol. 1. 
79 Riksarkivet, Isak Gustaf Clasons samling I. G. Clason III till Isak Gustaf Clason, 29/11 
1824, vol. 1. 
80 UUB, Furudalsarkivet nr 37, brev 247. 
81 UUB, Furudalsarkivet nr 38, brev 25. 
82 Clason, Fredrik: Köpmän, bruksmän, ämbetsmän, UUB x255 sa:1 s. 82. Bergsskolan hade 
grundats omkring 1820 sedan staten för 15 000 riksdaler köpt in Johan Gottlieb Gahns fyra 
gårdar, laboratoriet och mineralsamlingen från arvingarna. 
83 Clason, Fredrik: Furudals bruks historia, Uppsala 1938, s. 108. 
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vit övermasmästare i Falun. Han var en framstående metallurg84 och blev 
senare chef för Jernkontoret i Stockholm, dit han flyttade med familjen 1869. 
Nu utvidgades hans ansvarsområde, vilket medförde resor till masugnar i 
hela landet. Som exempel kan nämnas att han på två månader mellan 5 janu-
ari och 5 mars 1870 besökte 40 masugnar och bruk, en del av dem två eller 
tre gånger.85 

Det blev i stället Isak Gustafs yngre bror Wolter som en tid tog över an-
svaret för Furudal, men han följdes efter en kort tid av andra brukspatroner. 
1860-talet var en bekymmersam tid för järnhanteringen och tanken på en 
fullständig försäljning av bruket hade diskuterats inom den Clasonska sys-
konkretsen. Isak Gustaf förlorade stora summor på bruket och var en tid rädd 
för att gå i konkurs. Regnell, som nu hade blivit mycket rik och börjat done-
ra till olika allmänna ändamål, lovade att hjälpa vännen med stora räntefria 
lån. Eftersom Regnell hade förbehållit sig rätt att tillgodogöra sig räntorna 
från donationerna under sin livstid, skrev han att Clason kunde få disponera 
dem, om det krävdes, så att han skulle kunna betala sina skulder.86 När Furu-
dal såldes 1872 återstod sedan skulderna betalats endast 2 000 riksdaler åt 
vart och ett av syskonen. 1884 lades järnbruksdriften vid Furudal ner helt. 

Isak Gustaf gifte sig med sin kusin Charlotta Lorichs, som var dotter till 
landshövdingen i Dalarna Per Daniel Lorichs och Maria Gahn. Med henne 
hade han tre döttrar och sonen Isak Gustaf, som föddes 1856, 20 dagar efter 
farfaderns död. Han blev en av Sveriges främsta arkitekter på sin tid och 
ritade bland annat Nordiska museet i Stockholm, Norrlands nations hus i 
Uppsala och minnesmonumentet över Regnell i Caldas. 

Liksom Regnell var Clason intresserad av naturvetenskap i vid mening 
och inte bara av sitt eget fack metallurgi. Han skrev1863 att han avsåg att 
besöka det nordiska naturforskarmötet, som arrangerades i Stockholm i juli 
det året. Naturforskarmöten, som samlade vetenskapsmän, däribland många 
läkare från de nordiska länderna, hade efter tyska och engelska förebilder, 
arrangerats vartannat år sedan slutet av 1830-talet. Mötet 1863 i Stockholm 
hade 873 deltagare.87 Även vid mötet i Kristiania [Oslo] 1869 deltog han. 

Botaniken var emellertid liksom för Regnell hans största intresse alltifrån 
ungdomen. Han var en av de förnämsta kännarna av Dalarnas flora och har 
upptäckt ett 30-tal för Dalarna nya arter.88 Ett herbarium skänkte han till Falu 
skola. Regnell tvekade i början av 1860-talet om han skulle skicka sina väx-
ter för bestämning till Naturhistoriska riksmuseet, där han tyckte sig ha svårt 
att samarbeta med chefen Nils Johan Andersson, eller till botaniska institu-
tionen i Uppsala. Isak Gustaf skrev då att han gärna skulle ha åtagit sig be-

                               
84 Svenskt biografiskt lexikon 8, Stockholm 1929, s. 559. 
85 UUB x285m2, 18/3 1870. 
86 UUB x285m1, 7/6 1865. 
87 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 1913, s. 591. 
88 Almquist, Erik: Dalarnas flora, förteckning över kärlväxterna, Stockholm 1949, s. 109. 
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stämningarna bara han hade haft tid.89 Han påminde samtidigt om att Regnell 
lovat ge honom ett exemplar av de dubletter han hade i sitt Medelhavsherba-
rium. Några år senare kunde han emellertid att ägna sig åt botaniken igen. 
1869 skrev han: 

Nu på hösten har jag givit mig till amanuens åt Andersson, så att nu ligga de 
första 16 buntarna ordentligt upplagda på de hyllor som förut finnes, och ka-
talog uppgjord, efter den av Dig gjorde påskrift.90 

Han skickade också frön som han samlat själv för att Regnell skulle kunna 
glädjas åt att ha en svensk flora omkring sig. Han valde sorter som trivdes på 
torr jord, men det är inte känt om växterna klarade klimatet i Caldas. Bely-
sande för hans livslånga intresse för botaniken är det brev han skrev kort före 
sin död: 

Av de tidningar Du fått innan detta framkommer har Du sett en annons om 
Stockholms högskolas föreläsningar, och att Wittrock även håller så kallade 
botaniska laborationer vid vilka jag även slagit mig på att vara med – för des-
sa är åtskilliga mikroskop inköpta.91  

I det sista brev till Regnell som finns bevarat skriver han att han sysslar med 
herbarierna.92 

Isak Gustaf Clason var den som blev Regnells ombud i Sverige och som 
troget stod Regnell bi med råd och dåd i stort och smått, vare sig det gällde 
att köpa de underkläder från Sverige som Regnell skattade så högt, eller 
ordna för underhåll till släktingarna, att ta hand om herbarierna eller alla de 
små och stora donationer han gjorde. Regnells av många omvittnade kärva 
natur visade han även ibland mot sin bäste vän. I ett brev 1845 skriver han 
att han är nöjd med den redovisning han har fått, men att han 

på samma gång [vill] fästa KB:s [käre brors] uppmärksamhet därpå att vän-
skap och penningaffärer är olika saker, eller storheter av olika slag, och vil-
ken Du som matematiker och räknemästare för den skull ej bort slå ihop.93 

Den gången gällde det att Regnell ansåg att Clason skulle ta en viss provi-
sion som ersättning för sitt arbete, men andra gånger var han inte lika välvil-
lig. Vid ett tillfälle klagade han i ett långt brev på att han inte fått redovis-
ning av de pengar magister Widgren (se om denne senare) fått för diverse 
inköp. Han insåg kanske att han gått för långt i sin kritik av Clason, för han 
skrev att denne inte skulle röra mera i den frågan, 

                               
89 UUB x285m2, 27/3 1860. 
90 UUB x265m2, 18/10 1869. 
91 UUB x285m2, 6/9 1879. 
92 UUB x285m2, 16/7 1880. 
93 UUB x285m1, 19/12 1845. 
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Fig. 8. Isak Gustaf Clason. Bilden är ställd 
till förfogande av Per Clason. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ty troligen har Du redan funnit mig allt för mycket knarrig, i synnerhet om 
förestående rader skulle träffa Dig opassande i benet eller ögonen, vilket se-
nare är allt för möjligt efter Du säger Dig varit under vintern och våren därav 
antastad.94 

Under mer än 40 år stod Clason och Regnell i regelbunden förbindelse med 
varandra per brev men de träffades aldrig sedan Regnell lämnat Sverige. Sina 
brev till vännen avslutade Regnell ibland med ”Tuissimus95 Anders Fredrik”. Ett 
annat vanligt uttryck var ”redelige vännen”. Redlig har betydelsen ärlig och 
pålitlig, att vara redlig uppfattades som essensen av ett vänskapsförhållande. Ett 
av de viktigaste kännetecknen på en redlig vän var öppenhet och ärlighet. Det 
personliga förtroendet var en ersättare för tilltron till lagverk och formella insti-
tutioner på den här tiden, både i Sverige och i Brasilien.96 

 

                               
94 UUB x285m1, 2/10 1861. 
95 Uttrycket Tuus eller Din användes som avslutning i brev mellan män som var du med var-
andra, ofta då kombinerat med Käre Bror. Tuissimus är ett påhittat ord, som skulle kunna 
översättas med Din allra käraste käre vän.  
96 Hasselberg, Ylva: Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856. 
Studia Historica Upsaliensia 189, Uppsala 1998, s. 201. 
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Fig. 9. Redovisning av debet och kredit för Regnells affärer i Sverige 
1879 från Isak Gustaf Clason i Stockholm och kvittering av Anders 
Fredrik Regnell i Caldas. UUB x285m1. 

185 brev från Regnell till Isak Gustaf Clason finns bevarade på Carolina, lik-
som kopior av Clasons brev till Regnell. För att spara porto och plats skrev Reg-
nell många gånger med svart bläck horisontellt och med rött bläck vertikal på 
samma papper. Ibland kom ett brev bort och för att mottagaren skulle kunna se 
det började de numrera breven. På 1840-talet tog det i allmänhet 4–6 månader 
för ett brev att komma fram, medan det efter 1870 i allmänhet gick på 35–45 
dagar och 1880 fick Regnell posten på 29–30 dagar. Ett exempel på hur man 
uppfattade snabbhet på den tiden kan man få i ett brev från botanikprofessorn 
Thore Fries till Clason 1879: ”med nutidens snabba kommunikationer kan man 
skicka levande orkidéer [från Caldas till Uppsala] och det går bra”.97 Två av de 
sista breven till Clason i maj och juli 1880 var mycket långa och handlade till 
största delen om de växter Regnell just skulle skicka till Sverige och han beskrev 
ingående många av dem. Regnell visste ju att hans gamle vän delade hans pas-
sion för blommor. 

I sitt sista brev 16 juli 1880 till Regnell skrev Clason att han är så trött att han 
inte orkade gå uppför trappan.98 Tack vare kloral kunde han emellertid åter sova 
liggande. Brodern Edward, som var läkare, hade undersökt honom och funnit att 
lungorna var bra men att hjärtat slog ojämnt. I brevet skrev han att han hoppades 
på bättring, men han dog 30 augusti 1880 i Lysekil, där han brukade vistas un-
der somrarna. I sitt sista brev till Isak Gustaf (som skrevs 29 september 1880 när 
denne redan var död) skrev Regnell att han var sjuk med feber, krampanfall och 
blodhosta och han trodde att han bara hade några dagar kvar att leva. När Isak 

                               
97 UUB x285m3, 2/8 1879. 
98 UUB x285m2, 16/7 1880. Kloral, eller trikloracetyldehyd, användes sedan slutet av 1860- 
talet som sömnmedel. 



 41

Gustaf dog var Anders Fredrik den ende som var kvar av de ursprungliga vän-
nerna, trots att han var den som varit sjukast i ungdomen. Han skrev till Edward 
att Isak Gustaf hade varit 

en i 60 år beprövad vän, som oavbrutet intagit hos mig första rummet bland 
de personer vilkas vänskap jag lärt värdera och högakta.99  

 
Fig. 10. Ett brev från 7 juni 1842 visar Regnells typiska sätt att skriva, utan uppehåll 
mellan styckena (UUB x285m1). Brevet börjar ”Broder Clason, fram med försto-
ringsglaset”. 
                               
99 UUB x285m1, 20/10 1880.  
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Några veckor senare skrev han igen till Edward: 

Genom underrättelsen om I.G.s frånfälle blev jag urståndsatt att lugnt över-
lägga eller närmare taga reda på något. 

Edward skrev som svar: 

Bland det som mest gladde honom under livet och kom hans livliga ögon att 
fuktas var Eder vänskap och de tillfällen den skänkte honom att här hemma få 
vara Eder hand.100 

Regnell levde ytterligare fyra år, nu utan breven från den gamle vännen. 
Förtroendet övergick till Edward att vara denna hand. 

Halvbrodern Edward Clason var född 1829 i Ore och dog 1912 som pro-
fessor i anatomi i Uppsala. Modern var Henrica Gahn, kusin till Isak Gustafs 
mor, som dött redan 1813. Även Edward hade under sin studietid varit inac-
korderad hos Schedwin i Uppsala, där han ofta träffade sin blivande lärare, 
Israel Hwasser, som var god vän till Schedwins. Edward var gift med Clara 
Malvina Ullf. Han var varmt religiös och var ledamot av kyrkomötet under 
flera år. Han var också vice ordförande i Mikaelskapellets styrelse och leda-
mot i Domkyrkoförsamlingens kyrkoråd. Han köpte det gamla posthuset 
invid Carolina vid Övre Slottsgatan 1, som sedan dess kallas det Clasonska 
huset. Grosshandlare Viktor Åkerman, gift med Isak Gustafs dotter Helena 
Augusta, hjälpte senare Edward med Regnells ekonomiska angelägenheter i 
Sverige. Regnell gav Edward en oinskränkt fullmakt att vara hans ombud i 
Sverige och efter eget omdöme sköta hans affärer. 

Edward skrev vid ett tillfälle att Regnell hade så många förslag om fonder 
att han (Edward) blev alldeles yr i huvudet.101 Isak Gustaf svarade att han 
inte undrade på det, det började bli svårt för honom också. Han skrev då 
också att han sparat all korrespondens och att den efter hans död borde över-
lämnas till Akademin, vilket Edwards son Fredrik gjorde. De olika dona-
tionsbreven är svåröverskådliga, men professor Keys sammanställning ska-
par ordning bland dem och används därför i den här boken (se kapitlet om 
Regnells testamente).102 

                               
100 UUB x240 [Regnell], september 1880. 
101 UUB x285m3, 2/4 1876. 
102 Key, Axel: Anders Fredrik Regnell, Levnadsteckning, föredragen 7/3 1888. Levnadsteck-
ningar över Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens ledamöter, band 3, nr 63, 1891, s. 97–
159. 
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Jerusalems skomakare 
I många av de brev som utväxlades mellan Regnell och Isak Gustaf Clason 
dyker den märkliga företeelsen Jerusalems skomakare upp. 1849 skrev han 
att han glömt att skicka med Jerusalems skomakare i sitt förra brev, 

ty den hederlige gubben har nu legat här i Brasilien i 1½ år och torde nu vara 
något hemsjuk och vill därför knoppa av sig i tid. Han gör rätt och jag skulle 
önska att kunna göra detsamma, men som jag ej kan, avgår i mitt ställe denne 
gesant, med speciellt uppdrag att gratulera K B [käre bror] till övermasmästa-
re i Södra distriktet.103 

1865 hade Regnell fått fotografier av Isak Gustaf Clason, Arosenius och 
Göran Fant och skrev: 

De första dagarna gjorde jag knappast något annat än tittade på porträtten, än 
det ena, än det andra, och emellanåt även Bror Isak, som bäst behållit de 
gamla kända dragen.104  

Det hade då gått 25 år sedan vännerna sist sågs, så man kan förstå att Reg-
nell i sin ensamhet uppskattade porträtten. När Regnell hade låtit fotografera 
sig 1866 skickade han en bild till Arosenius, Fant och Clason och skrev sam-
tidigt till den senare att Jerusalems skomakare medföljde.105 Ett nytt porträtt 
skickades till Clason 1872. Regnell skrev: 

Jag hade tänkt låta Jerusalems skomakare följa med brevet, men vill dels inte 
äventyra hans dyra person i ett löst brev, dessutom kom han hit så genomkyld 
att hans nedsatta temperatur här följande morgon ännu (han kom hit på nat-
ten) var 45°F [7 °C] (den 30/7), den lägsta för i år, och behöver värma upp 
sig först.106 

Isak Gustaf Clason hade genomgått en operation 1870 och när Regnell skulle 
gratulera honom till det lyckliga resultatet ville han skicka med Jerusalems 
skomakare i brevet, men kunde inte hitta honom.107 I ett brev till Isak Gustaf 
1871 funderade han över livets gång: 

Efter gammal sägen skall det 64e året vara särdeles kinkigt att passera och 
som denna dag mitt till ända löper, skyndar jag att förpassa Jerusalems sko-
makare som redan gått våra ärenden i 46 år. Min far hannt ej längre uti års-
räkningen är 46. Jag har lyckats förändra ordningen på siffrorna en gång (till 
64), men huruvida jag kan ha hopp om att ännu en gång vända dessa så att de 
bli 94 det skall endast någon som ärvt mamsell (Arfvedssons?) konst på vil-

                               
103 UUB x285m1, 3/6 1849. 
104 UUB x285m1, 7/6 1865. 
105 UUB x285m1, 24/3 1866. 
106 UUB x285m1, 23/8 1872. 
107 UUB x285m2, 17/10 1870. 



 44 

ken Gustaf III trodde så mycket och som hennes kaffehus ännu lärer existera i 
Storkyrkobrinken, glöm ej att därifrån hämta svaret till mig.108 

När Göran Fant på ålderns höst satt i sin trädgård i Vänge prästgård påminde 
han sig hur han för över 40 år sedan blivit bjuden på honungssmörgås till-
sammans med kamraterna hos Schedwins. Fant skrev 1864 till Clason: 

Tack så mycket för Ditt brev – det var särdeles välkommet. Då jag vid öpp-
nandet av detsamma fick ögonen på Ditt porträtt och på Jerusalems skomaka-
re blev brevet en stund oläst. De mina märkte på mig att jag ej erhållit ett 
vanligt brev, till dess båda barnen på en gång började klappa händerna och 
utropade ”Ah, bestämt Jerusalems skomakare”. […] Härmed översändes Je-
rusalems skomakare med en tillönskan att han, då han en gång hinner fram 
till Brasilien, måtte träffa Regnell vid någorlunda god hälsa.109 

Clason besökte Göran i Vänge 1866 och meddelade sedan att denne mådde 
väl; den enda skillnaden var att han märkte att det inte gick fullt så lätt som 
förr att kliva över gärdesgårdar – men det skyllde han på prostmagen. Göran 
Fant fick ett litet slaganfall 1871 och kunde endast delvis sköta sina sysslor 
som kyrkoherde. I ett brev 1871 skrev han till Clason: ”Jerusalems skomaka-
re är nu 47 år gammal, sedan han 1824 avsändes från Furudal till Regnell”.110 
Fant återvann aldrig sin hälsa. I sitt sista brev till Clason skrev han: ”med 
Jerusalems skomakare sänder jag mitt farväl till dig”.111 Clason besökte ho-
nom en sista gång i april 1874. Göran var då mestadels sängliggande, men 
kunde gå upp med hustruns och en pigas hjälp och sitta med vid bordet en 
liten stund. Han var emellertid slagmärkt; han kunde knappt göra sig för-
stådd och minnet var dåligt. Strax därefter dog han och Isak Gustaf reste till 
begravningen i Vänge kyrka. 

När Göran Fants son Carl Georg Fant blivit filosofie magister skrev Reg-
nell till Clason112 att han skulle ge Carl 400 riksdaler; han skulle ju ändå ha 
fått ett stipendium från den fond Regnell stiftat för de två vännernas söner 
och deras barn, om fonden hade hunnit bildas då (se Regnellska stipendie-
fonden för medicine studerande i kapitlet om Regnells testamente). Carl blev 
sedan rektor vid Lägre allmänna läroverket i Mariestad och berättade i ett 
brev till Clason att han fått en dotter, som hette Anna Clara Carolina, och att 
han ville ha faderns bästa vänner Clason och Regnell som faddrar till flickan, 
vilket Clason accepterade. Faddrarna hade då redan före nedkomsten be-
stämt att stipendiet skulle användas till att ge en gåva till Carls förstfödda.113 

                               
108 UUB x285m1, 6/6 1871. Mamsell Arfvedsson var en mycket välkänd spågumma under 
Gustaf III:s tid och åren därefter. 
109 UUB x285m3, 23/7 1864, brev från Georg Gustaf Fant till Isak Gustaf Clason. 
110 UUB x285m3, 13/8 1871, brev från Georg Gustaf Fant till Isak Gustaf Clason. 
111 UUB x285m3, 8/11 1872, brev från Georg Gustaf Fant till Isak Gustaf Clason. 
112 UUB x285m1, 23/6 1873. 
113 UUB x285m2, 8/2 1875. 
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I ett brev tre veckor senare tackade Carl Fant för den storartade gåvan dot-
tern fått (hon fick 500 kronor). Fant skrev också ”han hoppas att när Jerusa-
lems skomakare lämnar denna jämmerdalen ska han [Fant] få en flik av detta 
yttre tecken på faderns och vännernas vänskap”.114 En dotter som föddes 
1881 fick 125 kronor i gåva av Regnell. 

Vänskapen visade sig även på andra sätt. I ett odaterat brev omtalar Reg-
nell att han skickat tobak till Fant och Clason och att tobaken fägnade dem 
så mycket att Clason hade beslutat sig för att lära sig tugga tobak också. 
1845 beskrev Regnell sitt hus och sin trädgård för honom: 

En liten lund av orange- eller apelsinträd gör min lilla trädgård högst trevlig. 
Förutom förmånen att äga en apelsin när jag behagar, är skuggan av dessa 
lummiga träd under den varma årstiden mycket behaglig. Ett par präktiga fi-
konträd står tätt intill huset och giver sköna frukter; just nu har jag framför 
mig en liten tallrik av dem. Tvenne vinrankor planterades förledne år invid 
ena knuten av huset; de har redan växt betydligt, och fläta sina rankor under 
taket å förstugukvisten. Nästa år hoppas jag de skola ge druvor, vad det då 
ska bli härligt att sitta och svalka sig i farstun och emellanåt sträcka ut armen 
efter en klase vindruvor! Ehuru gärna skulle jag ej önska kunna bjuda Dig 
med på alla dessa härligheter. Jag skulle njuta dem mångdubbelt i Ditt säll-
skap. Att ej äga något hopp att få se någon av min ungdoms bekanta är det 
enda som mellanåt nedslår mig och kommer mig att sakna fäderneslandet; 
men var finnes på jorden denna fläck, där allt vad man önskar förenas – ing-
enstädes. Denna tanke gör mig snart åter nöjd med min lott, och utan att vara 
orättvis mot försynen, kan jag ej klaga på den.115 

 

 
Fig. 11. Regnells gård i Caldas. Foto Salomon Eber-
hard Henschen. 

                               
114 UUB x285m3, 15/5 1875, brev från Georg Gustaf Fant till Isak Gustaf Clason. 
115 UUB x285m1, 18/2 1845. 
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En annan gång bad han Clason skicka några skålpund torra äpplen116 – det 
påminner om Kristinas längtan till det gamla fäderneslandet i Vilhelm Mo-
bergs Sista brevet till Sverige 1959. Hon tog med sig tre kärnor från ett ast-
rakanäppelträd till det nya landet och planterade dem där. Hon säger på 
dödsbädden: ”Astrakanerna är mogna hos oss, jag är hemma […].” 

Enligt 1800-talsupplagan av Nordisk Familjebok syftar Jerusalems sko-
makare på en gammal sägen om en man som sades heta Ahasverus och som 
nekat Jesus att vila utanför hans hus på vandringen mot Golgata. För detta 
hade han dömts att vandra runt i hela världen alltintill domedagen. Vad den 
Jerusalems skomakare som Regnell och hans vänner syftade på är inte helt 
säkert, men sannolikt är det de små papperslappar som nu finns bland Isak 
Gustaf Clasons efterlämnade handlingar (se bild) på handskriftsavdelningen 
på Carolina. Det första bladet är sannolikt skrivet i efterhand eftersom det är 
samma handstil vid alla datum. Där står att Jerusalems skomakare 24 februa-
ri 1842 passerade Järlåsa ett par mil väster om Uppsala, där Göran var präst 
innan han kom till Vänge. Sedan finns det anteckningar från Wien, Trieste, 
Venedig, Milano och Frankfurt a. M. innan han kommer till Furudal 29 au-
gusti 1843 för att sedan äta julgröten i Rio de Janeiro 1843. Han fortsätter 
sedan att resa mellan vännerna fram till 1853, då han låg stilla till 1861, då 
han åter börjar cirkulera mellan Caldas, Vänge och Stockholm. 23 oktober 
1874 avgick han för sista gången från Caldas till Stockholm och Vänge för 
att vila efter 50 års tjänst enligt en anteckning av ARF. Han hälsades väl-
kommen till Stockholm 2 januari 1875 och där blev Jerusalems skomakare 
sannolikt kvar tills han hamnade i handskriftsavdelningen på Carolina Redi-
viva. 

Det är förvånande att vännerna efter så många år så ofta återkom till den-
na symbol för deras vänskap sedan pojkåren. Det stämmer inte med den bild 
man får av Regnell som allvarlig och krävande, eller för den delen med en 
vördig prost på landet eller en mäktig direktör för Jernkontoret. Fredrik Aro-
senius nämns aldrig i samband med Jerusalems skomakare; den kretsen ver-
kar vara begränsad till de tre klasskamraterna Fant, Clason och Regnell.  

 

                               
116 UUB x285m1, 11/11 1854. 
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Fig. 12. De små papperslappar som 
förmodligen avses med Jerusalems 
skomakare. (En av lapparna har skrift 
även på baksidan.) UUB x285m2. 
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 Botanist eller läkare? 

Vårterminen 1824 skrevs Regnell in vid Upplands nation.117 Under hösten 
läste han teologi och avlade teologisk examen 25/11 1824 tillsammans med 
Fant och Clason. Den blivande prosten Fant fick betyget Approbatur, medan 
Clason och Regnell fick Non sine laude approbatur.118 Regnell genomgick 
1830 den förberedande filosofiska examen för inskrivning vid den medicins-
ka fakulteten. Det kan synas vara en lång förberedelsetid från 1824 men hans 
intresse var mest inriktat mot botaniken. Han var medlem i en botanisk by-
tesförening i Uppsala, som startats på initiativ av professorn, senare prosten i 
Filipstad Nils Johan Sillén. Bland övriga medlemmar märktes ”gubben Afze-
lius”, det vill säga Adam Afzelius, Linnélärjunge som var professor i materia 
medica och gav ut Linnés anteckningar om sig själv, Gustaf Fredrik Lo-
crantz och Anders Holmblad, gift med Afzelii dotter. På gamla dar skrev 
Regnell till Clason: ”Ingen av föreningens nuvarande medlemmar har väl 
någon notis om detta minne Sillén lämnade”.119 

Botaniken och läkekonsten har sedan urminnes tider varit intimt förknip-
pade med varandra. Ville man bli läkare måste man studera botanik. Växter 
värderades högst om de kunde användas vid behandling av sjukdomar hos 
människor och djur. Redan Linnés företrädare Olof Rudbeck d.ä. hade anlagt 
en botanisk trädgård i Uppsala. Han följdes av sin son, Olof Rudbeck d.y., 
som Linné mötte när han som ung student besökte trädgården, ett möte som 
kom att påverka hela hans liv. Linnés konkurrent Nils Rosén von Rosenstein, 
den svenska pediatrikens fader, vann professuren i botanik 1740 före Linné, 
som fick nöja sig med att bli professor i medicin 1741, men redan året därpå 
bytte de med varandra, så att de fick de lärostolar som passade båda bäst. 
Linné rustade upp den vid den här tiden ganska förfallna trädgården och 
införde en mängd nya arter. Efter en period, då Linnés son Carl von Linné 
d.y. var professor och föreståndare för trädgården, tog Linnélärjungen Karl 
Petter Thunberg vid. Han var föreståndare under 45 år, från 1773 till 1828, 
då Regnells lärare Göran Wahlenberg blev professor på ”cathedra Linnaeana 
tertius” som det hette. De följande föreståndarna Elias Fries och sonen Thore 
Fries, som Regnell hade mycket kontakt med, var enbart botanister. På 1850-
talet, när diskussionerna om Regnells donation pågick, hade Israel Hwasser, 
                               
117 UUB Upplands nations studentmatrikel. 
118 UUB Teologiska fakultetens protokollsbok AI:9 från 1823, s. 60. 
119 UUB x285m1, 2/12 1879. Sillén var också en av stiftarna av världens äldsta idrottsföre-
ning, Uppsala simsällskap, grundat 1796. 
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en annan av Regnells lärare, som också tillhörde den gamla skolan, förslagit 
inrättandet av ett linneanskt stipendium. Regnell hade fått brevet på Linnés 
födelsedag och först reagerat oerhört positivt och bifallit förslaget, men när 
han hade tänkt på saken kommit på andra tankar. Han skrev: ”efter en tid 
försvann all poesi, och åtskilliga tvivel dök upp: blott en sak tyckes mig av-
gjord; att läkaren och botanisten icke kunna eller böra förenas”.120 Ulf Lager-
kvist skriver i förordet till sin bok Från Hippokrates till molekylär medicin 
att den medicinska utvecklingen ter sig oerhört osäker och trevande jämfört 
med andra naturvetenskaper som fysik och kemi fram till den naturveten-
skapliga medicinens definitiva genombrott vid mitten av 1850-talet.121 För att 
eftersläpningen skulle kunna tas igen var en specialisering nödvändig. Reg-
nell hade helt rätt; det gick inte längre att förena medicin och botanik om 
man skulle kunna hänga med i utvecklingen, som gick allt snabbare i båda 
disciplinerna. 
 
  

                               
120 UUB x285m1, 20/9 1858. 
121 Lagerkvist, Ulf: Från Hippokrates till molekylär medicin, Stockholm 1993. 
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Regnells botaniska resor 

Carl von Linné gjorde sin berömda resa till Lappland 1732 och sin Dalaresa 
1733–34. Det är nog inte en slump att Regnell gjorde liknande resor 100 år 
senare. Han vistades under några somrar omkring 1824 hos vännen Clason i 
Furudal i Dalarna. Han gjorde också en resa till Lappland för att samla väx-
ter, vilka ingår i det lappländska herbarium som han lämnade kvar på Sera-
fimerlasarettet när han reste till Brasilien.1865 ville han emellertid att herba-
riet skulle skickas till honom i Caldas. Han skrev: 

Mitt svenska herbarium har jag ansett av föga värde, och mera har jag blivit 
styrkt i denna uppfattning, sedan jag läst i Dagl. Allehanda att professor An-
dersson hemfört 40 000 exemplar av växter från Luleå Lappmark, där nästan 
hela Skandinaviens fjällflora finns samlad.122 

 

 
Fig. 13. Lista uppgjord av Salomon Hen-
schen 18 juni 1869 i Caldas på växter som 
skulle komplettera Regnells Flora Laponica. 
S. E. Henschen 29, UUB. 

                               
122 UUB x285m1, 7–8/3 1865. 
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På Carolina Redivivas handskriftsavdelning finns en lång lista med växter 
som Henschen efter sin vistelse i Caldas fått i uppgift att samla och sända till 
Regnell.123 

Regnell gjorde också en resa i Norge, som han beskrev i ett brev: 

Caldas den syttende maj 1876. Bäste Isak, ännu ett par postdagar till hade väl 
slunkit undan, ty jag har varit mycket sysselsatt och är det ännu med bestyr 
på min kaffeplantage och uppgörandet av mitt testamente och ej tänkt på an-
nat, om ej ovanstående datum kommit mig att tänka på Norge och med det-
samma löftet jag givit Generalkonsuln att skänka 4 000 kronor till Christiania 
Universitet, vilket löfte jag nu får bedja Dig infria. Kanske lite oväntat var 
Dig detta löfte. Emellertid minns Du kanske, att jag tillbragte största delen av 
år 1831 i Norge, att jag begav mig dit på vintern med häst och släde ända till 
Karesuando och sedan efter ren på ackja över fjällryggen, och efter att ha 
sluppit undan de där rådande kalla vindar, sedan på Ishavet, och långt utom-
skärs, i öppen båt hade att utstå storm med snöglopp för att komma till Akte-
idet, och sedan till Altengaard, där jag och mitt ressällskap ehuru alldeles 
obekante och utan ett enda rekommendationsbrev, blev mycket gästfritt mot-
tagna av köpmannen Aagaard att komma dit just i tid för att deltaga i en mid-
dag han ställt till för ortens honoratiores att fira den syttende Maj. Samma 
gästfrihet rönte vi sedan flerstädes i Finnmarken och Nordlanden samt Hau-
geland, ja även i Sogn och Hardangers fjälltrakter, ja även i städerna såsom 
Trondhjem, även Bergen men i synnerhet Christiania rönte vi mycken tillmö-
tesgång i våra önskningars uppmärksamhet av dess lärde såsom Hansteen, 
Keilhau (botanisten Blytt var i Pyréneerna), blev inbjudna att övervara deras 
litterära sammankomster, åhöra publika föreläsningar m.m., även av de större 
i landet rönte vi bevågenhet, blev inbjudna till Greve W. Jarlsbergs vackra 
lantställe [Bogstad] och var där flera dagar m.m. Att efter sådana anteceden-
tia Gen.konsulns uppmaning till mig att skänka 2ne luntor till Christiania 
Universitet fann genklang, bör ej vara oväntat, så mycket mindre som jag 
förut skänkt dit en växtsamling, och det i Norrige rådande bondepartiet för-
hindrat universitetet att få nödiga anslag för samlingarnas förvarande.124 

1880 gav Regnell 150 kronor till apotekaren Olof Leopold Sillén, som bett 
om ett anslag för att åka till Dovre för att samla växter.125 Regnell köpte se-
nare det häfte om mossor som Sillén gav ut.126 

                               
123 UUB S. E. Henschen 29. 
124 UUB x285x1, 17/5 1876. 
125 UUB x285m1, 2/3 1880. Sillén är känd för att han, när han samlade växter i Nya Koppar-
berg 1857, postade ett brev till brodern Per Wilhelm frankerat med ett gult tre skillingbanco-
frimärke. Det poststämplades 13/7 1857 på postkontoret i Nya Kopparberg och är ett feltryck 
som är nu känt som den gula treskillingen. Något ytterligare exemplar har inte hittats. När det 
senast var till salu 1998 kostade det 15 miljoner kronor. 
126 UUB x285m4, brev från Clason till Sillén 11/4 1880. 
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Medicinska studier och doktorsdisputation 

Om Regnells medicinska studier är inte mycket känt utom att han hade av-
lagt examen philosoficum 12 juni 1830 innan han skrevs in vid medicinska 
fakulteten 1 december 1830. Vid inskrivningen kallades han Andreas Frede-
ricus Regnell, natus 1802 [sic]. Som Patre anges Tabernicus, inom parentes 
Tracteur.127 
 

 
Fig. 14. Biografiska uppgifter som Regnell lämnade 1877 
när han skulle bli utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala 
universitet. UUB x240 [Regnell]. 

                               
127 UUB, Examinati i medicinska fakulteten, DIa:1. 
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Regnell avlade sedan examen theoreticum 20 juni 1835 för professor Göran 
Wahlenberg, som enligt minnestecknarna var känd för sina stränga krav. 
Examen practicum avlade han 4 juni 1836 och han blev sedan kirurgie ma-
gister 1837. Han hämtade tydligen inte ut sitt diplom, som blev liggande 
kvar på Sundhetsstyrelsen, tills det hittades 1878 och skickades till honom.128 

 
Fig. 15. Omslaget till Regnells avhandling. UUB. 

                               
128 UUB x285m2, 27/3 1878. 



 54 

Professor Israel Hwasser var preses för den avhandling om rakitis (engelska 
sjukan) som presenterades 1836.129 Den ingick som en del av tre: för första 
delen svarade Carl August Aurell (Västgöta nation), den andra delen var 
Regnells (Upplands nation) och den tredje Jonas Peter Holmboms (Norr-
lands nation). Någon avhandling i modern mening var det inte, utan den 
byggde huvudsakligen på en redovisning av vad den tidens auktoriteter an-
såg om rakitis och dess behandling och var förmodligen, som var brukligt på 
den tiden, skriven av preses själv. 

Sedan återstod den muntliga delen av disputationen, vilken ägde rum den 
6 juni 1837130 för professorerna Israel Hwasser, Henrik Wilhelm Romansson 
och Göran Wahlenberg. Hwasser frågade följande:  

Vad menas med nervfeber? Dess skillnad från malign feber? Än tyfus? Vad 
menas med delirium mussitans?131 I vad förhållanden stå kräkningarna i för-
sta stadium till sjukdomsprocessen? Hur verka kräkmedel, givna i sjukdo-
mens första stadium? Vilka medel har man rekommenderat i tyfusfebern? 
Correktivet mot mefilitiska febrar? Under vilket sjukdomsstadium är kalla 
vattenbegjutningar indicerade? Vilken verkan hava då dessa? 

Professor Romansson frågade: 

[…] vari ligger skillnaden mellan ophtalmia ideopatica och iritis? Varigenom 
karakteriseras de som av det förra slaget fått namnet oftalmia neonatorum? 
Hurudan dess vanliga behandling? Indelningen av iritis? 

Göran Wahlenberg ställde en hel rad frågor om sprit: 

[…] vid bruket av vinspiritus till medicinska behov, såsom konservationsme-
del för växtämnen o.a. vilka spritsorter och vinsorter vore därvid de bästa? 
Hur erhålles då arrak? Varför är Bataviaarrak den förnämsta? Hur erhålles 
palmvinet? Vilken kraft meddela palmerna åt spiritus? Hur fås då brännvin 
rent från finkelolja? Huru kan spiritus av potatis anses i jämförelse med den 
av säd? 

Romansson gav honom betyget Non sine laude approbatur, dvs. icke utan 
beröm godkänd, medan Hwasser och Wahlenberg gav honom cum laude 
approbatur, det närmast högre betyget. De högre betyg man kunde få på en 
avhandling var laudatur, som betydde berömlig, sedan examina cum laude 
approbatur och magna cum laude approbatur. Vitsordet cum laude appro-
batur definierades ofta som ett basbetyg, då avhandlingen inte uppvisade 
några större brister utan syftet var klart formulerat och genomfört. 

                               
129 Regnell, Anders Fredrik: Om Rachitis, Uppsala 1836. 
130 UUB, Medicinska fakultetens protokoller 1835–1839, AI:13. 
131 Enligt Hemläkaren av W. Uhrström från 1881 betyder Delirium mussitans att patientens 
händer är i ständiga rörelser, som ville han plocka något på sängkläderna. Det förekommer 
vid nervfeber, som är en äldre benämning på tyfus. 
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Regnell var Primus inter pares vid disputationen, det vill säga han intog det 
första hedersrummet. Som innehavare av detta ålåg det honom att besvara den 
av promotor professor Romansson uppställda frågan 

om Charles Bells upptäckt av särskilda nerver för känseln och särskilda för 
rörelsen kan anses få större betydelse för den praktiska medicinen än Harveys 
upptäckt av blodomloppet hade på sin tid. 

Enligt den tidens bruk gavs såväl frågan som svaret på latin. 
Kronprinsen i egenskap av universitetskansler skulle egentligen ha förrät-

tat promotionen, men var förhindrad på grund av att han var utomlands och 
hade utsett vice universitetskanslern, som var ärkebiskopen Johan Olof Wal-
lin, den kände psalmdiktaren, att vara ersättare. Promotionsakten skildrades 
så här i Post- och Inrikes Tidningar: 

Till vad i Torsdagsbladet blivit förmält rörande den i Uppsala, den 6 dennes, 
H. K. H. Hertigens av Uppland namnsdag, anställda Medicinæ Doktors pro-
motion, få vi nu tillägga följande ytterligare underrättelser: 

Akten öppnades med ett latinskt tal av Promotor, anatomiæ och chirurgiæ 
professorn, doktor H. W. Romansson, varefter akademiens pro-kansler, herr 
ärkebiskopen doktor Wallin, i H. K. H. Kronprinsens akademiens kanslers 
frånvaro, meddelade ’venia promovendi’. Doktorsfrågan framställdes av anat. 
prosektorn dokt. Lidbeck, och besvarades av primus dokt. Regnell, Upl., var-
efter akten slöts med förböner och tacksägelser av ultimus dokt. Lemchen, 
Smol. Efter promotionsaktens slut nedgick processionen från parnassen i 
domkyrkan, där bön förrättades av Kungl. Hovpredikanten mag. Wensiæ, 
varefter processionen avgick till consistorii akademici sessionsrum, där den 
åtskildes. De promoverade, av vilka 24 voro närvarande och åtta med högve-
derbörligt tillstånd frånvarande, gåvo därefter, i nya bibliotekets solennitets-
sal,132 middagsmåltid för 100 personer, och vartill, utom resp. stater och 
korpser, anlände resande och främlingar voro inbjudna. Efter middagen var 
promenad i akademiens botaniska trädgård, och dagens högtidlighet slöts 
med bal i Uplands nationssal.133 

Primus kallades den som var bäst och han fick gå först i processionen, den 
som var näst bäst kallades ultimus och gick sist. Den doktorshatt Regnell 
fick vid promotionen lämnade han kvar hos styvfadern Erik Pettersson när 
han lämnade Sverige. I konsistoriets protokoll 1885 står att han testamente-
rade den till Uppsala universitet, men vart den sedan tog vägen är okänt.134 

                               
132 Med solennitetssalen avses troligen Carolinasalen, där minneshögtiden efter Regnell ägde 
rum 48 år senare. Enligt Programata Upsaliensia 7, 1836 (opaginerad, UUB) skulle middags-
måltiden äga rum i Akademiska orangeriet och balen i Uppsala Gilles hus. 
133 Post- och Inrikes Tidningar 10/6 1837. 
134 UUB, Större Konsistoriets protokoll 21/2 1885. 
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Medicinska fakulteten i Uppsala 

En av orsakerna till att Regnell donerade så mycket pengar till den medi-
cinska utbildningen i Uppsala (se kapitlet om Regnells testamente) var att 
han hade fått rapporter om att läkarutbildningen i Uppsala var hotad. Det kan 
därför vara skäl att redogöra för vad som låg bakom de farhågorna. 

Efter Uppsala universitets grundande 1477 dröjde det ända till 1613 innan 
den första professorn i medicin, Johannes Chesnocopherus, utnämndes av 
Gustaf II Adolf.135 Några år senare stadgade kungen att det skulle finnas två 
professorer i medicin, en i praktisk och teoretisk medicin (institutionens 
medicinæ) och en i fysik. Utvecklingen gick även i fortsättningen långsamt 
och först 1788 utnämndes Adolph Murray till den första professuren i kirurgi 
i Uppsala.136 

Från mitten av 1820-talet rasade en häftig strid mellan de medicinska fa-
kulteterna vid universiteten, främst i Uppsala men även i Lund och det nya 
Karolinska institutet. De medicinska fakulteterna ansåg att institutet gjorde 
intrång på deras rättigheter och institutet i sin tur att det var bundet av gamla 
stadgar, som medförde att institutet endast i ringa grad kunde utbilda läkare. 
Från Uppsalahåll hävdades det, kanske med en viss rätt, att det nya institutet 
med sin närhet till regering och riksdag och med nyhetens behag, skulle ha 
lättare än det gamla universitetet med sina fonder från Gustaf II Adolfs tid 
att få anslag för byggnader, utrustning och löner. Anders Fredrik Regnell 
hade nog samma uppfattning och visade därför sin uppskattning av det gam-
la lärosätet som han alltid kände en stor tacksamhet emot. Edward skrev till 
Isak Gustaf 1863 med anledning av att Regnell hade sagt sig 

önska ge medel till byggandet av en fysiologisk institution i Uppsala. Karo-
linska institutet skulle däremot få medel av Riksdagen för ett bygge – och 
Uppsala hade föga hopp om att få medel den vägen. Gardesofficerare, borga-
re och bönder direkt förstår vad den medicinska undervisningen behöver för 
att nyttja institutets egna ord vid den förra Riksdagen.137 

Uppsala hade då också stora utgifter för det nya sjukhusbygget. 

                               
135 Wiman, Lars-Gösta: Johannes Chesnocopherus – Sveriges förste professor i medicin, 
Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift 2010 s. 42–51. 
136 Johansson, Henry: Adolph Murray – Uppsalas förste professor i kirurgi, Uppsala 
medicinhistoriska förenings årsskrift 2010 s. 40–41. 
137 UUB x285m3, 6/1 1863. 
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Striden skymtar fram i ett brev från Edward Clason, då i början av sin 
karriär som anatom och histolog, till brodern Isak Gustaf, där Edward har 
starka invändningar mot stockholmarnas förslag till stadgar för de stipendier 
Regnell avsåg att instifta. Han skrev att ”intriger och lögner börjat lysa ige-
nom”138 och 14 dagar senare: 

Stockholmarna har också lämnat ett stipendieförslag. Om Karolinska institu-
tets professorer får tillsätta stipendiater blir hela stipendiet ett lockbete för att 
locka licentiater att avlägga examen vid institutet och inte i Uppsala. 

Isak Gustaf Clason försökte hålla sig neutral i striden och skrev till brodern 
Edward: 

På den neutrala grund jag anser mig stå mellan Uppsala och Stockholm i av-
seende på vigilerandet om Regnellska medel, kan det i visst fall vara orätt, att 
meddela contraparten, vad den andra förehaver, men då jag tror mig veta att 
förslaget strider emot Regnells vilja, så tvekar jag icke sända Dig närlagda 
[vad det var framgår inte], varom jag dock redan förut tillskrivit Dig. Emel-
lertid skulle jag önska, att Du icke utlämnade det till övriga Upsaliensis, utan 
sänder det tillbaka med ett gott råd, om vad jag skulle tillstyrka Regnell och 
förordna i avseende på de 2 licentiaternas tillsättande, vilket tydligen som det 
nu är föreslaget skulle bliva en lockelse för att studera vid Carol. Institutet – 
och jag vet att Regnell gärna vill göra något för Serafimerlas. och Medic. 
Studier. – men alldeles icke för Carol. Instit. Det skulle säkert stöta Huss för 
mycket om t.ex. Medic. Fakulteten i Uppsala gjorde tillsättningen, men kan 
den ej ske av licentiaterna – kamraterna själva?139 

Regnell skrev när Edward hade tagit över Isak Gustafs uppgifter att sköta 
Regnells affärer i Sverige att han inte krävde några verifikationer, men när 
han fått årsredovisningen för 1881 var han ändå missnöjd. Visserligen stäm-
de siffrorna, men han hade inte fått svar på sina många frågor: 

Det långa uteblivandet av dessa svar och i följd därav min ovisshet om för-
loppet med mina sista donationer och ovisshet om och varuti jag skulle möj-
ligen ännu skulle kunna komma det Medicinska studiet vid Akademin till 
hjälp har kommit mig att lyssna till framställningar från annat håll och sålun-
da gingo då 15 280 Kr. till Vet. Akademin, och en dylik summa hoppas jag 
snart få färdig här att till Fäderneslandet översändas, kan jag väl knappast 
numera underlåta att till Carolinska Institutet överlämna. Man har föreslagit 
mig för detsamma giva 

1) Medel för 1 à 2 fonder, varav intresset skulle nu vändas till 1 el 2 sti-
pendier var, därvid 300 el 500 Kr. att åtnjutas 2 à 3 år av Medicine Candida-
ter från Uppsala, Lund eller Institut., som taga Licen. examen vid Institutet. 

2) Till ett kapital av 15 à 20 000 Kr. till en reservfond att understödja Do-
center vid Institutet vid utgivandet och utarbetning av manuskripter över nå-

                               
138 UUB x285m3, 10/1 1859. 
139 UUB x240 [Regnell], 1/7 1862. 
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got till de Medic. Vetenskaperna hörande ämnen. Till den sista fonden är det 
nu jag ämnar giva bifall.140 

Edwards brev till Regnell från den här tiden finns inte bevarade, så vi får 
aldrig veta hur han reagerade på Regnells missnöje och hot, som stred helt 
emot dennes tidigare åsikter om att donationerna inte skulle kunna komma 
Karolinska institutet till del. I maj 1883 skrev han till Edward: 

Icke ägande för ögonblicket här medel att fylla den länge omtalade donatio-
nen till Karol. Institutet, som nu måste göras i en hast, ser jag mig nödsakad 
att därtill använda de tvenne mina aktier i Bruksägarnas Hypotekskassa, som 
finnas deponerade hos Akademiens räntekontor och kommer nu genom detta 
bedja Eder vara behjälplig med dess utförande och överlämnande till Herr 
Grosshandlare Victor Åkerman [Isak Gustaf Clasons svärson]. Det löpande 
årets kuponger förbliva i Eder vård för att förse Anna Lundberg såsom för-
ut.141 

Ännu under Regnells studietid fanns det bara en handfull professorer vid den 
medicinska fakulteten i Uppsala. Ledande inom fakulteten var Israel Hwas-
ser, som var rektor för universitet 1835 och 1845–46.142 Liksom senare Reg-
nell blev han primus inter pares när han disputerade 1813 i Uppsala på av-
handlingen De usu balneorum in febris curandis. Efter att han som läkare 
hade deltagit i krigen 1813–14 mot Napoleon i Tyskland och Norge blev han 
1817 professor i praktisk medicin i det då ryska Åbo. Efter Åbos brand 1827 
flyttades universitetet till Helsingfors där han tjänstgjorde några år. Enligt 
Sven-Eric Liedman fick Hwasser 1824 ett erbjudande från Carl Johan Ek-
ström om en tjänst vid Karolinska institutet, som han emellertid avböjde.143 
Han utgav 1829 en stridsskrift Om Carolinska institutet.144 Han tog samma år 
avsked från tjänsten i Finland och tänkte flytta som praktiserande läkare till 
Stockholm om han inte fått professuren, men hans skrift ansågs ha bidragit 
till att han fick tjänsten i Uppsala. 

När Hwasser blev professor i Uppsala 1830 hade det gamla sjukhuset No-
socomium academicum vid Riddartorget endast 10 sängar och när han 1854 
lämnade sin tjänst fanns där 30. Sjukhuset hade grundats 1708 och det var i 
detta gamla sjukhus Regnell fick sin praktiska utbildning som medicine kan-
didat. Hwasser var i mycket liten omfattning praktiskt verksam som läkare, 
men han var desto flitigare som skribent i medicinska ämnen, men också 
inom alla tänkbara samhällsfält. Han hade mycket bestämda åsikter om sjuk-
domarnas natur och behandling, speciellt febersjukdomar, som är ämnet för 

                               
140 UUB x285m1, 16/4 1882. 
141 UUB x285m1, brev 29/5 1883. 
142 Fram till 1876 turades professorerna om att vara rector magnificus. 
143 Liedman, Sven-Eric: Israel Hwasser, Stockholm 1971. 
144 E.R.U.F. (Hwasser, Israel): Om Carolinska institutet, Stockholm 1829. 
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hans mest omfattande arbete Läran om feber.145 Han hade tagit stora intryck 
av Johan Christian Reils mer är 3 000 sidor stora verk om feber, säkerligen 
det största som någonsin skrivits härom.146 36 av hans lärjungar disputerade 
också för doktorsgraden på Läran om feber. Detta låter ju imponerande, men 
fordrade inte så omfattande arbete som avhandlingar nu för tiden. I ett odate-
rat brev till professorn i kemi Lars Peter Walmstedt skrev Hwasser: 

Ers Magnificence! Jag anhåller ödmjukast om permission från lektionerna för 
tisdagen, torsdagen och fredagen i denna vecka. Skälet därtill är, att av de 18 
disputationer, för vilka jag under denna termin åtagit mig presidium och för-
fattarskap 7 ännu återstå, för vilka jag måste tillsätta nätterna i händelse den 
sökta permissionen mig icke beviljas […] (fortsättningen av brevet saknas).147 

De naturfilosofiska uppfattningar som rådde under Hwassers studieår och hans 
personliga egenart gjorde att han ägnade sig mera åt spekulativ betraktelse än åt 
naturvetenskaplig och medicinsk forskning enligt senare tiders empiriska meto-
der. Hans åsikt var att ett universitet skulle hålla samman alla vetenskapens gre-
nar och han hävdade dess självständighet mot vad han såg som enbart yrkessko-
lor.148 Hwasser var därför en stark motståndare till tanken att bryta ut medicinen 
från universiteten och förlägga den till en specialskola i Stockholm. Hans skrift 
Om Carolinska institutet var inte bara en stridsskrift mot detta utan en redogö-
relse för hela hans vetenskapliga övertygelse. Det gavs ut anonymt av E.R.U.F., 
vilket uppges betyda ”En röst ur fängelset”. Utan hans insatser skulle den medi-
cinska utbildningen vid Uppsala universitet ha upphört till förmån för Karolins-
ka institutet. 

I Svenskt biografiskt lexikon149 beskrivs hans främsta lärjungar som en ”fyr-
väppling” bestående av Per Erik Gellerstedt, professor i Lund, Magnus Huss, 
professor i Stockholm, Nils Johan Berlin, som disputerade samtidigt med Reg-
nell och senare blev generaldirektör för Sundhetsstyrelsen, och Olof Glas, pro-
fessor i Uppsala. Ingen av dem som beundrade Hwasser så mycket delade emel-
lertid hans spekulativa uppfattningar, utan förde i hög grad medicinen framåt 
genom en strikt empirisk, naturvetenskapligt inriktad verksamhet. 

I överensstämmelse med sina naturfilosofiska uppfattningar var Hwasser 
politiskt konservativ och en stor anhängare av Karl XIV Johan. Hwasser var 
initiativtagare till Carl Johans-förbundet, som bildades 1851 för att, som det 
står i statuterna, ”hålla i vördnad och tacksamt erkännande minnet av den 
store hjältekonungen”. Ett led i denna dyrkan var Hwassers skrift med den 

                               
145 Hwasser, Israel: Läran om feber I och II, diss. Uppsala 1839–1844. 
146 Reil, Johan Christian: Über die Erkenntnis und Cur der Fieber, band 1–5. Halle 1799–
1815. 
147 UUB, G 320i. Brevet skrevs förmodligen vårterminen 1837 eftersom Walmstedt var rector 
magnificus då. 
148 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, Stockholm 1920, s. 1405–1409. 
149 Band 17, s. 49. 
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provocerande titeln Om Norges befrielse och förening med Sverige.150 Hwas-
ser frågade Regnell om han ville bli medlem i Carl Johans-förbundet, men 
Regnell svarade undvikande: 

Det är å min sida intet hinder i avseende på de erforderliga penningbidragen, 
men som ock dessa är de enda varigenom jag blir förbundet nyttig, är jag lite 
tvehågsen att däri ingå, dock om mitt namn redan är inskrivet, skall Clason 
bestyra resten och skriver jag honom till idag.151 

Hwasser dog den 11 maj 1860 och hann inte läsa Regnells svar, men han 
frågade enligt Clason upprepade gånger efter det på sin dödsbädd.152 

Jacob Magnus Crusenstolpe skrev i den respektlösa nekrologen i Svea 
Folkkalender 1861: 

På årsdagen 1860 av Carl Johans kröning gick Hwasser att i en annan värld 
förenas med idealet för sin beundran.153 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 16. Den legendariske medicin-
professorn Israel Hwasser går och ser på 
stjärnorna (överst till vänster, följer sin fru 
hem (till höger), går och smågrälar i träd-
gården (nedre raden till vänster) och går i 
sin trädgård med kaskett på huvudet (ned-
re raden till höger). Silhuetter av Bernhard 
Hwasser.154 Originalet finns på Nordiska 
museet. 
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Israel Hwasser stiftade 1832 Upsala Läkareförening och var dess ordförande 
till sin död. Läkareföreningen sammanträdde de första åren i det så kallade 
lilla Nosocomium, i två rum mot gården närmast det då nyuppförda annexet 
till Stadshotellet. Det var enligt Edward Clason för medlemmarna oförgätli-
ga sammankomster under Israel Hwassers ordförandeskap.155 Vid den årliga 
Rudbeckdagen i Uppsala delar föreningen numera ut Hwasserpriset, som 
instiftats för att hylla minnet av en av Uppsalas mest ryktbara medicinare. 
Hwasserska prisfonden grundades på en donation, som ursprungligen bar 
namnet Hwasserska stipendiet och tilldelades Uppsala universitet 1861 av 
kung Karl XV, för att hedra, som det uttrycktes, ”professor Israel Hwassers 
utmärkta förtjänster såsom läkare och vetenskapsman”. Prisfondens medel 
idag kommer dock från andra källor. 

En annan lärare på Regnells tid var Göran Wahlenberg, som innehade 
Linnés lärostol. Han anses vara en av växtgeografins grundläggare, men 
hade ganska litet inflytande på den medicinska utvecklingen genom sina 
homeopatiska sympatier. Han kom därigenom i ett spänt förhållande till sina 
fakultetskolleger och elever.156 Det sägs att han var en vördad men också 
fruktad person genom sin stora lärdom. Wahlenberg hade gästat Clasons 
hem i Furudal omkring 1815, när han på Vetenskapssocietetens uppdrag 
reste i Dalarna.157 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Professor Göran Wahlenberg. 
Kart- och bildenheten, UUB. 

                               
155 Clason Edward: Uppsala universitet 1872–1897, Anatomiska institutionen, Uppsala 1897, 
s. 6. 
156 Bahr, Gunnar von: Medicinska fakulteten i Uppsala, professorer och läroämnen 1613–
1976, Uppsala 1977, s. 34. 
157 Clason, Fredrik: Köpmän, bruksmän, ämbetsmän. UUB x255 sa:1 s. 147. 
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En mycket framträdande roll spelade däremot Carl Benedict Mesterton. Han 
föddes 1826 i Åbo och tog studentexamen 1843 i Uppsala där han 1855 dis-
puterade på avhandlingen Om medfött hjärnbråck. Han utnämndes till pro-
fessor i kirurgi och obstetrik 1857. Den kirurgiska kliniken och barnbörds-
kliniken vid Akademiska sjukhuset inrättades på hans initiativ 1859. Som 
ledamot av Kommittén för den medicinska undervisningen i Sverige,158 som 
bildades 1859, var han en av huvudmotståndarna till att flytta all medicinsk 
undervisning till Stockholm. I kommittén ingick dessutom Per Erik Geller-
stedt från Lund och Per Henrik Malmsten från Stockholm (alla var elever till 
Hwasser). Malmsten engagerade sig hårt för Karolinska institutets sak och 
fick Gellerstedt med sig, medan Mesterton fortsatte Hwassers mer än 30-
åriga kamp mot Institutet. Häpnaden blev stor då kommittén föreslog att all 
medicinsk undervisning skulle centraliseras till Stockholm. Mesterton publi-
cerade flera broschyrer i denna fråga och reserverade sig mot förslaget, me-
dan Gellerstedt fick utstå mycken kritik i Lund för sitt ställningstagande mot 
den egna fakulteten. 

Magnus Huss hade gett ut en broschyr159 med argument för Karolinska In-
stitutet och Mesterton svarade då först med en egen broschyr160 och sedan 
med anledning av skriverierna i pressen med ännu en med samma titel. Han 
skrev där: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Professor Carl Benedict Mester-
ton. Kart- och bildenheten, UUB. 

                               
158 Svenskt biografiskt lexikon, band 25, s. 432. 
159 Huss, Magnus: Carolinska Medico-chirurgiska Institutet; faktiska upplysningar meddelade 
av dess decanus, Stockholm 1860. 
160 Mesterton, Carl Benedict: Erinringar i anledning av de Faktiska Upplysningarna om 
Carolinska Medico-chirurgiska Institutet. Uppsala 1863. 
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När frågan om tvenne av Regeringen förslagna tjänster, varav en professur i 
fysiologi och en adjunktstjänst i kirurgi, skulle i avgöras i statsutskottet, in-
nehöll Aftonbladet kvällen före en artikel där Medicinska fakultetens dekanus 
[Mesterton] avkläddes heder och ära och hans inlämnade uppgifter påstås 
vara osanna. Samma morgon saken skulle avgöras utdelades av dåvarande In-
spektor för KI, nuvarande Generaldirektören M. Huss en broschyr Carolinska 
Medico-chirurgiska Institutet, faktiska upplysningar meddelade av dess n. v. 
dekanus, där det bland annat stod att [det talade] mot beviljandet av de be-
gärda nya lärarplatserna att fakulteten inte på många år kunnat besätta sina 
redan befintliga lärostolar.161  

Mesterton ansåg sig kunna punkt för punkt visa att Huss hade gett felaktiga 
uppgifter och i vissa fall farit med medveten osanning. Fredrik Clason har i 
sin bok Köpmän, bruksmän, ämbetsmän i avsnittet om fadern Edward Cla-
son gett en inblick i hur snabbt Mesterton agerade. Han hade dagen före 
riksdagens beslut i frågan varit på besök i Stockholm och fått i sin hand en 
nytryckt broschyr från Stockholmssidan. Han reste då hem till Uppsala och 
sammankallade fakultetens användbara pennor, som det står. Sidor ur bro-
schyren delades ut till de närvarande, som sedan var och en fick skriva ett 
genmäle på de avsnitt de fått. Allt eftersom manussidorna var klara lämnades 
de till sättarna. Under natten trycktes Uppsalas broschyr, som en av skriben-
terna tog med sig på första morgontåget till Stockholm. När riksdagsledamö-
terna möttes i plenum låg bredvid stockholmarnas broschyr Uppsalas ny-
tryckta motargument.162 Skrivelserna visar hur oerhört infekterad striden var, 
men så uppfattades nog det också som en strid på liv eller död från båda håll. 

Regeringen avgjorde frågan i enlighet med Mestertons reservation. Han 
delar tillsammans med Hwasser äran av att ha räddat den medicinska fakul-
teten i Uppsala. Det ekonomiska stöd Uppsala fick från Regnell kom vid en 
psykologiskt rätt tid. Striden var inte över med detta. Stockholm började en 
kamp för att få ett universitet, men kravet på att de medicinska fakulteterna i 
Uppsala och Lund skulle läggas ned återkom inte. Långt senare kommente-
rade Regnell läget i ett brev till Clason: 

Uppsala Akad. får en svår medtävlare i det nya Universitetet som håller på att 
bildas i Stockholm och som väl finner hos National Parentes samma ynnest 
som Carol. Inst. i förhållande till fak. i Uppsala. Allt detta gör att vad jag kan 
disponera över går till Med. studiet i Uppsala så att dess vårdare där ej måtte 
gå under i tävlan med Institutet för bristande materiellt understöd. Denna täv-
lan är det, som Du säkerligen känner, vi ha att tacka för den höga ståndpunkt 
på vilken Med. studiet befinner sig i Fäderneslandet. Den bör underhållas, 
också har jag understött så väl den ena som det andra partiet, utan tvekan med 
betydlig övervikt för Uppsala.163 

                               
161 Mesterton, Carl Benedict: Kort belysning av Stockholmstidningarnas senaste uppsatser i 
den medicinska frågan. Uppsala 1863. 
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Personligen ansågs Mesterton vara lite butter men godmodig och på grund 
av sin skicklighet som kirurg och obstetriker ombildade studenterna hans 
namn till ”Mästertången”. Han var ansedd som en mycket skicklig läkare 
enligt Gustaf Retzius, som studerat för honom164 och han var mycket aktiv 
vid byggandet av det nya Akademiska sjukhuset som invigdes 6 december 
1867.165 Han inköpte till den obstetriska institutionen 130 normala och 26 
som etnologiska betecknade människobäcken av Magnus Retzius, bror till 
Anders.166 År 1862 köpte han också en mycket stor samling av förlossnings-
tänger och andra instrument för 7 500 riksdaler av Magnus Retzius. 

En lärjunge till Göran Wahlenberg var Olof Glas, som var född 1812 och 
blev medicine doktor på avhandlingen Om periodisk neuralgi i hjertat. Han 
blev 1851 professor i kirurgi och obstetrik, men förflyttades 1856 till den 
efter Hwasser lediga professuren i teoretisk och praktisk medicin. Han var 
djupt involverad i diskussionerna om Regnells donationer och stipendier, 
men höll på att förorsaka att allt gick Uppsala förbi. Regnell skrev i ett brev 
till Clason att Glas inte engagerade sig i frågan: 

[…] att Glas själv ska fatta pennan på pappret är väl ej att hoppas att döma av 
vad som förut skett, eller rättare sagt intet skett, ty ännu har jag från honom ej 
fått en enda rad om överlämnandet av pengarna, men mina sympatier är ännu 
för Uppsala.167 

Isak Gustaf Clason försökte genom sin bror Edward påverka kollegerna i 
fakulteten: 

Vad jag emellertid skulle tillstyrka vore att Mesterton, Glas eller Du kostade 
på Regnell några rader och sade honom, att ni med glädje fått veta att Han 
redan översänt de första lovade 10 [tusen?] samt kanske litet om hur ni tänkte 
ställa med användandet, huru snart o.s.v. – med ett ord, något amikalt prat, 
för att han ej må få skäl ytterligare klaga över Upsala tystlåtenhet och stela 
former.168  

Något brev kanske inte skickades till Regnell för nästa år tog Isak Gustaf 
åter upp samma fråga: ”dröj ej med någon skrivelse till honom, då vi se huru 
klen han i själva verket måtte vara”.169 Några veckor senare skickade han en 
ny påminnelse till Edward: 

Innan Du hinner sätta iväg till Tyskland vill jag bedja Dig, medan du fortfa-
rande är hemma ställa till så att någon person håller strängeligen efter Glas i 

                               
164 Lindblad, Thomas: Gustaf Retzius, a biography, Stockholm 2007, s. 34. 
165 Davidsson, Åke: Akademiska sjukhuset 1867–1967, en bildkrönika. Stockholm 1967. 
166 Clason, Edward: Uppsala universitet 1872–1897, Anatomiska institutionen, Uppsala 1897, 
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allt vad som rör Regnellska affärerna, på det ej tiden må gå Eder ur händer-
na.170 

Glas hade fått Wahlenbergs guldklocka på dennes dödsbädd. Den skänktes 
sedan till Regnell, som blev mycket glad för gåvan och skrev till Clason: 

Gamla minnen om den lyckliga tid, som jag med Dig tillbringat under led-
ning av den forne ägaren till denna klocka, återkommo, som Du lätt kan för-
stå, och livade åter min håg för de studier, som då gemensamt livade oss.171 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Professor Olof Glas. Foto Henri Osti. 
Kart- och bildenheten, UUB. 

Edward Clason, Isak Gustaf Clasons halvbror, tog studenten 1849. När han 
började sina medicinska studier företräddes de teoretiska ämnena av endast 
en lärare, professorn i anatomi, fysiologi och medicinsk lagfarenhet Fredrik 
Sundevall. Edward blev amanuens hos honom 1853, medicine kandidat 
1857, medicine licentiat 1861 och disputerade 1862 på avhandlingen Om 
ryggradskrökningens ætiologi. Han blev sedan tillförordnad prosektor i ana-
tomi och fysiologi och 1863 adjunkt i samma ämnen. 1877 beslöt Uppsala 
akademi att kalla Thore Fries och Edward Clason till professurerna i botanik 
respektive anatomi och fysiologi. Fries utnämndes, men Edward Clason 
avsade sig kallelsen. Isak Gustaf Clason skrev till Regnell: 

[…] då hände det oväntade och ovanliga att Edward for upp till kanslern och av-
sade sig kallelsen emedan han för vetenskapens skull ansåg bättre han stod kvar 
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som prosektor, vilken tjänst ingen mera framstående läkare ville binda sig vid, än 
bliva professor vartill alltid någon lättare kunde erhållas. Denna avsägelse har 
väckt mycken uppmärksamhet bland läkarna med flera, för ädelheten i hans upp-
offringar – och jag tycker det ser ut, som vederbörande ändock vilja försöka få 
honom till professor i ren anatomi, sedan de först fått sanktion på en begäran att 
därifrån få avskilja fysiologien och rättsmedicinen, vilka senare speciellt jag vet 
att Edward icke vill underkasta sig att läsa eller examinera.172 

Edward Clason förestod emellertid professuren i anatomi som tillförordnad 
tills han 1882 blev ordinarie professor.173 

1876 skulle två grova förbrytare avrättas genom halshuggning, vilket 
kungen mot sin vilja måste bifalla. Isak Gustaf beskrev för Regnell vad som 
hände. Edward reste till Södermanland där avrättningen skulle äga rum till-
sammans med amanuensen Salomon Henschen och en vaktmästare. Från 
Stockholm kom Key med en vaktmästare. De fick disponera en dissektions-
lokal endast ¼ timme från avrättningsplatsen. Där kunde de två professorer-
na ta till vara alldeles färska vävnader från en människa. Tack vare Regnell, 
sade Edward, hade han råd att skaffa dessa ovärderliga skatter.174 

 
 Fig. 20. Professor Edward Clason. Foto Henri 
Osti. Kart- och bildenheten, UUB. 

 
 

Edward Clason var mycket aktiv i utarbetan-
det av stadgar för de olika fonder Regnell 
skapade och hans egen institution för anatomi 
fick flera bidrag av denne. 

Edward ansågs vara ett stort original. Fol-
ke Henschen skriver i sina memoarer175 att de 
stora samlingar av ben som hittats när man 
grävde grunden till Riksdagshuset inte kata-
logiserades systematiskt, utan Edward litade 
på sitt goda minne, varför de till stor del för-
lorat sitt vetenskapliga värde. 

                               
172 UUB x285m2, 7/4 1877. 
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kallelsen till den ordinarie professuren i anatomi. 
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En framstående företrädare för medicinen i Uppsala var Frithjof Holm-
gren, som föddes 1831 och dog 1897. Han utsågs 1862 som medicine ad-
junkt att undervisa i fysiologi och inrättade då Sveriges första fysiologiska 
laboratorium i några rum i den anatomiska institutionen vid Islandsbron. Han 
blev två år senare landets förste professor i fysiologi, som därmed bröts ut 
från den anatomiska professuren. Obligatoriska laborationsövningar i fysio-
logi för alla medicine studerande infördes av Holmgren 1871 och blev offi-
ciellt föreskrivna 1874, då även den medicinska fakulteten i Lund och Karo-
linska institutet följde efter. 

Charles Darwin publicerade sin epokgörande bok On the origin of species 
by means of natural selection i slutet av november 1859 och valdes in i 
Kungl. Vetenskapssocieteten i Uppsala 8 februari 1860. Holmgren intresse-
rade sig i början av sin forskning för matsmältningsapparatens fysiologi och 
studerade särskilt magsäckens funktion hos duvor.176 Inspirerad av Darwin 
ville han nu på sina försöksdjur experimentellt försöka visa om en ändrad 
kost skulle förändra växt- och köttätares matsmältningsorgan. Han ville se 
om man kunde göra hökar av duvor och duvor av hökar och tyckte sig till en 
början se att vissa duvor började bete sig rovdjurlikt, men sedan duvornas 
fortplantningsdrift upphört avslutades experimentet. Holmgren höll ett före-
drag inför Upsala Läkareförening om försöken och hade då satt en ”korndu-
va” tillsammans med tre ”köttduvor” i samma bur för jämförelsens skull. 

Enligt referatet visade sig ”köttduvorna” mycket 
ondsinta mot sin beskedliga kamrat.177 Det är lätt 
att göra sig lustig över den naiva tanken att det 
naturliga urvalet skulle kunna gå så snabbt som 
Holmgren tänkte sig, och det gjorde många redan 
på hans tid.178 Detta var dock långt före geneti-
kens genombrott, men visade något nytt i den 
medicinska vetenskapen; att med experiment 
försöka styrka eller motbevisa ett påstående. 
 

 

Fig. 21. Professor Frithjof Holmgren. Kart- och bild-
enheten, UUB. 

                               
176 Holmgren, Frithjof: Physiologiska undersökningar över duvans magar, Upsala Läkareföre-
nings förhandlingar, band 2, 1867–68, s. 648–649. 
177 Holmgren, Frithjof: Om köttätande duvor, Upsala Läkareförenings förhandlingar, band 4, 
Uppsala 1868–1869, s. 691–693. 
178 Fröding, Gustaf:  Duva blir hök? Dikten börjar: Hök och duva, ett vetenskapligt försök. 
Förädla duvan till hök, förädla höken till en duva, det är ett darwinistiskt tänkt försök, på 
vilken tidens zoologer ruva. (Skriven omkring 1885, men publicerad i Efterskörd 1910.) 
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Frithiof Holmgren hade skrivit till generalkonsul Leonard Åkerblom i Rio de 
Janeiro och bett att få pilgift eller curare. Åkerblom vände sig till Regnell 
som emellertid svarade att det inte gick att få ta på curare i trakten av Caldas. 
De indianer som använde giftet vid jakt befann sig långt borta, och var för 
övrigt fientligt inställda till vita och svåra att få kontakt med. Han hänvisade 
i stället till doktor Fransisco de Silva Castro, en även i Europa bekant brasi-
liansk läkare, som skickade två lerkärl med curare. Det delades sedan mellan 
den fysiologiska och den farmakologiska institutionen i Uppsala. Holmgren 
redogjorde i flera föredrag inför Upsala Läkareförening 1865 för dess ver-
kan.179 Han hade underbundit artärerna till benen på en groda och visat att 
curare verkade via nerverna och inte genom blodet. 

Efter att under åtta månader ha arbetat hos den berömde tyske fysiologen 
Herman von Helmholtz, började Holmgren forska och undervisa om ögats 
fysiologi.180 Av största teoretiska betydelse var hans upptäckt av ögats 
fotoelektriska reaktion, där han kunde visa att det var i näthinnan och inte i 
synnerven som de elektriska fenomenen utspelades. Vetenskapligt kanske 
mindre betydande men i stället av så mycket större praktisk betydelse var 
hans omfattande studier av färgsinnet. 15 november 1875 hade en järnvägs-
olycka inträffat i Lagerlunda i Östergötland. Personalen på det ena tåget 
hade omkommit, men Holmgren betraktade det som sannolikt att lokföraren 
eller någon annan i loket varit färgblind och därför missat att signalen visade 
rött, vilket medfört att två tåg kolliderat. Vid ett försök med ett antal järn-
vägsanställda, varav några färgblinda, visade han inför ledningen för Statens 
järnvägar att de färgblinda inte kunde avgöra färgen på järnvägslyktorna. 
Detta skedde fredagen den 13 oktober 1876, och redan första vardagen efter 
helgen fick järnvägsläkarna order att pröva färgsinnet på personalen. Det 
krävdes i fortsättningen att alla anställda skulle ha normalt färgsinne. Refor-
men trädde i kraft innan Holmgren hunnit publicera sin metod.181 

Frithjof Holmgren hade i februari 1876 fått en fråga från en anonym brev-
skrivare om läkarvetenskapen kunde bekräfta eller dementera påståendet i 
Dagens Nyheter 5 februari 1876 att döden inte inträder omedelbart efter en 
halshuggning. Han fick möjlighet att studera de fysiologiska förloppen vid 
avrättningen av mördaren Hjert, där Edward Clason hade utverkat tillstånd 
att tillvarata organ för vetenskapliga studier, och reste till avrättningsplatsen 
på Håtorp i Södermanland tillsammans med en assistent. Han ville också 
”stävja spridningen av vanföreställningar om den ohyggliga operation, var-
om fråga är”. Förhållandena var emellertid inte särskilt gynnsamma för sin-
nesfysiologiska studier. De ceremonier som föregick hugget var i hög grad 
upprörande. Mycket folk hade samlats och det var så kyligt att Holmgren 

                               
179 Upsala Läkareförenings protokoll 1864–1867, s. 14–17. 
180 Berg, Fredrik: Oftalmologin i Sverige under 1800- talet, Uppsala 1965, s. 96–105. 
181 Holmgren, Frithjof: Om färgblindhet i dess förhållande till jernvägstrafiken och sjöväsendet, 
Uppsala 1877 s. 1–174. 



 69

och hans assistent hade blivit stelfrusna under väntetiden. De hade bara ett ur 
med sekundvisare att ta tiden med. Sedan huvudet skiljts från kroppen iakt-
togs regnbågshinnans, ögonglobernas, tungans och käkarnas rörelser. Holm-
gren ansåg dessa vara rena reflexer och inte tecken på att den halshuggne var 
vid medvetande. Huvudet och kroppen jordfästes därefter i hast och lades i 
en kista som i snabbt fördes till obduktionslokalen i närheten, där Clason och 
Key tog vid. Holmgren publicerade därefter en ingående redogörelse för det 
hela.182 

Uppsala var under några årtionden ett centrum för ögonfysiologisk forsk-
ning med Holmgren i ledningen på fysiologiska institutionen. Hans elever 
Magnus Blix och Hjalmar Öhrvall disputerade båda på sinnesfysiologiska 
ämnen. På medicinklinken var Salomon Eberhard Henschen professor och 
studerade synbanornas anatomi och lokaliserade syncentrum i nackloben i 
hjärnan. Regnell följde med intresse utvecklingen av fysiologin och skaffade 
flera läroböcker i ämnet. 

Anatomiska institutionen och Regnellianum  
Sedan gammalt ingick i ämnet anatomi även fysiologi och patologi. Olof 
Rudbeck den äldre lät 1662–1663 bygga den anatomiska teatern i Gustavia-
num, där undervisningen i anatomi skedde, men endast ett par dissektioner 
på människa skedde där; det var huvudsakligen djurdissektioner som visa-
des. 1757 uppläts ett par rum i bottenvåningen till det nya konsistoriehuset 
för anatomiska demonstrationer, men rummen var mörka och fuktiga och 
därför olämpliga. Först 1850 fick anatomin nya lokaler i kvarteret Munken 
vid Islandsbron, men fick dela dem med fysiologin och patologin. Isak Gus-
tafs halvbror Edward Clason hade som adjunkt undervisat i anatomi och 
histologi sedan 1863 och som extra ordinarie professor ansvarat för under-
visningen sedan 1877. 1882 blev han ordinarie professor i anatomi. Utveck-
lingen av anatomin i Uppsala och speciellt den anatomiska institution som 
Regnell delvis bekostade beskrevs av Edward Clason i en skrift 1897.183 

Till uppförande av en nybyggnad för patologiskt anatomiska och fysiolo-
giska institutionerna donerade Regnell 1864 30 000 kronor. En gemensam 
institutionsbyggnad för fysiologerna och patologerna, kallad Regnellianum, 
byggdes då vid Trädgårdsgatan och invigdes i mars 1867. Han skänkte sedan 
ytterligare 3 500 kronor 1868 till en vattenledning i huset. Lokalerna var 
emellertid trånga vilket också erkänts av myndigheterna. I mars 1874 skrev 
Edward: 

 

                               
182 Holmgren, Frithjof: Om halshuggning betraktad från fysiologisk synpunkt, Stockholm 
1976, s.1–62. 
183 Clason, Edward: Uppsala universitet 1872–1897, Anatomiska institutionen, Uppsala 1897. 
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Fig. 22. Medicinska fakultetens lärare vid mitten av 1860-talet. I 
vänstra raden uppifrån adjunkt Edward Clason (anatomi), professor 
August Almén (medicinsk och fysiologisk kemi), adjunkt Fredrik 
Björnström (teoretisk och praktisk medicin), i mittraden professor 
Carl Mesterton (kirurgi), professor Olof Glas (teoretisk och praktisk 
medicin), professor Fredrik Sundevall (anatomi), professor Per Hede-
nius (patologi) och i högra raden adjunkt Frithjof Holmgren (fysiolo-
gi), professor Gustaf Kjellberg (psykiatri) och adjunkt Robert Fristedt 
(medicinsk naturlära). Kart- och bildenheten, UUB. 
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Ny gåva av Regnell. Under de bekymmersfulla utsikterna för Fakultetens 
framtida bestånd är den åter en stor solblick, och Gud välsigne den som sänt 
den.184 

Det fanns emellertid många olika åsikter om vad som skulle göras och Isak 
Gustaf frågade Edward: 

Är vederbörande ännu sams om hur tillbyggnaden av Regnellianum skall 
ske? Att var och en söker skrapa åt sig så mycket han kan, det må Du ej und-
ra på, liksom att var och en vill anse sitt behov som det nödigaste, emellertid 
tyckes det nästan som det behövdes en kongress för fakulteterna i Upsala 
även, som jämkade ihop de stridiga åsikterna, och lade band på vederbörande 
så att de åtminstone ej skämde bort för varandra.185 

Edward ansåg 1878 det bäst att inte Regnell skänkte några pengar just då, 
eftersom Riksdagen i så fall skulle anse att den inte behövde anslå något.186 
När sedan regeringen 1880 ännu inte tagit upp några medel i sin budget för 
ett bygge tog Edward kontakt med ecklesiastikministern F. F. Carlsson. 
Denne erkände behovet men förklarade att staten inte hade råd. Edward för-
slog då, med ministerns och universitetskanslern Henning Hamiltons goda 
minne, att Regnell skulle skriva följande i sitt donationsbrev: 

Till Consistorium Academicum i Uppsala överlämnar jag en penningsumma, 
stor 40 000 kronor att användas till uppförande och inredning utav en av de 
tvenne flyglarna till den anatomiska institutionens byggnad, för vilkas byg-
gande Kungl. Majt. täcktes föreslå 1882 års Riksdag att bevilja ett anslag av 
140 000 kronor. Åt institutionens prefekt uppdrager jag att bestämma till vil-
ken av de tvenne flyglarnas uppförande den av mig överlämnade summan bör 
användas. Med då Kungl. Majt. och till en del även Riksdagen redan erkänt 
behovet av en tillbyggnad och förökning av den anatomiska institutionsbygg-
naden, och Riksdagen förklarat sig blott vilja till ”kommande, gynnsammare 
tider uppskjuta anvisandet av medel därtill”, samt följaktligen Consistorium 
Academicum inte lärer underlåta hos Kungl. Majt. göra förnyad underdåning 
hemställan om medels beviljande till uppförande av de tvenne återstående 
flyglarna, är det min önskan och vilja, att samtidigt härmed hemställan även 
måtte göras om inlösen för statens räkning av dessa flyglar, som för de av 
mig lämnade medlen blivit uppförda. Sker, såsom jag förmodar och hoppas, 
en sådan inlösen, skall den av staten till konsistoriet återburna byggnads-
summan användas till en, efter vad jag har skäl antaga, snart betydlig till-
byggnad eller utvidgning av byggnaden för den patologiska och de fysiolo-
giska institutionerna eller det så kallade Regnelleanum. Åt medicinska fakul-
teten överlämnar jag att i så fall bestämma tiden och sättet för detta senare 
byggnadsarbetes företagande, och anhåller att Consistorium vill intill dess 
förvalta och för samma ändamål förränta den ifrågavarande summan jämte 

                               
184 UUB x255 sa:1, Clason, Fredrik: Köpmän, Bruksmän, Ämbetsmän, s. 214. 
185 UUB x240 [Regnell], 27/6 och 6/7 1878. 
186 UUB x285m3, 2/7 1878. 
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den besparing av de härmed överlämnade medlen som möjligen vid byggan-
det av flygeln till den anatomiska institutionens byggande kan uppstå.187 

Regnell skulle alltså lämna ett förskott till byggandet. Eftersom riksdagen 
1882 beviljade äskat anslag till nybyggnad för den anatomiska institutionens 
räkning, kom aldrig fondens användning för detta ändamål till någon till-
lämpning, utan det donerade beloppet har jämte ytterligare medel, som bevil-
jats av Regnells donationsnämnd, använts dels till nybyggnad för fysiologis-
ka institutionen och dels till ny- och ombyggnad av den patologiska institu-
tionen. 

När Regnell 1880 skänkte 50 000 kronor till uppförande av flygelbyggna-
derna hurrade dissekanterna för Regnell rapporterade Edward till Isak Gus-
taf.188 Denne svarade då: ”Broder Edward! Sätt nu munlås på hurrabasarne; – 
och sedan, välj – o människa, och välj det bästa.”189 

 
 
 

 
Fig. 23. Anatomiska institutionen från 1850, före tillbyggnaden. Kart- och 
bildenheten, UUB. 

                               
187 UUB x285m3, 19/1 1880, brev från Edward till Isak Gustaf Clason. 
188 UUB x285m3, 14/4 1880. 
189 UUB x240 [Regnell], 20/4 1880. 
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Fig. 24. Anatomiska institutionen efter att de två flyglarna till-
kommit. Foto Henri Osti. Kart- och bildenheten, UUB. 

I början av maj 1880 meddelade Edward att konsistoriet antog Regnells gå-
vobrev.190 Det var det sista brevet mellan bröderna som är bevarat. Isak Gus-
taf var då redan sjuk och dog några månader senare. Den anatomiska bygg-
naden blev fullbordad i januari 1886. Vid Edwards 75-årsdag hade 3 600 
kronor samlats in för att förverkliga hans länge uttalade önskan om att en 
byst av Olof Rudbeck den äldre skulle resas utanför anatomiska institutionen 
vid Islandsbron. Den restes 31 maj 1910 som en hyllning till honom. Bysten 
är utförd av Carl Eldh. 

Den fysiologiska institutionen hade snabbt vuxit ur sina lokaler. De obli-
gatoriska laboratorieövningarna krävde utrymme. Många besökare kom ock-
så, till exempel järnvägsmän för undersökning av färgsinnet. Lokalfrågan för 
fysiologerna fördröjdes emellertid i flera år genom att motståndare till djur-
försök aktivt motarbetade Holmgren bland riksdagsmännen. Regnell hade 
intresserat sig mycket för fysiologin, som han ansåg vara av stor betydelse 
för medicinens utveckling och avsatt medel för en ny institution. I maj 1886 
beslöt den Regnellska donationsnämnden att bevilja medel för byggande av 
det nya Regnellianum. Till byggnadstomt upplät universitetet den så kallade 
Waldenströmska tomten i hörnet av Trädgårdsgatan och Slottsgränd. I sep-
tember 1892 var huset uppfört och inrett. Intressant att notera är att på taket 
finns en lanternin för fåglar. Huset hade helt och hållet bekostats genom 

                               
190 UUB x285m3, 3/5 1880. 
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Regnells gåvor, vilket också framgår av inskriptionen över huvudingången, 
som lyder Donavit Regnell.191 Fysiologiska institutionen fanns kvar i huset 
ända till 1968, då den flyttade till det nybyggda BMC. Tusentals medicinare 
har där under årens lopp undervisats i fysiologi. Huset är ett statligt bygg-
nadsminne. Efter att under en tid har inhyst teologiska institutionen är Reg-
nellianum nu kontor för Landstingsservice i Uppsala läns landsting. 

 
Fig. 25. Regnellianum. Arkitekt C. A. Ekholm. Kart- och bilden-
heten, UUB. 

 

 
Fig. 26. Minnesplakett i Regnellianums trapp-
hall. Foto Bo Lindberg 2010. 

                               
191 Holmgren, Frithjof: Fysiologiska institutionen, Uppsala universitets festskrift 1897, del 2, 
s. 123–129. 
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Karolinska institutet 

Medicinska fakultetens konkurrent Karolinska institutet räknar den 13 december 
1810 som sin stiftelsedag. Då beslöt Kungl. Maj:t att ett ”institut för danande av 
skickliga fältläkare” skulle inrättas. Behovet av sådana hade ju blivit uppenbart 
genom det nyligen genomlidna kriget i Finland. Institutet kallades senare för Caro-
linska Medico-chirurgiska Institutet efter kungen, Carl XIII. Det nya institutet 
engagerade några av tidens mest lysande läkare och forskare. 

Jöns Jakob Berzelius var född 1779 och studerade vid Linköpings gym-
nasium, där han i avgångsbetyget beskrivs som ”en yngling med tvetydigt 
hopp”, vilket kanske kan förklaras av att hans största intresse var naturveten-
skap, som inte uppskattades av lärarna.192 Han skrevs in vid Uppsala univer-
sitet 1797 för att bli läkare och disputerade 1802. Han utsågs 1807 till pro-
fessor i medicin och farmaci vid Kirurgiska skolan, som sedan blev Karo-
linska institutet, där han var en av grundarna.  

 
Fig. 27. Professor Jöns Jakob Berzelius. Fotogravyr 
efter en daguerreotyp tagen i Berlin 1843. Kart- och 
bildenheten, UUB. 

                               
192 Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 3, 1905, s. 89–90. 
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Berzelius var professor vid Karolinska institutet till 1832, och en av dess 
genom tiderna mest berömda lärare och forskare.193 Hans främsta verk är 
arbetet om de bestämda kemiska proportionerna, det vill säga atomteorin i 
kemin. Den atomviktstabell han gav ut 1818 avviker ytterst lite från dagens. 
Han var ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien från 1819 till 
sin död 1848. Berzelius var god vän till Isak Gustaf Clasons morfar, ke-
misten Johan Gahn, men han var betydligt äldre än Clason och Regnell och 
nämns inte i deras korrespondens. I kraft av sin berömmelse var han emeller-
tid en maktfaktor i kampen mellan de medicinska fakulteterna och institutet. 
Han understöddes där av Anders Retzius, Carl Johan Ekströmer, Per Henrik 
Malmsten och Christian Ehrenfried von Weigel d.y. 

Anders Retzius föddes 1796 och var son till professorn i naturalhistoria i 
Lund Anders Jahan Retzius, som instiftade Kungl. fysiografiska sällskapet 
1772. Vid sin död skänkte fadern sin stora naturaliesamling med bland annat 
kranier och skelett till Kungl. Carolinska akademien, som Lunds universitet 
hette på den tiden. Sonen Anders blev student i Lund 1812 och studerade 
sedan en tid i Köpenhamn. Han blev medicine doktor 1819 och professor vid 
Veterinärinstitutet i Stockholm 1823. Genom Berzelii förmedling blev han 
tillförordnad professor i anatomi vid Karolinska institutet 1824 och ordinarie 
1840. 

 
Fig. 28. Professor Anders Retzius. Kart- och 
bildenheten, UUB. 

                               
193 Berzelius och Edward Clason stod i motsatta läger i striden mellan Karolinska institutet 
och medicinska fakulteten i Uppsala. Berzelius var emellertid gammal vän i den Clasonska 
familjen och hade varit fadder när Edwards lillebror Henrik döptes 1836. 
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Retzius var en på sin tid mycket känd forskare. För eftervärlden är han mest 
känd för sitt ”skallindex” från 1840, där han indelade mänskligheten i 
långskalliga och kortskalliga, varav de förra utmärktes av företagsamhet och 
aggressivitet och de kortskalliga av att vara konservativa. 

Sonen Gustaf Retzius fortsatte faderns arbete, bland annat genom att göra 
antropologiska studier i Finland och bland samer och ge ut ett stort verk om 
svenska skallar och om de europeiska folkens raskaraktär.194 Tillsammans 
med en del andra forskare grundade Gustaf Retzius Antropologiska sällska-
pet 1873; det ändrade fyra år senare namn till Svenska sällskapet för antro-
pologi och geografi. Far, son och sonson Retzius var inte ensamma om att 
delta i den intensiva jakt på skallar som europeiska forskare bedrev under 
1800, även om de var bland de mest aktiva. Vid sina många utlandsresor, till 
exempel till Egypten och Nordamerika, samlade Gustaf Retzius in stora 
mängder skallar från krigskyrkogårdar och andra gravar.195 

Björn Furuhagen har gjort en utredning om rasbiologins historia som ett 
led i ett regeringsuppdrag.196 Där framhålls att den rasbiologiska forskningen 
endast delvis var vad man i dag menar med vetenskap. Till en del byggde 
den på uttalade eller outtalade rasistiska föreställningar. Nutida forskare 
karakteriserar och värderar 1800- talets arkeologer och fysiska antropologer 
på olika vis. En del menar att man bör betrakta dem utifrån den tidens syn-
sätt och inte bedöma dem efter vår tids måttstock. Andra menar att Anders 
Retzius i grunden var rasist, eftersom han ansåg att det fanns ett samband 
mellan skallformen och andra psykiska egenskaper. Som Tore Frängsmyr197 
framhåller identifierades civilisation självklart med den europeiska livsfö-
ringen och där befann sig svenskarna inom toppskiktet. Anders Retzius var 
en förelöpare till den rasism som skulle vinna anhängare bland svenska fors-
kare och politiker under de sista decennierna av 1800- talet. Gustaf Retzius 
antropologiska sällskap blev ett centrum för rasforskningen i Sverige. I bör-
jan kunde Gustaf inte sägas vara rasist, men med tiden följde han trenden 
mot ett mer rasistiskt tänkande med idéer om ”skadlig rasblandning” och den 
nordiska rasens renhet och överhöghet. 

 

                               
194 Retzius, Gustaf: Crania Suecia Antiqua. Beskrivning av svenska människokranier från 
stenåldern, bronsåldern och järnåldern jämte en blick på forskningen över de europeiska 
folkens raskaraktär, Stockholm 1899. 
195 Lindblad, Thomas: Gustaf Retzius, a biography, Stockholm 2007. 
196 Furuhagen, Björn: Den svenska rasbiologins idéhistoriska rötter, en inventering av 
forskningen, Forum för levande historia, dnr 326, 2006. 
197 Frängsmyr, Tore: Svensk idéhistoria, bildning och vetenskap under tusen år, del 2, 1809–
2000, Stockholm 2004, s. 52. 
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Fig. 29. Professor Gustaf Retzius och samen Fjäll-
stedt 1905.198 Nordiska museet MNA0052720. 

Bröderna Isak Gustaf och Edward Clason hade för övrigt tillsammans varit 
på ett sammanträde i Antropologiska sällskapet 1878 och hört Hjalmar Stol-
pe tala om norra Brasiliens indianers sätt att snusa. Stolpe var tillsammans 
med Gustaf Retzius en av grundarna till Antropologiska sällskapet. Han hade 
under en forskningsresa till Peru samlat in 80 indiankranier, som han tog 
med sig hem till Stockholm.199 Han visade under föredraget redskap tillver-
kade av växter som användes att pulverisera snuskulor, vilka sedan blåstes in 
i näsan genom ett par rör gjorda av underarmsbenen av några långarmade 
apor. Isak Gustaf bad Regnell att genom sina kontakter försöka skaffa lik-
nande redskap och skicka till Sverige. Intresset var nämligen också stort för 
vardagsföremål från främmande kulturer.200  

Anders Retzius var inte så aktiv i striden mellan Uppsala och Stockholm, 
men som lärare för Regnell påverkade han honom mycket. Regnell var under 
ett år i början av 1830-talet prosektor hos Anders Retzius. Denne utnyttjade 

                               
198 Vem samen Fjällstedt är har inte gått att utröna. 
199 Arbman, Holger: Hjalmar Stolpe som fornforskare, Fornvännen 11, 1941 s. 146–162. 
200 UUB x285m2, 16/1 1879. 
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sedan sin förre elev som leverantör av skelett från Brasilien. Regnell skrev 
1845 till Clason: 

Du kan därför lova Prof. Retzius att med säkerhet skola de förtrollade skelet-
ten komma detta år. Indianskeletten har jag beställt från flera håll. En av dem 
som lovat skaffa mig ett sådant är mig förbunden för det jag skött en hans 
slav, och i betalning begärde en indianskalle i stället för mina 30 riksdaler 
som jag minst skulle taga, hoppas jag han håller ord. En ännu efterskänkte 
jag mer en halva denna summa mot samma betalning. Från denna senare er-
håller jag underrättelse om någon månad, från den förre endast om 1 eller 1½ 
à 2 år och kanske kommer indianskallen till Bahia och i sådant fall har jag 
anordnat att den skall överlämnas till Sv. Konsulären – lärer vara vän till Ret-
zius. Mot enahanda tjänster har jag lyckats få Generalkonsul Westin att begä-
ra en sudanskalle av en sin vän Silva Marhado, Baron av Antoninho, som nu 
som bäst håller på att anlägga en koloni mitt bland indianerna.201 

Året efter skrev Isak Gustaf till Regnell om att Retzius ”brummade” om att 
han inte fått några skelett.202 1847 skickade Regnell en liten låda med skelett 
och skrev att han hade kvar ett stort skelett från en tapir och en skalle av en 
apa, så insamlingarna inskränkte sig inte bara till människoskelett.203, 204 

En annan företrädare för Karolinska institutet var Carl Johan Ekström, 
som han hette före adlandet. Han föddes i Karlstad 1793, där han också av-
lade avgångsexamen från gymnasiet 1810. Redan som 15-årig gymnasist 
blev han anställd som underläkare vid Tängelunda sjukhus och sedan vid 
Brinkebergskulles sjukhus i kriget mot Norge.205 Han studerade därefter i 
Lund, där han blev medico-filosofie kandidat 1811, och deltog därefter som 
kirurg i kriget mot Napoleon, sedan han avlagt kirurgie kandidatexamen. 
Han blev medicine doktor 1817 i Uppsala. Ekström var den förste medico-
filosofie kandidat som skrevs in vid det nya Karolinska institutet, de övriga 
utgjordes av barberarlärlingar och deras vederlikar. Hans lärare var bland 
andra Jakob Berzelius, Anders Johan Hagströmer och Per af Bjerkén. Sam-
arbetet med af Bjerkén, som var sin tids mest berömde kirurg, fungerade 
dock dåligt enligt Ekströms självbiografi. Redan 1818 blev han hovmedikus, 
1821 livmedikus och överkirurg vid Serafimerlasarettet, tillförordnad profes-
sor 1827 och ordinarie professor i kirurgi vid Karolinska institutet 1836, 
samma år som han adlades under namnet Ekströmer. 1837 blev han general-

                               
201 UUB x285m1, 19/12 1845. 
202 UUB x285m2, 26/10 1846. 
203 UUB x285m1, 21/12 1847. 
204 Regnell var inte den ende i trakten som var intresserad av människokranier. Fotografen 
Henrik Rosén i Campinas frågade i ett brev Salomon Eberhard Henschen om inte denne kun-
de skaffa några indiankranier i Caldas. Brevet undertecknades Din tillgivne Henrik Rosén 
(UUB S. E. Henschen 11 19/2 1868). 
205 Ekströmer, Aina: Livmedicus Carl Johan Ekströmer – kirurg och nydanare, Kalmar 2007. 
Hans självbiografi ingår som ett kapitel i boken. 
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direktör för hospitalen, lasaretten och kurhusen och 1849 ordförande i Sund-
hetsstyrelsen. 

 
Fig. 30. Professor Carl Johan Ekströmer. Jean Hages 
kopia av Per Södermarks porträtt 1851. Tavlan finns på 
Svenska Läkaresällskapet. 

I striden mellan de medicinska fakulteterna och Karolinska institutet deltog 
han både som professor vid institutet och som riksdagsman. Som ordförande 
i Sundhetsstyrelsen var han också ansvarig för ämbetsverkets yttrande över 
det betänkande som Kommittén för den medicinska undervisningen i Sverige 
lämnade. 

Magnus Huss var född 1807 och blev student 1824. Han studerade sedan 
medicin i Uppsala och ger i sina minnesanteckningar en levande bild av till-
ståndet vid den medicinska fakulteten.206 När han och kurskamraterna skulle 
studera anatomi uppger Huss att det inte fanns en enda lärare i ämnet. Efter 
att ha skaffat ett [understruket av Huss] lik från Stockholm fick studenterna 
på egen hand ur en lärobok försöka lära sig kroppens muskler. Inte blev det 
bättre med Romansson som prosektor – som sådan ansåg han det räckte att 
studera anatomi på planscher. Huss blev i alla fall medicine kandidat 1832, 
medicine licentiat 1834 och medicine doktor samma år. 1839 blev han biträ-
dande överläkare vid medicinkliniken vid Serafimerlasarettet och 1840 över-
läkare och extra ordinarie professor vid Karolinska institutet. Han var alltså 
                               
206 Huss, Magnus: Några skizzer och tidsbilder från min lefnad hämtade dels från äldre 
anteckningar, dels ur minnet vid 78 års ålder, Stockholm 1891. 
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samtidig med Regnell på Serafimerlasarettet och då också dennes patient. 
Han skrev i sina minnesanteckningar att han 1837 fått fläcktyfus och  

vårdats av Regnell, en från Upsalatiden trofast vän; från denna sjukdomstid 
daterar sig egentligen den broderliga tillgivenhet, som sedermera förenat oss 
och bibehållit sig oförminskad under mer än fyrtiofemårig skilsmässa. 

1846 blev Huss ordinarie professor och 1860–1864 ordförande i Sundhets-
kollegium och generaldirektör över hospitalen, lasaretten och kurhusen i hela 
Sverige 1860–1876. Huss hade redan tidigt gott anseende som läkare och 
kallades till hjältekonungen Karl XIV Johans dödsbädd 1844, som han berät-
tar om i sina memoarer. Han var även läkare för flera andra medlemmar av 
kungahuset. I sina memoarer beskriver han också varför han kom att intres-
sera sig för alkoholmissbruk. 

Mitt första minne från studentlivet är icke uppbyggligt. På examensdagen var 
av de examinerade en sexa anordnad för några äldre studentkamrater, då såg 
jag att alla togo sig en sup brännvin, ville jag ock visa mig karlavulen och tog 
även en dylik. Detta var min första sup – den gjorde mig fullt rusig, sjuk efter 
hemkomsten, var jag den följande dagen ganska lidande, därjämte skamflat. 

 Huss är övertygad att denna obetydlighet, som han skriver, inverkade på 
hans framtid, liksom erfarenheten under hans sjukdom i fläcktyfus och kon-
valescensen efter den. Han såg då alkoholismens svåra verkningar. Han 
skrev flera uppmärksammande böcker om alkoholism och hans minne lever 
ännu kvar i Magnus Husskliniken för beroende- och missbruk vid Karolins-
ka sjukhuset. För Regnell var Huss en kär vän och den som han vände sig till 
med sina egna medicinska problem. 

 
Fig. 31. Professor Magnus Huss. Kart- 
och bildenheten, UUB. 
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Per Henrik Malmsten föddes 1811 och läste medicin i Uppsala där han dispute-
rade 1841 på avhandlingen Om Bright’ska njursjukdomen. Han var en stor be-
undrare av Israel Hwasser, men hade en helt annan uppfattning om vad som var 
vetenskap. Han blev professor i medicin vid Karolinska institutet och var en av 
sin tids mest respekterade läkare och medicinska lärare. Som medlem i 1859 års 
kungliga kommitté för den medicinska utbildningen var han en kraftfull för-
kämpe för Karolinska institutet. Från 1872 till 1880 var han läkare hos Oskar II. 
Han hade också en stor privatpraktik och blev med tiden mycket rik och donera-
de en del av sin förmögenhet till inrättandet av P. H. Malmstens professur i 
nervsjukdomar vid Karolinska institutet.207 Efter att ha tagit avsked från sin lä-
kartjänst drabbades han av svårmod och blev sinnessjuk. Han slutade sina dagar 
1883 på en vårdanstalt utanför Växjö.208 

 

 

 

Fig. 32. Per Henrik Malmsten. Kart- 
och bildenheten, UUB. 

 

De som ledde striden från Karolinska institutet var Berzelius, Ekströmer, 
Malmsten och Huss. Det verkade en tid som om endera parten, då framför 
allt Uppsala, skulle förlora striden, men den slutade i en kompromiss 1861 
då det bestämdes att institutet skulle samverka med de medicinska fakulte-
terna i Uppsala och Lund. Institutet skulle få rätt att examinera medicine 
licentiater, det vill säga läkare. Den som ville skrivas in vid institutet måste 

                               
207 Svenskt biografiskt lexikon, band 25, 1985–1987, s. 8–11. 
208 Wieselgren, Harald: Bilder och minnen, Stockholm 1889, s. 490–195. 
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dock först ha avlagt medicine kandidatexamen vid något av universiteten 
och även tjänstgjort vid universitetsklinikerna. Först 1874 fick institutet rätt 
att examinera både medicine kandidater och licentiater. Det är intressant att 
notera att Karolinska institutet idag – i Hwassers anda – arbetar för att skapa 
ett humanistiskt komplement till en tidigare ganska strikt naturvetenskaplig 
verksamhet. 
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Regnells läkartjänster i Sverige 

Enligt de biografiska uppgifter Regnell lämnade 17 juli 1877, när han skulle 
utses till hedersdoktor, hade han redan under studietiden haft förordnanden 
som läkare. Han hade antagits som stipendiat i Fältläkarkåren 1832 och som 
pensionär i kåren 1834. Sundhetskollegiet anställde honom som koleraläkare 
i Karlskrona 1832 och i Älvsborgs län 1834. Under hela 1833 hade han varit 
prosektor vid Karolinska institutet under professor Anders Retzius. 1 juli 
1836 antogs han som underkirurg vid Serafimerlasarettet där han verkade till 
16 juni 1838. Förutsättningarna för att Regnell skulle få en för tiden mycket 
god utbildning var således utmärkta inom alla medicinens och kirurgins om-
råden.  

Serafimerlasarettet tillkom efter att den av Kungl. Majt. tillsatta Sund-
hetskommissionen vid 1739 års riksdag utverkat anslag för sjukhuset. Sedan 
två av den tidens främsta läkare, Linnés förtrogne vän arkiatern Abraham 
Bäck och överkirurgen och professorn i kirurgi Olof af Acrel, engagerat sig 
öppnades det nya sjukhuset 1752. Det ställdes under överinseende av två 
riddare av Kungl. Serafimerorden, som hade instiftats 1748, och kallades 
därför Serafimerlasarettet. I Kungl. Majts. nådiga brev av den 4 april 1753 
angavs att 

ingen till publike läkarebefattningar finge antagas, som icke ett eller ett halvt 
år vid Lazarettet tjänstgjort för att vänja sig vid läkargöromålen. 

Lasarettet var i slutet av 1700- talet och början av 1800- talet landets för-
nämsta sjukhus med 300 sängplatser efter en utbyggnad 1823. I reglementet 
för Karolinska institutet 1822 bestämdes tjänstgöringstiden för dem som 
anmält sig till kirurgie magisterexamen till fyra månader på medicinska och 
sex månader på den kirurgiska avdelningen vid lasarettet. 

Av speciellt intresse är den utbildning Regnell kunde få inom ögonkirur-
gin, där Serafimerlasarettet på den tiden var ledande. Olof af Acrel hade 
utfört en av de första ögonlinsextraktionerna i landet och även varit inveck-
lad i en uppmärksammad strid om starroperationer med Johan Gustaf Wahl-
bom, som 1756 publicerat en skrift Anmärkningar om starrstickning.209 In-
tresset för ögonkirurgi fortsatte sedan, och speciellt efter att Carl Johan Ek-
strömer, som anses vara en av kirurgins banbrytare i Sverige, blivit överki-
                               
209 Berggren, Lennart: Slagsmål och praktgräl förde ögonläkekonsten framåt. Läkartidningen 
2002, s. 416–417. 
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rurg vid Serafimerlasarettet utökades verksamheten avsevärt. Han hade i 
utlandet specialiserat sig på ögonkirurgi och upplät senare en säng åt den 
unge kirurgen Vincent Lundberg, som var intresserad av skelningsoperatio-
ner. Han samlade ihop skelögda personer från gatan för att operera dem. Han 
utförde under ett par år 150 operationer och höll också föredrag om opera-
tionen och publicerade några fall 1842.210 Lundberg började sina skelnings-
operationer först 1842, då Regnell redan lämnat Sverige. Regnell hade till-
sammans med Huss sett skelningsoperationer utfördas av Ekströmer under 
tiden på Serafimerlasarettet.211 Han kanske även själv gjort sådana operatio-
ner, eftersom han som läkare i Caldas skaffade sig instrument för detta. Någ-
ra anteckningar om Regnells operationer går dock inte att finna i Serafimer-
lasarettets journaler, som finns bevarade i Riksarkivet. 

 Regnell hade redan då börjat få besvär av sin bröstsjukdom och var där-
för tacksam när han fick möjlighet följa med korvetten Jarramas till Medel-

havet som uppbördsläkare 1 juli 
1838 till 20 juni 1839.212 Under 
resan samlade han till ett herbarium 
med Medelhavsväxter, som han 
lämnade hos Isak Gustaf Clason.213 
Regnell tjänstgjorde sedan från 
augusti 1839 till den 30 maj 1840 
på den medicinska avdelningen vid 
Serafimerlasarettet och därefter från 
juni till september 1840 som läkare 
vid Trollhätte kanalverk. 
 

 

 

 

 

Fig. 33. Skelningsoperation. Teckning 
av Nicolas-Henri Jacob i Traité complet 
de l’anatomie de l’homme av Marc-
Jean Bourgery 1839. 

                               
210 Lundberg, Vincent i Hygiea 1842, s. 349–352. 
211 UUB x285m1, 1/1 1846. 
212 Om två läkare följde med ett fartyg kallades den som svarade för sjukvårdsuppbörden 
uppbördsläkare och hade kaptens rang, den andre var underläkare. 
213 UUB x285m1, 12/11 1847. 
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Avresan från Sverige 

Resan med Jarramas till Medelhavet medförde en tillfällig förbättring av 
Regnells bröstsjukdom, men när han kom hem blev han sämre igen. Dåva-
rande generalkonsuln i Rio de Janeiro Lourenço Westin hade frågat Magnus 
Huss om det fanns någon svensk läkare som ville komma över till Brasilien 
och bosätta sig som läkare i Caldas. Erbjudandet gick då till Regnell som 
accepterande det med glädje. Hur sjuk han var illustreras av en episod som 
berättas i Axel Keys levnadsteckning 1888.214 I båten, som skulle föra ho-
nom ut till det fartyg på Stockholms ström han skulle resa med, drabbades 
han av en våldsam blodstörtning. Han fördes ombord i sådant tillstånd att 
kaptenen med orden att ”han förde inte lik” vägrade att låta honom följa 
med. Endast tack vare att hans vänner ingrep fick han stanna kvar på skep-
pet. 

Färden gick sedan till Helsingör, där det gjordes några dagars uppehåll. 
Han gjorde då upp en förteckning över vad han lämnade kvar i Sverige: 

Förteckning över av undertecknad i fäderneslandet kvarlämnade effekter: 
a. I Uppsala hos H. Handelsman E. Pettersson. 
1. En stor kista med böcker. 2. En dito mindre med böcker. 3. En ny kapp-

rock av fint blått kläde. 4. En gammal kapprock. 5. En bättre, vadderad surtut. 
6. En borgarvärja. 7. En doktorshatt. 

b. I Stockholm på Kungl. Lasarettet. 
1. En stor kista med odlade växter. 2. En låda innehållande en elektrici-

tetsmaskin. 3. Mineraler från Gibraltar. 4. Ett mindre pärlfärgat skåp innehål-
lande exotiska växter, alla dem i sköterskan Kjellmans förvar. 5. Ett mindre 
pärlfärgat skåp, make till det i No 4 innehållande Medelhavsväxter till Ols-
sons disposition – stod vid avresan i underläkarrummet. 6. Brunt skåp i 2ne 
avdelningar innehållande svenska växter – vid avresan i underkirurgernas 
rum. 7. En låda med lavar från Norska Nordlanden och Finnmark i underki-
rurgernas kontor. 

c. Hos apotekaren G. Engelgren vid Kungl. Garnisonssjukhuset: 1. Ett par 
nya byxor. 2. En rock av ljust kläde med klippning i armar och liv. 

2. Hos kammarförvanten Hr. C. Carlmark i Kungl. Kammarkollegium: En 
sparbanksbok. 

Helsingör d. 24 september 1840 
And. Fred. Regnell 

                               
214 Key, Axel: Anders Fredrik Regnell, Levnadsteckningar över Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademiens Ledamöter, band 3, nr 61, Stockholm 1891, s. 97–159. 
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Han skrev där också det testamente till sin släkting änkefru Carolina Charlot-
ta Brattström som tidigare omtalats. 

 
Fig 34. Fullmakt för änkefru Carolina Charlotta Brattström i Stockholm eller hennes 
arvingar att i händelse av mitt dödliga frånfälle hos herr kammarförvanten C. P. 
Carlmark uttaga min sparbanksbok, och förklaras härigenom det kvitto jag av herr 
kammarförvanten erhållit på nämnda bok till krav och verkan dödad. Helsingör d. 24 
september 1840. And. Fre. Regnell, Med. Doktor, Chirurgie magister. 1/10 del av 
summariska behållningen i sparbanksboken tillfaller herr kammarförvanten såsom 
kommissionsarvode. A. F. Regnell (UUB x285m1, 24/9 1840). 
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Brasilien på Regnells tid 

Brasilien hade varit en portugisisk koloni till 1822, då landet förklarade sig 
självständigt som ett kejsardöme, med kejsaren Pedro I utgången från det 
portugisiska kungahuset. Fem år efter Regnells död störtades kejsaren Dom 
Pedro II genom en militärkupp och tvingades i landsflykt när landet utropade 
sig till republik 1889. Regnell uppgav att den totala befolkningen under hans 
tid uppgick till 5 miljoner, varav många var slavar (se avsnittet om slaveri). 
Provinsen Minas Gerais,215 dit Regnell flyttade, ligger i den sydöstra delen 
av landet och är till ytan lite större än Frankrike (se kartan). Minas Gerais 
betyder ’Allmänna gruvorna’. 

 
Fig. 35. Karta över Brasilien i övre, vänstra kvadranten med Minas Gerais infälld. 
Caldas är utmärkt med rött i nedre vänstra delen av bilden. Kartan är skapad av 
Raphael Lorenzeto de Abreu och används enligt GNU Free Documentation licence. 

                               
215 I stället för Gerais ibland Geraïs. 
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Under åren 1864–1870 pågick ett grymt krig mellan Paraguay å ena sidan 
och en trippelallians mellan Brasilien, Argentina och Uruguay å den andra, 
vilket slutade med en förödande förlust för Paraguay. Kriget berörde inte 
direkt trakten kring Caldas, men Regnell återkom flera gånger i sina brev till 
oron för att kriget skulle komma närmare. 1868 skrev han att han förlorat 
halva den förmögenhet han hade före kriget.216 Enligt vad en hotellvärd be-
rättat för Salomon Henschen hade Regnell haft 200 000 à 300 000 riksdaler 
före kriget och efter endast 100 000 à 150 000, men det var omöjligt att veta 
säkert i ett land som saknade offentlig taxering. Kriget påverkade också eko-
nomin i hela Brasilien och medförde stora förluster när han skulle köpa väx-
lar för sina brasilianska tillgångar och föra över pengar till Sverige. Före det 
moderna bankväsendets tillkomst var växeln ett viktigt betalningsmedel och 
ett säkert sätt att skicka pengar.217 Växeln utvecklades under medeltiden för 
att uppskjuta en betalning från en mässa till en annan. Betalning för varor 
skedde ofta genom växel, både när det gällde importerade och exporterade. 
En växel kan karakteriseras som ett skriftligt, på kredit beroende omsätt-
ningsmedel av stor betydelse inom den internationella handeln. 

Ankomsten till Rio de Janeiro och examination 
Under den långa resan till Rio minskade Regnells besvär från lungorna. Rios 
omgivningar var vackra och han gav sig omedelbart ut på exkursioner som 
gav riklig skörd av växter. Han började också förbereda sig för den examen 
han måste avlägga för att få praktisera som läkare i Brasilien och skrev: 

Strax efter min ankomst till Rio fick jag [auskultera] på det därvarande stora 
sjukhuset (äger 600 sjuksängar – då lasarettet i Stockholm med all sin pomp 
ej har mer än 300) kallat Misericórdia (utom detta sjukhus finns det en 
mängd andra men naturligtvis mindre) och som begagnas för den medicinska 
undervisningen […]. En uppgift som är fel lärer existera i den förteckning 
över Sv. läkare som ges ut av Sundhetskollegiet. Den säger att jag skulle vara 
professor i Naturalhistoria i Rio de Janeiro. Denna uppgift är alldeles avita, 
och har ej det minsta skymt av sanning – och är för mig till sin uppkomst all-
deles outgrundlig. Tror man då i Sverige att det är så lätt att kliva upp i en 
professorsstol i Rio de Janeiro? Man bedrager sig mycket. Den i Rio existe-
rande professuren i Naturalhistoria är vid den där befintliga medicinska fa-
kulteten – en fakultet som äger icke mindre än 14 ordinarie professorer utom 
sex adjunkter eller professors substitut som de kallas i en fakultet jag med all 
möjligt nationalkänsla ändå ej kan annat än sätta ett gott stycke framför me-
dicinska fakulteten i Uppsala eller Lund och Karolinska institutet.218 

                               
216 UUB x285m1, 28/2 1868. 
217 Andersson, Magnus: Växlar och växelprotesters roll på kreditmarknaden under förindus-
triell tid. Föredrag vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala 5–7 mars 2009, tillgängligt på 
http://www.ekhistmotet09.ekhist.uu.se/node52. 
218 UUB x285m1, 17/6 1843. 
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Efter fyra månader kunde han avlägga det muntliga prov som fordrades för 
examen. Förhöret hölls på franska och han klarade det utan svårigheter, en-
ligt vad han skrev till Charlotta Brattström.219 Under vistelsen i Rio hade han 
blivit gul ansiktet och trött och sjuk stod han inte ut med det ohälsosamma 
klimatet, utan lämnade Rio redan dagen efter examen. 

Resan från Rio till Caldas har Regnell beskrivit i brevet till Charlotta 1845. 
Hon hade skrivit till honom redan 1841, men inte fått svar förrän nu. Han reste 
först med båt efter kusten till staden Santos, där han stannade i 18 dagar. Resan 
fortsattes sedan till häst, eftersom vägen var för dålig för kärror och vagnar. Han 
hade nu fått en reskamrat, August Westin, brorson till den svensk-norska general-
konsuln i Rio, som blev hans vän under hela tiden i Caldas och som satt vid hans 
dödsbädd 43 år senare. Vägen gick över en bergskedja som är 15–16 gånger högre 
än Skinnarviksbergen, enligt vad han berättade för Charlotta. Regnell kom sedan 
tillsammans med Westin till huvudstaden São Paulo i provinsen med samma 
namn. Det var en ganska stor stad med president, biskop, flera skolor och gymna-
sium, en botanisk trädgård och fyra kyrkor. Efter en dags uppehåll fortsattes resan 
och efter sex dagar kom de på en mycket backig väg till Caldas, som skulle bli 
hans hem resten av livet. 

 
 

 

 
Fig. 36. Gata med Regnells hus och apoteket Gyllene hjorten (Cervo 
de Ouro) i Caldas. Foto Salomon Henschen. 

                               
219 UUB x285m1, 18/2 1845. 
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Fig. 37. Karta från 1910 över Caldas och omgivande region. Från Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo nr 24, 1926. Den svarta 
punkterade linjen markerar gränsen mellan staterna Minas Gerais och São 
Paolo. Staden São Paolo ligger längst söderut, Caldas något till höger 
strax över mitten av bilden. 

Ankomsten till Caldas 
Tjänstefolk finns inte i Brasilien, skrev Regnell till Charlotta, så därför köpte 
han genast en slav. Slavar var ganska dyra, de kostade 1 000–2 000 rikdaler, 
men genom särdeles gynnsamma omständigheter fick han sin för endast 
1 250 riksdaler.220 ”Lever slaven gör han rätt för pengarna, men dör han efter 
1–3 år är jag av med pengarna”, skrev Regnell. Han köpte också ett litet hus 
för 1 200 riksdaler och tänkte snart också köpa ett lantställe. Huset hade fem 
rum plus skafferi och kök och en liten trädgård med grönsaker, apelsiner, 
fikon och vindruvor. Det väckte en viss uppmärksamhet att Regnell genast 
satte in fönster, som annars saknades på nästan alla hus i byn. Huset låg på 
Rua do Comércio. Gatan bytte 1870 namn till Rua Conde D’Eu efter en 

                               
220 Det motsvarar 85 000 kronor i dagens penningvärde. 
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fransk adelsman greve D ’Eu, som gifte sig med prinsessan Isabella. Efter 
revolutionen 1889 bytte den namn igen till Senador Bueno de Paula. 

Familjen Westin 
Lorentz Westin, eller Lourenço som han kallades i Brasilien , var den förste 
svensk-norske konsuln i Rio de Janeiro. Han föddes i Hedvig Eleonora för-
samling i Stockolm 1787.221 Fadern var garveriåldermannen och vice tal-
mannen i borgarståndet Johan Westin, och en halvbror till denne var den 
berömde kyrkomålaren Fredrik Westin. Lourenço utnämndes 5 augusti 1808 
av kungen till handelsagent i Brasilien.222 Han var då bara 21 år gammal och 
det kan förmodas att fadern utnyttjade sitt politiska inflytande för att sonen 
skulle få tjänsten. 

 
Fig. 38. Lourenço Westin den äldre. Bild från 
Jaime Splettstoser. 

Det var Lourenço som genom Magnus Huss rekryterade Regnell som läkare 
till Caldas. Han gifte sig 1832 med Christina Beata Chenon och dog 1846 på 
                               
221 En kusin var Jakob Westin som redan från ungdomen samlat böcker. Vid Uppsala univer-
sitets jubelfest 1877 donerade han sin stora boksamling till universitetet. Den uppgick till 
30 000 band vartill kom en stor samling handskrifter och kartor, som nu ingår i Carolina 
Redivivas samlingar. 
222 Posttidningar, 29/8 1808. 
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sin egendom Jardim nära Caldas. Pastor Johan Fredrik Widgren, som då 
vistades hos Regnell förrättade begravningen, som ägde rum på en för än-
damålet invigd kyrkogård på Jardim. I testamentet skrev han att hans hustru 
ofta hade hysteriska attacker och inte hade det omdöme som krävdes för att 
ta hand om den förmögenhet han lämnade efter sig eller att uppfostra parets 
enda barn, sonen Lourenço, utan han utsåg brorsonen August Westin till 
testamentsexekutor att förvalta pengarna och uppfostra sonen.223 Lourenço 
Westin lånade senare pengar av Regnell och var då tvungen att lämna sin 
kaffeplantage som säkerhet. Han gifte sig 1854 med Maria Amelia de Oli-
veira och fick tillsammans med henne 12 barn. Många av deras ättlingar bor 
kvar i São João da Boa Vista i närheten av Caldas än i dag. 224 

 

 
Fig. 39. Lourenço Westin den yngre. Foto 
från Jaime Splettstoser. 

Den som brorson till generalkonsuln angivne August Rudolf Westin var född 
utom äktenskapet 1812 i Ulrika Eleonora församling av hushållerskan Chris-
tina Ek; fadern namn är inte angivet i födelseboken. Av husförhörslängden 
1811–1814 s. 124 framgår att modern var jungfru hos garvaren Anders Wes-
tin Johansson, som var son till garveriåldermannen Johan Westin, och att 
August bodde hos dem. 1818 bodde han hos änkefru Ulrika Charlotta Wes-
                               
223 Public Record Office. The National Archives. Dept. Records of the Prerogative court of 
Canterbury, Catalogue reference: Prob. 11/2068. (Översatt från portugisiska till engelska.) 
224 Uppgiften lämnad av Jaime Splettstoser. 
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tin, som var änka efter Anders, som dog samma år, likaså 1819; han kallades 
då son till änkan, men det ska naturligtvis vara styvson. 1824 anges han vara 
fosterson till dennes far garveriåldermannen Johan Westin och boende i 
kvarteret Wattenormen, hus nummer fyra. Dessa uppgifter tyder på att An-
ders Westin var Augusts far, även om något faderskapserkännande inte har 
hittats. August Westin och Anders Fredrik Regnell hade påfallande lika bak-
grund – de föddes båda utom äktenskapet bara ett par kilometer från var-
andra. Augusts förmodade far tog redan från början hand om honom, medan 
Anders Fredrik först vid sex år ålder fick komma till sin far. Båda fick också 
en styvmor. 

August Westin var farmaceut, utbildad i England,225 och fungerade under 
de första åren som tolk för Regnell. Han var den enda människa som Regnell 
umgicks med enligt vad Vital Brazil skrev i sin självbiografi, som han gav ut 
1946, fyra år före sin död.226 Regnell försökte på många sätt hjälpa August 
Westin att klara försörjningen av sin stora familj. Ett exempel är när Regnell 
bad Clason skicka beskrivningar på hur man brygger öl.227 Att han själv 
drack öl finns inga belägg för, men han skrev: 

Så fort Du får tillfälle får jag bedja Dig skicka en god avhandling om att 
brygga öl, för alla därtill hörande operationer ända från maltens beredning. 
Den mest värderade sort är Pale ale of Brass, därnäst Christiania, varöver jag 
hört dock klagas skall ha en smak av unket och för litet gas. Vattnets godhet 
för detta ändamål lärer vara en huvudsak, upplysning härom önskas ock, 
ävensom humlen, varav Du väl kan skicka ett parti. Det är för att bereda nå-
gon inkomst åt August Westin, som jag kommit på den tanken. Skulle det 
vara möjligt, bed Mosén [se kapitlet om Regnells besökare i Caldas] skaffa 
praktisk kännedom om denna industri. 

Han återkom till detta i samband med en lång diskussion om källvattnet i 
Poço de Caldas, som han upprepade gånger analyserat och även skickat till 
professor August Almén i Uppsala för analys. Han skrev: ”Westin, som har 
en stor familj, lever nu på att vara klädes- och lärfthandlare och kramhandla-
re som är hans födkrok.”228 Tiderna var emellertid dåliga för sådana affärer 
och Westin ville använda ris i stället för korn för att brygga öl. Korn av bra 
kvalitet var svårt att få tag på i Caldas.  

                               
225 Ferreira, Júlio Andrade: O Apóstolo de Caldas, Franca 1948 (nyutgåva 2010), s. 42. 
226 Citerad i kap. 12, Läkaren Regnell i Ministério do Cônsul av Júlio Olivar, Rondônia 2005. 
Vital Brazil, vars fullständiga namn var Vital Brazil Mineiro da Campanha, föddes 1865 i 
staden Campanha i Minas Gerais. Han bodde i sin barndom i Caldas och lärde då känna Reg-
nell. Vital Brazil hade hela livet en stor beundran för Regnell. Han blev sedan en berömd 
läkare och immunolog som grundade Instituto Butantan och Instituto Vital Brazil. Han var 
framför allt känd för de serum mot ormbett och skorpionbett han framställde. Nu producerar 
Butantaninstitutet omkring 110 miljoner doser vaccin och 300 000 flaskor med hyperimmun-
serum årligen enligt uppgift från institutet. 
227 UUB x285m1, 7/1 1871. 
228 UUB x285m1, 19/12 1845; UUB x285m1, 13/2 1873. 
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En person som sedan länge bodde sex legs (ungefär 3 mil) från Caldas var 
Miguel Ankarsvärd.229 Regnell skrev 1845 att hade fått 500 riksdaler av bro-
dern generaladjutant greve Gustaf Ankarsvärd att ge till ”en hans här boende 
förlorad bror”. Vad som menas med att han var förlorad framgår inte, men i 
ett brev 1846 skrev Regnell att han sett Ankarsvärd i Caldas och ansåg ho-
nom inte förbättrad utan att närmare kommentera vad han menade med 
det.230 Miguel hette egentligen Otto Magnus Ankarsvärd och var född 1793. 
Han hade fått avsked som löjtnant 1818 och sedan av släkten skickats till 
Brasilien, vilket tydligen på den tiden var ett sätt att bli av med personer som 
misskötte sig. Miguel fick en pension på 500 riksdaler om året som greven 
betalade till Regnells konto hos Isak Gustaf Clason. Regnell betalade sedan 
ut underhållet två gånger om året. 1856 skrev han att han gjort 2 000 riksda-
lers ränteförlust på Ankarsvärds pension under 10–12 år.231 Miguel dog året 
därefter.232 

Generalkonsul Leonard Åkerblom på besök 
Leonard Åkerblom var född 1830 och blev filosofie doktor 1857. Från 1862 
till 1878 var han svensk-norsk generalkonsul i Rio och som sådan var han 
Regnell till mycket stor hjälp. Ofta gick brev genom Åkerblom och sändes 
med kabinettspost till Sverige. Åkerblom tog också mot kontanter från Reg-
nell och omsatte dem till växlar när kursen var gynnsam. Växlarna skickades 
sedan vidare till Isak Gustaf Clason. Under tiden i Rio skrev Åkerblom bo-
ken Sjöfarten på Brasilien 1876. Efter tjänstgöringen i Brasilien utnämndes 
han till konsul i Lübeck, där han stannade till sin pensionering. 

Åkerblom besökte 1872 Regnell i Caldas i samband med en resa till de 
varma källorna i trakten. Carl Santesson fick ta del av Åkerbloms anteck-
ningar från resan inför sitt minnestal över Regnell 1885. De är den bästa 
skildring vi har av hur Regnell bodde och levde och citeras därför nästan i 
sin helhet här: 

I staden Campinas mötte jag en liten av dr Regnell mig till mötes sänd kara-
van, bestående av en mulåsnedrivare (Tropeiro) med titel av Fänrik (Alféres) 
och en neger, vilka för min räkning medfört en ridhäst och en mulåsna, den 
senare för sakernas transport. Någon annan väg från Campinas till Caldas 
fanns ej än den klövväg, som under årens lopp upparbetats av mulåsnornas 
hovar, och vilken aldrig underhölls, liksom den icke heller var från början or-
dentligt anlagd. Mitt på vägen hade man ofta att undvika benrangel eller ka-
daver av störtade mulåsnor, och vid sidorna såg man här och där enkla trä-
kors, utmärkande ställen där resande blivit mördade. Fänriken, som skröt 

                               
229 UUB x285m1, 13/2 1873. 
230 UUB x285m1, 26/12 1846. 
231 UUB x285m1, 24/9 1856. 
232 Elgenstierna Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor, Stockholm 1998, s. 124. 
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över sina bravader i kriget mot Paraguay, var beväpnad med en lång, dubbel-
pipig pistol; negern med en jaktkniv, och själv var jag försedd med en revol-
ver. Faran för resande är dock ej stor. Mord begås visserligen ofta, men mest 
av hämnd eller svartsjuka. 

Byn eller den sedermera så kallade staden Caldas uppstod på 1830-talet 
och ansågs i början av 1870-talet ha omkring 2 000 invånare, men tycktes re-
dan vara stadd på återgång. Gräs växte rikligt på de icke stenlagda gatorna 
och täta busksnår frodades på stans tomma platser. Av nya hus såg man 
knappt ett halvt dussin. Bakom järngallren i det ruskiga fängelset – granne 
med kyrkan och båda belägna vid torget – begärde fångarna med höga rop 
allmosor av förbigående personer och överhopade dem med skymford, om de 
ej gåvo något. I de låga tornen hängde ett par klockor, av vilka den ena till-
hört ett kondemnerat svenskt fartyg. Inne i kyrkan sågs en Maria Bebådelse, 
ett verk av den bekante svenske kyrkomålaren Fredrik Westin. 

 

 
Fig. 40. Altartavlan i Caldas: Maria Bebådelse av 
Fredrik Westin. Foto Jaime Splettstoser. 

 
Vi inträda i huset från gatan i förstugan och finna där tvenne dörrar, en till 

höger och en till vänster, vardera ledande in till ett mottagningsrum med 
fönstren åt gatan. Från mottagningsrummet till vänster kommer vi in i ett 
mindre, något avlångt rum. Innanför och vid sidan av detta är ett större så-
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dant, båda med utsikt åt gårdsplanen och till större delen upptagna av växt-
samlingar. Från detta senare leder en dörr in till Regnells sängkammare, som, 
enligt allmänna bruket i Brasilien, icke har något fönster och ej får annan da-
ger, än den, som kan inkomma genom den öppnade dörren till det större her-
barierummet. På ena kortväggen av detta är en dörr, genom vilken man inträ-
der i den s.k. matsalen, ett rum med 4 fönster, 2 på ena kortväggen och 1 på 
vardera långväggen, av vilka senare det ena alltid är tillstängt med träluckor. 
Detta är husets största lokal, som dock med mera skäl skulle kunna kallas ar-
betsrummet. Någon inredning eller möblering, som hos oss brukar utmärka 
en matsal, finnes nämligen ej. Högre och lägre öppna hyllor med böcker, 
papper, växtbuntar och växtpressar (mycket primitiva, där pressningen åstad-
kommes med pålagda stenar) upptaga nästan allt, vad fönster och dörrar läm-
na övrigt av väggarna. Utmed väggen med de två fönstren och mellan dem en 
lång, omålad träsoffa av simplaste slag, med gavlar, men utan ryggstöd; sit-
sen täckt med en finare halm- eller rörmatta, och framför denna ett långt och 
smalt likaledes omålat arbetsbord. Nedanför det med luckor tillstängda fönst-
ret ett mindre bord av enahanda beskaffenhet som det förra och i närheten av 
rummets ena hörn en med ett, ävenledes omålat, spjälgaller överbyggd ned-
gång till källaren. På den fjärde väggen tvenne dörrar, den ena ledande in till 
ett litet, nära fyrkantigt, mörkt rum, liksom sängkammaren utan fönster; en-
dast sekundär belysning genom den till matsalen öppnade dörren. Detta var 
husets gästrum. Den andra dörren förer till ett litet, med ett fönster mot 
granntomten försett rum, som begagnades till gynekologisk undersökningslo-
kal. På posten mellan de båda dörrarna ett mindre skänkskåp, mellan vars ena 
gavel och väggen voro anbragta flera små hörnhyllor över varandra med plats 
för vattenkaraffin, dricksglas, lampa o.d. Ovanför skåpet en amerikansk 
klocka. Utan- och nedanför det ena av fönstren på gavelväggen ligger en li-
ten, låg köksbyggnad, som Regnell låtit uppföra. Uti alla rummen voro inred-
ning och möblering ytterst enkla. Tvärt över det ena mottagningsrummet 
hängde mellan tvenne järnkrokar ett sovnät (Réde), vilket även tjänade som 
soffa. 

Regnells tjänstepersonal bestod vid Åkerbloms besök av en gammal negress, 
som var kokerska och två 18–20 år gamla negerpojkar, vilka Regnell, enligt 
landets sed, hade tagit som säkerhet för lån till en person som inte brukade 
betala. Regnell yttrade sin avsikt vara den att förskaffa dem båda friheten, 
sedan han först låtit dem lära något hantverk. Ynglingarna tycktes åtnjuta 
mycken frihet, och deras huvudsakliga sysselsättning var att passa upp in-
omhus och sköta doktorns ridhästar och mulåsna. På hans resor medföljde 
den ene som betjänt (Pagem). 

Redan 1864, när Regnell hade haft ett anfall av medvetslöshet, hade Cla-
son förmanat honom att aldrig resa ensam utan alltid ha en följeslagare med 
som kunde hjälpa honom om han skulle få flera anfall.233 

 

                               
233 UUB x285m2, 12/4  1864. 
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Fig. 41. Torget i Caldas med fängelset till vänster. Teckning Gustaf Lindberg. 

Åkerblom erbjöd 1875 Regnell att göra sällskap med honom och hans familj 
på en resa till Europa, men han tackade nej till detta.234 Åkerbloms resa gick 
också till Sverige och där kom han i kontakt med det framväxande intresset för 
etnografi. Åkerblom ville att Regnell skulle understödja Artur Hazelius, som 
några år tidigare hade öppnat sitt etnologiska museum för allmänheten. Det 
överlämnades 1880 till svenska folket och döptes om till Nordiska museet. 
Åkerblom förslog Regnell att ge 500 à 1 000 kronor, och Regnell, som inte 
ville neka eftersom Åkerblom gjort honom så många tjänster, skänkte 700 
kronor.235 Hazelius skickade senare några illustrerade tidningar över sitt etno-
grafiska museum.236 Regnell bad att Clason skulle tacka honom men frågade 
samtidigt: ”månne hans mening kan vara erhålla någon mera kontant erkäns-
la”? Etnografiska sällskapet gjorde 1879 Regnell till sin korresponderande 
ledamot och han skickade då en mortelstöt av sten som gåva.237 Möjligen vän-
tade sig Hazelius sådan kontant erkänsla som Regnell misstänkte, för 1880 
hade han blivit uppvaktad med avhandlingen Le Musée d’ethnographie, men 
han tyckte att det tillsvidare kunde vara nog med det han redan gett. 

En annan verksamhet som Åkerblom sett i Stockholm var den som drevs 
på Magdalenahemmet. Detta hade startats 1852 för att ta hand om fallna och 
ur fängelset frigivna kvinnor och drevs helt på ideell bas. På Åkerbloms 
förslag skänkte Regnell 500 kronor till Lotta Hæggström, dotter till den kän-
de boktryckaren. Hemmet lades ner 1888. 

                               
234 UUB x285m1, 23/31875. 
235 UUB x285m1, 26/9 1877. 
236 UUB x285m1, 2/121878. 
237 UUB x285m1, 29/8 1879. 
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Slaveri 
I Brasilien fanns det inget tjänstefolk enligt vad Regnell skrev till Charlotta 
1845. Redan ganska snart efter att han kommit till Caldas köpte han därför 
sin första slav.238 I Sverige hade träldomen avskaffats av Magnus Eriksson 
genom Skara stadga från 1335, 239 men Gustaf III gav Västindiska kompaniet 
rätt att köpa slavar i Västafrika och använda den svenska kolonin Sankt 
Barthélemy som tullfri hamn för vidare transport. 1813 förbjöds slavhandeln 
via Sankt Barthélemy men först 1847 köptes de fria. Erik Gustaf Geijer hade 
lämnat in en motion 1840 om detta, men riksdagen diskuterade frågan i 
många år innan beslutet togs. I Brasilien hade portugiserna slavar till arbete i 
hemmen och på plantagerna redan när de koloniserade landet. Först togs 
indianer till fånga som slavar, men senare importerade man afrikanska sla-
var, som inte lika lätt kunde rymma in i djungeln. Årligen 1811–1820 impor-
terades 33 000 personer till Brasilien som slavar och under åren 1821–1830 
43 000. Efter påtryckningar från framför allt Storbritannien förbjöds slav-
handel från 1850, men användningen av slavar fortsatte ändå. 1871 bestäm-
des att barn till slavkvinnor skulle vara fria, men ägaren kunde använda dem 
till arbete tills de fyllt 21 år. Slaveriet i Brasilien upphävdes först 1888, när 
prinsessan Isabella, som var regent under kejsarens utlandsresor, skrev under 
den lag som avskaffade slaveriet. Slavägarna fick ingen ersättning för att 
slavarna frigavs, vilket anses vara en av anledningarna till den militärkupp 
som störtade kejsardömet.240 

När Regnell skulle sälja sin kaffeplantage 1878 skrev han: 

För några dagar sedan lyckades det äntligen att avsluta försäljningen av 
egendomen för 10 Contos (högst 2/3 av det verkliga värdet), men ännu åter-
står försäljningen av slavarna, och i detta ögonblick väntar j. den person som 
har mitt uppdrag därom, min forna förvaltare å egendomen, och med vilken 
har att uppgöras räkning för hela tiden. Den senare försäljningen blir svår, när 
man vill som jag önskar skaffa dem en ny herre som de själva utvalt, vilken 
som ofta ej är i omständighet att gottgöra ägaren fulla värdet; och ej sällan 
nedsätter en sådan självvald herre priset, så snart han förnummit ägaren och 
slaven söka upp honom. Slavarna anlände hit i går kväll, alla vilja bli kvar 
här hos mig, men jag har på min chácara här knappt sysselsättning för halva 
antalet. En del måste realiseras om ej för annat så för att minska mitt bestyr 
och få mera lugn.241 

Hans slavar nämns också i ett brev där han bad Clason skicka en liten inhala-
tor, som gick att värma snabbt och som han kunde sköta själv. Inhalation 
med varm vattenånga lindrade hans eviga hosta. Han skrev: 

                               
238 UUB x285m1, 17/6 1843. 
239 Harrison, Dick: Slaveri. Forntiden till renässansen, Lund 2006. 
240 Fausto, Boris: A concise history of Brazil, London 1999, s.108–109. 
241 UUB x285m1, 18/3 1878. En chácara är en lantegendom. 
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De svåraste anfallen brukar komma under natten mot morgonen och att väcka 
upp tjänare, om ock slavar som de är, ur sömnen drar man ändå lite på. 242 

Han betraktade dem som en egendom som man kan köpa och sälja eller rea-
lisera om man vill bli av med ett överskott. Det finns dock ingenting som 
tyder på att han ägnat sig åt slavhandel i den meningen att han köpte och 
sålde slavar yrkesmässigt. Han sade sig till och med vara beredd att avstå 
från vinst för att slavarna skulle få så bra ägare som möjligt. 

                               
242 UUB x285m1, 30/5 1880. 
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Den ensamme ungkarlen 

Anders Fredrik Regnell gifte sig aldrig och han fick så vitt känt heller inte 
några barn.243 Det svärmeri i ungdomen, som han eventuellt hade för sin 
skolkamrat Augusts syster Charlotta, är den enda varmare relation med 
kvinnor som kommit fram i breven. I hemmet i Caldas var den enda kvinnan 
den slavinna som nämndes i hans testamente och som Åkerblom skrev om 
såsom hushållerska. 

När Isak Gustaf Clason hade fått en dotter som döptes till Maria Gustava 
skrev Regnell att han önskade sig vara i samma omständigheter om han vore 
10 år yngre.244 Han skrev också: 

Jag hoppas att på 4–5 år till tjäna tillräckligt för att leva bekymmersfritt i 
Sverige om klimatet tillåter det, annars i Italien. Om jag inte hinner det, gifter 
jag mig helt simpelt med en 12–14-årig brunett, ty äldre kan man ej taga dem, 
för att kunna tämja dem efter sitt sinne.245 

En annan gång skrev han till Clason: 

Slå alla mina planer fel, ser jag inget annat råd än att Du skickar mig ett säll-
skap av femini generis, pretentionerna är få: någon pianospelning och lite 
sång vore huvudsaken, dock förenad med huslighet. Att gifta sig, det förstås, 
men med mig och intet av vad jag har.246 

Clason ansåg att det var ett riskabelt företag och hade inget sällskap att före-
slå, varken av manligt eller kvinnligt kön; något sällskap av det senare slaget 
ville han inte ens åtaga sig att förmedla.247 Det föranledde Regnell att svara 
att det skulle vara bättre med några böcker: 

Eftersom Du inte kunnat skaffa mig något sällskap, varken masculini eller 
feminini, så åstundas endast att bedja om ett av neutrum. Sedan jag nu blivit 
åter så mera kry så att jag kunnat vara mera utomhus, har jag ej känt just så 

                               
243 I testamentsregistret för Caldas finns en kvinna med namnet Regnell, men det var ingen 
släkting, utan en frigiven slav. Negerslavarna hade inga efternamn innan slaveriet avskaffades. 
Vid frigivningen tog de ofta sina förra ägares namn (personligt meddelande från Jaime 
Splettstoser). 
244 UUB x285m2, 31/10 1845. 
245 UUB x285m1, 18/2 1845. 
246 UUB x285m1, 12/2 1861. 
247 UUB x285m2, 26/10 1860. 
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mycket saknad av brist på de förstnämnde, men kanske mer av en viss sort av 
de sistnämnde, såsom någon lätt lektyr medan kroppen vilar sig i hängmattan 
eller gungstolen efter någon mödosam exkursion. På franska kanske bäst, 
därnäst engelska […].248 

Regnell följde hela livet sina vänners och deras barns öden med stort intresse 
och stödde dem ekonomiskt när så krävdes. De blev hans ersättning för den 
familj han själv aldrig fick. Ensamheten och saknaden märks i ett brev han 
skrev midsommardagen (eller midvinterdagen) 1872: 

Under det Du i skötet av Din familj eller goda vänners krets tillbringar en an-
genäm dag i det gröna, sitter nu här ’enstöringen’ ensam i sin kammare och 
får åtnöja sig med att kasta blickar över den gulbruna Campon […].249 

Magnus Huss, den gamle ungdomskamraten, professor i medicin vid Serafi-
merlasarettet, blev Regnells läkare per korrespondens. I ett brev skrev Huss 
till Isak Gustaf Clason à propos Regnells sjukdom, att hans dagar är räknade: 

För oss som vant oss vid en kärleksfull omgivning synes det skola vara tungt 
att alldeles ensam, skild från ungdomsvänner tänka på att insomna i den evi-
ga vilan, men Regnell är ej vand vid kärlek omkring sig […]. Regnell kom-
mer att sluta sina dagar över en exsiccat-bunt, dessa buntar har ju varit hans 
enda kärlek, så i ungdomen som i ålderdomen. 250 

Regnell återkom många gånger till tanken på att han skulle resa hem, till 
exempel 1860 då han skrev om en hemresa: 

[…] det är betänkligt att ånyo tända halvsläckt [hoppets] låga och mycket 
tvehågsen har jag dessutom blivit genom de många krämpor, som under de 
senaste halvtandra åren förföljt mig, så det blir väl ingen resa av – dock for-
mar i vissa fall hjärtat mera än förståndet och jag fruktar att det närvarande är 
bland detta.251 

En annan gång, när han var missnöjd med den ringa uppskattning han tyckte 
sig få för sina växter, skrev han: 

Käre Bror Isak, säg mig nu uppriktigt vad Du tror om mitt herbarium. Månne 
de torra strån jag hopskrapat och ännu drar tillsamman förtjänar så mycket ar-
bete och försakelse, ty de är den förnämsta orsaken till att jag ej redan länge-
sedan gjort en liten tripp till Sverige, emedan jag fruktade, det jag i stället för 

                               
248 UUB x285m1, 14/2 1862. 
249 UUB x285m1, midsommardagen eller midvinterdagen. 
250 UUB x285m1, midsommardagen eller midvinterdagen. En exsickator är en apparat som tar 
bort fukt från växter. 
251 UUB x285m1, 17/3 1860. 
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glada ansikten som jag ginge för att se skulle finna till största delen blott häng-
läppar.252 

Så sent som 1875 återkom han till drömmen om resa hem, men han insåg att 
klimatet säkert inte skulle vara bättre för honom än vid utresan.253 Israel 
Hwasser hade tidigare skrivit till honom om en hemresa: 

Endera finner Du förhållandena bättre än väntat och återresan blir då dubbelt 
svår, eller är allt sämre och Du återvänder med gäckade förhoppningar i stäl-
let för den fröjden Du nu kan hysa. 254 

Edward Clason var också 1859 inne på sådana tankar då han skrev till bro-
dern Isak Gustaf och frågade om Regnell skulle komma hem och sedan åter-
vända: 

Ettdera finner han fäderneslandet bättre än han väntat och dess svårare blev 
den förnyade skilsmässan – eller också motsvarar det ej hans förhoppningar 
och då är en för den återstående livstidens uppehållande illusion försvun-
nen.255 

  

                               
252 UUB x285m1, 10/2 1861. 
253 UUB x285m1, 2/2 1875. 
254 Brev från Edward till Isak Gustaf Clason 2/2 1875 (x285m3). 
255 UUB x285m3, 1/10 1859. 
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Regnell som läkare och apotekare 

I brevet till Charlotta 1845 skrev Regnell att när han väl kom fram till Caldas 
fick han genast många patienter och tjänade bra, men som framgår av senare 
brev tog det ett par år innan han hunnit etablera sig. Möjligtvis hade August 
Westin förberett marken för sin landsman; han var genom gifte med Maria 
Ines da Silva från Caldas väl ansedd i trakten. 

Enligt den svensk-norske generalkonsuln i Rio Leonard Åkerblom, som 
1872 besökte Regnell i Caldas (citerad av Santesson), praktiserade han inom 
läkarkonstens alla grenar, men han lär i synnerhet ha vunnit stort anseende 
som kirurg och förlossningsläkare. Hans kolleger på platsen såg honom som 
en ovälkommen konkurrent, men han fick folkets förtroende och hans prak-
tik och därmed inkomster ökade snabbt. 

Han efterfrågades på orter långt från Caldas. Ett exempel på detta framgår 
av ett brev 1848.256 Just när han skulle skriva brevet bultade ett sjukbud på 
dörren och han fick bege sig på en 4½ dags resa. När han kom fram ström-
made sjuka till från alla håll, så han blev kvar i fem veckor. En annan gång 
fick han ett erbjudande om att komma till Villa de Uberava, där man lovade 
honom 2 000 riksdaler för själva resan – en mycket stor summa på den tiden. 
Dessutom skulle han få ersättning av varje patient för konsultationen och 
ersättning för alla recept.257  

Regnell ville gärna få ut en ung svensk läkare till Caldas och föreslog att 
Isak Gustafs bror Edward skulle komma. Han var dock tveksam till om den-
ne skulle trivas, eftersom det inte fanns så många nöjen i Caldas. Han skrev 
att förhållandena var annorlunda nu 1860 än när Gustaf Lindberg var där 
1854 (se om denne senare). Skildringen ger också en inblick i det sociala 
livet i Caldas och de förhållanden han verkade under: 

Nu hålls bal en gång per månad – en skara av några flickor ha sedan uppstigit 
och en av dessa skönheter, dotter till en lagman Loyola (här högsta hönset i 
korgen) skall om ett par månad gifta sig med en doctor (juris) Gabriel Pio Sva 

[da Silva], vilket är ett gifte av mycken betydelse såsom varande de bägge 
kontrahenterna medlemmar av de familjer som, ända sedan min hitkomst, 
stridit med varandra om högsta väldet i Caldas och är det denna strid som 
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förorsakat med [sic] det största trakasseriet och oppositionen tills dato och 
som jag hoppas nu slutar med nämnda giftermål.258 

Några år senare beskrev han hur han motarbetades av de lokala läkarna. 
Hans främsta konkurrent som läkare var ingift i en inflytelserik släkt och 
hade dessutom som deputerad i Rio ett stort inflytande där. Regnell ville 
även nu gärna ha en svensk läkare till hjälp i Caldas, men med tanke på de 
svårigheter han själv mött kunde han inte lova att det skulle bli lätt. ”Det 
skulle dock vara skönt att ha någon att prata med på ålderns dar, nu när den 
gamle vännen August Westin flyttat till San Antonio.” 

Att Din bror Edward ej ville lyssna till att fara hit ut, var kanske rätt så gott, 
ty när jag skrev till Dig därom voro vi blott 2ne läkare här i Caldas och nu 
äro vi 3 genom återkomsten av min gamle rival Dr Agustinho. […] Dock ta-
ger jag saken kallt vad mig själv beträffar, ty jag behöver ej praktisera vidare, 
men det hade ej varit så med Edward. Men eftersom Edward inte kommer 
önskar jag till och med att Dr Agustinho blir här och får rätt mycken praktik, 
på det jag får så mycket mera tid att ordna mitt herbarium – och om det lyck-
as far jag hem. Herbariet bestå av några flera buntar än det finns dagar på året 
[…]. 259 

Regnells verksamhet som läkare kan man få en uppfattning om genom att se 
vilka instrument och medicinska böcker han köpte. I ett brev från 1842 be-
rättade han att Anders Retzius hade skickat ett instrument för att krossa ste-
nar i urinblåsan och katetrar och sonder att använda vid urologiska pro-
blem.260 Han hade också fått en cefalotrib och ett perforatorium, båda in-
strument som används vid komplicerade obstetriska operationer. Han hade 
samtidigt fått några bröstvårthattar, som var alldeles lika ett par verkmästa-
ren i Furudal köpt mycket billigare åt honom i Paris för 16 år sedan, som han 
skrev 1861.261 Att han ägnade sig åt gynekologi framgår av att han fått in-
strument för underbindning av livmoderpolyper och galvaniska element för 
att glödga platinatrådar som han kunde använda när han skulle ta bort en stor 
tumör i livmodern.262 

Ett instrument för underbindning av näspolyper och hakar för underbind-
ning av djupt liggande artärer och aneurysm nämns i ett brev1848. Samtidigt 
bad han om raka starrnålar. Starrstick är känt sedan fornegyptisk tid och det 
var därför inte särskild märkligt att Regnell sysslade med sådant. Han skaf-
fade också instrument för operation av skelögdhet. Det torde vara ganska 
ovanligt att en enkel landsortsdoktor på den tiden gjorde sådana operationer, 
                               
258 UUB x285m1, 17/3 1860. Lagmannen var José Bernardes de Loyolla. Dottern hette Ana 
Augusta de Loyolla och hon skulle gifta sig med Gabriel Pio da Silva. Denne var bror till 
August Westins hustru Maria Ines da Silva 
259 UUB x285m1, 14/4 1863. Westin flyttade sedan tillbaka till Caldas. 
260 UUB x285m1, 7/6 1842. 
261 UUB x285m1, 10/2 1861. 
262 UUB x285m1, 13/2 1873. 
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men Regnell hade förmodligen sett och kanske själv utfört dem under sin 
utbildning vid Serafimerlasarettet. 

Så småningom minskade han sin kirurgiska verksamhet. Han beskrev må-
lande i ett brev till Clason 1863 att han opererat bort en tumör över ögat på 
en fattig flicka. Modern hade meddelat att 

flickan skulle gifta sig med en ungersven, men som denne hade tyckts visa 
någon tvekan för den där knölen, hade modern bönfallit Regnell att undanröja 
detta hinder. Vad är att göra! Hoppas det gav det önskade resultatet, men nog 
hade jag åtskilligt att pyssla med underbindning av en liten artär, som forsade 
blod på mina glasögon och förlängde operationen betydligt. Detta har hänt 
mig förr på senare tid så jag förrättar ej gärna numera operationer.263  

Ännu så sent som 1869 skickade Clason en uppsättning instrument för gyne-
kologiska undersökningar och operationer: Sims spekulum, en uterinsond, 
den depressor, en hake, en Stilles tång, en kniv och en sax för polyper i liv-
modern samt klotänger och nålhållare.264 1876 bad han Clason tacka Eklund 
för dennes avhandling om retroflexio uteri.265 En ung patient led av den 
åkomman. Hon var liten till växten och hon har inte fött barn eller haft miss-
fall trots att hon varit gift i flera år – hon led också av dysmennoré. Han ville 
gärna ha ett par Hodges pessar som nämns i Eklunds avhandling att prova på 
henne.266 Regnell fortsatte således sin praktik inom kvinnosjukvården längre 
än inom den operativa kirurgin. 

1869 hade han fått ett stetoskop, som var ganska nytt på den tiden. Det 
beskrevs första gången 1819 av den franske läkaren René Laënnec i hans 
klassiska verk De l’auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladi-
es des poumons et du coeur.267 Det är ovisst om Regnell hade fått lära sig 
använda stetoskop under sin utbildning till läkare på 1830-talet; i så fall hade 
han väl redan tidigare skaffat ett sådant. Snarare får det väl ses som ett ex-
empel på att han ville och kunde hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom 
medicinen. Exempel på detta är också de läroböcker i medicin han skaffade 
sig på rekommendation av Magnus Huss. Regnell hade bett att få James 
Coplands bok Dictionary of practical medicine, men fått den tyska upplagan, 
som han tyckte hade ful text och var svår att läsa för honom eftersom han 
började få svag syn. Regnell var mycket missnöjd och klagade i ett långt 
brev över boken.268 Detta återkom han till i ytterligare ett par brev och han 
                               
263 UUB x285m1, 18/4 1863. 
264 UUBx285m2, 18/10 1869. 
265 Eklund, Fredrik: Till retroflexionens etiologi och therapi, Stockholm 1875. Retroflexion av 
uterus betyder att livmodern ligger vikt bakåt i bäckenet, vilket nu betraktas som ett 
normaltillstånd. Dysmennoré är smärtsamma menstruationer. Hodges pessar är en ring som 
sätts in i slidan för att lyfta upp livmodern och slidväggarna. 
266 UUB x285m1, 9/11 1876. 
267 Laënnec, René Théophile Hyacinthe: De l’auscultation médiate ou Traité du Diagnostic 
des Maladies des Poumon et du Coeur, Paris 1819. 
268 UUB x285m1, 6/1 1851. 
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klagade också över hur mycket han förlorade på det felslagna köpet. Till slut 
lyckades han sälja boken i dess tyska översättning till en tysk läkare, men 
med förlust, vilket han nogsamt noterade. 

Regnell hade läst en artikel i Aftonposten nummer 242 1849 om en stads-
fogde Carlsson i Växjö som hittat ett medel mot kräfta, som botat de 31 pati-
enter han provat det på. Regnell tvivlade på att alla patienterna verkligen 
hade haft kräfta, men om det hjälpt en mindre del av dem vore det ändå värt 
att försöka. Han hade en patient i Caldas, som han förgäves hade prövat alla 
tillgängliga medel på, och han bad nu Clason undersöka om medicinen tålde 
transport och i så fall snarast skicka den till honom.269 Någon rapport om hur 
det gick finns inte i breven. 

Hustrun till en vän till Regnell sökte honom för lomhördhet och att det 
susade i örat som av syrsor. Faradismen hade inte gjort någon nytta.270 Reg-
nell, som hade läst att man kunde bota öronsusningar med konstant ström, 
bad Clason rådfråga professor Fredrik Sundevall, som disputerat 1844 på en 
avhandling om örats sjukdomar och deras behandling. Han var en gammal 
vän och studiekamrat från tiden hos Anders Retzius. Det svar han fick var att 
”Gubben Sundevall” inte hade något anseende som läkare, men att andra 
som Clason hade frågat inte hyste något förtroende för elektricitet när det 
gällde att bota öronsjukdomar. Öronnerverna låg allt för djupt inne i skallbe-
net för att kunna nås av strömmen. 

1873 berättade Regnell att en smittkoppsepidemi härjade i trakten och att 
14 à 15 personer hade dött. Själv hade han lidit av luftrörskatarr i tio dagar 
men ändå skött om en person som var sjuk i kopporna: 

Till råga på allt är en stor del av befolkningen ovaccinerad och lider brist på 
gott vaccin – och såsom ej vaccinerad på 60 år, efter tvenne försök här med 
tillgängligt vaccin är felslagna, när jag handskas med koppatienter så är det 
väl ej utan fara med en dylik praktik.271 

En måhända skämtsam uppfattning om sin egen förmåga som läkare visade 
Regnell när Clason hade fått tillbaka det gamla onda i sitt knä: ”Inte ska väl 
jag, en fattig kvacksalvare från landet komma med något råd när Du har alla 
professorer att fråga.” 

Han föreslog i alla fall att Clason skulle komma och bada i de varma, 
svavelhaltiga källorna nära Caldas.272 Bakgrunden till Clasons besvär från 
knäet var att han under sommaren 1819 hade halkat när han badade i Oresjön 
vid Furudal och då stött ett hål i vänster knä. Skadan var mycket svårläkt. 
Efter flera veckors sängläge kunde han gå med hjälp av kryckor, men han 
blev inaktiv och förlorade mycket av sitt tidigare intresse för studier. Det var 

                               
269 UUB x285m1, 1/1 1851. 
270 UUB x285m1, januari 1873. Efter Michael Faraday. Vid faradism utnyttjas växelström. 
271 UUB x285m1, 17/11 1873. 
272 UUB x285m1, 23/12 1852. 
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ett av skälen till att fadern skickade honom till Schedwin i Uppsala för att 
studera och söka skickligare läkare än vad som fanns i Dalarna. Han sökte 
professor Romansson och arkiatern Per von Afzelius, och efter en tid kunde 
han byta ut kryckorna mot en käpp och så småningom även lämna käppen. 
Hans knä blev dock hela livet lite stelt och han haltade lätt när han gick. På 
ett fotografi som finns av honom stöder han sig på en käpp.273 

Regnell hade ett speciellt intresse för lungsjukdomar, han hade ju sedan 
länge själv lidit av luftrörsbesvär och blodhosta. En känd person inom den 
presbyterianska kyrkan i Brasilien, Miguel Gonçalves Torres, var hans pati-
ent och därigenom kan vi få ett vittnesbörd om Regnell som läkare. Miguel 
var född i Portugal, men flyttade till Brasilien. Efter att ha studerat teologi 
vid det presbyterianska seminariet i Rio blev han pastor 1871. Han insjukna-
de emellertid i tuberkulos och vistades hos Manuel Pinto de Andrade i San-
tana do Sapucai, i närheten av Pouso Alegre. (Regnell utsåg senare Andrade 
till sin testamentsexekutor i tredje hand om de två som han nämnde först inte 
skulle finnas kvar i livet). När Miguel var mycket sjuk tillkallades Regnell 
som sade ”det går att bota”, men det var nödvändigt att flytta Miguel till 
Caldas eftersom Regnell var mycket upptagen och inte hade tid att resa till 
Santana do Sapucai. Miguel kom till Caldas i en vagn dragen av mulor, svag, 
sjuk, nästan död. Det var inte en pastor på väg till sin församling, utan en 
sjuk människa som kom till ett sanatorium enligt Ferreira. Vilken behandling 
Miguel fick framgår inte av Ferreiras bok, men under tiden i Caldas grunda-
de han två församlingar och kom att få stor betydelse för den presbyterianska 
kyrkan i Brasilien. Liksom Regnell själv, som nästan var döende när han 
kom till Caldas levde Miguel Torres länge med sin sjukdom och dog först 
1892. Han ligger liksom Regnell begravd på kyrkogården i Caldas. Caldas 
hade på den tiden rollen som Campos do Jordão, för brasilianarna sinnebil-
den för en kurort.274 

Att Regnell var ett barn av sin tid när det gällde läkarkonsten visar de 
funderingar han hade i ett brev 1863.275 Han hade sånär dött då han plötsligt 
hade fått ett anfall av svindel och konvulsioner och störtat av den häst han 
red på. Det tog 22 timmar innan han kunde känna igen platsen där han var. 
Den närmaste anledningen till anfallet ansåg han vara de vita turkiska bönor 
som han just ätit och att han sedan genast stigit till häst. En annan orsak an-
såg han vara att han inte på länge satt iglar vid anus, som han annars brukade 
göra. En nutida läkare skulle säkert tolka anfallet annorlunda. 

Regnell var enligt mångas vittnesbörd en kärv person. Så var han som lä-
kare också om man ska tro Da Silva Araujo. Regnell fick en gång besök av 
en person, som medförde en korg med en hel förmögenhet i guld och silver 
                               
273 Clason, Fredrik: Köpmän, bruksmän, ämbetsmän. UUB x255 sa:1, s. 182. 
274 Ferreira, Júlio Andrade: O Apóstolo de Caldas, Franca, 1948 (nyutgåva 2010), s. 22. 
Campos do Jordão var och är fortfarande en populär kurort i staten São Paulo. Området kallas 
populärt Suiça Brasileira, Brasiliens Schweiz. 
275 UUB x285m1, 7–8/12 1863. 
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och lovade honom allt detta, om han blev botad. Han lär ha fått svaret ”Mitt 
honorar är 20 milreis för konsultationen och använd ni resten för begrav-
ningen”.276 

Även lokalbefolkningen uppskattade Regnell men tyckte också att han var 
avvikande: 

I dåtidens dokument och tidningar blev Regnell kallad ”klok”, han var en av 
de första forskare som arbetade i Södra Minas. Han hade en meteorologsta-
tion och ett herbarium hemma vid Conde D’Eugatan, nu Senador Bueno Pai-
vagatan. Trots sitt goda namn var han alltid sedd som ”konstig” – en oför-
klarlig definition, med flera populära tolkningar som ej är värda att näm-
nas.277 

Regnells vän i Caldas, August Westin,  som var apotekare hade, som tidigare 
nämnts, flyttat till St. Antonio. Regnell ville då att en svensk farmaceut skul-
le komma till Caldas, både för att sköta apoteket och för att han skulle få ett 
stöd av en landsman vid opasslighet och vid sin död, så att arvet inte skulle 
rövas bort. Den apotekare som funderade på att resa från Sverige ångrade sig 
emellertid. Westin ville sälja sitt apotek och det köptes av Regnell. Han 
skickade till Clason en lista med 60 apoteksvaror som han ville få från Sve-
rige 1863.278 Under många år var han ensamrepresentant för Capanema, ett 
medel mot myror, som ställde till stor skada i odlingarna.279 

Senare under år 1863 förde han diskussioner med Gustaf Albert Godée, 
senare apotekare i Skänninge, om att denne skulle komma till Caldas. Det 
krav Godée hade var: 

Lön första året och om jag ej vill stanna, fri resa dit och åter, med rättighet 
att, om jag kvarstannar där köpa Apoteket efter vad Dr Regnell betalt därfö-
re.280 

Regnell avbröt emellertid försöket att rekrytera en apotekare: 

Hr. Godée, så mycket det kostar på mig, vågar jag ej för närvarande bjuda hit, 
därföre att jag kanske kommer att överge praktiken [oläsligt ord] funderingar, 
men i synnerhet därföre att man berättat mig att min härvarande medtävlare 
(ehuru för övrigt vän) Doctor Agostinho, som nu gått till Rio såsom Depute-
rad skall ha för avsikt att där söka upp någon apotekare för Caldas i stället för 
den italienare, som varit här i flera år under nämnde Doctors beskydd, men 
nu nyligen flyttat.281 

                               
276 Dahlgren, Ossian: Anders Fredrik Regnell och hans svenska gäster i Brasilien, Svensk 
botanisk tidskrift 56: 3, 1962, s. 405. 
277 Olivar Júlio: Ministério do Cônsul, kapitel 12, Rondônia 2005. 
278 UUB x285m1, 23–28/5 1863. 
279 Splettstoser, Jaime Junior; Alemães, suecos, dinamarqueses e austríacos em São João da 
Boa Vista, São Paolo 2003, s. 69–72. 
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Hälsokällor och klimat i Caldas 

De varma källorna 
Regnell var, som framgått i det föregående, ofta missnöjd med hur lite 
uppskattning han tyckte sig få för sina ansträngningar att samla växter. 
1863 skrev han till Clason att han därför funderade på att slå sig på 
kemi: 

 Du drar väl på lite på munnen vid läsandet av detta kan jag tro – och jag 
själv måste göra detsamma, ty som Du väl vet har jag aldrig varit någon ke-
mist och att nu bli det vid 50 pass och efter att ha legat från denna vetenska-
pen i 30, säger 30 år, torde väl ha sina svårigheter. Emellertid har jag låtit 
hämta från Hamburg åtskilliga apparater, som redan är här och sedan jag fått 
vad som jag nu ämnar bedja Dig om att skicka, vill jag dock våga på försö-
ket. Jag hoppas ej på att med nya upptäckter göra mig känd på andra sidan 
Oceanen, men kanske skulle mina kemiska funderingar kunna upptäcka en 
och annan förfalskning av de kemiska preparaten jag hittills liksom mina öv-
riga härvarande kolleger på god tro stuckit i munnen på mina patienter.282 

Bland den utrustning Regnell begärde för att göra vattenanalyser fanns en 
Berzeliansk lampa, provcylindrar och retorter. Han gjorde sedan på brasili-
anska regeringens begäran kemiska analyser av vattnet i Pocinhos do Rio 
Verde, en liten by i närheten av Caldas. Namnet betyder ’Den lilla källan vid 
den gröna floden’. Han fann att vattnet innehöll syror (saltsyra, kolsyra, ki-
selsyra och troligen svavelsyra) samt baser, natron och troligen kali men 
inga alkaloider eller jordarter, i varje fall i så liten mängd att de inte kunde 
påverka vattnets egenskaper. Han ville dock ha sina resultat konfirmerade av 
andra och skickade indunstade prover av vattnet till professor August Almén 
i Uppsala. Almén var ofta anlitad för att analysera vatten från hela Sverige 
och hade 1870 blivit belönad med det Regnellska priset av Svenska Läkare-
sällskapet för sin uppsats om dricksvatten.283 Hans metod att bestämma sock-
er i urinen användes i hela världen i nästan 100 år. Almén var genom gifte 
med Susanna Fries svärson till Elias och svåger med Thore Fries. Susanna 
var en skicklig tecknare; sju av hennes originalplanscher finns kvar i Uppsa-
la. 
                               
282 UUB x285m1, 18/5 1863. 
283 Almén, August Teodor: Huru bör ett dricksvattens godhet bedömas från sanitär synpunkt? 
Svenska Läkaresällskapets nya handlingar, serie 2, del 3, 1871. 
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Regnell ville också utveckla de varma källorna i Poço de Caldas, 4½ legs 
(2½ svenska mil, se kartan i kapitlet Ankomsten till Caldas) från Caldas, till 
en brunnsort: 

De varma källorna befinner sig ännu i sitt naturliga skick, men är till nytta för 
100- tals sjuka varje år. Vad skulle de då kunna göra om ett badhus inrättas. 
Regeringen stöder projektet och med några 10-tal tusen riksdaler ur egen 
ficka skulle jag kunna göra en verkligt god gärning för landet, återgälda något 
av vad jag är skyldig detsamma, och bidra till Sv. Nationens heder och utlän-
ningarnas i allmänhet, och visa att alla ej ha till sitt enda ögonmärke att rikta 
sig på infödingarna.284 

En nyutnämnd provinspresident hade emellertid inte samma intresse som 
den förra att göra en brunnsort av källorna, så Regnell fick överge sina pla-
ner. 

Meteorologiska och topografiska observationer 
Regnell visade tidigt ett stort intresse för meteorologi och gjorde under många 
år noggranna observationer av vädret i Caldas. Han hade dock problem med 
att hans gamla barometer fungerade dåligt och skickade den för reparation till 
Rio samtidigt som han skaffade sig en ny. Han trodde då en tid att alla hans 
gamla observationer varit förgäves. 1874 skulle en tidning starta i staden och 
han hade då blivit ombedd att lämna sina meteorologiska observationer till 
tidningen. Han förstod dock inte hur det skulle gå till med en tidning som bara 
kom ut en gång i veckan. ”De som subskriberade på tidningen kunde väl önska 
att läsa om något annat också.” Hans observationer av temperatur, 
luftfuktighet, lufttryck och vind publicerades under många år i tidningen O 
Caldense. Just den dag han skrev, 19 november 1874, var det 32,7° C i solen 
och 25° C i skuggan och inte ett moln på himlen. Det blåste alltid i Caldas så 
solen kändes ändå inte så stark.285 

Anledningen till hans intresse för vädret i Caldas var att det ansågs sär-
skilt gynnsamt för bröstsjuka personer och han ville ha objektiva mått på 
klimatet för att styrka att det var bra. Han hade köpt och läst Curt Wallis 
avhandlingar om klimatet på Sicilien och i Egypten och bad Clason fråga 
Wallis om någon avhandling att läsa för att bedöma Caldas lämplighet som 
kurort. Wallis hade för övrigt just 1874 fått Svenska Läkaresällskapets Reg-
nellpris för sin uppsats om Rivierans klimat Han fick också ta del av Reg-
nells observationer av klimatet i Caldas, som ska ha publicerats, men publi-
kationen har inte kunnat återfinnas.286 

                               
284 UUB x285m1, 6/6 1871. 
285 UUB x285m1, 19/11 1874. 
286 Vetenskapsakademiens årsbok 1904, s. 170. 
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Möjligen inspirerad av sin skolkamrat Fredrik Arosenius, som var kapten 
i Topografiska kåren, gjorde Regnell en serie observationer av solens höjd i 
Caldas. Med ledning av var solen stod vid middagstid midsommardagen 
1860 och med hjälp av en serie matematiska beräkningar fastställde Arose-
nius Caldas latitud till 22° 8'. Longituden bestämdes genom beräkningar vid 
månförmörkelser och av Jupiters månars förmörkelser, men angavs inte i 
brevet från Arosenius. Solen lyser enligt dennes beräkningar lodrätt över 
Caldas den 2 december och 9 januari.287 

                               
287 UUB x285m3, 28/6 1861. 
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Regnells bibliotek 

I ett odaterat brev, förmodligen från 1853, berättas att Regnells bibliotek, 
som han lämnat kvar i Uppsala, hade brunnit, så att endast nycklarna till 
bokkistorna återstod. Vilka böcker som funnits i det biblioteket är okänt, 
däremot står det klart att Regnell blev en flitig boksamlare i Caldas. I nästan 
varje brev till Isak Gustaf ber han om hjälp att få böcker skickade, antingen 
från bokhandlare i Stockholm eller från firma F. H. Nestler & Melle Buch-
handlung i Hamburg. 1869 skrev Clason att ”N. & M. är ett stående tema i 
Dina brev”.288 N. & M. var ett av de största förlagen på sin tid och hade ock-
så en stor bokhandelsverksamhet.  

 
Fig. 42. Reklamkort för Nestler & Melle, Regnells bokhan-
del i Hamburg. S. E. Henschen 29, UUB. 

1847 hade en sändning böcker tagits i beslag i Rio eftersom skepparen hade 
försökt att smuggla dem genom tullen men blivit upptäckt.289 Böckerna sål-
des sedan på auktion. Efter detta var Regnell mycket noga med att böckerna 
skulle vara förtecknade i konossementet – ett sjötransportdokument – och att 
de inte skulle smugglas. Yrkesmän fick enligt tullbestämmelserna fritt ta in 
böcker som ingick i deras profession, till exempel en läkare medicinska 
böcker och en ingenjör tekniska. Ibland bad han därför någon av de besökare 
han tog emot att ta med sig böcker, vilken oftast fungerade bra, men ibland 

                               
288 UUB x285m2, 18/10 1869. 
289 UUB x285m1, 21/12 1847. 



 114 

bad han dem köpa böcker och skicka till honom, vilket kunde leda till dubbla 
leveranser, eftersom han också beställt dem via Clason. 

Den osäkra postgången gjorde också att böcker inte kom fram förrän efter 
så lång tid att han hunnit beställa nya och därmed fick dubbletter, som han 
ville skicka tillbaka. Han lade då ned stor möda på att få tillbaka sina pengar 
för dubbletterna. I juni1869 försvann en stor sändning av böcker från Ham-
burg. Han skrev över 10 brev till sin kontakt i Rio, och i upprepade brev till 
Isak Gustaf bad han även honom försöka spåra böckerna. Av intensiteten i 
korrespondensen förstår man att böckerna var mycket viktiga för honom; 
utan till exempel den senaste botaniska litteraturen kunde han inte artbe-
stämma de växter han samlade. 

Från 1860 till sin död 1880 skrev Isak Gustaf Clason minst 48 brev till 
Nestler & Melle för Regnells räkning. Från bokhandeln hade man skrivit till 
Regnell och klagat på att Clason skrev på svenska, vilket denne ansåg att 
firman kunde ha framfört direkt till honom.290 Clason tyckte att det var svårt 
att skriva på tyska, så han hade gruvat sig för detta, men så länge bokhandeln 
inte klagade hade han gjort det bekvämt för sig och skrivit på svenska. Spe-
ciellt den sändning av böcker som försvann engagerade även honom. 1869 
skrev han till Nestler & Melle: 

Trenne särskilda gånger har jag tillskrivit N. & M. angående erhållandet av 
specifik räkning över de böcker N. & M. tillsänt Regnell efter den 2 oktober 
1967, men har oaktat ännu ej blivit hedrad med något svar därpå. Jag måste 
nu fjärde gången ovillkorligen fordra en sådan, dels emedan jag har Regnells 
bestämda order därom, dels emedan jag vet, att uti denna räkning ingå även 
arbeten som Herr Henschen tagit och icke tillhöra Regnell, och vilken de sko-
la till honom återbetala blott jag får reda på priset. Jag behöver dessutom 
ovillkorligen känna vad N. & M. sänt honom, ty jag har märkt att Regnell 
kunnat rekvirera samma böcker, såväl från Rio som från Hamburg och här-
ifrån om han tyckt det dröjt för länge med avsändning från någotdera stäl-
let.291 

Man märker tydligt den irriterade tonen i brevet som skrevs på svenska. Se-
nare övergick Clason till tyska och blev lite mera vänligt formell, men han 
blev även ibland personlig, som när han berättade för herrarna i bokhandeln 
att han låg till sängs i konvalescens efter en operation 1870. Efter krånglet 
med förkomna försändelser hotade Regnell med att byta leverantör, speciellt 
som han även ansåg att N. & M. tog för mycket betalt. Han utnyttjade emel-
lertid också bokhandeln när han sände kistor med växter, som sedan skulle 
distribueras till botanister i Tyskland.292 Clason skickade också svenska 
böcker, inköpta i Sverige, till N. & M. för vidare befordran till Regnell. I 
båda fallen utnyttjades alltså firman som en transportcentral. 
                               
290 UUB x285m2, 18/11 1867. 
291 UUB x285m2, 18/10 1869. 
292 UUB x285m1, 12/12 1879. Regnell kallade alltid lådorna med växter för kistor. 
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Regnell var angelägen att följa den medicinska utvecklingen i Europa och 
rekvirerade det senaste som getts ut i Sverige, Tyskland, Frankrike och även 
England. Engelska ingick inte i undervisningen när Regnell gick i skolan, 
men han köpte engelska lexikon för att kunna läsa engelsk litteratur. Han tog 
också lektioner i engelska för vännen August Westin, som bodde vägg i vägg 
med honom och som, enligt vad Regnell skrev, var uppvuxen i England.293 I 
många år skrev Regnell på tyska till Nestler & Melle, men 1878 skrev han 
förvånande nog på engelska till den tyska firman.294 

Regnell ville veta vad som hände i den medicinska världen i Sverige och 
fick regelbundet Svenska Läkaresällskapets förhandlingar, Hygiea, Nordiskt 
medicinsk arkiv och Pharmacopea Suecia, men också Sundhetskollegiets 
Berättelse. Tidskrift för Militärmedicin hade börjat ges ut 1876 och Regnell 
prenumererade på den. Något förvånande var att han ville ha och fick Svensk 
författningssamling och Författningen om allmän hälsovård. Det är svårt att 
förstå vilken nytta han skulle kunna ha av dem i Brasilien. 

Han kände personligen många av den tidens läkare i Sverige. När han be-
ställde Svensk Läkareförteckning 1875 motiverade han det uttryckligen med 
att han ville se vilka som fortfarande var i livet. Han följde också utveck-
lingen vid sitt gamla universitet genom att regelbundet få Uppsala Universi-
tets årsskrift. Översikt över Kungl. Vetenskapsakademiens förhandlingar var 
också något som intresserade honom. Släktingen Hjalmar Linnströms Upp-
finningarnas bok fick han inte som gåva, trots att han stöttat Hjalmar med 
lån, utan den fick han köpa. 

Redan som barn hade han ”elektriserat” hemma enligt vad pigan Nyström 
berättat (se vidare avsnittet om gåvor till privatpersoner s. 171). Nu skaffade 
han Frans Dahls bok Handbok i galvanoplastik, Moritz Benedikts Elektrote-
rapi och R. Bremers Galvanoterapi und Elektroterapie. Mera allmänna läro-
böcker var Horace Dobells Report of the progress of medicine från 1869, 
Bichardats Annals of Therapeutics och Johannes Rankes Grundzüge der 
Physiologie der Menschen. 

Generalkonsul Leonard Åkerman hade efter sitt besök i Caldas 1872 skri-
vit att Regnell hade ett särskilt gott rykte som kirurg och förlossningsläkare. 
Hans intresse för gynekologi visas av att han 1874 köpt Thomas Gaillards 
bok Lehrbuch der Frauenkrankheiten i engelsk översättning och att han 
skaffade sig Handbuch der Frauenkrankheiten redigerad av Theodor Bill-
roth, Hermann Beigels Die Krankheiten des weiblichen Geschlechts och 
Diseases of the ovaries av Spencer Wallis. Regnell hade ju redan 1863 skri-
vit att han inte gärna opererade mera, men så sent som 1877 köpte han 
Alfred Hegars och Rudolf Kaltenbachs Die operative Gynekologie. 

                               
293 UUB x285m1, 12/1 1845. Att August Westin skulle vara uppvuxen i England kan inte 
stämma eftersom han återfinns i husförhörslängderna för Hedvig Eleonora församling fram 
till åtminstone 1824. Däremot fick han senare sin utbildning till farmaceut i England. 
294 UUB x285m1, 17/5 1878. 
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Regnell själv hade lungtuberkulos och på senare år led han mycket av 
kronisk luftrörskatarr. Det kan ha bidragit till att han 1874 köpte M. Pidaux: 
Études sur la Phithise från 1873.295 

När han var som mest engagerad i de varma källorna i Poços de Caldas 
skaffade han böcker om balneologi, till exempel Lerschs Balneologi på 885 
sidor. Inom samma område kom Curt Wallis Siciliens klimats kurorter, 
Egyptens klimat och Om vinterbadorterna i södra England. 

De mest omfattande inköpen gällde dock botanisk litteratur, där den vik-
tigaste för honom var Flora Brasiliensis utgiven av Carl Friedrich Phillip 
von Martius. Detta monumentalverk började utges 1840 och fortsatte efter 
Martius död med andra redaktörer till 1906; totalt gavs 41 band ut. Eftersom 
verket kom ut successivt fick Regnell det i häften, vilket vållade honom en 
hel del besvär eftersom sidorna inte höll ihop. (Samma problem hade han för 
övrigt med den 1 312 sidor tjocka Patologie Générale.) Ett botaniskt prakt-
verk som han köpte 1877 var Emmanuel le Maouts och Joseph Decaisnes 
Traité Général de Botanique descriptive et analytique,296 och ett verk som 
han återkom många gånger till var Eduard Poppigs och Stephan Endlichers 
Nova genera et species plantarum. 

Regnell var också angelägen att få svenska tidningar. Han skrev 1878 att 
han ville ha Dagligt Allehanda för att följa med vad som hände i Europa. 
Tidningarna från Sverige kom fram lika fort som de brasilianska han prenu-
mererade på från Rio. Dessa stannade nämligen ofta på postkontoren på vä-
gen till Caldas för att läsas gratis av personalen, vilket naturligtvis inte hände 
med de svenska tidningarna. Han skrev i samma brev: 

[…] kanske så gott att prenumerera blott på 6 månader, väl förmodar jag väl 
ej ännu att komma lägga näsan i vädret innan dessa hinna hit – men jag till-
står att i följd av den nedslagenhet och försämring av kroppskrafterna jag er-
farit genom det sista anfallet, efter den ymniga expectorationen som ännu 
fortfar, fruktar mer för nästkommande april och maj än förr, i synnerhet om 
jag har någon oförsiktighet att skjuta skulden på, och som då för undvikande 
av en ny påhälsning av samma slag torde förekommas, utan såsom enda or-
sak endast förändringen i väderleken som medförde mycket regn.297 

I november 1879 träffade Vetenskapsakademiens bibliotekarie Johan August 
Ahlstrand vid en promenad i Stockholm Isak Gustaf Clason och frågade om 
Regnell hade gjort några förordnanden om sitt bibliotek efter sin död. I annat 
fall ville Vetenskapsakademien gärna få välja ut de böcker som den saknade 
men som Regnell hade. Enligt akademiens årsredovisning var utlåningen 
från biblioteket stor och Ahlstrand ville gärna utöka beståndet av böcker.298 
Vad som hände med Regnells böcker efter hans död är inte känt. 
                               
295 UUB x285m2, 4/7 1874. 
296 UUB x285m2, 26/9 1877. 
297 UUB x285m1, 19/12 1878. 
298 UUB x285m2, 23/11 1879. 
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Regnells kontaktpersoner inom botaniken i 
Sverige 

I Uppsala var Elias Fries och sonen Thore Fries de botanister som Regnell 
hade mest kontakt med. Fadern Elias föddes 1794 och var elev till Anders 
Jahan Retzius i Lund innan han blev professor i botanik i Uppsala och före-
ståndare för den botaniska trädgården och museet 1834. Han var mest intres-
serad av svampar och räknas som den moderna mykologins grundläggare. 

 
Fig. 43. Professor Elias Fries. Kart- och bildenhe-
ten, UUB. 

Sonen Thore var född 1832 och blev 1877 professor i botanik i Uppsala. Jubel-
året 1877, med anledning av Uppsala universitets 400-årsjuileum, hade botanis-
terna i Uppsala låtit trycka en broschyr med ett upprop till alla intresserade att 
sända in frön och växter för att utöka den botaniska institutionens museum. 
Dessutom var penningbidrag välkomna. Thore Fries skickade två exemplar av 
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broschyren till Isak Gustaf Clason, det ena avsett för Regnell. För att inte denne 
skulle bli förargad över tiggeriet bad han Clason sända broschyren. Fries funde-
rade på att själv uppträda som stortiggare för institutionens räkning, men då 
Regnell varit så ofantligt frikostig ville Fries inte vara alltför påflugen. Men 
eftersom Regnell skänkt 4 000 kronor till Christiania tyckte Fries dock att han 
också kunde ge något till Uppsala, särskilt som den filosofiska fakultetens na-
turvetenskapliga sektion gjort honom till hedersdoktor: 

Det har föresvävat mig en tanke, att han måhända just nu gärna ville visa sitt in-
tresse för vårt botaniska museum. Farbror förstår nog varthän jag syftar. Skulle 
det förefalla Farbror motbjudande att i nästa brev utan att nämna mitt namn giva 
Regnell en vink eller påstöta i denna riktning? Tillönskande en glad sommar för-
bliver jag Farbrors tillgivne och ödmjuke tjänare Th. M. Fries.299 

 

Fig. 44. Professor Thore Fries. Foto 
Henri Osti. Kart- och bildenheten, 
UUB. 

 

 

Isak Gustaf Clason svarade genast: 

Regnell är en så äkta Uppsalavän – det 
måtte väl Du sett på alla hans donatio-
ner, och jag tror mig minnas att Regnell 
tidigare talat om att ge pengar till bota-
niken i Uppsala. Gärna skall jag över-
sända Din uppmaning till honom, men 
huru skall jag kunna undvika Ditt 
namn, det står ju tryckt på broschyren? 
Bättre tror jag det vore om Du rent av 
toge mod – (oförskämt om Du så vill) 
till Dig och skriver till honom.300 

Clason skrev sedan till Regnell om 
broschyren och att han uppmanat 
Fries att själv skriva, vilket denne 

också gjorde. Regnell ville emellertid hellre ge pengar till den botaniska 
trädgården i Uppsala som en erkänsla för de nöjen han haft av den och tyckte 
också att institutionen kunde använda de 2 000 kronor som redan tidigare var 
anslagna, men bad Clason höra sig för om hur förhållandet var mellan muse-
                               
299 UUB x285m3, brev från Thore Fries till Clason 8/6 1877. 
300 UUB x285m5, 12/6 1877 brev till Thore Fries. 



 119

et och trädgården. Fries svarade inte förrän i mars 1878 och bad då om ur-
säkt för att han inte svarat tidigare, men argumenterade fortfarande för att det 
var museet som behövde pengarna; trädgårdens behov insågs av alla och 
kunde därför få anslag från annat håll.301 Regnell gav då 1 000 kronor, varav 
700 kronor var lovade av Fries till säljaren av en vacker kryptogamsamling. 

En tongivande botanist, som Regnell tidvis hade mycket ansträngda rela-
tioner med, var Nils Johan Andersson. Han var född 1821 och blev intendent 
vid Riksmuseets botaniska avdelning 1856 och professor Bergianus 1857. 
Han var en av de första i Sverige som anammande Charles Darwins idéer om 
det naturliga urvalet, som framfördes 1859 i boken On the origin of species 
by means of natural selection. 

 
Fig. 45. Professor Nils Johan Anders-
son. Kart- och bildenheten, UUB. 

Regnell hade också många kontakter med direktör Axel Pihl på Rosendals 
trädgård. Pihl var mycket aktiv i Svenska Trädgårdsföreningen, som hade 
bildats 1832 på initiativ av bland andra Anders Retzius och dennes svåger 
Peter Wahlberg. Wahlberg blev student i Uppsala 1818, medicine kandidat 
1825 och disputerade 1827. Han var professor i materia medica 1836–1865 i 
Stockholm och även lärare i farmaceutisk naturalhistoria. Han hade liksom 
Regnell gjort botaniska resor i Norge och Lappmarken och tog också hand 
om Regnells herbarium sedan denne lämnat Sverige.  

                               
301 UUB x285m3, brev från Fries 27/3 1878. 
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Som botanist i Minas Gerais 

Så snart Regnell stigit i land i Rio började han samla växter och det fortsatte 
han oförtröttligt med nästan hela sitt återstående liv. Redan 1842 hade han en 
stor plan som han berättade för Isak Gustaf Clason, ”att praktisera ännu ett 
par år för att samla pengar och sedan ägna sig helt åt botaniken”.302 Hans 
första sändningar av växter gick till Peter Wahlberg i Stockholm. Regnell 
bad Wahlberg förvara hans växter åtskiljda från sina egna så att han kunde få 
tillbaka dem om han återvände till Sverige. Han bad också Wahlberg re-
kommendera honom hos den store botanisten von Martius, som han skrivit 
till för att få hjälp att bestämma sina växter, eftersom ”min röst är för svag 
att nå till en sådan Bot. Notabilitet. En förespråkare behövs, ju mera infly-
tande ju bättre”.303 Om växterna blev bestämda skulle både Regnell och Ve-
tenskapsakademien tjäna på detta. Martius svarade emellertid att han hade så 
stora förråd av brasilianska växter att det numera vore svårt för honom att 
hitta något nytt! Detta är något förvånande med tanke på att Regnell sedan 
under 40 år fortsatte att skicka nya växter från Brasilien till Europa. 

I början av 1845 var en stor kista klar att skickas. I den ingick ett paket 
med 127 nummer som var avsett för Isak Gustaf Clason, som ju också var 
mycket intresserad av botanik. Regnell klagade dock över att ingen verkade 
vilja åta sig bestämningen av växterna om de inte fick behålla dem – vilket 
han inte hade mycket att invända emot. Samtidigt skrev han till Clason: 

Sannerligen säger jag Dig att om denna sändning ej lyckas bättre än den förra 
skickar jag aldrig något mera av mina samlingar utan skickar det i stället till 
Museum i Rio. Min håg till botaniken har avsvalnat och det torde gå så långt 
att jag ger det hela på båten. 

 Han fick varken bekräftelse på att de kommit fram eller ens ett tack: 

För all del, laga så att det kommer snart, innan jag hinner förlora all lust och 
håg för Botaniken.304 

I början hade han svårt att bestämma sina växter själv eftersom han inte hade 
tillgång till den litteratur som behövdes. Han beställde, som nämnts i avsnit-
ten om hans bibliotek, fackböcker från Nestler & Melle i Hamburg, men 
                               
302 UUB x285m1, 17/6 1843. 
303 UUB x285m1, 7/6 1842. 
304 UUB x285m1, 18/2 1845. 
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klagade över att de aldrig kom.1849 skrev han ett långt brev på 12 sidor till 
Isak Gustaf och klagade: 

Så snart kan jag väl ej skicka av något dels för de politiska oordningarna man 
har att vänta vid de instundande valen [i Brasilien] den 8 augusti, dels ock för 
det åter utbrutna kriget mellan Tyskland och Danmark, men allt skall bli fär-
digt att avsändas hoppas jag till oktober eller november, om ej något inbör-
deskrig kommer att sätta P därför, vilket jag mycket fruktar. Schlechtendal305 
synes mycket stött på mig efter att han ej vidare sänder mig Linnæa, troligen 
emedan jag ej skickat honom några växter på så lång tid. Du kan vid passan-
de tillfälle trösta honom med att de ej skola utebliva, och att de ej kommit re-
dan ha Hrr Tyskar att tacka sig själva för 1o) därigenom att de ej bestämt ens 
till en liten del vad j. förut översänt samt 2o) därigenom att de behagade börja 
krig med Danmark. Bed dem låta de stackars Danskarna vara i fred så skall 
jag skicka växter!306 

Det stora namnet när det gällde Brasiliens växtvärld var professor Carl Fried-
rich Philipp von Martius i München, som var huvudansvarig för jätteverket 
Flora Brasiliensis. Regnell skrev 1853 till Elias Fries och meddelade att Mar-
tius hade skickat ut hans växter till andra botanister som vederbörligen inregi-
strerade dem i Brasiliens annaler, som han uttryckte sig. Regnell skickade 
åtskilliga sändningar med pressade växter och både han och de svenska bota-
nister som besökte honom i Caldas fick ge sina namn till växter i Flora Brasi-
liensis. Salomon Eberhard Henschen påpekade en gång för Isak Gustaf Clason 
att de uppgifter som finns om Plantæ Regnellianæ i Linnæa 22 och 23 hade 
negligerats i Martii Flora.307 

Regnell skickade också åtskilliga kistor med växter till Vetenskapsaka-
demien och far och son Fries vid Botaniska institutionen i Uppsala. Han ville 
även anslå medel för en fond för resor i Brasilien och för ett brasilianskt 
institut.308 Han vacklade dock länge mellan Vetenskapsakademien och Upp-
sala som huvudman för detta. Clason föreslog Vetenskapsakademien: 

Månne Du ej med större skäl bör lämna den Brasilianska Institutionen till 
Wet. Acad. i Stockholm? Så gärna jag vill stå på Upsalas bästa, tror jag dock 
att i detta fall bör W. Acad. ha företräde; och ärligt sagt har detta, och jag tror 
med rätta, varit Anderssons strävan att få ihop så fullständiga och exemplar-
rika samlingar som möjligt på ett håll, tills de kunna bestämmas, sedan kunna 
de gärna distribueras.309 

Magnus Huss skrev 1867 till Clason: 
                               
305 Dietrich Schlechtendal utgav tidskriften Linnæa från 1826 till sin död 1866. 
306 UUB x285m1, 22–27/5 1849. Regnell visste sannolikt inte att hans släkting och skol-
kamrat August Linnström deltog i kriget på båda sidor! 
307 UUB x285m3, 19/11 1869. Se D. F. L. von Schlechtendal i Linnea 22, 1849, s. 511–581 
och 23, 1850, s. 443–466. 
308 UUB x285m1, 14/8 1866. 
309 UUB x285m2, 5/12 1866. 
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Regnells funderingar om hur han ska ställa den ”Brasilianska institutionen” 
tar aldrig ända. Jag har långa PM och förfrågningar därom. Han synes i val 
och kval hur han ska göra det bästa möjliga att på en gång gagna Fädernes-
landet och Brasilien.310 

Ännu 1869 var frågan inte avgjord, vilka som skulle få växtsamlingarna och 
pengarna, Uppsala eller Stockholm, och Huss skrev ett brev till Isak Gustaf 
Clason: 

Högt värderade Broder! Jag begagnar denna förtroliga titel med vänlig anhål-
lan att den ej illa upptages och att jag erhåller en likadan tillbaka, då vi råkas 
antingen personligen eller skriftligen […]. Regnells obeslutsamhet är mer än 
märklig! Månne den ej är ett symtom på inträdd ålderdom? Rörande de nya 
förslagen han nu synes uppställa har han ej nämnt ett ord till mig. Jag förmo-
dar, ja jag vet att de båda Friesarna, far och son, ligger över honom, dels ge-
nom direkta brev, dels genom Henschen, med framställningar om att få allt, 
allt till Uppsala. Han är särdeles svag för Uppsala sedan de gjort honom till 
hedersledamot av Societeten. Kunde han bli ledamot av Wet. Akad. vore sa-
ken kanske något hjälpt, men detta har Andersson sagt vara ogörligt. Fråga 
dock A. härom. Jag tror detta skulle vara den säkraste borgen för hans bered-
villighet att ihågkomma Stockholm. Med ledning av vad jag nu fått mig 
meddelat uti Ditt brev skall jag med första tillskriva Regnell, dock så försik-
tigt som hans ömtåliga, för misstänksamhet fallna lynne tillåter.311 

Nils Johan Andersson skrev 1865 till Clason att Regnell var olyckligt fallen 
för misstänksamhet om andras tjänstvillighet.312 Nu hade Andersson skickat 
böcker och annat som Regnell hade önskat och han hoppades därmed att 
Regnell inte skulle anse sig ha anledning att vara vred på honom. Andersson 
skrev vidare: 

Regnell har nu åt diverse håll strött pengar omkring sig att han slutligen kun-
de göra något för Riksmuseets botaniska avdelning. Ville han vara behjälplig 
till att anskaffa medel till en amanuens så gagnade han därigenom institutio-
nen. 

I nästa brev skrev Andersson: 

Ett brev från Regnell andas ej den välvilja jag hoppats på, trots att jag anser 
mig gjort vad jag kunnat för att gå Regnell till mötes.313 

                               
310 UUB x285m4, Brev från Huss till Isak Gustaf Clason. 
311 UUB x285m3, 1/5 1869. 
312 UUB x285m3, 20/10 1865. Regnell hade nämligen flera gånger skrivit till Clason om att 
Andersson inte svarade på brev eller över huvud taget brydde sig om vad Regnell skickade till 
museet. 
313 UUB x285m3, 5/4 1866. 
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Regnell hade skrivit att det inte var lönt att skicka något till Andersson och 
Riksmuseet, eftersom Andersson inte skrivit på två år, vilket Andersson an-
såg vara fel. ”Nu tvår jag sina händer och säger jag kan ej göra mera!” skrev 
Andersson i brevet. Relationerna mellan Andersson och Regnell var tidvis 
mycket ansträngda och endast genom medling av Clason och Huss undveks 
en total brytning. Efter ett besök i Stockholm sommaren 1867 skrev Clason 
att han hade hoppats muntligen få framföra Regnells hälsning till Andersson 
och inte skriftligen för att undvika missförstånd – ”som med Andersson är 
ganska lätt”. Clason fick också som han sade ”en släng av sleven” när An-
dersson missnöjt skrev: ”vad du skrivit om mig till R. vet jag icke, men att 
tonen i hans brev till mig och Huss ej andas den välvilja för mig, som jag 
hoppats, vet jag”.314 

1867 skrev Andersson igen till Clason och berättade att Regnell för flera 
år sedan lovat att skicka sitt herbarium, men sedan kom en fnurra på tråden, 
varför visste inte Andersson.315 Han vidtog då åtgärder för att Regnells Flora 
Caldensis skulle börja bearbetas (när den kom). Andersson var också mycket 
irriterad över att Regnell gett pengar till botaniken i Uppsala – att han över-
tygats av ”Friesarna” (far och son). Andersson fann inga skäl att Regnell 
skulle bli hedersledamot i Vetenskapsakademien, ”det är en hedersbevisning 
– ej en kvittering”. Han bad att Clason inte skulle skriva om hans avundsjuka 
mot Uppsala – detta var endast i förtroende mellan Andersson och Clason. 
Några år senare kunde emellertid Clason gratulera till invalet i Vetenskaps-
akademien (han frågade om han fortfarande fick skriva ”Anders” i breven 
trots den fina utmärkelsen) och försäkrade att 

Andersson gjort sig vinning om att R. skulle bli invald i Vetenskapsaka-
demien, trots att zoologerna är flera och som måste ha in en av de sina innan 
de släppte in en botanist.316 

Ett par veckor senare skrev Andersson att han litade på Clason, men att Huss 
var fullkomlig ”Uppsalit”. Andersson hade träffat ”Gubben Fries”, som gett 
Regnell ett förslag till ett botaniskt resestipendium som skulle förvaltas i 
Uppsala. Andersson ansåg att om Regnell ville gynna vetenskapen skulle 
pengarna gå till botanisk vetenskap i allmänhet och till Riksmuseet. 

På hösten 1867 hade Regnell skickat en stor kista till Riksmuseet med 
växter, nästan uteslutande leguminosæ, som han ville skulle bearbetas av 
George Bentham.317 Ytterligare två kistor var på väg. Andersson ville då 

                               
314 UUB x285m2, 22/7 1867, brev 21:b. 
315 UUB x285m3, 1/ 4 1867. 
316 UUB x285m2, 9/6 1870. 
317 Bentham var en engelsk botanist, som var utländsk ledamot av Vetenskapsakademien och 
vistats i Sverige vid flera tillfällen. Han hade gett ut Commentationes de Leguminosarum 
generibus, och var därför särskilt kunnig på detta område. 
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att Regnell skulle stifta en fond, vars ränta skulle avlöna en eller ett par unga 
män som skulle bearbeta materialet här vid de större samlingarna [på Riks-
museet], men detta förslag smakar ej Upsaliensis. Hittills blott bråk och utgif-
ter!318 

Regnell var emellertid missnöjd med att Andersson inte erkänt mottagandet 
av hans senaste sändning och skrev: 

Detta har gjort mig till en del tvivelaktig om värdet man möjligen sätter på 
dessa samlingar i Vet. Akad. som kostat mig så mycket tid (26 år) och arbete, 
och så tillvida inverkat på mig i avseende på utläggningen till Uppsala, att jag 
beslutat skicka dit ett vida större antal exemplar än jag annars ämnade, ja 
nära nog lika mycket som till Vet. Akad. Vem vet om de en gång i Uppsala 
komma att bli lika väl använda som vid Vet. Akad. och det ej framdeles kan 
bli skäl till att även dit förlägga den Bot. Institutionen.319 

Isak Gustaf Clason ingrep nu och skrev att Regnell fick tänka eller tro vad 
han ville om Andersson, men att det är skillnad på den dödliga person som 
just nu är custos och själva institutionen, och han ansåg att samlingarna bor-
de stanna i Stockholm.320 Han påpekade också att avståndet mellan Uppsala 
och Stockholm inte är större än att det numera inte tog mer än två timmar i 
tid. Han gav som ett exempel en student han hört talas om, som bodde i 
Stockholm för att bli fri från det skadliga inflytandet av kamrater i Uppsala, 
där han studerade. Misstänksamheten mellan Uppsala och Stockholm fram-
kom tydligt när Andersson skrev att generalkonsul Åkerblom genom Huss 
meddelat att Regnell återtagit sitt testamente 

helt visst för att ändra det i den meningen som intrigören Fries genom Hen-
schen fått makt med den obeslutsamme mannen. Regnell kan inte besluta sig 
för vem som skall få samlingarna, Riksmuseet eller Uppsala. Under sådana 
förhållanden kan jag ej dölja för mig själv att jag känner en viss obelåtenhet 
med allt det bråk och obehag Regnell genom sitt vacilerande321 förorsakat 
inte bara mig utan ock min företrädare i det han ansett museiintendenterna 
såsom sina privilegierade passopper, och då jag nu således ej heller kan på 
något sätt veta att det arbete nu igen Regnell vill ålägga mig skall bli till Mu-
sei eller vetenskapens nytta – och då slutligen R. ej tyckes veta av att alla 
hans samlingar utom dem i de 2 sista kistorna blivit omlagda och omsedda, 
samt att han nu ej synes anse att de meddelade växterna definitivt ordnas, 
upphäftas och bestämmas, under alla dessa förhållanden säger jag att jag 
hemställer om det är värt att alls göra något förrän R. definitivt bestämt sig 
var samlingarna skola stanna och till vad ändamål de skola begagnas, skola 
de till Uppsala eller skola de före bearbetningen splittras mellan U. och 

                               
318 UUB x285m3, 1/10 1867. 
319 UUB x285m1, 8/9 1868. 
320 UUB x285m2, 18/1 1869. Custos betyder ’vakt’ eller ’vårdare’. 
321 Av latinets vacillo som betyder ’vackla’. 
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Sthlm. – då anser jag mig ha bättre och viktigare saker att sköta än att detta 
ombesörja med tidsödande arbete.322 

Konkurrensen mellan medicinarna i Uppsala och Stockholm hade således sin 
motsvarighet bland botanisterna. Det var emellertid Kungl. Vetenskapsaka-
demien som till slut fick samlingarna, även om Regnell alltid var angelägen 
att Uppsala inte skulle missgynnas. 1879 skrev han att samlingarna 

skulle kunna genast överlämnas till Ups. Acad., om ej behövde urtagas ur 
samlingen vad som kan behövas för Herb. Generale, som jag tror samlingen 
kallas, med mindre än att Ups. ej kommer därpå till korta.323 

När det gällde frågan om vilka som skulle få det Regnellska resestipendiet 
för botaniska studier i Brasilien [eller annat intertropiskt land] skrev Clason 
att Huss ansåg: 

att de borde gå till i Brasilien vistandes svenskar men att det skulle gå till 
brasilianare ville han inte höra talas om – låt vara att pengarna kommit där-
ifrån, men för övrigt hava de icke visat Dig någon uppmärksamhet, mente 
han – varken valt Dig till ledamot i sina akademier eller givit Dig någon or-
den etc. – så dem unnade han icke något. Jag fruktar att jag får likartat svar 
från Andersson, så honom frågar jag icke […] men gör vilka tillägg Du 
vill.324 

På detta svarade Regnell: 

Att brasilianarna ej komma att bli medsökande till resestipendiet känner Du 
nu säkerligen. De blevo dock ej uteslutna på de grunder som vännen Huss an-
fört, som till en del ej finns eftersom jag är corresponderande ledamot i Mu-
seo National e Imperal do Rio de Janeiro, som är ämnat att bli en inrättning 
motsvarande Vet. Akad. i Stockholm, samt blivit erbjuden ledamotskap i So-
ciedad Vellosiana325 ett sedan långliga tider installerat sällskap för Bot. Stu-
dier, men gav dessa undvikande svar, emedan jag ansåg mig efter mina tidi-
gare sjukdomsanfall ej kunna komma att göra sällskapet någon egentlig nytta. 
Några ordnar har väl ej blivit mig erbjudna, sådana utdelas i Brasilien till 
största delen åt personer som har inflytande i politiken, att med sina och vän-
ners stöd understödja regeringen med sina röster – och detta i sådan ymnighet 
att (nästan) intet värde sättes här på ordnar […] utan blevo brasilianarna ute-
slutna i följd av den tydning Vet. Akad.s committé givit åt min donation så-
som en för svenska botanikers studier. Härigenom anser jag mig ännu fortfa-
rande stå i skuld till Brasilien – om mina funderingar om jordborrning här in-

                               
322 UUB x285m3, 23/5 1869. 
323 UUB x285m1, 2/9 1879. 
324 UUB x285m2, 18/10 1872. 
325 Sociedad Vellosiana hade grundats 1850 för att hedra en av botanikens pionjärer i 
Brasilien, José Mariano de Conceiçã Vellozo, som hade gett ut det stora folioverket Flora 
Fluminiensis. 
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vid staden Caldas, att försöka giva densamma ett mera eftersökt vatten för 
medicinskt bruk – ett försök att avbörda denna skuld.326 

Regnell och hans svenska gäster var naturligtvis inte de enda utländska bota-
nisterna i Brasilien. Carl von Martius själv hade besökt flera av de sydöstra 
provinserna av Brasilien under åren 1817–1820. Utlänningar dominerade 
under hela Regnells tid botaniken och intog ända fram till kejsardömets fall 
1889 chefsposter på landets museer. Detta sårade den nationella självkänslan 
hos brasilianarna och en av de första som protesterade mot detta var den 
brasilianska botanisten Francisco Freire Allemão e Cysmerio. Han klandra-
de framför allt von Martius för att alltid begära att få växter från Brasilien till 
examination för att sedan föra in dem i sin Flora Brasiliensis, utan att ta 
hänsyn till vad de inhemska botanisterna hade ansett om växten i fråga eller 
ge dem det erkännande de ansåg sig berättigade till. Ladislau de Souza Mello 
Netto var en annan brasiliansk botanist som var mycket inflytelserik genom 
att han var direktör för Brasiliens nationalmuseum i Rio de Janeiro. Kejsar 
Dom Pedro II var medveten om bristen på skolade vetenskapsmän i Brasilien 
och hade därför inbjudit många utländska experter till landet. Efter statskup-
pen och utropandet av republiken 1889 avskedade Netto alla utländska che-
fer på museet. Netto var motståndare till Barbosa Rodrigues327 och motarbe-
tade honom kraftigt och hindrade honom länge från att väljas in i det presti-
gefyllda Sociedad Vallesiana.  

Ossian Dahlgren klagade i sin skrift om Regnells svenska gäster över att 
en infödd botanist på 1950-talet alltid måste tas med på insamlingsresor i 
Brasilien på den resandes bekostnad och att minst halva materialet sedan 
måste överlämnas till den brasilianska staten. Dahlgren skrev också ”att den-
ne botanist påstås kunna få vara hur lat och grön som helst”.328 

                               
326 UUB x285m1, 11/12 1872. 
327 Sá, Magali Romero: The botanist and the Maecenas. João Barbosa Rodrigues and science 
in Brésil in the second half of the nineteenth century, História, Ciências, Saude-Manguinhos, 
vol. 8 (suppl.), 2001, s. 899–924. Artikeln är på portugisiska men finns tillgänglig på webben 
i engelsk översättning. 
328 Dahlgren, Ossian: Anders Fredrik Regnell och hans svenska gäster i Brasilien, Svensk 
botanisk tidskrift 56: 3, 1962, s. 411.  
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Besökare i Caldas 

Johan Fredrik Widgren 
Regnell hade många besökare med botaniska intressen från 1845 och framåt. 
Den förste var Johan Fredrik Widgren, som var född i Åtvid i Östergötland 
1810. Han blev filosofie doktor 1839 i Uppsala och prästvigdes 1841. Han 
var mycket botaniskt intresserad och reste samma år till Brasilien, där han 
först uppehöll sig i trakten av Rio de Janeiro hos generalkonsul Westin. 1845 
kom han till Regnell i Caldas329 och stannade till 1847 och samlade under 
den tiden en mycket stor mängd växter.330 1846 förrättade Widgren jordfäst-
ningen av generalkonsul Westin på en särskild invigd begravningsplats på 
Westins egendom Jardim. När han skulle resa hem fick han låna 35 Pund 
sterling av Regnell för resan och måste då som pant lämna sina samlingar. 
Regnell skrev omständligt en hel sida i ett brev till Isak Gustaf Clason om 
detta och att han måste betala frakten till Rio och sedan till Stockholm. Ett 
villkor i överenskommelsen var att Widgren hade rätt att inom ett år lösa ut 
panten och då också betala frakten. Om han inte kunde lösa ut panten skulle 
den försäljas. Han hade vissa svårigheter att sälja herbariet inom den utmätta 
tiden. Clason skrev om underhandlingarna om försäljningen, men kunde 
äntligen 1850 rapportera att det stora, dubblettrika herbariet med 50 000 ark 
inköpts för statsmedel.331 Växterna fördelades sedan mellan Vetenskapsaka-
demien i Stockholm och universiteten i Uppsala och Lund. Uppsala köpte 
senare för egna medel Widgrens brasilianska herbarium.332 I Uppsala finns 
också den så kallade ”Prinsherbariet”, som en gång tillhört sångarprinsen 
Gustaf. Växterna hade samlats av Widgren, men den summariska uppgiften 
om att växtplatsen var ”Brasilia” gör att samlingen till stor del endast har 
historiskt intresse. Widgren har fått ge sitt namn åt Asclepiadacésläktet Wid-
grenia. Isak Gustaf Clason hade hemma hos sig en reseberättelse som Wid-
gren skrivit, men gjorde samma anmärkning som en tidigare läsare hade 
gjort med blyerts i marginalen på luntan: ”Om han skrivit mera om Brasilien 
och dess innevånare än sina egna fantasier hade det blivit också för andra 
mera intressant”.333 Så vitt känt utgavs aldrig reseberättelsen i tryckt form. 

                               
329 UUB x285m1, 18/2 1845. 
330 UUB x285m1, 31/1 1847. 
331 UUB x285m2, 12/11 1847. 
332 Dahlgren, Ossian: Anders Fredrik Regnell och hans svenska gäster i Brasilien, Svensk 
botanisk tidskrift 56:3, 1962, s. 436. 
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Regnell fortsatte att hålla kontakt även sedan Widgren kommit tillbaka till 
Sverige och bad honom emellanåt att köpa böcker och annat som Regnell 
behövde. De förefaller att ha kommit väl överens, inbitna ungkarlar som de 
båda var. Det var kanske historien med panten för lånet som ligger bakom att 
Widgren skrev till Clason vid hemkomsten: ”Om Regnells affärer vore 
mycket att orda, men det är bäst att avhandla det muntligt när vi ses.” 334 

Widgren blev 1849 lärare och 1855 rektor vid Ladugårdslandets apolo-
gistskola i Stockholm och 1865 kyrkoherde i Normlösa och Härberga för-
samlingar i Linköpings stift, där han dog 1883. I herdaminnet beskrivs han 
på följade sätt: 

Man har sagt mig, att Widgren, till sin yttre människa var en godmodig och 
jovialisk man, som hos sig hade de vanliga utmärkande dragen för en gam-
mal hygglig huvudstadsungkarl. Detta hade han ju också länge varit, då han, 
skäligen till åren kommen, vände åter till denna sin fäderneprovins i det han 
från rektoratet på Hedvig Eleonora elementarskola i Stockholm övergick till 
kyrkoherdeämbetet i Normlösa. För övrigt var han – såsom vi veta, en i 
främmande länder ganska vittberest man och torde väl som naturforskare el-
ler åtminstone flitig och framstående botanisk samlare förtjäna sin särskilda 
minnesruna av och ibland dem, som över sådana ting är kompetenta domare. 
Att hans Brasilianska flora, till inte mindre än 50 000 arter sig bestigande 
herbarium inköptes av Riksens ständer vid 1850 års riksdag anslagna medel 
synes mig giva vid handen att denna samling ägt icke blott kvantitativt utan 
också kvalitativt värde. Hans gravsten finns på kyrkogården i Normlösa. 
(Stenhammar).335 

Christoffer Fredrik Jacobsson 
En annan besökare var Christoffer Fredrik Jacobsson, som föddes 1807 i 
Göteborg och ursprungligen hette Pahis i förnamn.336 Han var av judisk här-
komst, men konverterade senare till kristendomen och tog sig då förnamnen 
Christoffer Fredrik. Efter en filosofie kandidatexamen i Lund flyttade han till 
Stockholm, där han blev författare under signaturerna Jacobi Filius, Cajsa 
Warg den yngre, Jeremias Lunkentuss eller Katzenskrall. Under åren 1832–
1833 skrev han 12 arbeten under dessa signaturer och blev mycket populär i 
de breda folklagren genom sina lustigheter på vers och på prosa. Sina skul-
der ordnade han på sitt eget sätt enligt den av honom proklamerade principen 
”Punktligt betalar jag dem, ej trotsande bysättningslagen; hälften ni får vid 
min död och hälften på yttersta dagen”. Senare ägnade han sig åt ärekrän-
kande skandalskriveri mot personer inom den högre aristokratin. Han an-
mäldes då till polisen och dömdes av Stockholms kämnärsrätt till ”tre måna-
                               
334 UUB x285m4, 29/6 1847. 
335 Westerlund, Johan Alfred, Setterdahl, Johan Axel och Meurling, Erik: Linköpings stifts 
herdaminne, del 4, Linköping 1933, s. 420. 
336 Paulin, Axel: Svenska öden i Sydamerika, Stockholm 1951, s. 218. 
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ders vistelse på korrektionshuset för kringsända tiggarbrev av en ovanligt 
skandalös art”. När han kom ut ur fängelset togs han om hand av släktingar, 
som sände honom till Brasilien. Först blev han skollärare i Rio, sedan i pro-
vinsen Minas Gerais. Han översatte Widgrens likpredikan över generalkon-
sul Westin till portugisiska. Regnell skrev långt senare att Jakobsson under 
flera år bott hos honom.337 Samarbetet mellan Jacobsson och den strikte Reg-
nell bör väl rimligen inte ha fungerat särskild bra, men egendomlig nog 
nämner Regnell ingenting om detta i sina brev till Clason. Däremot hade han 
skrivit till en vice häradshövding mag. E. Brag och berättat om Jacobssons 
nödställda läge. Kyrkoherde Niklas Kullberg i Tvååker, som var svåger till 
både Brag och Jacobsson skrev ett svar till Regnell och berättade att Jacobs-
sons mor hade dött och att det fanns ett litet arv att hämta. Samtidigt bad han 
om uppgifter om svågern, som han var mycket orolig för.338 Det sista som 
hörts om Jacobsson är ett brev som han skrev till Blekingeposten 1872. I 
brevet beskrev han skolväsendet i Brasilien, men skildrade också sitt sorgli-
ga liv långt borta från fäderneslandet.339 

Emil Sköldberg 
Emil Sköldberg var född 1818 i Knista i Södermanland, blev filosofie kandi-
dat i Uppsala 1844 och medicine kandidat 1849. Han hade en äldre bror, 
Sven Erik, som blev medicine doktor i Uppsala 1835, och som sannolikt 
lärde känna Regnell då och sedan förmedlade kontakten med honom i Cal-
das. Emil bodde hos Regnell i nio månader utan att betala två styver som 
denne skrev.340 När han reste därifrån hade han med sig anatomiska samling-
ar nerpackade i kistor.341 Han dog emellertid av gula febern ombord på brig-
gen Daphne från Gävle 11 april 1851 på väg till Bahia.342 Regnell undrade 
vart kvarlåtenskapen tog vägen och ansåg att släktingarna var skyldiga att 
efterforska bagaget med samlingarna, eftersom Sköldberg bott så länge hos 
honom utan att betala för sig. Widgren meddelade senare Isak Gustaf Clason 
att kvarlåtenskapen skickats till presidenten Sköldberg,343 som genast skicka-
de den till Emils närmaste släktingar i Närke. Widgren antog att kvarlåten-
skapen sålts på auktion och att även Regnells samlingar sålts.344 
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Gustaf Lindberg 
Gustaf Lindberg föddes 1832 och blev student i Uppsala 1852. Han hade 
lungsot och ville därför bosätta sig i ett mildare klimat. På rekommendation 
av Huss reste han i slutet av 1853 till Rio och skrev därifrån till Regnell och 
frågade om han fick komma och bosätta sig i Caldas. Han hade en del böcker 
med sig som Huss köpt. Regnell skrev till Clason: 

Med mina torra växter har jag inte kommit någon vart som förtjänar att näm-
nas. Jag tror dock fullt och fast att om 3 à 4 veckor få ånyo börja arbeta och 
fortsätta utan avbrott, emedan inom denna tid skall hit anlända en ung lands-
man Hr Lindberg, studerande av Stockholms nation (efter vad jag tror), som 
rest hit för att slippa undan lungsoten och göra sig bekant med Brasiliens ur-
skogar, vartill han länge haft trånad.345 

Lindberg gjorde många utflykter runt Caldas och skaffade ett eget herbarium 
och han hjälpte också Regnell med ordnandet av dennes herbarium. Regnell 
skrev 1861 

[…] att man vid ett tillfälle endast råkat skicka material från Widgrens och 
Lindbergs samlingar för bearbetning i Martii flora, och min i många familjer 
mycket artrikare än deras tillsammans (oaktat många som Lindberg utgivit 
till Martius för sina voro i själva verket mina, alldenstund jag hembragt den 
från långa exkursioner och resor och gav honom Lindberg dessa friska, men 
vilka han aldrig sett växande) blevo obegagnade. Men långt ifrån att harmas 
däröver är jag belåten med att åtminstone dessa kommit vetenskapen till godo 
därigenom att de blivit beskrivne.346 

 
Fig. 46. Regnells hus i Caldas enligt en teckning av Gustaf Lindberg 27 januari 
1856. Kart- och bildenheten UUB. (Lindbergs teckningar uppges av Dahlgren ha 
donerats till Nationalmuseum, men har inte återfunnits där). 

Lindberg längtade emellertid hem och när han kom tillbaka till Sverige tog 
han kameralexamen och blev sedan kamrer i Kommerskollegium. Han 
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skänkte sitt brasilianska herbarium till sin bror Sextus Otto, som blev profes-
sor i botanik i Helsingfors. Gustaf Lindberg skrev några år efter hemkoms-
ten347 att Regnell sagt sig vilja ha en svensk läkare som sin efterträdare i Cal-
das och upprepade detta 1863, samtidigt som han meddelade Clason att 
Regnell hade beställt stövlar för fem år sedan, så nu fanns hans mått hos 
skomakaren för framtida bruk.348 Han fick flera uppdrag att köpa kläder åt 
Regnell, vilket han beskrev i ett brev till Clason: 

Livtröjor efterhörde jag hos Sörman, vilken ock hade de allra finaste och 
mjuka som silke, men som tråden tycktes mig lössnodd, kasserade jag dem 
och inköpte av Söderberghska fabrikens finaste alster, en utmärkt vara, fast i 
tråden och jämnt vävd, om ock ej av den utmärkta lenhet som den förut-
nämnda sorten. Halvstrumpor erhöll jag av utmärkt beskaffenhet, väl stickade 
av gott garn samt tjocka så att möjligen de kunna ersätta 2 par andra av dok-
tor Regnell brukade, så att han möjligen kan använda dem ensamma eller 
möjligen ännu ett par, så att icke han skall behöva som fordom 3 par på föt-
terna, en hos oss ovanlig mängd.349 

Regnell ville nämligen på sina resor alltid ha möjlighet att låta det inre och 
yttre paret strumpor växla plats, så att han alltid hade ett torrt par innerst. 

Den landsman som Santesson syftade på i sitt minnestal 1885 över Reg-
nell var Gustaf Lindberg när han sade: 

En landsman, nära förtrogen med Cactéernas stora familj, har träffande liknat 
honom vid en Cactus, överflödande på näringssaft och praktfulla blommor, 
med egendomliga bisarra former – och rik på taggar. 

Per Widén 
Per Widén var född 1825 och hade disputerat för filosofie doktorsgraden 
1857 på en avhandling med titeln Granskning av Kants matematiska kon-
struktion. I matrikeln för Norrlands nation i Uppsala står att han rest till Bra-
silien för att söka bot för sin hälsa. Magister Widén hade varit privatdocent i 
Uppsala och vistats i Rio ett år innan han kom till Caldas, där han emellertid 
dog redan efter drygt två månader. Regnells brev 1862, där han beskrev sina 
vedermödor med begravningen av Widén, ger en bild av de förhållanden 
som rådde i trakten. Han skrev att 

han hade mycket besvär med likets forslande över de av det myckna regnan-
det uppsvällda floder på eländiga bryggor eller broar, som på ett ställe sakna-
des helt och hållet, så att kistan måste halas över en spång bestående av en 
enda smal timmerstock, oberäknade många sanka och gyttjiga ställen, där ås-
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norna, så väl de som buro liket som dem vi redo på, nedsjönko som oftast – 
och allt detta för att finna en liten jordlapp invigd för ändamålet av Rektor 
Widgren, och varest de jordiska lämningarna av Lourenzo Westin finnas ned-
lagda. Följden för mig var, utom av trötthet genombråkade lemmar, huvud-
värk och snuva, en ny påhälsning av min gamla ryggvärk, så att jag ej kan sit-
ta längre tid i sänder för att skriva ännu. Lycka dock att det gick för sig; tven-
ne dygn förr hade transporten varit alldeles omöjlig, då voro floderna upp-
svällda, och den enda utvägen hade då varit att nedgräva liket i närmaste 
utom staden belägna backe, ty katolikerna upplåta ej sin begravningsplats åt 
protestanter.350 

Det är väl osannolikt att Widén var till någon hjälp i botaniken den korta tid 
han vistades hos Regnell. 

Salomon Eberhard Henschen 
En av de botanister som besökte Caldas var den sedermera så berömde Sa-
lomon Eberhard Henschen. Han var född i Uppsala 1847 och hade som 15- 
åring avlagt studentexamen. Redan som ung var han självständig och vägra-
de avlägga studenteden när han skulle skrivas in vid universitetet. Studenter-
na svor på den tiden en ed på att vara Konungen huld och trogen och att följa 
universitetets stadgar och visa Akademiska styrelsen tillbörlig lydnad. Den 
liberale politikern och blivande statsministern Louis de Geer, som då var 
justitieminister, gav honom dock dispens från kravet på att svära en student-
ed. Botaniskt intresserad som han var följde han med professorn i botanik 
Thore Fries på en resa till Finnmarken 1864. 

Magnus Huss och Thore Fries hade i ett brev 1866 frågat Regnell om han 
ville ta emot en ung kandidat Henschen i Caldas. Regnell, som behövde nå-
gon som hjälpte honom att samla och ordna växterna, svarade jakande och 
lovade att betala hans resa till Caldas och uppehälle. Han bad också Clason 
att betala ett förskott till resan.351 Regnell ansåg att Henschen skulle ta med 
sig en betjänt från Sverige, en stark följeslagare, om han kände någon pas-
sande person som han litade på och som ville följa med av tillgivenhet för 
honom. Lön för betjänten skulle utgå med åtta spanska piastrar per månad.352 
I november 1866 hade Regnell fått veta att reskostnaderna för betjänter hade 
ökat sedan han själv reste från Sverige.353 Då kunde betjänter resa för halva 
priset eller rent av gratis om de bodde och åt med besättningen i fören, nu 
krävdes ofta fullt pris. Det skulle emellertid vara värdefullt om Henschen 
hade en pålitlig betjänt med sig. Regnell berättade om 
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en man som fick återvända från en resa för att åsnedrivaren hade lämnat sin 
herre mitt på vägen, för att inte denne inte sagt ”Senõr” när han tilltalade ås-
nedrivaren. De voro opålitliga och tåla ej tillrättavisning. De drevo åsnorna 
från 6 à 7 på morgonen till 1 à 2 på eftermiddagen och sedan ligga de och 
spela gitarr – samma melodi hela tiden. 

Henschen ville inte ha med sig någon medhjälpare, men skrev att han kunde 
ta med sig sin bror som var student. Det tyckte dock inte Regnell var vad 
som behövdes. Det borde vara en person ur arbetarklassen eftersom med-
hjälparen skulle hjälpa åsnedrivaren med på- och avlastning, vedhuggning 
och kokning under resorna och dessutom hjälpa Henschen själv med tork-
ningen mellan papper av de insamlade växterna. Även Clason avrådde: 

Den där betjänten vet jag inte hur det går med, att få någon som av tillgiven-
het skulle vilja något dylikt har visat [sic] till de största säll-syntheterna nu 
för tiden – och ännu omöjligare att upprätta ett bindande kontrakt för flera år, 
att tjäna i ett land, och under förhållanden som ingen alls här känner till.354 

Regnell ville att Henschen skulle ta med sig utrustning för att kunna göra 
exkursioner, såsom lämpliga kläder, stövlar och dylikt, men också en apparat 
för att på en minut rödglödga en järntråd att bränna såret efter ormbett, efter-
som många människor dog av ormbett varje år i Brasilien. Regnells slav 
Antonio das parasitas (Orkidé-Anton) hade specialiserat sig på att samla 
epifytiska orkidéer och fortsatte med det även efter Regnells död och skaffa-
de sig på det sättet en inkomst. Till slut blev han emellertid dödligt stungen 
av en orm när han samlade växter.355 

Regnell ville också för egen del ha kläder och ”ett dussin handdukar, vil-
ka också kan tjäna som servetter, vilket jag nämner med avseende på storle-
ken, ej för finheten, ty här finnes ingen lyx”, som han skrev.356 Magnus Huss 
talade också med Henschen om ett antal böcker som Regnell ville ha och 
som det var meningen att han skulle ta med sig liksom en del medicinsk 
utrustning.357 För att förbereda sig för resan besökte han också Nils Johan 
Andersson på Naturhistoriska riksmuseet för att få reda på lämplig botanisk 
litteratur. Andersson kommenterade detta i ett brev till Clason: 

För någon tid sedan presenterade sig en ung studiosus Henschen från Uppsala 
– med uppgift att han blivit rekvirerad till Dr. Regnell. Jag kan inte neka till 
att denna underrättelse mycket överraskade mig, särdeles därför att detta up-
penbarade för mig, att Dr. Regnell, som på en tid avbrutit all korresponden-
sen med mig, så mycket livligare brevväxlar med Friesarne.358 
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Henschen deltog i Uppsala studentkörs sångarresa till Paris 1867, där kören 
under dirigenten Oscar Arpi tog förstapriset, kejsarinnan Eugenies guldme-
dalj. Han fick då ett telegram från sin far, som meddelade att sonen fått till-
stånd av greven och statsrådet B. von Platen att följa med fregatten Vanadis 
mot att han betalade kosten, som kostade tre riksdaler om dagen vid office-
rarnas bord.359 Han skyndade sig då hem eftersom avfärden skulle ske från 
Karlskrona i slutet av oktober. Fredagen den 4 oktober 1867 fick han emel-
lertid besked att Vanadis skulle avgå redan följande lördag, den 12 okto-
ber.360 Han måste därför brådstörtat resa till Karlskrona och fick inte med sig 
de böcker och instrument han hade lovat Huss att ta med. Huss hade bett 
honom meddela när han skulle resa, så att han skulle få med sig vad Regnell 
ville ha. Denne beklagade sig för Clason över att Henschen köpt alltför dyra 
böcker och inte dem som var beställda. Huss var också missnöjd och skrev 
till Clason: ”Det markerar intet gott om den mannens ordningssinne. Jag kan 
inte neka till att jag är rätt förargad över detta”.361 Den hastiga avresan kan-
ske fick som följd att vistelsen i Caldas började dåligt och bidrog till att 
samarbetet mellan den gamle mannen och den unge, självständige studenten 
blev ansträngt. 

Resan med ångfregatten Vanadis blev emellertid mycket behaglig. I ett 
brev 1868 till Fries står det: 

På Vanadis hade jag allting bra, stod på god fot med officerarna, i vilkas 
mäss jag åt, och i synnerhet var jag väl anskriven hos Chefen, den hyggligas-
te och älskvärdaste man, som man kan träffa, hade rättigheter att när som 
helst gå in i hans rum och sätta mig att läsa ur hans jämförelsevis stora biblio-
tek, en grace, som troligen ingen av officerarna åtnjöt, och desto mera värd, 
som Chefen ombord av ett örlogsfartyg är mer än kungen i land – en man, 
den ingen vågar tilltala; och om han behagar gå på ena sidan av däcket, vågar 
ingen på den sidan sätta sin fot.362 

En förklaring till denna ovanligt vänliga behandling kan vara att kaptenen 
hette Gustaf Emanuel Ullf och var svåger till Edward Clason. Edwards son 
Fredrik, som skrev en bok om Furudals bruk, förlovade sig med Ullfs dotter 
Ingeborg 1894 och gifte sig med henne 1903. 

Ett uppdrag som Salomon hade fått med sig från släkten i Sverige var att 
försöka få klarhet i vad som hade hänt med hans morbror Eberhard Munck af 
Rosenschöld. Denne hade 1840 följt med som skeppsläkare på den på sin tid 
mycket omtalade skolskeppsexpeditionen med briggen ”Prins Oscar” till 
Sydamerika under ledning av kapten Göran Adolph Oxehuvud. Förste styr-
man var André Oscar Wallenberg, Enskilda bankens grundare. Efter ett ha-
veri lyckades kaptenen föra briggen till Argentina, där den emellertid såldes 
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till Argentinska staten. Oxehuvud och Munck af Rosenschöld stannade kvar 
i Sydamerika, medan resten av besättningen reste hem till Sverige. Oxehu-
vud dog efter ett par år i Rio, medan Munck af Rosenschöld flyttade till Pa-
raguay, där han så småningom kom i tjänst som läkare hos landets diktator 
Fransisco Solano López. Han ägnade sig också åt insamlingar av insekter 
och växter, men en stor sändning av insekter gick förlorad när skeppet på 
väg hem förliste i Mexikanska bukten. En liten del av hans samlingar finns 
nu på Vetenskapsakademien i Stockholm. Han hade inte hört av sig till fa-
miljen på många år. Salomon Henschen fick så småningom besked om hans 
öde av svensk-norske konsuln i Buenos Aires Wilhelm Christophersen. När 
det krig som López startat mot Brasilien, Argentina och Uruguay började gå 
sämre, visade López allt flera tecken på förföljelsemani och lät döda sin 
morbror, svågrar och de förnämsta ämbetsmännen. Han lät även piska sin 
70-åriga mor för att hon sagt att han var ”oäkta”. Hon avrättades sedan. 
Bland dem som avrättades var också Munck af Rosenschöld efter att först ha 
torterats. Han hade gift sig med dottern till en general Rivarola. Hustrun 
sköts två dagar efter mannen och många andra av familjen Rivarola mörda-
des.363 

 
 

 
Fig. 47. Salomon Henschen i Caldas. Notera 
att han har klockan i handen för att mäta ex-
poneringstiden. 
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Om Henschens resa till Sydamerika var behaglig blev vistelsen hos Regnell 
desto mera fylld av konflikter. Regnell hade bett Salomon ta med sig en ka-
mera till Caldas; han hoppades kunna använda den till att fotografera växter. 
Den svenske fotografen i Campinas Henrik Rosén bjöd då Salomon att 
komma för att lära sig fotografering. Om färden dit skrev han till brodern 
Josef: 

Vad skönt att komma från livet i Caldas, alltsedan jag Kristi Himmelsfärds-
dagen bröt foten på gatan i mörkret och måst ligga. När jag red därifrån kom 
jag in i en härlig urskog. Jag drog efter andan, liksom en som varit instängd i 
en jordhåla och kommit ut i friska luften – jag började sjunga.364 

Till julen 1868 sände han en hälsning till familjen, som satt där hemma kring 
julbordet och påminde dem om att han också hörde dit: 

Antingen sitter jag vid Regnells gamla dammiga växtbuntar och tråkas att 
finna ’species’ att glädja den gode Doktorn med (det har i många år varit 
hans huvudsakliga nöje) oaktat hans rikedomar; jag har i detta avseende varit 
bättre lottad än han och ville för ingen del byta och få hans rikedomar och 
hans glädjelöshet – eller runkar jag ikring på en åsnerygg i Floras tjänst (den 
tjänsten är just ej så behaglig), solen bränner på huvudet och gör mig kollrig. 
Mitt liv häruppe är sig likt och vi arbeta snart sagt trägnare än i våras. Dok-
torn ej nöjd med att jag steg upp kl 6, ville införa regimen att stiga upp och 
äta frukost kl 5 à 6, vilket försök dock strandade. Vi hålla på med utläggning-
en av Doktorns herbarium till Upsala Akademi – ett mekaniskt genomtråkigt 
arbete – passande för en arbetskarl, ej för bildat folk – som i bästa fall slutar 
om 1½ à 2 månader, men möjligen drar ut 3 à 4 månader från morgon till 
kväll. 

De stunder om middagarna och kvällarna, som bli övriga från arbetet för 
jag ett ganska flitigt liv, kanske på bekostnad av ögonen, och har jag till dags 
dato sysslat med åtskilligt allmänna naturfilosofiska verk o.d. Det skall bli ett 
nöje att komma hem och sysselsätta sig med allmänna studier under läkarstu-
dierna; här uppe är ännu barbariets tidevarv, där den som utan att vara Doktor 
[…] ändock har en och annan bok ses ’med stora ögon’. Kapitänen, hos vil-
ken jag var, hade tre böcker, 2 över helgon, mässoffer, föreskrifter vilka da-
gar man borde läsa sina 10 à 12 Ave Maria för att ha absolution m.m. mot-
svarande vår psalmbok samt en bok om Homeopati, efter vars läsning jag 
fick den fasta övertygelsen att författaren ej var vid sina sinnens fulla bruk 
vid sammanskrivandet eller ock var en bedragare – varom jag efter mycket 
arbete lyckades övertyga Kapitänen.365 

I samband med diskussioner om att brodern Josef skulle komma till Caldas 
skrev han ”vi leva eljest som i graven” och i februari 1869 när Josef medde-
lat att han inte köpt ett tält för fotografiskt arbete som han fått i uppdrag att 
skaffa: 
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Som Doktorn är borta sätter jag mig på kvällen och skriver till dig. Vad ditt 
sista brev angår att du inte köpt tält till fotografiapparaten, så morrade Dok-
torn och var ganska arg, men det kan göra honom gott att se att ej alla alltid 
springa hans ärenden för intet, ehuru det nu var annat skäl. Själv vet jag 
knappt, vad jag ska säga om hela affären, visserligen vore det roligt att taga 
några vyer av staden m.m. jag fruktar Drn ville jag skulle tjäna pengar åt ho-
nom med porträtten att avbetala apparaten, vartill jag nu ej är särdeles livad. 
Det har varit ett olycksöde över hela apparaten. Det enda goda jag haft är att 
jag kom till Campinas, varförutan jag nu kanske varit förryckt här uppe, ehu-
ru vistelsen hos Rosén var allt annat än angenäm. Ännu är jag obeslutsam om 
hemresan; men ett är visst, vore jag som du, reste jag åtminstone ej hemifrån 
– jag måste skriva ytterligare och be dig ej resa ut nu, emedan jag tror det blir 
det olyckligaste du kan ta för dig för hela din framtid – att du icke ock kom-
mer till detta pinorummet. Vad dina skäl att resa angår, så anser jag intet 
tvingande, knappast något uppmuntrande, annat än komma ut och resa. Du 
skall väl komma över Atlanten och står med nära tom kassa bland fulla [kas-
sor], som uppskattar en endast efter pengarna man har på fickan, mycket ång-
ra att du ej slutat din kurs och blivit en ordentlig människa, som kan ta sig 
med säkerhet fram och t.ex. gifta dig. En annan gång skall jag skriva om an-
genäma saker; men jag skall säga dig, det känns bittert leva med en sådan 
snålgucku och pedant, som plågat mig ett helt år, som är onyttigt – ja skadligt 
o därtill uselt upplevat. 

Salomon fortsätter att mycket starkt avråda Josef från att komma till Caldas: 

Själv har jag haft så tråkigt här ute, att jag varit nära att bli förryckt, ehuru Rll 

väl ansett mig föra ett konungsligt liv, då jag utan någon omsorg haft en kött-
bit och 2 ggr risgryn dagligen att stoppa i min mun och fylla bukens behov 
och för övrigt fått njuta av att pressa växter (och ej studeras) men packa in 
och lägga samman dem, ty den varelsen varken vet av eller har känt någon 
glädje på de sista 30 åren annat än kassera in pengar och pressa växter – hans 
livsuppgift – jag talar nu som jag verkligen tänker om Rll; den som hemma 
lärt känna några upplyftande och förädlande nöjen och ej är en stock tror jag 
har bra svårt att leva här åtminstone i Caldas. Brasilianarna känna ej till vad 
vi kalla ett angenämt liv. Pengar och kvinnor är här vad de behöva. 

Nej kom inte, bli något ordentligt och inte en kringdrivande fotograf – 
bränn (eller bättre sälj) fotografiapparaten, som tagit bort så mycken tid. Där-
för ’nej’ med fotografi, ’fram’ med boken, plugga 2 månader vilt, tag Philen 
med 8 betyg, och bli förnöjd och modig. Vägen går framåt, den går ej tillba-
ka, allraminst till Brasilien att bli en förstenad tok som Rll eller lösdrivare.366 

I ett långt brev till Clason efter Henschens hemresa berättade Regnell om hur 
han upplevt dennes tid i Caldas.367 Brevet säger så mycket om samvaron dem 
emellan, om det liv Regnell levde och hans syn på sina sjukdomar att det 
förtjänar att citeras i sin helhet: 

                               
366 UUB S. E. Henschen 24, brev till Josef Henschen 6/2 1869. 
367 UUB x285m1, 23/9 1869. 
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Jag önskar att Salomon måtte kunna rättfärdiga eller åtminstone förminska 
det obehagliga intryck som hans obetänksamma yttrande till åsnedrivarna 
förorsakat. Detta yttrande har så mycket mera smärtat mig som jag för Hen-
schens skull måste göra en förändring i min matordning och som blev den 
främsta orsaken till den svåra, nära nog dödliga attack av kongestion till hjär-
nan jag fick d. 18 sistlidne mars. Jag var nämligen van före Salomons hit-
komst passera en dag (för regel) ofta 2ne dagar i veckan utan köttmat och de 
dagar kött finge komma på bordet var det blott en liten bit, så att jag av apti-
ten ej skulle förledas att äta mer än jag borde – jag nyttjade stekt kött som 
förvarades (enligt landets sed) i ister eller svinfett, varav då för varje dag 
blott den lilla biten uppvärmdes. Om så någon gång aptiten skulle förleda 
mig att begära mer, måste jag då vänta tills en annan bit uppvärmdes, vilket 
jag naturligtvis under pågående måltid inte hade lust till – och därför aldrig 
skedde. 

För S. måste alltid en större portion kött komma på bordet till frukost och 
middag (då jag aldrig ensam åt kött till frukost) varigenom jag ej sällan blev 
förledd att äta mera kött till middagen än annars och även emellanåt till fru-
kosten, och sålunda blev min blod mycket fiberhaltig m.m. och en orsak till 
den attack jag fick ovannämnda dag. Min blod lärer vid åderlåtningen då 
gjord varit mycket tjock att rinna ur den tämligen stora öppning, som gjordes 
å venen. Närmaste orsaken till anfallet var det obehag jag kort före frukosten 
erfor genom att få vänta på S. (såsom vanligt) för att intaga densamma och 
genast efter frukosten de besvär jag hade att rangera hästföljeslagare m.m. för 
S. som skulle fara och bese de varma källorna [...] vilket allt förorsakade blo-
dets stigande upp till huvudet.  

Min vana allt sedan jag hitkom har varit att stiga upp 15–30 minuter efter 
6, efter uppstigandet intaga frukost av the med mjuka skorpor och smör, för 
att kl. 7 vara färdig att mottaga sjukbesök – Salomons vana däremot att lägga 
sig mycket sent och sova till kl. 8 (och mer) på morgonen […] sådant måste i 
längden misshaga; att den var kanske den förnämsta källan till oenighet oss 
emellan, och när jag en gång vågade föreställa honom det opassande att jag 
skulle behöva vänta på honom blev jag blott avsnäst. Här voro Emil Sköld-
berg, och Lindberg hos mig året om likväl Jacobsson i flera år, Widgren 
många månader i sänder och med ingen av dessa hade jag någon tvist om mat 
och måltider. 

Det oaktat medgiver jag att S. är en hygglig man med många och stora ta-
langer för sällskapslivet. Vad jag meddelat Dig må Du ej visa för någon, möjli-
gen Huss. För Din bror Edward får Du ej visa detta, möjligen kan han då tycka 
att S. ej burit sig väl åt med mig och bli indisponerad, som kunde skada S. 

Det yttrande till åsnedrivaren som sårat Regnell behandlas i flera brev från 
honom till Henschen, som då var i Rio eller Campinas: 

Högädle Hr Candidat, Med åsnedrivaren José Theodoro erhöll jag cand.s 
skrivelse – och några dagar därefter genom en tredje person underrättelse om 
att Tit.368 beklagat sig för nämnde åsnedrivare över mathållningen i mitt hus, 
att cand. hos mig ’Comia por Conta’, vilket efter vanliga språkbruket här be-
tyder så mycket som att Tit. ej fått äta sig mätt.369 Att likväl tillgång på mat 

                               
368 Titulus eller Tit. användes förr i stället för namn eller titel, men ansågs mindre hövligt. 
369 Comia por conta betyder egentligen ’en person som äter på någon annans bekostnad’. 
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och av sund beskaffenhet alltid funnits för Candidaten hos mig, vågar jag på-
stå, enär vi alltid åto tillsammans av samma anrättning. Möjligen voro de ej i 
Tit. smak alltid eller för litet omväxlande. Men detta är ju så vanligt överallt i 
det inre av landet. Så skriver Severin (17/8 1861) ”vad maten beträffar är den 
bra nog, men alltid densamma” och Särnblad (24/8 67) ”ständigt bönor och 
ris” och likväl vistades alltid dessa landsmän i mycket rika mäns hus och som 
äga familj. Så mycket mindre borde då en gammal ungkarl, och som behöver 
föra en viss diet klandras härför. Möjligen var Cand.s yttrande till åsnedriva-
ren ej så ofördelaktigt för mig, men att klandret blivit anfört, där går mannen 
[åsnedrivaren] allvarligt i borgen. Det hade väl varit bättre om Tit. funnit 
verkliga skäl till sådant yttrande, då giva mig del därav här i tid, än efteråt till 
åsnedrivaren, som ingenting kunde göra därvid, och då jag aldrig funnit Tit. 
här hos mig förlägen eller blyg i att utlägga sin hjärtats mening i andra ämnen 
av mindre vikt, är jag böjd att tro, det något egentligt skäl för ovannämnda 
meddelande till åsnedrivaren saknas, under avvaktan på benäget svar har äran 
teckna Herr Candidatens And. Fre. Regnell.370 

I ett PS till ett brev 1869 berättade Regnell att Salomon Henschen gjort upp-
köp för hans räkning för 400 milreis i Rio. Han hade inte lovat att betala 
Henschens hemresa, men lånade honom pengar till det. Han hade också beta-
lat annat, som han inte tyckte sig ha skyldighet att göra, 

mycket var dock därav som jag aldrig förbundit mig att betala, men jag vill 
inte ha någon tvist med honom. Gärna hade jag betalat hela återresan om re-
sultatet av hans resa hade varit av något litet mera värde för Vetenskapen – 
vart enda strå han här samlat bär hans namn på medföljande lokalitetslapp. 
Vederbörande må döma om jag har rätt eller inte – hjälpte väl ock något till 
att torka växter jag tog, men detta var ej någon vinst för Vetenskapen, ty 
torkningen har gått lika bra senare, ja bättre – ty S. hade sällan tålamod med 
att breda ut bladen på växterna.371 

Regnell ändrade senare uppfattning om Henschens insatser eftersom han året 
därpå efterskänkte de pengar han lånat honom för hemresa. 

I slutet av 1869 skrev Regnell till Clason med anledning av en sändning 
av böcker som hade kommit bort, sannolikt i Rio. Ångbåten från Hamburg 
anlöpte den gången bara Rio för att sedan gå vidare till Santos 

med alla kolonister som är begärliga nu när slavarna snart emanciperas. Då 
kan även jag slippa bli beroende av landsmännen i Rio, med vilka Henschen 
tycks indisponerat mig. Även i staden Campinas synes han ha gjort detsam-
ma. En landsman i Campinas, Henrik Rosén, skriver och rekommenderar en 
kandidat Särnblad, som ej är så otacksam som Henschen. 

                               
370 UUB, Brev till S.E. Henschen 11, brev från svenskar P–R. Breven från Henschen till 
Regnell är inte bevarade. 
371 UUB x285m1, 23/9 1869. Kursen var den dagen, 6/8 1869, 18 ½ pence, vilket Regnell 
räknade om till drygt 30 pund. 
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Regnell hade inte skrivit något om Henschen till Rosén, så det måste vara 
Henschen själv som berättat. Regnell svarade undvikande på Särnblads be-
gäran att få komma till Caldas trots de goda rekommendationerna: 

Henschen hade ju ock goda rekommendationer – men i mitt hus kommer han 
inte om ödet skulle föra honom till Brasilien – men det hindrar inte att jag 
kan stödja honom att resa någon annanstans. Han är för närvarande den mest 
förberedde och ej litet besvär har jag haft med att öva honom – och likaväl 
tror landsmännen i Rio att det är han som ordnat mitt herbarium.372 

Samma dag skrev Regnell till Henschen att Westin visat honom ett brev från 
en landsman i Rio där det stod att 

landsmännen i Rio ej kunna begripa att Regnell ej betalade Cand. Henschens 
återresa när han efterskickat honom och genom honom fått sina samlingar 
ordnade […] som jag själv ingenting härom skrivit till någon landsman i Rio 
är det klart, att landsmännen där under samtal med Hr. Candidaten själva 
kommit på ovanstående tankar. Det hade då varit lätt för Candidaten att un-
derrätta landsmännen att det var Cand. själv som givit initiativet till resan och 
bett om understöd […]. Vad samlingarna beträffar hade Tit. vidare kunnat 
upplysa att 4/5 av dessa voro redan före Tit. ankomst hit avsända [till Riks-
museet] och den återstående 5te delen ordnad redan, bidragandes Tit. blott 
med en ytterligare revision av Solanace och Graminacae. 

Henschen höll till att börja med tyst om de svårigheter han hade hos Regnell 
och nämnde i breven hem bara om det som skulle kunna glädja hans far, 
syskon och bekanta. Brodern Josef Henschen fungerade som en mellanhand 
mellan Clason, Salomon och Regnell. Under åren 1868–1869 finns 12 brev 
bevarade från Clason till Josef. Bland annat vidarebefordrade han Regnells 
understöd till kusin Anna och gav henne också Regnells fotografi, som hon 
hade bett att få. Salomon hade haft med sig en kamera till Caldas. Regnell 
hade tänkt sig fotografera växter, men han var missnöjd med resultatet. Cla-
son skrev till Josef: 

[…] jag tror det kan bero på att det inte motsvarade vad han föreställt sig. Det 
må vara något förlåtligt för en person som så länge varit skiljd från snart sagt 
allt umgänge med nuvarande världen om hans föreställningar ej passa ihop 
med verkligheten – jag kan ibland se av hans brev, att han bedömer andra 
förhållanden såsom de var för 30 år sedan, emedan han ej kunnat följa med 
och känna till de betydliga övergångar och förändringar som sedan dess upp-
stått.373 

Josef fick också många andra uppdrag av Salomon att göra inköp för Reg-
nells räkning, till exempel en hygrometer för meterologiska observationer. 

                               
372 UUB x285m1, 17/12 1869. 
373 UUB x285m5, 15/4 1869, brev till Josef. 
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Regnell ville också ha en allmän och ej alltför vetenskaplig bok i fysik, där 
nyare upptäckter om ljus (polarisation och spektralanalys), värmelära och 
klimatologi beskrivs, enkelt uppställt utan för mycket formler och trassel.374 
Josef hade också fått en beställning på glasrör, som skulle packas hårt för att 
spara utrymme. Många var så hårt packade i varandra att de var spruckna. 
Salomon skrev till brodern: 

Stackars R., han ser med vemod på varje sprucket rör, och jag skyndar mig 
att utan hans vetskap kasta ut dem s.s. odugliga, att han ej skall komma och 
klaga.375 

Så småningom anförtrodde sig Salomon till Josef, som i sin tur skrev till 
Clason och beskrev Salomons situation. 

Salomon fick bo i en skrubb utan fönster och utan möjlighet till ventilation 
oaktat 4 à 5 rum hela tiden stått lediga. Salomon hade bett att få utnyttja ett 
av dem, men fått avslag. Regnell ansåg att alla rum skulle stå lediga som 
gästrum – men under hela tiden Salomon var där har ingen enda gäst kommit. 
Sedan Salomon fått några bekanta efter en resa till Campinas har han dock 
måst avstå från att ta emot något besök av dem. […] Regnell anser att man 
enbart skall ägna sig åt sitt verksamhetsfält och lägga allt annat åt sidan. 
Regnell har många gånger upprepat att han aldrig känt glädje eller haft något 
att glädja sig åt, om icke då han funnit någon ny art inom växtvärlden.376 

Salomon hade svårt att leva på det sättet, skrev Josef. En gång hade Regnell 
sagt nej då Salomon ville resa till en juris doktor, som ägde en egendom i 
trakten dit han hade blivit bjuden 4–5 dagar. Josef hoppades att Huss och 
Clason skulle kunna åstadkomma någon förbättring i relationerna genom att 
vända sig till Regnell. Isak Gustaf Clason svarade: 

De underrättelser som lämnades om Regnells förhållanden till Hr. Salomon 
Henschen är högst ledsamma, så mycket mera som jag svårligen kan se hur 
de genom skrivelser härifrån skola kunna förändras; och jag fruktar att det 
minst lyckas genom direkt klagan. Att Regnell, som aldrig haft lyckan av att 
vara uppfostrad i något familjeliv, som genom egen kraft slagit sig fram, hela 
hans förmögenhet då han utreste var XX rd [siffran otydlig], aldrig haft några 
behov, och som han själv sagt uteslutande slagit sig på Wettenskapen – skulle 
bliva en enstöring, både till lynne och till pretentioner, är nog förklarligt, men 
jag hade hoppats att några av ungdomens glada minnen skulle kunnat vakna 
genom en livlig ungdoms närvaro. Hr. Gustaf Lindberg, till vilken jag bad 
Hr. Salomon Henschen vända sig om råd och upplysningar innan avresan, har 
visserligen sagt mig att Caldas vore den otrevligaste ort på jorden, men utan 
att specialiter alludera det på Regnell, och generaldirektören Huss har också 
varit lika okunnig om rätta förhållandet som jag. 

                               
374 UUB S. E. Henschen 24, brev till Josef 28/2 1868. 
375 UUB S. E. Henschen 24, brev till Josef 1/4 1869. 
376 UUB x285m3, 5/5, 25/5 och 23/9 1869. 
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Ganska snart kommer jag att tillskriva Regnell, och skall därvid icke un-
derlåta att i frågande stil [?] om han ej lämnat Hr. Salomon Henschen tillfälle 
till det eller det, eller själv begagnat sig av hans kunskaper i mikroskopin och 
med påpekande av de olika levnadsåsikterna nu mot i vår ungdom söka väcka 
hans tanke på att han icke nu mera bör bedöma andras behov efter sina samt 
tillika komma ihåg att Hr. Salomon ej ditkommit för att endast gräva i torra 
växter m.m. för att på det viset åstadkomma en förändring – en dylik klagan 
kan möjligen ställa Hr. Salomon i en ännu mera beroende ställning.377 

I det brev Isak Gustaf Clason skrev till Regnell 19/6 1869 nämnde han inget 
om Josefs klagomål. Henschen lämnade Caldas i juli 1869 och det hade varit 
meningslöst att framföra några klagomål. Något som antyder att Clason inte 
heller tog upp dem senare är att han skrev till Regnell att 

jag har mottagit tvenne brev från Dig, och som inte i dessa nämns om Ditt 
hälsotillstånd, skulle jag därav hava full anledning anse Dig fortfarande bra, 
även om ej Sal. Henschen personligen konstaterar detsamma.378 

Medan Salomon var i Caldas brevväxlade bröderna flitigt. Josef hade börjat 
studera för att bli läkare, men var mycket ambivalent. Han ville komma till 
Brasilien för att arbeta som fotograf, men Salomon avrådde honom eftersom 
han kände till att den svenske fotografen i Campinas, Henrik Rosén, hade 
haft mycket svårt att försörja sig i början och även när Salomon besökte 
honom hade han svårt att försörja hustru och barn. Salomon tyckte att han 
hellre skulle ta sin läkarexamen och sedan komma ut till Brasilien, men inte 
heller det ville han tillråda.379 Han vidarebefordrade också ett erbjudande 
från Regnell till Josef att överta en av Regnells egendomar (se vidare härom 
nedan). Inför hemresan skrev Salomon att det skulle bli en svår nöt att 
knäcka att göra upp räkningen med Regnell.  

Josef Henschen flyttade 1871 till Florida, där han blev plantageägare. Sa-
lomons sondotterdotter, Rebecca Weiss, har skrivit en biografi om hans 
äventyrliga liv.380 Den bygger till stora delar på brevväxlingen mellan Josef 
och Knut Ångström. De två hade lärt känna varandra 1863 när den sexårige 
Knut hade kommit in i det laboratorium där Josef arbetade. Han studerade då 
medicin, zoologi och botanik. Trots åldersskillnaden (Josef var 14 år äldre) 
blev de vänner. När Josef sedan emigrerade till USA brevväxlade de mer 
eller mindre regelbundet till Knuts död 1910. Knut var son till professor 
Anders Johan Ångström, känd för Ångströmenheten. Knut blev liksom fa-
dern professor i fysik och medverkade tillsammans med fysiologen Hjalmar 
Öhrvall när de första röntgenbilderna i Uppsala togs 1896 (se senare). 

                               
377 UUB x285m5, 12/5 1869. 
378 UUB x285m2, 18/10 1869. 
379 UUB S. E. Henschen 24, brev till Josef 14/7 1868. 
380 Weiss, Rebecca: A Florida Pioneer – the adventurous life of Josef Henschen. Swedish 
immigrant in the 1870s, Raleigh 2006. 
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Sedan Salomon lämnat Caldas skrev Regnell till Clason: 

Efter sedan jag blivit kvitt Henschen, blev jag snart som en ny människa så 
till kropp som själ, därigenom att jag åter fick föra min gamla diet och åter-
fick min forna husfred, och kände mig livad och stärkt för resor (sjukbesök 
på landet) och exkursioner kring staden, varigenom en tillökning vunnits till 
mitt herbarium större än den som under lika lång tid under Henschens närva-
ro erhölls.381 

Clason svarade Regnell: 

Sedan jag efter hemkomsten fick se Henschen, föreföll det mig genast som 
om han icke skulle varit passande för Dig – eller själv i det brasilianska livet, 
som jag har hört det beskrivas av Lindberg, hava funnit någon trevnad. Han 
har förefallit mig som en representant av det nya Uppsala, att ej säga nya Eu-
ropa, som väl kan bliva duktiga och skickliga karlar, men som tillika ha pre-
tentioner och behov, som på vår tid ej fanns till, och som oss därför före-
komma minst sagt obehövliga. Emellertid har jag sett utmärkt förmåga och 
duglighet kunna härmed förenas, och vågar icke mera sätta dem i samma ka-
tegori som t.ex. Zierbänglarne! Emellan Edward och mig kommer intet i 
denna sak att avhandlas.382 

Ett bestående resultat av Henschens vistelse i Caldas var hans uppsats Études 
sur le genre Peperonium comprenant les espèces de Caldas, Brésil, som 
utkom 1873.383 Carolina Redivivas eget exemplar är dedicerat till professor 
Olof Glas av författaren. Han har själv gjort de vackra illustrationerna i arti-
keln. I handskriftsavdelningen på Carolina Rediviva finns originalmanus och 
skisser till illustrationerna, och även en del dagboksanteckningar från tiden i 
Caldas.384 

Det var två diametralt motsatta personer som skulle dela bostad med var-
andra, den inbitne ungkarlen Regnell, som efter många ensamma år hade 
svårt att ändra sina invanda rutiner, och den unge, självständige, för att inte 
säga självsvåldige, studenten. Ålderskillnaden var över 40 år och förmågan 
att överbrygga den saknades hos båda. Man blir dock lite förvånad över att 
Regnell tycks anse det vara Salomons fel att han äter mera kött än han mår 
bra av eller att de nödvändigt måste äta frukost tillsammans när det var så 
konfliktfyllt.  

 

                               
381 UUB x285m1, 11/4 1869. 
382 UUB x285m2, 3/12 1869. Zierbängel av tyska zieren som betyder ’krusa’ eller ’pryda’ och 
bängel ’ostyrig pojke’ eller ’lymmel’. I Uppsala fanns på 1830-talet kotterier som kallades 
Zierbänglar. 
383 Henschen, Salomon: Études sur le genre Peperonia comprenant les espèces des Caldas, 
Brésil. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, ser. 3–7, Uppsala 1873. 
384 UUB S. E. Henschen 29, Brasilien 1867–1869. 
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Fig. 48. Teckning av Salomon Henschen i Études sur le genre Pe-
peronia comprenant les espèces des Caldas, Brésil. S. E. Hen-
schen 29, UUB. 

De brev som Regnell skrev med anledning av Salomons yttrande till ås-
nedrivaren var ytterst formella och fulla av återhållen vrede. Anders Fredrik 
och Salomon hade aldrig kommit på så vänskaplig fot med varandra att de 
sade ”du”. Motviljan mot Henschen förefaller dock ha dämpats, för redan 
1870 undertecknade han ett brev till honom med ”Eder tillgivne AFR”.385 
Henschen hade bett om ett stipendium att resa till Kew386 för att ordna Reg-
nells växter, men eftersom brevet kom fram för sent förslog Regnell att resan 
skulle uppskjutas till nästa år. Tonen i brevet var betydligt vänligare än i 
tidigare brev. Man får intryck av att Regnell hade mycket lättare att se Hen-

                               
385 UUB S. E. Henschen 14, 17/4 1870. 
386 Royal Botanic Gardens i Kew i England. 
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schens kvaliteter på avstånd, än när han hade honom boende i sitt eget hus. 
Så var det också med relationerna till Hjalmar Mosén som kom till Caldas 
några år senare. I det sista brev Regnell skrev till Henschen tackade han för 
att han fått Genera et species orchidearum novarum skriven av Salomons 
gamle vän Barbosa J. Rodrigues och ”önskade Hr Dr all möjlig lycka och 
framgång”.387 Salomon Henschen har fått sitt namn knutet till orkidéerna 
Habenia Henscheniana och Epidendrum Henschenii samt Piper Henschenii. 

En bidragande orsak till att Salomon längtade hem var att han ville börja 
sina medicinska studier. Innan han kunde ägna sig helt åt anatomistudierna 
måste han emellertid hjälpa Thore Fries med att dechiffrera Regnells anteck-
ningar på etiketterna i herbariet. Det finns 20 brev bevarade från Isak Gustaf 
Clason till Henschen under åren 1867 till 1873 och flera handlar just om 
tolkningen av etiketterna. Henschen kunde till exempel förklara att ett M 
skrivet med röd krita betydde att växten var sänd till Martius med den första 
sändningen och ett blått M betydde att det var sänt till Martius med den sista 
sändningen oktober 1868 till juni 1869. Detta kunde naturligtvis den konser-
vator som Fries gett uppdraget att ordna herbariet inte veta och han hade 
dessutom gjort andra fel. Henschen gjorde upp listor, först över Melastoma-
tacéer388 och sedan familjen Vochysiaceæ.389 Avskrifter av listorna finns en-
ligt Dahlgren nu på Riksmuseet och i Uppsala. Henschen påpekade för Cla-
son att Regnells anteckningar av växtlokaler till största delen var utan värde, 
utom en del på portugisiska, som han visste vad det betydde, till exempel 
’ungskog’. Halvindianska ord som använts saknades i alla lexikon. Ibland 
hade Regnell angett platsen efter ställets ägare, och det hände att fem ägare 
hade efterträtt varandra under Regnells tid i Caldas. I samma brev klagade 
han också över Isak Gustafs bror: 

Adjunkt [Edward] Clasons frånvaro under terminen har varit i hög grad 
kännbar på anatomisalen, där vi både saknar ledning och brist på material i 
högsta grad, så att det största missnöje är rådande bland dissekanterna och 
några redan bestämt sig för att studera i Stockholm och till våren några torde 
följa efter dem som redan rest dit. Ödmjukeligen Salomon Henschen.390 

Henschens karriär gick sedan snabbt, 1873 blev han medicine kandidat, me-
dicine licentiat 1877 och promoverades till medicine doktor 1880. 1882 blev 
han professor i praktisk medicin i Uppsala och flyttade år 1900 till Karolins-
ka institutet som professor i invärtes medicin. Henschen är kanske för efter-
världen mest känd för att han lokaliserade synsinnet till nackloben i hjär-
nan.391 Hans stora verk Klinische und anatomische Beiträge zur Pathologie 
                               
387 UUB S. E. Henschen 14, 4/2 1878. 
388 UUB x285m3, 19/11 1869. 
389 UUB x285m3, 1/12 1769. 
390 UUB x285m3, 1/12 1869. 
391 Henschen, Salomon Eberhard: Om synbanornas anatomi ur diagnostisk synpunkt. Uppsala 
Läkareförenings förhandlingar, band 10, 1893, s. 1–44. 
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des Gehirns utkom i åtta volymer från 1890. Den sista volymen kom ut 
samma år som han dog, 1930. 

Han medverkade också i den dramatiska utvecklingen efter Wilhelm Con-
rad Röntgens upptäckt i november 1895 av det som kom att kallas röntgen-
strålning. Den 9 februari 1896 tog professorn i fysiologi Hjalmar Öhrvall 
och familjen Henschens gode vän, professorn i fysik Knut Ångström de för-
sta röntgenbilderna i Uppsala, en bild på en nyckel och två på grodor, den 
ena med en glasstav och den andra med en stålpenna nedförd i magen. Hen-
schen hade gått ut med ett upprop till landets läkare om att de skulle sända in 
uppgifter om synskadade patienter. En man i Örebro hade blivit skjuten i 
huvudet och han skickades till Salomon Henschen i Uppsala, som gjorde en 
noggrann neurologisk undersökning. Den tydde på att skadan fanns nära 
medellinjen i nackloben. Detta bekräftades av en röntgenundersökning hos 
doktor Thor Stenbeck. Denne hade just startat ett privat röntgeninstitut i 
Stockholm. Den 2 februari 1897 opererades kulan bort av professorn i kirur-
gi Karl Gustaf Lennander. Det anses vara den första neuroradiologiska un-
dersökning som lett till en terapeutisk åtgärd. Henschen och Lennander 
beskrev fallet tillsammans och Henschen redogjorde också för det vid en 
kongress i Moskva samma år.392 

Två år före sin död skrev Regnell till Edward Clason och bad honom 
framföra ”hälsningar och välönskningar för god framgång med anledning av 
hans nyss tillträdda ärorika kall” till den nyblivne professorn Henschen.393 
Han förklarade sig också villig att öka det bidrag som han redan lämnat ho-
nom, om detta inte skulle räcka till för att sätta igång en vetenskaplig klinik. 
Den 31 mars 1884 skrev Regnell till det större Akademiska konsistoriet att 
han donerade 10 000 kronor att disponeras av professorn i praktisk medicin 
för främjande av undervisning och forskning. I sitt sista brev till Edward 
meddelade Regnell att han gett Henschen fullmakt på räntorna för 1883 från 
sina donationer till universitetet.394 Regnell dog emellertid innan donations-
brevet kom fram och då ansågs hans testamente, där han utsåg Uppsala uni-
versitet till sin arvinge, gälla före donationen till den medicinska kliniken. 
Därefter hände ingenting i frågan förrän 1889, då Edward Clason skrev till 
nämnden för medicinska fakultetens större Regnellska fond och föreslog att 
man av pietet mot Regnells minne skulle avsätta medel till den fond som 
Regnell hade önskat för att stödja forskningen vid den medicinska kliniken. 
Efter en utredning blev så också fallet. 

                               
392 Henschen, S. E. & Lennander, K. G.: Om Röntgens strålar i hjärnkirurgins tjänst, Nordiskt 
medicinskt arkiv 1897, Festband nr 30, s. 1–20. 
393 UUB x285m1, 28/8 1882. 
394 UUB x285m1, 31/4 [sic] 1884. 
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Fig. 49. Salomon Henschen. Kart- och bildenheten, UUB. 

Henschen var en av sin tids mest kända invärtesmedicinare och kallades 
1907 till kung Oskar II:s sjukbädd och 1923 som utländsk expert till Moskva 
när Lenin låg döende. Resan dit skildras av sonen professor Folke Henschen, 
som följde med, i dennes memoarer Min långa väg till Salamanca,395 där han 
också berättar om faderns tid hos Regnell. Den bild Folke Henschen förmed-
lar av faderns vistelse där är enbart negativ: 

[…] fadern hade berättat om doktor Anders Regnell, hans snålhet och ogin-
het, om hur han hade tvungit min far att tvinna snören till växtbuntarna av 
bomullen, som växte på fälten intill, men med följden, att dessa hemmagjorda 
snören hade brustit under den långa transporten av samlingarna hem till Sve-
rige, om hur bananerna hellre fick ruttna i trädgården än ges åt de fattiga. Min 
far hade berättat om negerslavarna, vilkas huvudsakliga föda var bruna bö-
nor, om den store jordägaren Amaral da Lapa, som hade suttit på sin veranda 
men rusat ner till slavarna, då de ej arbetade som han önskade. Då han höjde 
sin piska för att slå, hade han segnat ned livlös. Min far hade vid begravning-
en gått med i processionen med ett vaxljus i handen; han hade sett, hur sla-
varna tjutande av sorg hade kastat sig ned vid den öppna graven, ty Amaral 
da Lapa var dock en ovanligt god slavägare. 

                               
395 Henschen, Folke: Min långa väg till Salamanca, Stockholm 1957. 
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I Svensk läkarehistoria står om Salomon Henschen: ”Som personlighet var 
han mera lysande än värmande. Som medicinsk vetenskapsman var han en 
storman, en av våra allra främsta i modern tid.” 

João Barbosa Rodrigues 
João Barbosa Rodrigues var brasilianare och vistades i Caldas samtidigt som 
Salomon Henschen och även senare. Han föddes i Rio de Janeiro 1842, men 
växte upp i Campanhã i södra delen av Minas Gerais. Han utbildade sig till 
lärare i teckning och specialiserade sig på botanik under ledning av den bra-
silianska botanisten Francisco Freire Allemão e Cysnerio. Han hade 1871 
fått 50 contos eller 5 100 pund sterling av Brasiliens riksdag för att ge ut ett 
planschverk över orkidéer och löfte om mera om det inte skulle räcka. Han 
vistades därför 1872–1875 i Amazonas på en vetenskaplig expedition. Reg-
nell skrev att ”Barbosa skulle vara en god målare, men ej framstående bota-
niker och hur och var skulle han blivit det?”.396 Hjalmar Mosén (se nedan) 
hade mycket låga tankar om Barbosa. I ett brev till Isak Gustaf Clason skrev 
han: 

Den där brasilianska botanisten har varit i Caldas förr, på Henschens tid och 
heter Barbosa. Han har varit i Amazonasgebitet 3 år med 2 000 kronor i må-
naden i anslag från Brasil. Riksdagen, är egentligen en simpel ritare eller åt-
minstone ej botanist och anses av flera både inom och utom Brasilien för en 
humbug, bland annat påstår han sig ha upptäckt 100! nya palmarter, redan 10 
vore kopiöst efter vad Martius och ett tjog andra just där gjort före honom, ty 
man går ej så lätt förbi en palm utan att märka den, de skiljas lätt på habitat 
och infödingarna känna dem alla.397 

Regnell ändrade så småningom uppfattning om Barbosa. 1877 skrev han till 
Clason och talade om att Barbosa varit hos honom de senaste 5–6 månaderna 
och upptäckt oväntat mycket nytt.398 Han hjälpte Barbosa att samla in växter 
och vid ett tillfälle skrev han att han måste upp i ”Serran” (bergen) på grund 
av att många orkidéer växte på ett ytterst begränsat område och att det inte 
gick att hitta dem bara på en beskrivning av platsen.399 Ännu vid 70 års ålder 
gav sig Regnell sig ut på en krävande ridtur upp i bergen trots sina sjukdo-
mar. Han uppskattade Barbosas fackkunskaper och tyckte att hans teckning-
ar var vackra och välgjorda. 

 

                               
396 UUB x285m1, 17/12 1871. 
397 UUB x285m4, 17/7 1877. 
398 UUB x285m1, 5/5 1877. 
399 UUB x285m1, 23/7 1877. 



 149

 
Fig. 50. Barbosa Rodrigues. Bild från Museo do 
Meio Ambiente Instituto de Pesquisas Jardim Bota-
nico do Rio de Janerio. 

Regnell blev god vän med Barbosa och blev gudfar till ett av dennes barn. 
Barbosa hade sju barn, som enligt uppgift följde honom på alla hans resor: 

[…] han tågade in i Caldas med sina barn i kistor på åsneryggar. Denne man 
var också naturälskare och knöt snart starka band med doktor André; till-
sammans med honom gick de ut och plockade växter och med honom rådslog 
han och fick alla slags viktiga informationer.400 

Även Mosén omvärderade Barbosa Rodrigues, som fått i uppdrag av Martii 
efterträdare August Wilhelm Eichler att bearbeta Orchidacæ för Flora Brasi-
liensis. Barbosa hade då bett att få ett exemplar av alla Regnells orchideer 
som han inte fått förut. Mosén bad Thore Fries skicka dem han hade för vi-
dare befordran till Museo National i Rio. Han skrev: 

Om jag hade avgörandet skulle jag till och med sända unika exemplar till 
Rio, emedan B. Rodrigues är den ende, som nu, åtminstone på länge, kan 
reda ut Brasiliens orchideer, vad han redan givet ut är välgjort.401 

                               
400 Olivar, Júlio: Läkaren Regnell i Ministério do Cônsul, Vital Brazils anteckningar i kapitel 
12, Rondônia 2005. 
401 UUB G 70 ca 15, brev från Mosén till Fries 13/9 1881. 
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I samband med Barbosas vistelse i Caldas skrev Regnell också att han skick-
at levande orkidéer till direktör Axel Pihl på Rosendals trädgård.402 Som tack 
skrev sedan Pihl att han skickade Trädgårdsföreningens medalj i silver: 

[…] men trots att brevet inte visade några tecknen till att ha blivit öppnat 
fanns där ingen medalj, och den fanns inte heller bland de böcker Pihl skick-
ade.403 

Ett par år senare ville Regnell att Clason skulle skicka ett nytt exemplar av 
medaljen som kommit bort, men den här gången genom Utrikesdepartemen-
tet och generalkonsuln i Rio. Han berättade också att han fått besked från 
Pihl att orkidéerna trivdes och växte bra på Rosendal. Till och med ett ex-
emplar, som gjort resan över Atlanten i masttoppen upphängt på den gren 
som det vuxit på i Caldas, hade kommit fram i gott skick och fortsatt att växa 
i Sverige.404 

Förpackade i fuktig mossa klarade orkidéerna transporten väl och kunde 
fås att blomma i Sverige. Regnell skickade även levande orkidéer till Fries i 
Uppsala. Den bästa tiden att skicka dem var mars, men i juni 1879 skrev han 
att han just skickat en kista med orkidéer till Pihl och Fries. Han hade bemö-
dat sig om att skicka sådana som Fries inte fått tidigare och hade därför gett 
sig av på hästryggen i slutet av april ända upp på toppen av Pedro Branca, 
högsta toppen i Serra de Caldas – och en annan tur till Serran för att få Oxa-
lis Regnelli. På sin 72-årsdag hade han ridit iväg för att få ett särdeles prakt-
fullt exemplar av släktet Epidendrum odoratissimum, som han hade sett året 
innan men överraskades av ett skyfall, som slog sönder blommorna. Han var 
särskilt angelägen att man skulle ta väl hand om det han skickade, eftersom 
han inte trodde att han skulle kunna åstadkomma någon lika stor samling 
igen.405 

Barbosas stora verk Genera et species orchidearum novarum kom ut 
1877–1882 i två volymer. 1883 blev han chef för Amazonasmuseet i 
Manáos, som sponsrades av prinsessan Isabella. Från 1890 till sin död 1909 
var han chef för den botaniska trädgården i Rio de Janeiro. 

Hjalmar Mosén 
Hjalmar Mosén föddes 1841 och hade disputerat i Uppsala 1873 på en av-
handling om mossor.406 Professor Nils Johan Andersson, som var intendent 

                               
402 UUB x285m1, 23/7 1877. 
403 UUB x285m1, 2/12 1872 (brevet är feldaterat, det ska vara 2/12 1878, brev 167). 
404 UUB x285m2, 6/10 1879. 
405 UUB x285m1, 20/6 1879. 
406 UUB x240 [Regnell], 24/4 1873. Mosén disputerade på eftermiddagen 30 april men ”både 
dagen före och efter är det väl ingen reda med Upsaliensis” som Isak Gustaf skrev till Ed-
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på Naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning, skrev 1871 till Clason 
och rekommenderade Mosén som medhjälpare till Regnell: 

Mosén, som är en i alla avseenden förträfflig och allvarlig ung man, och som 
smakat tillräckligt av motgångar och umbäranden för att ej likna den högstående 
Henschen, skulle, jag är därom viss, nog veta förvärva sig Regnells tillgivenhet 
och, danad av honom till ekvatorialbotanist, hedrad av honom i denna egenskap, 
skulle det vara från Regnell omedelbart han hade att mottaga ej allenast sin första 
ansats härutinnan, utan ock medlen till sin första stora resa.407 

Regnell skulle få äran att själv utnämna den förste innehavaren av det bota-
niska resestipendium han instiftat och skrev till Andersson 1872 att han ac-
cepterade att det blev Mosén.408 Mosén skulle få 1 000 riksdaler till resan och 
75 riksdaler i månaden för att arbeta med Brasiliens flora på Riksmuseet, så 
att han var väl förberedd när han reste ut. Clason skrev följande till Regnell 
före Moséns avresa: 

Jag skulle önska jag kunde genom personlig kännedom komplettera vad An-
dersson sagt om honom; han var dock här förliden vår i mitt hus ett par dagar, 
nämligen som marskalk på min andra dotters bröllop – vald härtill av min 
måg, med vilken han var bekant, dels från Uppsalatiden, senast dock från 
hans hemvist vid Åtvid. Måtte nu blott den åtskilliga oreda som medföljde 
Henschens vistande i Ditt hus, ej hava helt och hållet avskräckt från dylika 
visiter – kan Du då ej snarare få tillställt att Mosén ej bor eller äter hos Dig – 
så att Du icke blir narrad att begå dietfel.409 

I sitt svar skrev Regnell om förslaget att Mosén skulle bo och äta i hans hus 
att det skulle 

orsaka stora svårigheter för Mosén och mig om vi skulle göra något gemen-
samt arbete. Kommer Mosén ut endast för att studera vegetationen och vill 
ägna sin all tid däråt, skola vi nog komma överens; men ligger han likt H-n 
raklång på sängen en stor del av dagen för att läsa skrifter, som ej hör hit – 
och det långt in på nätterna och om morgonen ligger i djup sömn till ½ 8 eller 
ännu längre […]. Mosén skulle göra resor till platser inåt landet – alla av bo-
tanici hittills mindre besökta, vartill H-n aldrig skulle komma att passa för, 
vadan huvudorsaken till min missbelåtenhet med honom och alls icke som 
Du tycks tro att därföre att han befattade sig med andra studier (eller bestyr?) 
än botaniken, men att idka här dessa på bekostnad av Botaniken kanske ändå 
ej var just i sin ordning, och att jag kanske haft skäl i att vid hans avresa ej 
erbjuda honom någon dusör. Jag skickade aldrig efter H-n, utan tillkännagav 

                                                                                                                             
ward. Mosén skulle ha träffat Salomon Henschen för att få med sig saker som skulle tas med 
till Caldas. 
407 UUB x285m3, P. M. från Nils Johan Andersson till Isak Gustaf Clason samt x285m2, 7/11 
1871, brev nr 36. 
408 UUB x285m1, 17/4 1872. 
409 UUB x285m2, 4/11 1871. 
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han sin önskan genom Teodor [Thore] Fries och Huss att komma hit med 
förhoppningen att jag ville giva honom någon hjälp för utresan.410 

Clason varnade Regnell för att ha för stränga krav: 

Det är väl mycket begärt om Mosén (en ung man) skall så uteslutande slå sig på 
sitt studium att han icke kan eller bör kunna hava intresse för något annat; ursäkta 
att jag säger – då blir han en sådan där enstöring som Du – och det är visst myck-
et bra. Ett av Dina klagomål mot Henschen vill jag därför något opponera mig 
emot, eller att han reste tvärt hem för att taga med. graden. Du själv är ett levande 
exempel på att en läkare bäst av alla kan taga sig fram, och få tillfälle till natur-
studium i trakter, som det skulle bliva mycket dyrbart för en annan att komma till 
– och om jag ej bedrager mig allt för mycket – så dröjer icke Henschen länge 
hemma i Sverige sedan han här får examen, utan vänder nog åter till Tropikerna 
för att återtaga Botaniken i förening med Doktorn.411  

Där bedrog sig emellertid Clason, Henschen återvände aldrig till Brasilien. 
Efter att ha vistats några veckor i Rio kom Mosén till Caldas 15 augusti 

1873. Han började då genast samla växter. Från Caldas gjorde han också 
kortare och längre resor för att samla växter sedan den pågående smittkopps-
epidemin upphört. Clason hade skrivit att han hoppades att Regnell redan 
skickat ut Mosén på resor och 

icke som med Henschen behållit honom hemma hos Dig, för grävning i och 
utläggning av Ditt eget herbarium. Kom ihåg att tid är pengar och Moséns tid 
bör vara för dyrbar till detta arbete. 

Detta retade tydligen upp Regnell som svarade med ett långt brev 1874: 

[…] med avseende på vad Du skriver om Mosén må det tillåtas mig anföra 
vad skrivits om honom till mig d. 4/11 71 på prof. Anderssons begäran att 
fråga om jag ville tillåta att M. nästa år överreste till Brasilien för att vara hos 
mig i Caldas, dels vara mig behjälplig vid mina insamlingar, dels själv initie-
ras i den tropiska naturens studium, dels så småningom acklimatiseras till 
fortsatta krafttag i den södra världen. 

Regnell påpekade att Clason skrivit: 

”Jag behöver ej vidare utlägga vad gagn Regnell, Mosén och Botaniken skul-
le ha av ett sådant arrangemang.” När jag gav mitt samtycke till Ms utresa var 
det naturligtvis med hänvisning till detta program att få någon nytta av Mo-
sén för mitt herbarium och att jag således emellanåt givit en hint om att till en 
början få det genomögnat […]. På de 3 à 4 månader han redan vistats hos mig 
har jag dock intet kunna erhålla, dock har han flitigt rådfrågat mitt herbarium 
för att få reda på de växter han här insamlat ävensom jag mycket ofta blivit 
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rådfrågad om till vilken familj d. eller d. växt han fått tag i. Jag vågar därför 
påstå att han haft mycken nytta för egen del av gästningen i herbariet och 
förmodligen ej varit så långt kommen i Caldas Flora som Du tycks tro. Nu 
skriver Du ”att Ms tid bör vara [för] dyrbar för grävning och utläggning av 
herbariet”. Kan möjligen vara så, skada blott att Du ej sade det till mig d. 
4/11 71. Ej börandes jag således räkna på M. för de utläggningar jag hade att 
göra, går jag att påskynda hans resa till Amazonas.412 

Clason svarade att han var osäker på om han skulle ta vännen på orden eller 
läsa det allmänna missnöjet mellan raderna. Han frågade ändå: 

[…] finnes det icke i Caldas någon så pålitlig fattig pojke eller flicka – eller 
äldre fruntimmer som du kunnat invänja till denna rensning [från mal och andra 
insekter]? Du har ju ett par gamla trotjänare, gubbar! Kunna de hava att för öv-
rigt göra, att icke rensning av några blombuketter om dagen kunde stå på dag-
ordern? Bliv ej ledsen, utan skratta åt mig om jag som förut dömer orätt, men 
när man nu i flera år dagligen sett ett och samma fruntimmer oupphörligt sys-
selsatt med växters uppklistring för det stora herbariet så kan man icke tänka 
sig en alldeles dylik total brist på dylika maskiner [?] nere hos Eder.413 

Som vanligt avvärjde han Regnells missnöje med smidighet.  
 

Fig. 51. Hjalmar Mosén. Kart- 
och bildenheten, UUB. 

Under tiden en smittkoppsepidemi rasade vistades Mosén tre månader hos 
Westin på dennes lantställe São João da Boa Vista. När han kom tillbaka till 
Caldas började han och Regnell att lägga ut dennes samlingar, men Mosén 
visade ingen större entusiasm för detta utan arbetade bara 2 à 3 timmar per 
dag. Regnell ansåg då att det bäst att han fortsatte med det ensam och lät 
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Mosén, som var otålig att resa till Santos, göra detta. Därifrån skrev Mosén 
och frågade till Regnells stora överraskning om han inte kunde få dennes 
porträtt: 

Det skulle glädja mig rätt mycket att hava ett så åskådligt minne från Caldas-
tiden, som nära nog den fridfullaste i mitt liv, ehuru jag som vanligt till följe 
av mitt oroliga lynne ej förstår att rätt uppskatta den förr än den är förbi.414 

Mosén gjorde av med mycket mera pengar än Regnell räknat med och ansåg 
vara rimligt, men trots det förklarade han sig villig att understödja honom så 
långt rimligen kunde fordras av honom, om vetenskapen genom det fick 
motsvarande utbyte. 

När Regnell förslog Mosén att de skulle försöka åstadkomma en Caldas-
flora tillsammans svarade denne undvikande och andra gånger på ett sådant 
sätt att Regnell inte ville fråga igen: ”någon entente cordial torde svårligen 
åstadkommas, och ett samarbete utan en sådan måste slå fel”.415 Regnell 
uppskattade i alla fall Mosén för hans duglighet och hoppades att den skulle 
komma vetenskapen till nytta. Det hade kostat Regnell stora uppoffringar i 
pengar, tid och eget lugn men som han skrev, ”Tantus amor florum”.416 Reg-
nell kunde sin Linné; det står som valspråk till Hortus Uplandicus. Regnell 
och Clason hade ju fått Linnés egna anteckningar om sig själv i premium vid 
studentexamen 1824. 

Vad åter M. själv beträffar så, ehuru det ej lyckats mig att vinna hans sympa-
tier, vill jag icke vara honom avog, tvärt om vill jag söka hjälpa honom efter 
förmåga i hans vetenskapliga strävanden. 

I ett följande brev skrev Regnell att en ny sändning var klar. Utläggningen 
av växterna hade gjorts av Mosén som nu återkommit från Santos. Dennes 
omkostnader hade under ett år uppgått till 

fullt 9 tusen kronor, vari ingått 300 mil reis mig oåtspord för inköp av växter. 
Huru så mycket penningar kunnat gå åt är lika oförklarligt för mig som för 
KB [käre bror] enär Mosén ej gittat däröver giva mig de minsta upplysning-
ar.417 

Det hade förekommit åtskilliga diskussioner om slöseri och bristande redo-
visning och Regnell skrev: 

Jag har ej kunnat annat än låta förmärka min missbelåtenhet med denna 
misshushållning och låta honom förstå vad han gjort ända på kommer att av-

                               
414 UUB x285m1, 23/10 1873. 
415 UUB x285m1, 29/4 1875. 
416 Uttrycket betyder ’så stor är kärleken till blommorna’. 
417 UUB x285m1, 5/10 1875. 
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räknas på framtida ränteavkastningar av de 66 000 jag givit Vet. Akad. Det 
behövs således 3 år för att gottgöra vad M. gjort ända med på 12 månader och 
han således ej har något att räkna på efter återkomsten till Sverige för resor 
till utrikes museer som så väl skulle behövas. 

1876 återkom Regnell till hur mycket Mosén kostat: 5 Contos plus 687 840 
reis i kontanter.418 Även om Regnell klagade betalade han förvånansvärt nog. 
Han skrev också att nu när Mosén rest hem har han själv kunnat använda sitt 
största och bästa sovrum, som han tidigare upplåtit åt Mosén, en förvånande 
vänlighet mot en 34 år yngre man. Han kunde också hålla en bättre diet så att 
hans hälsotillstånd betydligt förbättrats, även om han var andfådd och inte 
orkade gå så långt. Han avslutade med: 

Det är således klent ännu med Din gamle And. och att livets stunder bli 
långa, när jag så litet kan komma ut inser Du väl och kommer säkerligen 
snart ihåg med några rader Din gamle vän Rn.419 

Clason svarade snart: 

Harmligt dock att se, att Du nästan alltid tyckes lida av att hava någon främ-
mande i huset och bliver friskare, under Ditt vanliga, som Du kallar det Ere-
mitliv – det kan väl gå an att föra ett eremitliv så länge man som Du så livligt 
intresserar Dig för en så vacker tös som Flora – men om man på gamla dagar 
börjar bliva likgiltig även för henne, blir det visst bäst att söka sig även något 
ut i det mänskliga sällskapslivet – jag gissar nästan att de där ordnarna kom-
ma lika fullt att ligga i bordslådan.420 

Efter återkomsten till Stockholm var Mosén 1876–1883 som Regnellamanu-
ens sysselsatt med att ordna de brasilianska samlingarna. Han skulle lägga 
ihop sina egna med Regnells, Widgrens och Lindbergs växter till ett enda 
herbarium. Även Andersson hade samlat en del i Riotrakten som skulle ingå 
i samlingen. Speciellt Widgrens växter beredde Mosén stora bekymmer, 
eftersom de var felsorterade och felbestämda. Regnell tvekade om att betala 
mera och hade bett om ett utlåtande av Clason om det blivit ”något” resultat 
av Moséns arbete. Clason svarade: 

[…] hur skall jag bedöma ”resultatet av hans arbete” i relation till detta ”nå-
got”. Ska allt detta vackra arbete avstanna i brist på medel!? Akademin har 
inte betett sig så att Du blivit uppmuntrad att giva henne mera men oberoende 
av både Akademin och Mosén etc. etc. Vår gamla väninna Flora, skall hon 
icke ändå få sina lockar ordnade, även om Du skulle tycka tösen, jag vill inte 
säga fröken – blivit någon depensiv [kostsam] på senare år! 

                               
418 Det motsvarar nästan 600 000 kronor i dagens penningvärde. 
419 UUB x285m1, 29/3 1876. brev 147; det finns två brev från Regnell till Isak Gustaf Clason 
den dagen. 
420 UUB x285m2, 4/10 1876. Regnell hade fått Nordstjärneorden, Sankt Olafsorden och Wa-
saorden. 
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Clason försvarade Mosén och skrev att enligt Andersson var Mosén den 
ende som var kompetent nog att utföra arbetet.421 Det var visserligen bra att 
Huss satt om vinterkvällarna och klistrade upp växter, men Andersson var 
tveksam till att lämna ut dem från museet. Clason tyckte det vore bättre att 
ge Vetenskapsakademien medel att betala Mosén, som kunde sammanställa 
en Flora Caldensis som Andersson ville ha till ett Monumentum Regnellia-
num.422 Det skulle också bli dyrt att lära upp någon annan och Clason påmin-
de Regnell om att han klagat över att Mosén hade så mycket att lära om Cal-
das växtvärld, när han först kom dit. Clason avslutade diskussionen för den 
gången med ”Sed satis prata biberunt”.423 

Regnell var emellertid missnöjd med Mosén eftersom han inte fick några 
rapporter om hur arbetet gick eller svar på de frågor han ställt.424 På somma-
ren 1877 tyckte han att hopslagningen av de fyra brasilianska samlingarna 
borde vara klar men hade fortfarande inte fått något brev från Mosén.425 Han 
bad därför Clason stöta på honom. Clason skrev: 

Då Mosén kom tillbaka från Brasilien såg det ut som en svår sorg drabbat 
honom, och vi misstänkte till en början att det var gammal sviken kärlek, som 
nedtyngde hans lynne – vi hade nämligen anledning tro att han varit kär i en 
flicka vid Åtvidaberg (en syster till min måg), vilken under hans frånvaro 
blivit både förlovad och gift, utan att han därom fått något det minsta medde-
lande. Genom hans kamrater kom jag så småningom underfund med, att om-
sättningar och vigilance i och för gamla skulder troligen var den rättaste or-
saken till hans nedslagenhet.426 

Mosén själv skrev också till Isak Gustaf Clason 1878 att han hade gamla lån, 
som han måste omsätta och bad att få 4 000 kronor av Regnell.427 Han skrev 
också till denne att han inte kunde arbeta i ro för att hans skulder hela tiden 
störde hans koncentration.428 Regnell beviljade honom först 3 000 kronor och 
sedan ytterligare 2 000 när flera skulder dök upp, men Clason gav honom 
inte något hopp att han skulle få tillbaka sina pengar. 

Regnell skrev också flera gånger att Mosén borde skriva några vetenskap-
liga verk om de växter han samlat för att meritera sig för att efterträda An-
dersson som chef för Riksmuseets botaniska avdelning. Detta tyder på att 
han inte var fullt medveten om Moséns problem. 

Det gick inte så bra för Mosén efter hemkomsten från Brasilien. Det oro-
liga lynne han själv talat om gjorde att han allt mera började försumma sitt 
                               
421 UUB x285m2, 4/10 1876. 
422 UUB x285m2, 26/11 1876. 
423 Efter Virgilius’ Georgica III: Men fälten har druckit nog, det vill säga men nu får det vara 
nog. 
424 UUB x285m1, 5/5 1877. 
425 UUB x285m1, 23/7 1877. 
426 UUB x285m2, 29/1 1878. 
427 UUB x285m4, 9/1 1878. 
428 UUB x285m1, 15–17/7 1876. 
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arbete. Regnell ville att han skulle resa till Uppsala och hjälpa till vid upp-
läggningen av de växter som skickats till Thore Fries på Botaniska institu-
tionen. Regnell var nämligen mycket missnöjd med det sätt som växterna där 
tagits om hand av en museikonservator Ahlberg. Det stämde inte alls med de 
instruktioner han gett. För att det skulle bli korrekt fordrades det lokalkänne-
dom, som Mosén hade. Prepositionen para ’för’ hade till exempel tagits för 
provinsen Para vid etiketteringen. Fries skrev att Mosén skulle behövas för 
att katalogisera växterna, men då borde han arbeta under uppsikt och endast 
med mekaniska göromål, så man kunde kontrollera att han gjorde ”något”.429 
Arten av Moséns problem skymtar i en bisats när Regnell ville att han skulle 
resa till Uppsala och skrev: ”vinerna i Uppsala är väl inte dyrare än i Stock-
holm, där de under tiden besparas”.430 Fries var mycket bekymrad över Reg-
nells missnöje och bad Isak Gustaf på allt sätt blidka honom och lovade att 
han inte skulle tillåta några avvikelser från Regnells önskningar, även om 
Fries tyckte att det skulle ha kunnat göras bättre på annat sätt.431 

Regnells generositet mot Mosén är mot bakgrunden av hans missnöje 
med dennes slöseri i Caldas förvånande, men uppenbarligen var han så ange-
lägen om att det brasilianska herbariet skulle ordnas att han var villigt att 
överse med Moséns brister i övrigt. Tredjedag jul 1879 skrev Regnell till 
Isak Gustaf att Mosén fått 12 000–15 000 kronor sedan sin återkomst från 
Brasilien, det motsvarar 675 000–840 000 kronor i nutida penningvärde. Han 
ansåg det ändå vara väl använda pengar om Sverige fick en förstklassig bo-
tanist i honom. Regnell hade emellertid hört att Mosén var mycket melanko-
lisk ibland och frågade hur han verkligen var i avseende på sinnesstämning-
en.432 

Moséns nye chef, intendent Veit Brecher Wittrock, som efterträtt Anders-
son, skrev till Edward Clason om honom 1881: 

[…] skall denne kunna räddas torde det vara alldeles nödvändigt att han av-
lägsnas från Stockholm, vadan jag tror att nämnda beslut skall lända honom 
till hans sanna fromma. Jag har ansett mig böra lämna Mosén kännedom om 
ifrågavarande sak, och har detta måst ske skriftligen, emedan M. ej visat sig 
på museet på mer en fem veckor.433 

Han hade dock setts ute på stan vid de mest olika tider på dygnet. Han tving-
ades att lämna sin anställning vid Riksmuseet 1883. I ett brev från Sabbats-
bergs sjukhus till Thore Fries beskrev han sin situation: 

                               
429 UUB x285m3, 1/1 1880. 
429 UUB x285m3, 1/1 1880. 
430 UUB x285m1, tredjedag jul 1879. 
431 UUB x285m3, 31/1 1880. 
432 UUB x285m1, 27/12 1878. 
433 UUB x285m4, 3/3 1881. 
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Broder Fries, Emedan Regnells anslag för mig personligen (omkring 2 000 
kr. per år) upphörde den 1 juli förra året, då Vet. Akad. fick full dispositions-
rätt över hela hans donation till Herb. Bras. och emedan jag avböjde hans för-
slag att jag skulle övertaga den nya amanuensbefattningen vid nämnda herb. 
med 750 kr. i lön varpå jag ej kan leva här, är jag nu utan plats.434  

Han sökte då anställning, men låg på sjukhuset för sin reumatism. Han hade 
tänkt flytta hem till föräldrarna men fadern hade dött. Modern hade flyttat till 
Uppsala och Mosén hoppades att få bo hos henne. Han hade skrivit en rese-
berättelse som han trodde sig kunna få lite pengar för, men ingen förläggare 
ville ge ut den. 1886 berättade han för Fries att han sökt 22 platser på 2½ år 
men alltid blivit förbigången; fick han inte arbete skulle han snart gå un-
der.435 En bokförläggare hade rått honom att själv skaffa prenumeranter på 
reseberättelsen och Mosén skickade ut förslag till upprop till presumtiva 
subskribenter. Han bad Fries granska och godkänna förslaget, men Fries 
svarade inte på brevet, och inte heller på det sista brevet, där Mosén skriver 
att han fruktar att Fries blivit trött på honom. De sista breven är skrivna i 
Alsike, Knivsta.436 Mosén dog strax därefter på ett sjukhus i Stockholm. Han 
var en skicklig botanist och hans brasilianska samlingar är mycket stora och 
väl preparerade. Växtsläktet Moseniella är uppkallat efter honom. 

Albert Löfgren 
Albert Löfgren följde på Regnells bekostnad med Mosén som hantlangare, 
växtpressare och tecknare. Han var född 1854 och hade 1873–1874 genom-
gått trädgårdsmästarskolan i Karlstad.437 Regnell tycktes i början ha åtskillig 
hjälp av Löfgren med att skriva etiketter, men mellan Löfgren och Mosén 
gick samarbetet dåligt. Med anledning av vad vi nu vet om Mosén var kan-
ske inte skulden enbart Löfgrens. Mosén skrev till Regnell: 

L. har småningom visat några sidor som göra att man inte vill ha särdeles 
med honom att beställa. Hittills har jag haft mera besvär än nytta av honom. 
Han är i korthet föga att lita på och får jag allvarsamt avråda att han medtages 
till Caldas.438 

Löfgren fick då 200 milreis eller 400 kronor för hemresan ”och därmed blev 
jag av med honom”, som Regnell skrev.439 Men Löfgren blev kvar i Brasilien 
                               
434 UUB G 70 ca 15, brev från Mosén till Thore Fries 20/9 1883. Ett annat av breven inleds 
med B. B., dvs. Bäste Broder. 
435 UUB G 70 ca 15, 18/2 1886. 
436 UUB G 70 ca 15, brev från Mosén till Fries 18/2 och 5/3 1887. 
437 Blomqvist, Anders: Den Wermländska trädgårdsmästarskolan. Tidskrift för Carlstads-
Gillet, årg. 13, Karlstad 2004, s. 16–18. Skolan öppnades 1854 och lades ner redan 1876. 
438 UUB x285m1, 29/4 1875. 
439 UUB x285m1, 5/10 1875. 
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medan Mosén reste hem.440 Han gifte sig 1878 med Emma Bremer som var 
tyska. De fick sju barn tillsammans och bodde mesta tiden i São Paulo. 

Regnell skrev 1879 att Löfgren trots sitt dåvarande arbete vid järnvägen 
hade tid och lust för sitt arbete med vattenalger och lämnade honom sitt mik-
roskop till låns i 3–5 månader och stödde honom även på annat sätt; ”en 
sådan arbetslust bör ej lämnas oavsedd”.441 Löfgren hade ingen skolning, 
men var ivrig att lära sig. Han hade redan skaffat sig ett latinskt lexikon och 
en grammatik på portugisiska, men ville också ha en bok som behandlade 
terminologi, varför Regnell bad Clason skicka en sådan. Ett stort antal av de 
sötvattenalger Löfgren sände hem togs med i det stora verket Algæ aquæ 
dulcis av Veit Brecher Wittrock och Otto Nordstedt 1877–1903. Han har fått 
ge namn åt släktet Loefgrenia. 

 
Fig. 52. Albert Löfgren. Kart- och 
bildenheten, UUB. 

Efter att en tid ha försörjt sig som språklärare och lantmätare blev han så 
småningom chef för den botaniska och meteorologiska avdelningen på staten 
São Paulos undersökningsbyrå. Han blev senare föreståndare för dess bota-
niska trädgård, som kom till på hans initiativ och 1914 chef för den botanis-
ka trädgården i Rio de Janeiro, där en gångväg uppkallats efter honom. Han 
översatte också många botaniska verk till portugisiska och skänkte sitt stora 
herbarium till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Som en erkänsla för 

                               
440 Lindman, Carl Axel Magnus: In memoriam: Alberto Löfgren, Svensk botanisk tidskrift, 
band 13, 1919, s. 112–125. 
441 UUB x285m1, 20/6 1879. 
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hans insatser belönade Svenska Vetenskapsakademien honom 1895 med sin 
Linnémedalj. Åren 1891–1914 var han svensk vicekonsul i São Paulo och 
blev som sådan riddare av Vasaorden. 
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Det Regnellska herbariet 

På Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm finns nu det stora Regnellska 
herbariet som innehåller material från Syd- och Mellanamerika och de kari-
biska öarna. Det omfattar omkring 400 000 ark totalt och är enligt botanister 
en av världens mest betydelsefulla samlingar av sydamerikanska växter.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Tibouchina regnelli 
Cogn., som tillhör familjen 
Melastomataceæ. Regnell 
samlade den själv den 16 
april 1870 i Serra de Caldas. 
Inskanning Mia Ehn, Natur-
historiska riksmuseet. Färg-
skalan och mätstickan visas 
enligt en standard som följs 
av 150 andra herbarier värl-
den över. 

En del av materialet är bearbetat och finns i en sökbar databas. I samlingen 
ingår inte bara herbarier från Regnell och de svenskar som gästade Caldas 
under hans tid, utan också material som samlats in av botanister med stöd av 
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Regnells botaniska gåvomedel för resor eller bearbetning av insamlade väx-
ter. En redogörelse för herbariet och de botanister som samlat och bearbetat 
växter efter Regnells tid finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida 
(www.nrm.se). 

Bland dem som tjänstgjort som Regnellamanuens vid Naturhistoriska 
riksmuseet kan nämnas Carl Lindman, som anställdes 1887 och som till-
sammans med Gustaf Malme fick det första Regnellska resestipendiet av 
Vetenskapsakademien. Resan gick då till Brasilien och Paraguay och där-
ifrån tog han hem rika samlingar. Han upptäckte många växter som tidigare 
inte beskrivits, bland annat Regnellidium i familjen Marsiliaceæ. Han blev 
1905 professor och intendent vid Naturhistoriska riksmuseets botaniska av-
delning. 

Gustaf Malme fick tillsammans med Lindman det första Regnellska rese-
stipendiet. De två botanisterna hade enligt vad som sägs svårt hålla sams, 
men resultatet av resan var lyckat. De tog hem drygt 5 000 exemplar. Malme 
tjänstgjorde sedan som Regnellsk amanuens 1895–1901, innan han på nytt 
fick Regnells resestipendium 1901–1903. Från 1911 till pensioneringen 1930 
var han lektor i zoologi och biologi, men fortsatte efter pensioneringen fram 
till sin död 1937 som Regnellsk amanuens. 

Erik Leonard Ekman blev Regnellsk amanuens 1908 och reste med den 
tredje Regnellska expeditionen till Sydamerika 1914. Målet för resan var 
egentligen Brasilien men han gjorde ett uppehåll på Cuba och dåvarande 
Hispaniola (nuvarande Haiti och Dominikanska republiken). Av olika om-
ständigheter blev han kvar i 17 år och dog där 1931. Han sägs ha bidragit 
mer till kännedomen om den karibiska floran än någon annan har gjort. 
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Regnells förmögenhet 

I de tal som hölls när stoden över Regnell restes på kyrkogården i Caldas 
1903 uppgavs att han alltid tog mycket blygsamma arvoden. Det stämde 
emellertid inte alltid. I ett brev till studiekamraten Hyckenström, som var 
läkare i Uppsala, skrev han att läkarna i Caldas betalades per besök och det 
vanliga arvodet var en riksdaler och 24 skillingbanco.442 Att han kunde få 
betydligt högre ersättning senare visas av det tidigare beskrivna erbjudandet 
om en ersättning motsvarande 2 000 riksdaler plus betalt för alla konsulta-
tioner och recept.443 En gång hade han skött om en persons slav och i stället 
för att begära sitt vanliga arvode 30 riksdaler hade han begärt att få ett indi-
ankranium (se avsnittet om Retzius). 

Regnell lånade ut pengar mot en ränta på 1–1½ % per månad, eller om-
kring 20 % per år. Han blev snart känd som traktens långivare och var alltid 
noga med att begära säkerhet för lånen och kräva kontant återbetalning eller 
att ta över panten. Hans mångordighet när Widgren tvingades lämna sitt 
herbarium i pant för ett lån till hemresan på 35 pund vittnar om hur noggrann 
han var även med mindre summor. Flera av sina egendomar och slavar blev 
han ägare till genom att ta över panter för lån. När Regnell 1864 talade om 
att åka hem, skrev han att han nödgats ta emot jordegendomar av några som 
varit skyldig honom pengar men inte kunnat betala. Han kunde därför inte 
resa hem.444 I juli 1865, när han ville hjälpa Clason i samband med krisen för 
Furudals bruk, skrev han: 

[…] hela min förmögenhet ligger i händerna på landbrukarna som fått för-
skott av mig för att köpa boskap från de längre in i landet liggande egendo-
marna, som har bättre klimat. Djuren drivs sedan till Rio, där slaktarna pres-
sar priserna om det kommer många djur på en gång, särskilt som de vet att 
landbrukarna inte kan driva djuren tillbaka uppför 2–3 bergskedjor. Ibland är 
landbrukarna ur stånd att betala lånet och måste då betala med jordegendom 
eller slavar, tvenne jordbrukare har nu erbjudit mig jord till ett värde av 25 
000 riksdaler – och ingen vill köpa jorden för dess avkastning är dålig.445 

Regnell tjänade mycket pengar. Han bad 1852 Clason om råd hur han skulle 
kunna föra över 10 000–12 000 kronor till Sverige: 
                               
442 UUB x285m1, 7/6 1842. Beloppet motsvarar 175 kronor i dagens penningvärde. 
443 UUB x285m1, 4/8 1848. 
444 UUB x285m1, 27/7 1864. 
445 UUB x285m1, 17/7 1865. 
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Uppge något säkert handelshus i Stockholm, så kan jag vid den tiden köpa 
hos kaffehandlare i Rio en växel på något av dem.446 

Betalningen skedde, som Regnell antydde, genom att kaffehandlaren i hans 
fall tog emot pengar och att banken i Stockholm fick ut motsvarande summa 
vid kaffets försäljning i Stockholm. Generalkonsul Åkerblom hjälpte under 
hela sin tid i Rio Regnell med dessa affärer. När Regnell skulle hjälpa Cla-
son, som råkat i ekonomiska svårigheter i samband med de stora förlusterna 
på Furudals bruk, skrev han att han i januari fått in 5 000–7 000 riksdaler, 
som han erbjöd sig att sända till Clason.447 Växelkursen var emellertid så 
dålig då att han funderade på att köpa kaffe i Rio i stället för att sedan sälja 
det i Stockholm. Clason avrådde emellertid.448 Det kunde bara vara lönande 
om det gällde att skaffa frakt till ett fartyg som annars riskerade att behöva 
segla utan last. 

Lourenço Westin, vilken som nämnts i avsnittet om familjen Westin var 
son till den framlidne svensk-norske generalkonsuln med samma namn, var 
skyldig Regnell inte mindre än 20 contos.449 Lourenço besökte honom 1871 
för att diskutera skulden, men kunde inte betala, utan Regnell måste vänta 
ytterligare två år på sina pengar mot säkerhet i en kaffeplantage, som enligt 
vad Regnell skrev lär ha varit rätt god.450 Det fattades dock arbetare för att 
han skulle få vinst av den: 

Om jag vore säker på att få några arbetsvilliga och arbetsföra familjer från 
Dalarna, skulle jag vara hågad ingå i underhandling om deras hitforsling, 
men det måste vara gott och känt folk, arbetet i kaffeplantagerna är favorabelt 
[…] Vad säger du? 

Redan 1868 skrev Salomon Eberhard Henschen till sin bror Josef och berät-
tade att Regnell hade erbjudit några familjer att på gynnsamma villkor överta 
en egendom han då ägde, men ingen ville komma.451 Senare på året fick Jo-
sef, som tvekade om vad han skulle göra, fortsätta att studera till läkare eller 
resa utomlands, ett erbjudande om att komma till Caldas. Salomon skrev: 

Om Du vill slå Dig på jordbruk sådant det bedrives här, olikt hemma, så tror 
jag Du borde begagna Dig av det anbud Dr. Regnell kan göra Dig och lands-
män i detta avseende och varom han bett mig skriva, då jag nämligen för ho-
nom berättat att Du haft stor håg att komma ut. Han blir troligen nödsakad att 
med snaraste övertaga en den kapitänens fazendor, som jag hade till sällskap 
från Campinas, för att ej nödgas sälja den till underpris, ehuru ej Regnell 
själv utan kapitänen (Regnells gäldenär) förlorar (efter vad jag förstår). För 
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övrigt har han, både på kapitänen och till en annan ifrågasatt köpare av fa-
zendan, som bägge krånglat och sökt klå R. på pengar m.m., blivit förargad, 
varför R. vill till sin förlust upplåta fazendan åt emigrerande landsmän att här 
försöka bilda en svensk koloni, som efter all utsikt med säkerhet bör lyckas 
bra. Det anbud han gör Dig personligen, därest han nödgas övertaga fazen-
dan, som i dessa dar avgöres, är därför att med kolonister utan avgift åt ho-
nom (R) övertaga och sköta fazendan under 7 år efter bästa förmåga och på 
eget ansvar samt därav dela hela inkomsten med kolonisterna, på sätt ni sins-
emellan komma överens. Regnell vill med hela affären ha intet annat att göra 
än att han kostnadsfritt i alla avseenden (utan ränta på sina pengar) upplåter 
nämnda egendom såsom den befinner sig med hus och jord till Er disposition. 
Regnell har alltså dessa 7 år (från nästa vår), då kolonisterna borde komma 
hit, ingen avkastning på sina pengar och vill han nu till underpris sälja egen-
domen och sedan sätta in pengarna på ränta under nämnda år torde han (efter 
10 % till 12 % som här ges) bortåt dubbla säljesumman, varför det anbud han 
nu gör, även för att befordra landsmäns utflyttning tillfölje av nöden i Sveri-
ge.452 

Salomon gav sedan en noggrann beskrivning av egendomen. Redan i sitt 
nästa brev var han dock mycket mera negativ till att locka ut den studietrötte 
Josef till Caldas med hänvisning till de svårigheter han själv hade med Reg-
nell. I ett brev 1 april 1869 skrev han: 

Om kolonister kan ej nu bli tanke, i synnerhet då R. haft så många slagattack-
er, två gånger för flera år sedan har han haft dylika, fast svagare, kommer en 
ny stryker han med.453 

Den 7 maj talade han åter om att Josef och han själv ska slå sig på jordbruk 
och få ut svenska kolonister på sin egendom. Med i det näst sista brevet från 
Caldas 4 juni skriver han om att han längtar att läsa anatomi i Uppsala till-
sammans med Josef. I juli är den vankelmodige Salomon på väg hem enligt 
ett brev från Danska hotellet i Rio de Janeiro. 

Regnell kan möjligen ha fått idén om arbetskraftsinvandring från fotogra-
fen Henrik Rosén i Campinas, inte så långt från Caldas. Brasilien utsattes för 
starka internationella påtryckningar för att upphäva slaveriet. För att motver-
ka det befarade bortfallet av arbetskraft förekom från 1850-talet och framåt 
en organiserad propaganda för att få skandinaviska emigranter att slå sig ner 
i Brasilien. Bland de första var en grupp på 75 unga norrmän, som kom till 
den kejserliga kolonin Doña Francisca, uppkallad efter en dotter till kejsar 
Pedro I. Samtidigt med dem kom också en grupp tyskar. För de flesta blev 
emellertid det nya landet en stor besvikelse och de få som överlevde sökte 
sig tillbaka till hemlandet. 1868 kom ett sjuttiotal svenskar, som låtit sig 
övertalas av emigrationsagenter, till provinsen S:ta Catharina, tillhörig en 
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svärson till kejsaren. Den gruppen, liksom en ny 1871, gick svåra tider till 
mötes. De fagra löften de fått före utresan motsvarades inte alls av verklighe-
ten. Senare organiserades emigrationen av ett brasilianskt värvningskontor i 
Malmö. Huvudmannen bakom detta anges ha varit fotografen Henrik Rosén, 
en av Regnells bekanta, som för tillfället var svensk-norsk generalkonsul i 
Rio. Den svenska emigrationen till Brasilien har skildrats av Axel Paulin.454 

Regnell ägde senare kaffeplantager. En av dem hade han säkerligen fått 
som ersättning för lånet till Westin, för 1880 skrev han att han skulle bli 
tvungen att efterskänka omkring 36 000 kronor av vad Westin var skyldig 
honom.455 I det sista brevet till Edward, ett halvår före sin död, skrev han att 
han på grund av att han fått göra mycket större uppoffringar för Westin än 
han hade räknat med hade svårt att uppfylla löftet om ett bidrag till Veten-
skapsakademien – ett löfte som han gett när han var som klenast i maj året 
innan.456 

I samband med att han skulle donera pengar för byggandet av en marin-
zoologisk station i Kristineberg skrev han att 

det kapital jag har i Caldas ligger begravt i två egendomar, varav den ena 
(min egen) är värd 30 à 40 000 kronor, som jag arbetar med händer och fötter 
för att sälja, lyckas jag skall Zool. Inst. få, annars får de  vänta till våren 1877 
på 10 à 12 000 kr.457 

Vid nästan alla sina donationer förbehöll sig Regnell rätten att själv få räntan 
på pengarna så länge han levde och han gav Clason fullmakt att kvittera ut 
dem. Clason kunde sedan av ränteinkomsterna betala de varor Regnell ville 
att han skulle köpa för att skicka till Caldas eller göra utbetalningar till alla 
som fick understöd. Det var ett enkelt sätt för honom att alltid ha medel till-
gängliga i Sverige. Regnell var emellertid mycket noga med att få ekono-
misk redovisning för de pengar han skickade till hemlandet. 1864 skrev han: 

[…] i avseende på min donation till Uppsala Akademi är det inte något tack 
för mitt gåvobrev jag önskar, utan ett dokument (protokollsutdrag) som giver 
tillkänna att Akademin mottagit de 16 000 riksdaler till Bot. Stip. med villkor 
att jag äger att uppbära ränta under min livstid.458 

Det förefaller som att en viss diskussion om dessa räntor hade förekommit i 
Uppsala. Isak Gustaf skrev då till Edward: 

Det är visserligen sant att Regnell förbehållit sig få disponera räntorna under 
sin livstid – Regnells mening med dessa ord, var blott att ha en resurs i värsta 
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fall, och ej skänka bort en del av sin egendom, samt möjligen förlora resten 
och sluta med att komma i nöd […]. Regnell kan med skäl begära att Facult. 
eller Akademin av tacksamhet för så väl dessa som övriga donationer bör 
åtaga sig besväret med räntorna, även med den icke mycket trevliga risken att 
få utbetala dem till Donator […] jag skulle ej ens vilja nämna något härom 
till Regnell för att ej väcka hans missnöje och ovilja.459 

Regnell ville även ha noggrann redovisning för mindre utgifter för betalning 
av instrument, böcker eller tidningar som han bett Clason skaffa. Han begär-
de till exempel att få kvitto på svenska tidningar han köpt och sedan låtit 
landsmän i Caldas läsa.460 Utan kvitto visste han inte hur mycket han skulle 
kräva av dem för att de fått läsa hans tidningar. 1876 bad han om att få Cla-
sons 

exemplar av Dagl. Allehanda eller någon annan Du själv håller eller jag själv 
kan få deltaga uti mot en liten avgift, så att jag nästan blott kommer att betala 
postporto, skicka den över England – det blir billigast.461 

Tre månader senare skrev han att Clason skulle klippa bort annonserna för 
att spara porto, vilket Clason erbjöd sig att göra. Clason föreslog också att 
han skulle klippa bort allt det vita i kanterna på tidningarna, då skulle man 
kunna spara någon eller några 10-öringar i porto. Om det var ironiskt menat 
eller inte är svårt att veta. Försiktigheten med småutgifter ter sig lite märklig 
mot bakgrund av att han föregående höst gav nästan en miljon kronor i nuti-
da värde till olika ändamål i Sverige.462 

I minnesorden efter hans död övervägde de positiva omdömena om den 
generöse donatorn, men en minnesruna i Svea Folkkalender nämner att be-
sökare i Caldas ansåg honom girig, men anger samtidigt att han inte var girig 
för egen del, utan för att kunna ge åt andra.463 
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Gåvor till officiella organisationer 

Regnell fick ofta brev från representanter för olika organisationer som bad 
om bidrag. Ett exempel är Skyddsföreningen för sinnessjuka, som fick 1 000 
kronor.464 Pengarna gavs till Regnells promotionskamrat Nils Johan Berlin, 
som först varit professor i medicinsk och fysiologisk kemi och sedan blev 
generaldirektör för Medicinalstyrelsen. Han hade en gång varit elev till Ber-
zelius och var när han dog 1891 den siste av dennes elever. 

Entomologiska föreningen hade då den stiftades 14 december 1879 kallat 
Regnell till hedersledamot. Han skänkte 1881 sedan 2 000 kronor utan andra 
villkor än att gåvan inte skulle omnämnas i tidningarna. 

Svenska Läkaresällskapets ordförande Nils Wilhelm Netzel skrev och 
meddelade att Sällskapet hade beslutat om och påbörjat en omfattande om-
byggnad av sitt hus, och även om han insåg att Regnells intresse för detta 
inte var så stort så ville han i alla fall meddela det. Regnell bad Clason ge 
500 kronor.465 

Även om Regnells främsta intresse var botanik gav han också pengar till 
andra naturvetenskaper. Professor Sven Lovén arbetade ivrigt för att det skul-
le byggas en marinbiologisk forskningsstation på Västkusten och hoppades 
få bidrag från enskilda finansiärer för att förverkliga sin idé. Lovén föddes i 
Stockholm 1809, tog studenten i Uppsala och disputerade 1829 i Lund på en 
avhandling om fåglarnas geografiska utbredning och blev docent i zoologi 
året därpå. Han intresserade sig sedan mera för trilobiter och havsmollusker 
och är mest känd för sitt arbete om blötdjurens embryonalutveckling. 

Lovén övertygade Regnell om värdet för naturvetenskapen av en marin-
biologisk forskningsanstalt och sedan man hittat en lämplig plats vid havet i 
Fiskebäckskil skänkte Regnell 5 december 1876 15 000 kronor till Kungl. 
Vetenskapsakademien för inköp av en tomt för byggnaden. Lovén hade först 
skrivit att det behövdes mycket pengar, och sedan att det behövdes 50 000 
kronor i ”första hugget”, men sedan begärde han endast 30 000 kronor som 
en grundplåt till anläggandet av en zoologisk station. Regnell drog den slut-
satsen att inte förrän Lovén hade lyckats få åtminstone 30 000 kronor till 
från annat håll skulle bygget komma igång, och att han kunde använda peng-
arna till annat tills vidare. I ett brev till Isak Gustaf (som Regnell skrev utan 
att han visste att vännen var död) berättade han att Lovén ville att Kristine-
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berg bara skulle vara tillängligt för svenskar, men att han själv tyckte att 
också norrmännen skulle vara välkomna.466 1882 gav han ytterligare 40 000 
kronor för uppförandet av de byggnader och akvarier som behövdes. Kristi-
nebergs marinbiologiska station uppgick 2008 i Sven Lovén Center för mari-
na vetenskaper och ingår nu i Göteborgs universitet. 

 
Fig. 54. Kristinebergs marinbiologiska station i dag. Foto Bengt Lundve. 

Till Oslo universitet skänkte Regnell 1874 4 000 kronor för botaniska ända-
mål, huvudsakligen för vård och underhåll av de samlingar han skickat dit. 
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Gåvor och understöd till andra privatpersoner 
än släktingar 

Som framgått av kapitlet om Regnells förmögenhet blev han med tiden 
mycket rik och gav som framgått tidigare understöd till sina släktingar, även 
i andra och tredje generationen. När notiser om hans donationer började 
dyka upp i tidningarna fick han också en ström av tiggarbrev från personer 
som han inte var släkt med. Det gjorde att han blev allt mera angelägen om 
att donationerna inte skulle offentliggöras. Rektor för Uppsala universitet 
lovade Edward Clason att han godvilligt inte skulle meddela tidningarna 
något om donationerna och Clason talade med redaktörerna, men eftersom 
konsistoriets protokoll var offentliga var det inte så lätt att hålla något hem-
ligt.467 Över huvud taget ogillade Regnell offentlig uppmärksamhet. Edward 
skrev till brodern Isak Gustaf att bokförläggaren Albert Bonnier sökt upp 
honom och bett honom skriva om Regnell i en tilltänkt serie som skulle heta 
Svenska millionärer. Edward misstänkte dock att Regnell skulle ogilla detta 
medan han fortfarande var i livet och var därför tveksam, varpå Bonnier 
svarade: ”tycka vad han vill, men in ska han.” Edward trodde också att ”om 
inte han skrev kommer någon annan att göra det, Bonnier ger nog inte med 
sig”.468 

Regnell var rätt kallsinnig för smicker i samband med tiggarbrev: 

En Klem(ming) har åter visat sig med presentation av Kungl. Bibliotekets 
årsberättelse 1878 och grann dedikation av exemplaret – ej särdeles känslig 
för dylika demonstrationer lade jag saken avsides eftersom den varit förr ifrå-
ga oss emellan, men som Du i Dina senare brev intresserat Dig för nämnda 
bibliotek må Du om Du finner lämpligt ge några 100 kronor.469 

En barndomsvän som fick ett bidrag var Maria Lindström, född Strömberg. 
Hon hade bott hos en kryddkrämare i våningen under fru Borg, där Regnell 
bodde under skolåren. Maria hade sedan gift sig med kryddkrämarens bror-
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son som tog över affären, men hon hade snart blivit änka. Regnell kom 
mycket väl ihåg henne från den tid han arbetade på Serafimerlasarettet, ef-
tersom hon då tillsammans med Charlotta hade besökt dennas make Otto 
Wilhelm Brattström, som vårdades av Huss. Maria hade gift om sig med en 
förvaltare Lindström, vid Huså kopparbruk vid Åreskutan och sedan ett bruk 
i Gästrikland. Hon hade sedan åter blivit änka och levde nu under mycket 
fattiga förhållanden i Mora tillsammans med en fosterdotter.470 Carin Käll-
ström, född Arosenius, kusin till Regnells ungdomsvän Jakob Fredrik Neik-
ter Arosenius, skrev 1875 till Isak Gustaf Clason och berättade att Maria var 
mycket sjuk och fattig. Carin bad därför om ett litet understöd för henne.471 
Via Clason fick hon ett litet bidrag av Regnell. När Maria dog i december 
samma år fick fosterdottern 50 kronor av Regnell för att kunna bekosta be-
gravningen. 

En bild från Regnells barndom ges i ett brev som lanträntmästare Brunn-
berg skrev till Clason 1873. Det gällde en hjälpsökande kvinna som hette 
Fredrika Charlotta Nyström och som hade varit skänkjungfru hos Regnells 
föräldrar i 12 år. Hon var nu 78 år och hade sådan värk i lederna att hon inte 
orkade arbeta. Hon kunde berätta detaljer som gjorde hennes uppgift om att 
hon tjänat hos traktören trolig, enligt vad Brunnberg tyckte. Hon hade näm-
ligen fått stå på en pall och hålla i kedjan då Anders Fredrik i Göran Fants 
sällskap ”elektriserade” genom att han vevade elektricitetsmaskinen.472 Reg-
nell kunde emellertid inte alls påminna sig henne: 

[…] att hon skulle varit i tjänst hos mina föräldrar under hela min akademis-
ka tid eller 12 ½ år och jag glömt henne helt och hållet kan jag ej förklara på 
annat sätt än att hon som hjälpgumma gått till och från i huset och således ej 
tjänat mina föräldrar ensamt så lång tid. Kusin Anna Lundberg som under 
denna tidsrymd vistades några år i mina föräldrars hus bör kunna ge några 
upplysningar därom. Emellertid, låt Brunnberg ge omkring 50 riksdaler tills 
vidare.473 

Rådman Johan Gustaf Holmberg och hans syster Karin var barn till akade-
mivaktmästaren Johan Holmberg. Syskonen Holmberg hade vuxit upp i 
samma hus som Regnell och var lekkamrater till honom och de hade kontakt 
med honom hela livet. Efter faderns död flyttade Karin till Östervåla till-
sammans med sin mor, och när modern dog 1859 tog Karin tjänst hos en 
komminister Löfling, som blivit änkling och var blind. I alla husförhörsläng-
der uppges hon vara ofärdig. Karin var mycket fattig och fick en liten pen-
sion från Regnell. När hon dog skrev rådman Holmberg, som själv gått i 
konkurs, ett brev till Regnell och bad att denne skulle överföra den lilla pen-
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sionen till rådmannens ogifta, oföra dotter Carolina Helena. Lanträntmästare 
Brunnberg hade förlorat 1 000 kronor i Holmbergs konkurs, som Edward 
hade beskrivit som att ”den ej ansågs vacker”.474 Brunnberg och Regnell ville 
därför inte att pengarna skulle vara åtkomliga för Holmberg, utan dottern 
fick ett litet underhåll, som sattes in på Sparbanken och som skulle få dispo-
neras först efter faderns död. 

En gammal bekant från studietiden i Uppsala var komministern i Tors-
lunda på Öland Magnus Gustaf Sjöstrand. Han var född i Kalmar och hade 
börjat studera botanik i Uppsala för Elias Fries och anges i Kalmar stifts 
herdaminne som en av dennes skickligaste elever, men han tvingades avbry-
ta sina studier på grund av fattigdom. Han hade redan 1833 gett ut skriften 
Härjedalens naturbeskaffenhet och vegetation. Efter prästvigning 1841 blev 
han komminister i Kalmar stift. Han anses vara en av Ölandsfloristikens 
banbrytare och gav 1863 ut Calmar och Ölands Flora. Han hade mycket 
dålig ekonomi och gjorde konkurs 1864.475 Regnell hade fått ett brev från 
Sjöstrand, som var mycket sjuk och frågade om han kunde få låna pengar.476 
Regnell hade då bett Clason att överlämna 300 kronor. Sjöstrand tackade: 

Att den ädle Doktor Regnell sträckt sig över till mig en hjälpsam hand var 
lika välgörande som överraskande, ty jag närde blott det allra svagaste hopp 
att av honom bliva bönhörd, då jag anropade honom om ett lån å 500 kronor. 
Han har nu för mig översänt 300 kronor, vilka då inga villkor är fästade där-
vid, torde jag få anse som en rik gåva av den välgörande frikostige man-
nen.477 

Clason påminde Sjöstrand om att det var jämnt 50 år sedan han gjort en färd 
på Öland och 48 år sedan han och säkert även Regnell fått vackra ölandsväx-
ter genom Sjöstrand. Denne hade sökt efter Clason i läkarmatriklar, men inte 
hittat honom varefter Clason skrev: 

Att komministern sökt mig bland läkare undrar jag icke på, då jag verkligen 
haft mycket samkväm med dessa, och det må vara något ovanligare att en 
Bergskarl på ålderdomen ännu har nöje av botaniken – men det är en gammal 
kärlek, alltsedan jag med Regnell som skolpojke i Uppsala och sedan som 
student i Uppsala sprang i Gottsundabergen med flera välbekanta blomloka-
ler och plockade växter. Våra banor skiljdes visserligen åt, då jag 1830 tagit 
min Bergsexamen, men vi fortsatte alltsedan att stå i botanisk beröring; jag 
plockade uppe i Dalarna, och han kring Uppsala och flera andra lokaler, samt 
ständigt bytande exemplar med varandra.478 
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I ett tiggarbrev 1877 berättade stadsläkaren och fängelseläkaren Otto Wil-
helm Åberg i Norrköping om vilken stor tacksamhet Regnell borde känna 
mot Åberg för att han kommit till Caldas. När konsul Westin 1839 enligt 
Åberg erbjöd tjänsten i Caldas till honom, skrev han till Regnell, som då var 
i Trollhättan, och berättade att han själv inte ville resa, men frågade om Reg-
nell ville göra det i stället. Åberg skrev nu att Regnell på grund av sin lung-
blödning enligt all läkarerfarenhet inte hade kunnat leva länge i vår kalla 
Nord. Åberg påstod att han hade förlorat en besparing på 15 000 kronor, som 
han lånat ut till sin bror som var järnkramhandlare, och kommit på obestånd 
genom Gunnebos konkurs. Han skrev till Clason och citerade vad han skrivit 
till Regnell. Han började sitt brev: 

Högädle Hr Direktör I. G. Clason. Riddare av K. Nordst. Orden, […] då du 
[Regnell] var i nöd uppsökte jag dig, nu när denna börda träffat mig har jag 
kommit i nöd och appellerar till kamraten, landsmannen med påminnelse om 
den stora tjänst jag för 40 år sedan visade dig.479 

Han skrev om hur betydelsefull han varit för Regnells nuvarande liv och i 
vilken tacksamhet Regnell borde stå till Åberg, som hade hjälpt honom av 
varmaste kamratanda. Åberg visste att Clason hade Regnells oinskränkta 
förtroende och bad att Clason skulle lägga ett ord för honom hos Regnell så 
att han inte glömde bort Åberg i sina donationer. Åberg hade fyra oförsörjda 
barn, medan Regnell inte har några släktingar kvar i livet att spara åt, som 
Åberg skrev i sitt brev. Regnell svarade att han för tillfället inte kunde ge 
mer än 1 000 kronor. Han ansåg sig inte vilja ge någon stor gåva till Åberg 
förrän han fick veta hur mycket han verkligen kunde behöva: 

[…] kanske han har tyckt som mången annan, att den som givit ett och annat 
100 000 kronor till allmänna institutioner väl ock kan giva ett o. annat tusen 
till en gammal vän, som anser sig bättre behöva dem, och det ser nästan ut så 
m. Åberg, enär han säger att jag redan givit så mkt. till Med. Fakulteten i 
Ups. Vare huru som helst därmed. Innan jag får veta mer om Å. har jag inte 
lust att ge mer. 480 

Han bad därför Clason att genom Huss, som hade ett lantställe i Östergöt-
land, undersöka hur det låg till. Undersökningen gav till resultat att Regnell 
skrev till Clason: 

Av övriga utgifter för 1877 är det ingen jag skulle se utesluten mer än den till 
Åberg, ty ej allenast framställde han för mig ett behov, ja nöd, som efter se-
nare upplysningar ej existerar, utan dessutom stöder sitt anspråk på hjälp av 
mig, därpå att han skulle varit anledning till att jag kom till Brasilien, att han 
skrivit till mig på Trollhättan, där jag var när Gen. Cons. Westins ombud kom 
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att engagera en läkare för Caldas. Ett sådant brev fick jag ej likväl ej ens hört 
därom förr än i Å.s tiggarbrev. Förhållandet med min resa till Brasilien var 
följande. En afton i augusti 1840 när jag som oftast brukat göra, gick till ka-
jen för att se vilka passagerare ankommit på Göta kanal från Stockholm träf-
fade jag en yngre kamrat (jag tror det var dr. L [svårtytt namn] som på min 
förfrågan om nyheter från huvudstaden, då berättade för mig om G. Cons. 
Westins ombud och att Huss, som då var överläkare på Lasarettet hade frågat 
om någon ville anta anbudet och att endast Sundvall (anatomin i Uppsala) 
funderat därpå. Jag skrev då genast till Huss, som bad mig komma upp till 
Stockholm ju förr dess bättre, vilket jag efterkom. Sundvall avstod anbudet, 
men om Åberg hörde jag ej något i den vägen. Du träffar möjligen dr. L. nå-
gon gång och fråga honom då om det var han som gav mig först underrättelse 
om Caldas.481 

 
Fig. 55. Stads- och fängelseläkaren Otto Wil-
helm Åberg. A. E. Hjertstedts fotoateljé. 
Norrköpings stadsarkiv. 

Åberg gav sig emellertid inte. Regnell skrev att Åberg hört av sig med ett 
nytt tiggarbrev i maj 1880, men att han genom Huss fått veta att Åberg alls 
inte hade någon dålig ekonomi, utan var en fullt bärgad man, men känd för 
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att vara mycket om sig.482 Ett nytt försök att beveka Regnell i juli samma år 
gav lika klent resultat för Åberg, trots att han nu motiverade tiggeriet med att 
Regnell hade gett så mycket till andra. Åberg avled i februari året därefter. 
Bouppteckningen visade då en behållning i boet, sedan skulderna betalats, på 
43 082 kronor och 95 öre, i dagens penningvärde motsvarande 2 238 080 
kronor.483 

En gång hade han fått ett brev från kyrkoherden Anders Laurentz i Lekå-
sa, Skara stift, som bad om ett lån på 6 000 riksdaler för att han skulle upp-
odla en mosse.484 Han hade fått 40 frihetsår för att göra det, vilket betydde att 
han inte behövde skatt i 40 år för inkomsterna från mossen. Som säkerhet 
ville kyrkoherden lämna mossen och han förband sig också att betala sex 
procent årlig ränta. Regnell svarade att han på grund av de åtaganden han 
hade mot Uppsala Akademi själv inte kunde låna ut några pengar, men att 
han skickat en växel till Clason på 6 000 riksdaler att lämnas till Akademin, 
som i sin tur kanske kunde låna ut dem till kyrkoherden till detta nyttiga 
projekt, som Regnell uttryckte sig. Det kan naturligtvis inte ha varit lätt för 
honom i det inre av Brasilien att rätt bedöma saken, och det kanske var där-
för han överlät ansvaret på Clason och Uppsala Akademi. 

Clason tog emellertid reda på vem Laurentz var och gav honom inga 
pengar. Laurentz hade träffat Regnell någon gång under de få månader den-
ne var läkare vid Trollhätte kanal. Någon närmare bekantskap kan det inte ha 
varit, för Regnell kom inte ihåg honom. Clason hade också fått veta att Lau-
rentz var känd som en stor skojare. Han hade flera gånger varnats av domka-
pitlet för äreröriga, obevisade beskyllningar, för att han inte hållit nattvards-
gång på flera veckor och många andra tecken på brister i ämbetsutövningen. 
Herdaminnet säger om honom: ”L var en företagsam man, som odlade mos-
sar i Främmestad, men som själv skördade föga vinst därav, det blev konkurs 
efter hans död.”485 

Även gamla skolkamrater hörde av sig. Lars Petter Laurell var son till 
akademiträdgårdsmästaren i Uppsala och tog studenten 1825, ett år efter 
Regnell. Han blev sedan skollärare i Stockholm. Hans hustru skrev 1868 till 
Regnell att mannen hade små inkomster och nu behövdes bidrag till en son 
som gick på Målarakademien. Regnell överlämnade helt och hållet frågan till 
Clason, eftersom han inte visste hur mycket pengar som behövdes och inte 
heller hur mycket som fanns disponibelt av räntorna när vattenledningen till 
fysiologiska institutionen var betalda, vilket Regnell lovat göra.486 I augusti 
samma år skrev han: 
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Till Laurell för att hans son, som lär vara ofärdig, skall lära sig litografi borde 
givas 1 à 200 riksdaler, så att han därigenom kan få sig en födkrok. Du gör 
bäst som Dig synes.487 

Orden ”Du gör bäst som Dig synes” återkommer i många av Regnells brev 
till Clason. 1869 besökte Clason familjen Laurell, som bodde vid Adolf 
Fredriks torg på Söder: 

[…] mannen ser ut som en äkta skolmästare, ehuru icke mycket ordrik – frun 
däremot så mycket mera talför. Sonen var också hemma – puckelryggig, 20 
år gammal, går dagligen på Målarskolan. Frun är född Martin, och således av 
en ritarsläkt, Du minns nog de gamla Martinska vyerna över Stockholm. Nå-
gon fråga om understöd kom icke nu från deras sida och jag aktade mig att 
röra på den strängen – Du har många ändå, som tyckes vilja räkna på rike 
farbror i Amerika.488  

Laurell hade tydligen dött 1874, för då skrev Regnell att Clason skulle ge 
hans änka 200 riksdaler för uppfostran av sonen. Sonen, som hette Rickard, 
skrev sedan och tackade.489 

Flera anhöriga till läkare, som endast flyktigt hade känt Regnell, hörde av 
sig och tiggde pengar. En var Viktoria Carolina Tyselius, änka efter en läka-
re i Nederkalix. Hon bad om pengar för att kunna köpa en stickningsmaskin 
och fick 300 kronor. Regnell ansåg att hon borde vara nöjd med det eftersom 
han inte ansåg sig ha skyldighet att hjälpa henne mer än vem som helst. En 
annan tiggare uppgav att han var son till en tidigare bataljonsläkare i Uppsa-
la och bad om ett lån för att bygga ett hus. Regnell bad Clason att undersöka 
hans behov och ge ett tillfälligt understöd, men något lån ville han inte ge, 
det skulle förorsaka Clason alltför stort besvär. Clason återkom och medde-
lade att han inte kunnat hitta mannen och att Huss trodde att det möjligen 
kunde röra sig om en oäkta son till bataljonsläkaren, och tillade ”icke något 
utmärkt subjekt”. De här breven är bara några av alla han fick på några må-
nader sedan tidningarna skrivit om hans donationer. Han bad Clason under-
söka om det inte skulle gå att få åtminstone redaktörerna i Uppsala att låta 
bli att skriva om donationerna. 

En man från Växjö hade tidigare hört av sig med ett förslag på något som 
gick att använda i Brasilien och Sverige till att förvara livsmedel i. Nu ”hem-
sökte” han med Regnells ord denne igen och ville ha hjälp att finansiera en 
patentansökan för en förbättrad åskledare, som skulle kunna säljas för 20 
kronor. Mannen uppgav att den kunde skydda mot åsknedslag på 2 000 kva-
dratfot. Regnell svarade att han inte kunde bedöma åskledaren, men om Cla-
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son fann någon grund för påståendena skulle han ge ett bidrag. Sannolikt 
fick uppfinnaren inga pengar. 

En av de mera förhoppningsfulla som Regnell verkar ha genomskådat 
hette Wilhelm Aurell. Regnell skrev till Clason att ”petitionären, som är född 
1833 vill resa till Uppsala för att studera medicin och säger sig vara mycket 
känd av Glas, Mesterton och Kjellberg”. Clason undersökte ärendet och 
återkom: 

Herr Aurell är en gammal f.d. student som flera gånger kuggats vid försök att 
taga medi. filen men som haver en god förmåga att imponera på – och hålla 
styr på sinnessjuka. På Edwards fråga till Hedenius: Känner Du Aurell? Fick 
han till svar: Ja, den skojaren känner jag nog, hjälp åt honom för det uppgiv-
na ändamålet kan icke anses annat än bortkastat. 

Han fick inga pengar.490 
När Regnell donerat pengar till Medicinska föreningen i Stockholm fick 

Fäderneslandet nys om det och skrev en artikel om den generöse donatorn, 
som ledde till att han återigen fick dussintals tiggarbrev.491 En förhoppnings-
full dam hade redan förgäves försökt få del av Regnells pengar via Clason, 
men nu skrev hon direkt till Regnell, men hon hade glömt sätta ut sitt namn. 
Regnell skrev då till Clason: 

[…] hon uppgav att hon var dotter till en professor som utgivit ett på sin tid 
känt rimlexikon. Dessutom begär hon ej blott någon liten gåva för en gång, 
utan livstidspension!! Och som hon uppgiver sig haft och tycks hon ännu ha 
några förnäma vänner vore hon väl ej något nöjd med småsmulor. Bäst hon 
håller sig till de förnäma.492 

Många av tiggarbreven kom efter att tidningarna skrivit om Regnells dona-
tioner och många av dessa kastades säkert direkt i papperskorgen. Dem vi 
känner till är när han i brev bad Clason ta hand om utbetalningarna. Bland 
dem som hörde av sig var det många med namnet Rengnell eller med någon 
variant på stavningen (det fanns ungefär 120 sådana i Sverige493), men ingen 
visade sig vara släkting. En Sofia Rengnell gav sig inte när hon fick besked 
om att hon inte var släkt utan återkom med ett nytt brev, där hon berättade 
att hon var fattig, sjuk och nödställd och bad om hjälp även om de inte var 
släkt. Regnell skrev till Clason att om han hade sina vägar förbi henne skulle 
han undersöka hennes förhållanden och om han skulle finna skäl till det 
skulle han ge henne 20–30 kronor av allmän medmänsklighet.494 Hon fick 
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också pengar, vilket framgår av den ekonomiska redovisningen som Clason 
skickade till Regnell vid varje årsskifte. 

I sitt sista brev till Regnell skrev Clason: ”[…] tiggarbreven hoppas jag 
Du slänger i papperskorgen – det tar aldrig slut med tiggare om Du inte sä-
ger rakt nej.” Det bör ha varit ganska obehagligt att få så många, därför var 
Clason råd avsett att stärka Regnell i hans beslut. Diskussionerna omkring 
donationsvillkoren visade ju att han ibland kunde ha mycket svårt att be-
stämma sig, vilket Clason visste. 
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Regnells sjukdomar och död 

Den lungsjukdom som visade sig 1838 och som gjorde att Regnell bosatte 
sig i Brasilien led han av resten av livet. En tillfällig lindring fick han under 
den långresa han gjorde som uppbördsläkare på korvetten Jarramas till Me-
delhavet hösten och vintern 1838–1839. Något år efter hemkomsten förvär-
rades emellertid hans sjukdom och han antog därför med glädje erbjudandet 
att flytta till Brasilien för att bli läkare i Caldas i provinsen Minas Gerais, 
med dess milda klimat. Sjöresan bekom honom väl och han var vid god häl-
sa vid ankomsten till Rio. 

Så snart han genomgått den examen som fordrades för att han skulle få 
praktisera som läkare i Brasilien lämnade han Rio, som hade ett allt för ohäl-
sosamt klimat för honom, och reste till Caldas. När han kom dit måste han 
vila för vart tjugonde steg och han var blek och hostade emellanåt blod. Efter 
ett par år hade han emellertid fått en frisk ansiktsfärg och kände sig stark. 
Han orkade med ansträngande ritter på sjukbesök och han började också 
bege sig på utflykter för att jaga. 

Blodhostan återkom 1848, enligt vad han skrev till Clason på grund av att 
han försummat sin hälsa och druckit kallt vatten och arbetat så att han blivit 
allt för svettig: ”Upphostningarna av blod har fortsatt på det vanliga sättet. 
Har den fruktade lungsoten återkommit?”495 Clason svarade att det väl då 
inte var så mycket hopp att få se honom hemma ens på en visit.496 

Regnell ville aldrig mera dricka kallt vatten och fast han bodde i kaffelan-
det Brasilien och själv ägde en kaffeplantage med 8 à 9 000 kaffebuskar 
drack han aldrig kaffe.497 Han skrev också: 

Av vin, den enda spirituosa jag på 20 år förtärt, har jag troligtvis på hela den-
na tid ej förtärt lika många halvbuteljer – ty endast i sagosoppa har det hänt 
någon gång att jag förtärt vin när jag varit illamående.498 

1859 hade han blivit sparkad av en åsna på underbenet och då fått kramper. 
Dessa återkom senare i vad han kallade ”congestio cerebrale”. Detta tolkade 
han såsom ”beroende på överansträngning av tankekraften och nattvak för 
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att ej uraktlåta mina patienters skötsel”.499 Under en resa 1863 drabbades han 
av en ny attack och ramlade av sin åsna: 

Jag fick ett hastigt anfall av svindel och konvulsioner, förlorade helt och hål-
let sansen […] och först efter 22 timmars förlopp kom jag mig så pass att jag 
kunde känna igen var jag var. 

Den bästa redogörelsen för Regnells anfall lämnade Salomon Eberhard Hen-
schen i ett brev till brodern Josef.500 Salomon hade då ännu inte påbörjat sina 
medicinstudier, men han visade en god iakttagelseförmåga när han skrev:  

Återvändande från posten får jag se Doktorns slav Adão på min häst (hästar-
na stodo just sadlade för en resa) sätta av i karriär på gatan, varöver jag höge-
ligen förundrade mig, då jag i portgången möts av ropet: ”Senhor cahin” 
(husbonden har fallit eller stupat). Jag visste ej rätt, vad det var, då jag rusade 
till stället och finner Doktor Regnell sanslös på gården, hållen sittande upp-
rätt av apotekaren och en slav; ögonen vredo sig, och något fradga stod om 
munnen under ett vilt flåsande. Ögonblickligen buro vi tre upp honom i hans 
säng, löste upp kläder m.m. en mängd folk samlade sig genast, och efter någ-
ra minuter kom den andre läkaren i stan, som Adão ridit efter. Doktorn börja-
de nu kräkas, fick senapsdegar m.m. och vaknade till sig efter 2 timmar, kl. 
10, då han frågade vad som hänt, eftersom han låg i sängen, varför jag var i 
rummet m.m. Vi trodde redan all fara var över, emedan han talte, helt redigt 
och ej hade ringaste smärtor, då han plötsligt kl. 12, i stället att svara på en 
fråga, stöter fram ett dovt rop eller tjut och skakas av konvulsioner, under det 
att fradgan åter kom ur hans mun; vi sände ånyo bud till Doktorn, som genast 
anlände; Doktorn fick straxt därpå ånyo en våldsam tredje attack, då han tjöt 
och mun och ansikte förvredos vilt; pulsen slog ett par slag och så stannade 
den, och var en gång nästan avstannad, som om han varit död. Vi voro natur-
ligtvis ganska oroliga och läkaren var nästan utan hopp. Själv tyckte jag vis-
serligen ej att själva anfallet var så häftigt, att han ej skulle kunna uthärda det, 
men jag vet att Regnell tror sig lida av hjärtfel, emedan pulsen slår med av-
brott, även då han är frisk, och jag fruktade, att detta skulle sluta hans liv. 
Inga medikamenter kunde man få honom att ta in s.s. laxermedel; efter en 
åderlåtning blev han lite bättre; ögonen syntes få lite förstånd, men han fort-
for i omkring 5–6 timmar utan att tala; slutligen sade han ett eller annat ord. 
Kl. 7 på e.m. sen han nyss förut varit på pottan, och jag stod vid sängen, hä-
ver han åter upp ett rop och faller i konvulsioner; det var redan mörkt, och jag 
kommer ihåg, att jag satt ensam i mörkret och höll honom, då de andra 
sprungit efter Dr Augustino (den andre läkaren); detta anfall lade sig dock ef-
ter någon eller några timmar. Han fick ett lavemang o öppning, men svarade 
ej på något och tycktes ej veta av något; dock som ett djur förrättade han alla 
vanliga sysslor s.s. att, då han kände behov, sätta sig i position i sängen m.m. 
då man nalkades och ville tala med honom eller ge in något, bara stötte han 
en ifrån sig, som en som vill sova. Vi voro tre som skulle vaka utom slavarna, 
på vilka man ingalunda kan lita; de snarkade eller skrattade, när vi satte dem 
på vakt. Apotekaren och Drns advokat skulle först vaka, och vara i Drns rum, 
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då Regnell plötsligt reser sig upp i hela sin längd, går förbi väktarna, som för-
sökte tilltala honom, fram till lampan, som han noga efter vanan putsar och 
släcker. Väktarna grepos nu av förskräckelse och echapperade ut till mig, där 
i synnerhet apotekaren fruktande frågade, om Drn hade någon bössa laddad 
eller dylikt, varmed han kunde skjuta dem av misstag, att finna folk i sitt rum 
mitt i natten. Kl. 6 på morgonen klär Doktorn på sig och kommer ut att dricka 
vatten i yttre rummet; jag ville bjuda honom varmt vatten, emedan han får 
hosta av kallt, men i stället för att svara tjuter han till och faller baklänges i 
mina armar, skakande av ryckningar; vi buro honom till sängen, där ryck-
ningarna efter en stund slutade; men han fortfor i sitt dygnslånga medvetslösa 
tillstånd ända till middagen, då han slutligen tycktes bättre, steg upp, sökte 
med vår hjälp reda på sina kläder. Flera gånger innan han fått målet igen, bör-
jade han med den mest minutiösa noggrannhet mönstra lakanen, om han hade 
sina vanliga, som han kände på sina hål och lappar. Snart kunde han tala, och 
vi underrättade honom om vad som hänt, av vilket allt han ej visste det ring-
aste. Kl. 5 var han så pass bra, att jag trodde mig kunna säga honom, att vi 
kvällen förut sänt efter en läkare till som Augustinho fordrat för att konsulte-
ra med. Jag hade ej sagt detta, innan med ens hans bleka ansikte flammade 
upp, och han med en ovanlig snabbhet svarade, att vi genast skulle sända 
återbud, ja han förebrådde mig till och med, att jag ej talt om det redan på 
morgonen, då han kunnat bespara denna utgift. Som Drn emellertid var högst 
orolig och oredig till sina tankar, ansåg jag ej rådligt att svara mer, än att han 
först vid middagstiden kom till sans, varmed han dock ej var tillfredställd. 
Han var hela dagen så oredig, att han pratade osammanhängande hela kväl-
len; i synnerhet pratade han svenska med alla brasilianare, som kommo in, 
varav de voro högst förbryllade och funno rådligt att ta till reträtten. Nu i dag 
(några dagar efter tillfrisknandet) är han bra, ehuru matt. 

Det är ett bra vidrigt intryck man får, då Drn. Efter att ha legat i döds-
slummer 1½ dag vid uppvaknandet ger förebråelser, för det han måste vid-
kännas utgifter att man av välvilja sänt efter en läkare. Läkaren var nog gene-
rös att ej vilja ta något, emedan det var en collega som var sjuk. Även över 
andra utgifter för budet hade Drn. Beklagat sig för en brasilianare, som sen 
yttrade att Dr R. ”ännu med ena foten i graven håller på att knyta ihop sina 
penningbuntar”. Apotekaren ämnar betala både budet efter läkare o efter  
Augusto Westin. 

I maj 1870 skrev Regnell att attackerna började komma allt oftare och efter 
ett långvarigt krampanfall klagade han över att minnet blivit sämre.501 Mag-
nus Huss fungerade under lång tid som Regnells husläkare brevledes. Han 
skrev till Clason att Regnell hade oregelbunden hjärtverksamhet som Huss 
fann bekymmersam. ”Det tyder på organiskt hjärtfel, som vid hans ålder 
plötsligt kan sluta hans liv. Möjligen kunna de spasmodiska attackerna stå i 
samband med hjärtat.”502 Huss uppmanade Clason att skriva till Regnell om 
att han skulle se om sitt hus, eftersom nästa anfall kunde bli hans sista, och 
han skulle själv också skriva. I augusti 1871 mådde Regnell bättre, men 
1872 skrev Huss: 
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Underrättelserna om Regnell är bedrövliga, nytt krampanfall, sannolikt i 
samband med hjärtfel. Ske Guds vilje! Lyckligt att åtminstone största delen 
av hans gåvor till Akademin hitkommit.503 

Generalkonsul Åkerblom hade 1871 skickat en brasiliansk tidning till Cla-
son, där det stod att Regnell var död. Åkerblom var lite tvivlande till detta så 
länge det inte blivit bekräftat från annat håll. Clason skrev i alla fall till Reg-
nell och berättade vad han hade hört och förmanade honom att skicka hem 
sina besparingar till Sverige och skrev också att Vetenskapsakademien kun-
de skatta sig lycklig att den donation Regnell lovat göra dit nu var uppfylld, 
så att de slapp ha att göra med testamentsexekutorerna. ”Men vad skulle 
hända med Mosén om Regnell var död när han kom fram eller dog medan 
Mosén var i Caldas?”, frågande Clason, som också nämnde att Mosén avbru-
tit en skollärarbana för att resa till Brasilien.504 

Själv klagade Regnell 1872 över att minnet blivit sämre efter anfallen och 
att han flera gånger efter attacken 1870 blivit stående med en växt för att 
fundera på var i systemet den hörde hemma. 

Det gjorde att jag vänt ryggen till blombuketten – satt mig till häst för att taga 
en spatsertur blott för att njuta av det gröna och blommornas fägring utan att 
taga något för herbariet.505 

En av de behandlingar Regnell underkastade sig var åderlåtning. Åderlåtning 
eller koppning var en gammal behandlingsmetod, vars enkla idé var att det 
”sjuka” i kroppen skulle ut med blodet. Den franske militärläkaren François 
Brouissais, tidigare sergeant i Napoleons armé och hans lärjunge Jean Bap-
tiste Bouillard, som var den ledande franske invärtesmedicinare i början och 
mitten av 1800- talet, drev åderlåtningen till extrema nivåer. Över två liter 
blod på en vecka kunde tappas från patienter med lunginflammation, samti-
digt som blodiglar användes. Sjukhusen sades kräla av blodiglar. Det upp-
stod brist på blodiglar i många länder och Ungern blev en stor exportör av 
dem. Några läkare började betvivla värdet av att tappa så mycket blod, men 
det visade sig vara svårt att få tag på kontrollpatienter eftersom alla var åder-
låtna. Den polsk-österrikiske läkaren Joseph Diethl visade i sin skrift Der 
Aderlass in der Lungenentzündung, som utkom 1849, att de som inte tappats 
på blod hade betydligt bättre överlevnad än de åderlåtna.506 Metodens popu-
laritet avtog därefter snabbt bland läkarna, men levde kvar bland kloka 
gummor ända till slutet av 1800- talet. Clason var därför bättre underrättad 
än Regnell när han, med anledning av Regnells åderlåtningar, skrev att nuti-
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 183

dens läkare undviker blodavtappning, men frågade hur han, en lekman skulle 
kunna döma vad som var bäst, det är som att fråga den blinde om färgen.507 

Regnell trodde att samarbetet med Mosén, som nu skulle komma till Cal-
das, skulle komma att inskränka sig till att han gav honom råd. Blodhostan 
ökade igen 1874, vilket han trodde berodde på att han ätit mera oxkött sedan 
Mosén kommit. Han hade då använt blodiglar och därigenom hade hostan 
minskat. Han ansåg själv inte att den berodde på tuberkulos utan att han led 
av hjärtfel.508 

Leonard Åkerblom hade erbjudit Regnell att i maj 1876 göra familjen 
Åkerblom sällskap på en resa till Europa, men han trodde inte att han skulle 
kunna följa med. Det skulle vara svårt att iaktta alla de försiktighetsmått som 
brukade lindra hans hosta. Om alla dessa skulle kunna iakttas, visste han inte 
heller vilket utbyte han skulle ha av resan. Han skrev i stället att han före-
drog, när vädret tillät, att vara ute till häst och tävla på långa ritter med sina 
jämnåriga brasilianare som var uppfödda på hästryggen. Han skrev vidare: 

Till fots har jag städse varit klen alltsedan början (1838) av min bröståkomma 
– kan ej nalkas tobaksrök utan att få häftig hosta. Måste som oftast ömsa klä-
der så att jag håller mig vid jämn temperatur och om jag kommer i svettning 
fort ömsa ylleskjorta eller taga på mig mer kläder. Det är värst på morgonen – 
och för morgonhostans skull kan jag ej gå ut bittida.509 

På bakgården till sitt hus i Caldas hade Regnell låtit bygga ett högt metallrör, 
genom vilken han många timmar om dagen satt och andades ren luft. Folk i 
Caldas berättas ha sagt att det enda som då kunde få honom därifrån var om 
en kvinna i barnsnöd behövde hjälp.510 

Den berömde brasilianske läkaren Vital Brazil bodde i sin barndom i Cal-
das och lärde då känna Regnell. Han skrev i sina memoarer: 

Vid ljusa och soliga dagar red han ut med sin kanelfärgade häst, på huvudet 
en hatt från Chile, en stor halsduk i siden som skyddade hans öron och näsan, 
ögonen var skyddade av ett par solglasögon. Han hade långa stövlar och bar 
en lie i handen som samtidigt var en spade.511 

I sina memoarer skrev doktor Oscar Piraja Martins om de första läkarna i 
São João da Boa Vista (citerad av Jaime Splettstoser). Om Regnell skrev han 
att denne 

var mycket rädd för att bli förkyld. Han började dagen med att bära flera trö-
jor, och tog sedan av sig en efter en allt eftersom det blev varmare, så att han 
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på eftermiddagen bara hade en på sig. När det sedan blev kyligare igen mot 
kvällen tog han på sig en tröja i taget, tills han till slut bar lika många som på 
morgonen.512  

I det sista brev Isak Gustaf Clason skrev till Regnell berättade han att han 
köpt kläder, som skulle skickas till Caldas med Regnells gode vän apotekare 
Severin, som var på besök i Sverige: 

[…] 2 par ylletröjor, trocotkalsonger av mycket olika kvalitet, mer för att 
höra om ej möjligen båda kunna användas: det ena paret kostar 14 kr; det 
andra är betydligt billigare, endast 6:50. 2 st. ylletröjor genom Mosén av 
samma parti som Du köpt av honom kostar 4 kronor stycket. Därtill har jag 
på Huss tillstyrkan bifogat en som förefaller mycket lämplig, för när den 
kommer på kroppen, bör där bli ett tomrum mellan maskorna, varvid ett luft-
lager blir stående, som skall få dessa så kallade genombrutna tröjor varmare 
än de riktigt täta.513 

 
Fig. 56. Regnell under de sista dagarna 
av sitt liv. Foto C. da Silva Araujo. 

Regnell hade på över 20 år inte tackat ja till middagsbjudning. ”Hur skulle 
det kunna undvikas om jag reser till Europa?” skrev han med anledning av 
Åkerbloms erbjudande om att följa med till Europa. ”Syttende maj” 1876 
funderade han emellertid på nytt att resa, men frågade Clason om det skulle 
vara möjligt att redan på förhand säga nej till alla ceremoniella middagar han 
räknade med att bli bjuden på.514 Trots allt kunde han inte släppa tanken på 
att än en gång få ta sina vänner i hand, som han skrev, men någon resa blev 
aldrig av. Han var de här åren 
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 oroad av ett pickande eller bultande ljud i vänster öra, som liknade fullkom-
ligt de ljud som hörs från fosterhjärtat när man lägger örat intill buken på en 
havande kvinna, så till hastighet som ljudets beskaffenhet – eller till hastighe-
ten lika med pickandet av ett fickur med gamla gången som i vår ungdom 
[…]. Anseende det vara något blodtryck på någon av örats nerver förorsakat 
av mycket stillasittande och därmed förorsakad intellektuell ansträngning.515 

Genom en lång ridtur ville han dra ner blodet till de nedre extremiteterna och 
det lyckades fullkomligt, enligt vad han rapporterade till Clason. Mosén, 
som vistades hos Regnell 1873–1877, tyckte då att Regnell var underlig med 
slöhet och retlighet.516 

Huss ansåg 1879 att Regnells dagar var räknade.517 Trots Huss pessimism 
orkade Regnell samma år göra en färd till häst till Pedra Branca, den högsta 
toppen av Serra de Caldas för att få tag i ett praktexemplar av en orkidé som 
han visste fanns där.  

När Mosén reste hem bad Regnell honom köpa en järnkamin i Hamburg 
att skickas till Caldas för att värma huset under den kalla årstiden.518 När den 
väl kom efter ett år skrev han att han en tid varit tvungen att elda åtta dagar i 
sträck, eftersom han med åren blev allt känsligare för skiftningar i tempera-
turen och tyckte att hostan blev värre om han blev avkyld. De sista åren av 
sitt liv försökte han lindra den svåra hostan genom att klä sig varmt och hålla 
kroppen i jämn, lindrig svettning och bytte därför ylleskjortor och kalsonger 
flera gånger om dagen allt efter temperaturens växlingar. Ny Illustrerad Tid-
ning hade bett att få ett foto av honom 1879, men han förbjöd Clason att 
lämna ut något: 

Bed dem vänta lite till, blir väl tillfälle för en necrologie om de skulle vilja. 
Jag går väl uppe ännu och stökar i mina rum, men hostar mycket och blir lätt 
andfådd vid obetydliga ansträngningar, som t.ex. att lägga om exsicater ur en 
bunt, till att fournera en annan, kan sällan hålla på därmed över 30 minuter i 
stöten, måste vila i hängmattan lika lång tid för att återtaga arbetet. Kom ihåg 
snart är någon död.519 

Hans andningsförmåga var mer och mer inskränkt.520 Året före sin död 
beskrev han för Edward (Isak Gustaf var ju död då) att hjärtat slog mycket 
ojämnt och att fötterna och händerna svullnat.521 Trots det steg han till häst 
igen för att göra ytterligare en insamling av växter, när han plötsligt fick ett 
nytt anfall efter att länge ha varit fri från kramper. Han störtade till marken 
och fick upprepade krampanfall och kom till medvetande igen först efter 40 
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timmar. Han kände nu att döden nalkades och var därför angelägen om att 
hans testamente skulle vara undertecknat och bevittnat. Den 12 september 
1884 dog han efter att de sista dagarna endast talat svenska och så tyst att det 
nästan inte hördes. Hans vän ända sedan ankomsten till Caldas, August Wes-
tin, var närvarande vid dödsbädden och var också den som tog hand om hans 
angelägenheter i Caldas efter döden. 
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Utmärkelser under livet 

Regnell ville helst inte att hans gåvor skulle uppmärksammas, men det var 
naturligtvis svårt att hemlighålla så stora donationer. Professorerna Magnus 
Huss och Olof Glas agerade för att Regnell skulle få Nordstjärneorden trots 
att Isak Gustaf Clason, som kände honom bättre, avrådde. Isak Gustaf skrev 
till Edward: 

Har Du ej en gång nämnt att Glas söker skaffa Nordstjärnan åt Regnell och 
har jag ej svarat Dig och bett honom ej göra det? Gör han det svarar jag ej för 
att Regnell kan taga tillbaka allt vad han givit; eller ej alls giva mer. Huss 
upplyser mig att han redan 2 gånger fått ett bestämt nej från Regnell om 
Nordstjärnan och funderade ändå utverka den åt honom, jag har bett honom 
låta bliva det och varnar för följderna, vilket jag härmed ock beder Dig i den-
na sak göra med Glas.522 

Huss ordnade i alla fall så att tidningarna skrev om detta, men olyckligtvis 
kallades han då Axel Regnell. Regnell översvämmades åter av tiggarbrev 
från hela världen och ett tag såg det ut som han skulle reagera med att inte 
länge donera några pengar, men genom Clasons smidiga agerande redde det 
hela ut sig. 

Det hade diskuterats i Uppsala att ge Regnell professorstitel, men Isak 
Gustaf Clason var tveksam och skrev till Edward att han, Mesterton eller 
Glas skulle skriva till Regnell och fråga vad han tyckte om detta, men Cla-
son skrev samtidigt: 

Nog tror jag han tycker mera om, att få höra det hans donationer burit frukt 
eller byggnader blivit färdiga, och i anledning därav villigare giva mera än 
för professorstiteln.523 

I ett brev till Clason 1862 berättade Huss att han skickat ett förslag till dona-
tionsbrev rörande Serafimerlasarettet till Regnell. Så fort donationen var klar 
skulle Huss försöka utverka Nordstjärnan till honom – något som Huss för-
modade Regnell inte kunde vägra ta emot.524 Efter att donationsbrevet var 
underskrivet och Regnell skickat en växel på 900 Pund Sterling skickades 
Nordstjärneorden trots Regnells motstånd till honom. Huss skrev: ”hoppas ej 
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Regnell är missnöjd med den”.525 Den norska Sankt Olafsorden mottog han 
1875 och Vasaordens kommendörskraschan 1876. Då fick han tiggarbrev 
från hela världen, till och med från ”industririddare från Chicago”.526 Vasa-
orden åtföljdes av ett brev från utrikesdepartementet där det stod att Regnell 
inte skulle behöva betala för att få den, något som endast riddarna av Vasa-
orden annars var befriade från. Han skrev till Clason 

att han aldrig burit Nordstjärneorden, som legat en skrivbordslåda i många år 
och inte heller hade han burit Sankt Olafsorden. Så skulle nog bli med den 
nya trissan också.  

Hans hälsa gjorde att han mest höll sig hemma och då hade han ingen an-
vändning av ordnar. Brevet är undertecknat ”Eremiten Rn”. 527 Clason svara-
de att han heller aldrig använt sina ordnar och att han hoppades att inte heller 
skulle behöva göra det. Reste han till Tyskland skulle han dock ta med dem, 
för där är man mycket förtjust i sådant och det kunde inverka förmånligt att 
bära dem.528 

Vid jubelfesten med anledning av Uppsala universitets 400-årsjubileum 
1877 blev Regnell hedersdoktor vid den filosofiska fakulteten, vilket han 
kände sig hedrad av, och han skrev till Clason att det skulle vara oartigt att 
tacka nej.529 Han hade då skickat in en lista med sina biografiska uppgifter 
(se s. 52, fig. 14) och han bad Edward, som var medlem av fakulteten, att 
representera honom vid promotionen. Tack vare Regnells donationsbrev blev 
även Isak Gustaf inbjuden, vilket av alla ”ansågs som en skyldig gärd av 
uppmärksamhet och tacksamhet mot Regnell och hans ombud i Sverige” 
enligt vad Isak Gustaf rapporterade.530 Clason räknade skotten när promotor 
lyfte lagerkransen och promoverade Regnell i hans frånvaro. Något doktors-
diplom fick han inte, men kransen skickades till honom i Caldas. I samma 
kista låg matsedeln från middagen och listorna över bordsplaceringen. 

Regnell var ledamot av Svenska Läkaresällskapet sedan 1845 och blev 
hedersledamot 1865. Samma år blev han hedersledamot av Kungl. Veten-
skapssocieteten i Uppsala. 1871 blev han hedersledamot av Upsala Läkare-
förening och 1878 av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göte-
borg. År 1870 blev han ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Regnell 
var också ledamot av Societas botanica Ratisbonnensis sedan 1867 och av 
Museo Imperial e nacional do Rio de Janeiro sedan 1871. 
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Eftermälet i Sverige 

När nyheten om Regnells död kom till Sverige skrev många tidningar om 
den rike mecenaten. I Uppsala hölls en minnesfest i Carolinasalen i Carolina 
Rediviva den 6 mars 1885 med tal av professor Per Hedenius.531 Det var den 
sista stora samlingen i universitetets gamla festsal; den byggdes sedan om så 
att den bättre kunde utnyttjas för bibliotekets egentliga ändamål. Hedenius 
redogjorde för Regnells bakgrund och verksamhet, liksom för hans donatio-
ner. Akten avslutades med musik och en specialskriven dikt av Frithjof 
Holmgren. 

 
Fig. 57. Professor Per Hedenius. Kart- och 
bildenheten, UUB. 

I Stockholm hölls också en stor minnesfest arrangerad av Kungl. Veten-
skapsakademien, Karolinska institutet och Svenska Läkaresällskapet med tal 
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av professor Carl Gustaf Santesson.532 Mellan 1 400 och 1 500 inbjudnings-
kort hade skickats ut. Kronprins Gustaf och kronprinsessan Viktoria hedrade 
akten med sin närvaro (kung Oskar och drottning Sofia var utomlands), lik-
som de svenska och norska statsråden, ledamöter av riksdagens båda kamrar 
och representanter för den medicinska fakulteten i Uppsala. Även här inra-
mades festen av musik och specialskrivna dikter om Regnell. 

 
Fig. 58. Professor Carl Santesson. Kart- och bild-
enheten, UUB. 

Slutligen hölls en stor minnesfest över honom vid Kungl. Vetenskapsakade-
miens högtidsdag 26 mars 1888 då professor Axel Key tecknade hans minne. 
Som en bilaga till hans tal, som publicerades i Vetenskapsakademiens hand-
lingar, finns en fyllig redogörelse för Regnells alla donationer.533  
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Till årshögtiden hade präglats en minnespenning. På framsidan syns Reg-
nell i bröstbild med inskriften ”Andreas Fredericus Regnell medicus”, och 
nederst ”Natus 1807, obitus 1884”. På baksidan inom en lagerkrans står in-
skriften ”Patria heres famam servat”.534 Utanför kransen står: ”Socio de sci-
entiæ naturalis meritissimo Regia Academia scientiarum suecica 1888”.535 

 

 
Fig. 59. Kungl. Vetenskapsakademiens medalj. 
Medaljen tillhör Jaime Splettstoser Junior. 
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Den generöse donatorn 

Regnells samtliga donationer till allmänna inrättningar för vetenskapliga 
ändamål i Sverige uppgick 1888 till 870 997, vilket i dagens penningvärde 
motsvarar ungefär 53 800 000 kronor. 

När tidningarna under Regnells livstid rapporterade om hans gåvor betona-
des ofta hans storslagna givmildhet och det var också ett tema som återkom i 
talen vid minneshögtiderna efter hans död. Det går naturligtvis inte att säkert 
avgöra vilka bevekelsegrunder han hade, men antropologisk och sociologisk 
forskning har pekat på att en gåva som inte återgäldas skapar en skuld och 
därmed ett beroendeförhållande. Det resonemanget har särskilt utvecklats i en 
studie av den sociala ekonomin i nätverket kring Isak Gustaf Clasons far, 
brukspatronen med samma namn på Furudal.536 Ett begrepp som skapats av 
Marcel Mauss är gåvologik, med vars hjälp makten mellan aktörer i ett nätverk 
fördelas.537 Enligt Mauss bestäms status i samhället genom gåvans regler. När 
en relation upprättas genom gåvor får den som erhåller största värdet i utbytet 
lägre status. Gåvan är en frivillig handling, men det finns hela tiden en under-
förstådd förväntan på en motprestation. Gåvologik kan bara existera om det 
finns ett personligt förtroende i nätverket, som var fallet mellan brukspatro-
nerna på Clason den äldres tid. Ett systemförtroende, å andra sidan, existerar 
där det finns en tro på att lagar och andra samhälleliga institutioner fungerar. 
Regnell gav många exempel på att det inte fanns något sådant förtroende för 
lagar och domstolar i Brasilien.538 Skillnaden mellan Clason, som var uppvux-
en med gåvologiken inom nätverken kring Furudal, och Regnell kom tydligt 
fram när Regnell en gång skrev och påpekade att ”vänskap och penningaffärer 
är olika saker, eller storheter av olika slag”. Regnell ville den gången att Cla-
son skulle kräva provision på sitt arbete; det kunde man säkert få inom nätver-
ket också men det påpekades inte så uttryckligt. 

De beroendeförhållanden som Regnells gåvor skapade var naturligtvis 
mest tydliga för hans släktingar, som ända till sin död levde på livräntorna 
från honom. Vännerna Fants och Clasons söner fick studiestipendier. Den 
senare tackade ”ödmjukast” för sonens stipendium.539 Men även universitet 
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och andra vetenskapliga inrättningar stod i tacksamhetsskuld till honom och 
var ibland mycket rädda för att de skulle stöta sig med den store välgöraren. 
Ett exempel var botanikprofessorn Thore Fries, som var mycket ängslig att 
misshaga Regnell. Han hade fått i uppdrag att skriva ett förslag till stadgar 
för användandet av räntorna från en reservfond för botaniska institutionen. 
Han skrev då till Clason: 

[…] att jag är lika villig som skyldig att ställa mig denna Regnells önskan till 
efterrättelse är naturligt, men därvid nödgas jag bedja om lite hjälp, så att för-
slaget blir så överensstämmande med Rs önskningar som möjligt, både till 
form som innehåll.540 

På hösten 1879 skrev han igen till Clason: 

Det som ej i ringa mån bidragit till ökandet av min oro för framtiden, är att 
jag ej hört ett knäpp från Regnell. I somras skrev jag, enligt Farbrors tillstyr-
kan, till honom ett utförligt brev redogörande för åtskilliga upsaliensiskt-
botaniska förhållanden, och jag hoppas, att han ej kunde funnit ringaste ord, 
varvid han tagit anstöt […] har R på något sätt blivit missnöjd? Jag kommer 
nu bortåt 3 månader att gå i halv feber, till dess svar från Dr R. hinner anlän-
da.541 

Fries var angelägen om att rätta sig efter Regnells vilja när det gällde att 
ordna de växter denne skickat hem, även om han tyckte det skulle vara bättre 
att göra på ett annat sätt. Alla de gäster som bodde hos honom i Caldas eller 
Regnellstipendiaterna visste också att man inte kunde bita den hand som 
födde en. 
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Minnesstenen på kyrkogården i Caldas 

Redan 1887 hade det kommit till Uppsala universitets kännedom att ingen-
ting på kyrkogården i Caldas visade var stoftet efter Regnell vilade, men det 
dröjde ända till 1899 innan något hände. Thore Magnus Fries anmälde då vid 
Vetenskapsakademiens sammankomst10 maj att det kommit ett brev från 
Herr L. Westin, medlem av en ursprungligen svensk familj, som bodde i 
Brasilien. I brevet stod att det inte fanns något minnesmärke över Regnell.542 
En kommitté som skulle verka för att det skulle resas ett monument över 
honom bildades. I den ingick professor Veit Brecher Wittrock, som repre-
senterade Vetenskapsakademien, professor Thore Fries från Uppsala univer-
sitet (kommitténs ordförande), professor Salomon Eberhard Henschen från 
medicinska fakulteten i Uppsala, professor Karl Mörner från Karolinska 
institutet och docent Alfred Levertin från Svenska Läkaresällskapet.543 

Ett upprop till alla som ville hedra Regnells minne genom att ge ett bidrag 
till ett minnesmärke skickades ut i oktober 1899. Insamlingen gav 3 686 
kronor och Uppsala universitet gav sedan ytterligare 286 kronor (om univer-
sitetet redan tidigare hade lämnat bidrag till insamlingen är okänt). Professor 
Gustaf Clason, son till Regnells gamle vän Isak Gustaf, ritade minnesvården, 
som sedan utfördes av firman Flodquist & C:o i Stockholm i helpolerad gra-
nit. Den blev färdig i slutet av 1901 och sändes då, isärtagen i fyra bitar, via 
Göteborg till Santos i Brasilien. Därifrån fraktades den på järnväg till Poços 
de Caldas utan problem, men transporten därifrån till Caldas blev desto svå-
rare på de dåliga vägarna, som på sina håll hade blivit reparerade just för det 
här tillfället. Den tog fem dagar med 22 oxar som dragare. Först i början av 
år 1903 var allt framme vid kyrkogården i Caldas och sedan tog det tre dagar 
att flytta stenen från kyrkogårdsgrinden till monumentets plats. Enligt en 
uppgift ska en första sten ha försvunnit i den brasilianska tullen544 och en ny 
anskaffats, men något underlag för den uppgiften finns inte i Vetenskaps-
akademiens årsbok 1904, som beskriver stenens tillkomst. Däremot noterade 
generalkonsul Bolstad att ett litet stycke av den största stenen slagits av vid 
transporten, men att skadan lagats med cement. 

                               
542 Minnesvården över A. F. Regnell, Kungl. Vetenskapsakademiens årsbok 1904, s. 161–174. 
(Författaren till artikeln är okänd.) 
543 Levertin disputerade vid Karolinska institutet 1875 på avhandlingen Om Torpa källa, som 
var institutets första doktorsavhandling. Han blev senare docent i balneologi och var således 
liksom Regnell intresserad av källor. 
544 Ferreira, Júlio Andrade: O Apóstolo de Caldas, Franca 1948 (nyutgåva 2010). 
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Fig. 60. Regnells gravvård i Caldas med 
Regnells före detta slav Gabriel Adaosin-
ho vid sidan av den. Kungl. Vetenskaps-
akademiens årsbok 1904. 

 
Monumentet bär följande inskrift: 

 
ANDREÆ FREDERICO 

REGNELL 

Nato in Suecia MDCCCVII 

Denato in Caldas MDCCCLXXXIV 

NATURALIS SCIENTIÆ 

ASSIDUO CULTORI 

MÆCENATI LIBERALI 

HOC MONUMENTUM 

PIE POSUERUNT 

CIVES SVECANI545 
 

  

                               
545 Över Anders Fredrik Regnell, född i Sverige 1807, död i Caldas 1884, naturvetenskapens 
och läkekonstens nitiske främjare och frikostige mecenat, reste svenska medborgare i vördnad 
detta minnesmärke. 
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Regnells grav var inte markerad på något sätt, men hans före detta slav 
Gabriel kunde peka ut platsen där Regnell vilade, det var lite vid sidan av på 
kyrkogården i ett hörn vid muren. Alla i Caldas tyckte emellertid att minnes-
stenen skulle placeras längre fram. Regnell hade själv bestämt att hans kropp 
skulle läggas i två kistor, den ena i den andra ”för den händelse det skulle bli 
fråga om att taga hans lik eller ben hem”. Det borde därför inte bli så svårt 
att hitta honom. De två kistorna anträffades mycket riktigt, men de var redan 
i dåligt skick. Regnells skor kändes emellertid igen av Gabriel. Sedan benen 
upptagits blev de desinficerade och lades i en liten kista, som sattes in i mo-
numentets fundament. 

 

 
Fig. 61. Invigningen av Regnells minnesmärke. Foto Kungl. 
Vetenskapsakademiens årsbok 1904. 

 

Sveriges och Norges generalkonsul i Rio, Jens Martin Bolstad, skildrade 
invigningen av monumentet i ett brev till Thore Fries, vilket återges i Veten-
skapsakademiens årsbok 1904. Närvarande vid invigningen var utom Bol-
stad även kommunens ordförande överste Vaz Pereira, domaren doktor Gen-
til de Rangel, kyrkoherden i Caldas Joaquim Assumpção och ett femtiotal av 
stadens invånare, däribland Regnells frigivna slavar Gabriel Adaosinho och 
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Domiciano. De tidigare slavarna Pedro, Rita och Regnells hushållerska Ma-
ria Julia var inte närvarande. Folket i Caldas talade enligt vad Bolstad upp-
gav i brevet med värme och sympati om honom och inte minst hans tidigare 
slavar sade att han alltid varit god mot dem och de hade honom i kärt minne.  

Vid invigningen flankerades monumentet av den brasilianska och svenska 
flaggan. Domaren Gentil de Rangel höll en litet tal, där han på den lokala 
kommitténs och Lourenço Westins vägnar förklarade monumentet avtäckt. 
Därefter upplästes ett tal skrivet av doktor Pedro Sanchez de Lemos (som 
var förhindrad att närvara). I talet stod att Regnell hade varit ett stort stöd för 
honom när han 1873 etablerat sig som läkare i Poços de Caldas. Han prisade 
Regnell som läkare och sade: 

[…] den kloke läkarens lärdomar […] voro för mig av sådan betydelse, att 
jag står till honom i förbindelse för de flesta av mina framgångar, då jag tog 
de första stegen i det praktiska livet. 

Han berättade vidare att Regnell lämnat 5 500 milreis i 5½ % obligationer 
till sjukhuset i Caldas. Räntorna på detta belopp användes ännu 1903 för att 
vårda de sjuka i trakten. Ett exemplar i guld av Vetenskapsakademiens min-
nespenning över Regnell överlämnades senare till generalkonsul Bolstad och 
doktor Pedro Sanchez de Lemos och ett exemplar i silver till överste Vaz 
Pereira, doktor Gentil de Rangel, kyrkoherden Dom Joaquim Assumpção 
och herr Lourenço Westin i São João da Boa Vista. 

På 50-årsdagen av Regnells död firades en minneshögtid på kyrkogården i 
Caldas. Sveriges minister i Brasilien, Ragnar Kumlin, lade då ned en krans i 
de blågula färgerna på hans grav på uppdrag av Uppsala universitet, Svenska 
Akademien (ska troligen vara Kungl. Vetenskapskademien) och Karolinska 
institutet. 

Caldas borgmästare yttrade vid ett samtal med minister Kumlin att staden 
Caldas planerade att inköpa det hus som Regnell bebodde under sin livstid 
och att där inrätta ett museum.546 Man saknade bara en jämförelsevis liten 
penning för att realisera dessa planer. De förverkligades emellertid inte. Idag 
finns inte hans hus kvar och något museum inrättades aldrig.547 

                               
546 Dagens Nyheter 15/9 1944. 
547 Personligt meddelande från Jaime Splettstoser 11 oktober 2010. 
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Fig. 62. Regnells gravsten år 2010. Foto Jaime Splettstoser 
junior. 

Uppsala gamla kyrkogård 
Hemma i Sverige fick många av dem som på ett eller annat sätt ingick i kret-
sen kring Anders Fredrik Regnell den sista vilan på Uppsala gamla kyrko-
gård: fadern Anders Ringnell, styvmodern Catharina Demin, styvfadern Erik 
Pettersson, Linnélärjungen Carl Peter Thunberg, ärkebiskopen Carl Rosén 
von Rosenstein, arkiatern Per von Afzelius, professor Linneanus Göran 
Wahlenberg, professorerna i kirurgi Adolf Murray, Henrik Wilhelm Ro-
mansson, Carl Benedict Mesterton och Karl Gustaf Lennander, medicinpro-
fessorerna Israel Hwasser, Olof Glas, och Salomon Eberhard Henschen, 
dennes far rådmannen Lars Wilhelm Henschen och sonen Folke Henschen, 
professorn i anatomi Edward Clason, dennes son Fredrik Clason och hustrun 
Ingeborg Ullf, professor August Almén och dennes hustru Susanna Fries, 
fysiologiprofessorerna Frithiof Holmgren och Hjalmar Öhrvall, professorn i 
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patologi Per Hedenius, professorn i kemi och mineralogi Lars Peter Walm-
stedt, fysikprofessorn Knut Ångström, botanikprofessorerna Elias Fries och 
Thore Magnus Fries, akademiräntmästaren David Magnus Schedwin, han-
delsmannen Gabriel Wilhelm Gillberg, dirigenten Oscar Arpi, domkyrko-
sysslomannen Johan Gustaf Schram och fotografen Henrik Osti. 

 

 
Fig. 63. Gravkapellet på Uppsala gamla kyrkogård. Omedelbart till 
vänster om porten till gravkapellet och något till höger om trädet i för-
grunden syns Anders Ringnells gravsten. Foto Monica Sandberg. 
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Källor och referenser 

Den är boken bygger till största delen på de brevsamlingar som finns på 
handskriftsavdelningen vid Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Upp-
sala (UUB). Fredrik Clason donerade breven från Regnell till Isak Gustaf 
Clason till Uppsala universitetsbibliotek. De finns under signum x285m1. 
Clason tog alltid kopior av breven till Regnell (x285m2). De brev Regnell 
fick från andra personer finns inte bevarade, men eftersom Regnell ofta cite-
rade dem i sina brev till Isak Gustaf Clason kan man ofta läsa om dem i 
x285m1. Brev till Isak Gustaf och Edward Clason från personer med efter-
namn som börjar med A till He finns under x285m3, och namn som börjar 
med Ho till Ö under x285m4 samt övriga brev till Isak Gustaf Clason under 
x285m5. En del av breven från Regnell till Isak Gustaf Clason är mycket 
svårlästa, speciellt i de fall Regnell skrivit med svart bläck på den ena ledden 
av pappret och med rött bläck vinkelrätt däremot. Stavningen har modernise-
rats men ordföljden i citaten har bibehållets. 

I det stora arkivet efter Salomon Eberhard Henschen finns många brev 
från Regnell till Henschen under signum S. E. Henschen 11. Henschens 
kvarlämnade papper från Brasilien finns under S. E. Henschen 29, som ock-
så innehåller spridda dagboksanteckningar från tiden före avresan, om själva 
resan till Caldas och något om tiden där, men någon riktig dagbok finns inte. 
Salomons brev till brodern Josef finns under signum S. E. Henschen 24. Ett 
brev från Henschen till Thore Fries som beskriver resan till Rio finns under 
signum G70 ca 10 (brev X77). 

Ossian Dahlgrens uppsats Anders Fredrik Regnell och hans svenska gäs-
ter i Brasilien, i Svensk botanisk tidskrift 1962, innehåller många värdefulla 
uppgifter som Dahlgren hämtat från Salomon Henschens son Folke. Dahl-
gren har vidare fått översatt för sig Da Silva Araujos bok Dupla personali-
dade de um ilustre botanica – Regnell e.o. ”dr. André”. Sáblo enfèrmo e 
emigrante. Estudos Brasileiros. Ano III, vol. 8 no. 24, Rio de Janeiro 1942 
och citerar ur boken i sin uppsats. 

Anders Fredrik Regnell berörs också i några böcker. Axel Paulins bok 
Svenska öden i Sydamerika, Stockholm 1951, bygger delvis på studier i kon-
sulatsarkiv, men är inte helt pålitlig i sina sakuppgifter. 

Jaime Splettstosers bok Alemães, suecos, dinamarqueses e austríacos em 
São João da Boa Vista, São Paolo 2003, är skriven på portugisiska, men 
författaren har välvilligt översatt s. 69–72, som handlar om Regnell till eng-
elska, åt mig. Kapitel 12 i en bok om familjen Westin: Ministério do Cônsul 
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av Júlio Olivar (se ovan s. 94, not 226) handlar om läkaren Regnell. Kapitlet 
har vänligen översatts från portugisiska av Karin Ekström, Taguatinga, Bra-
silien, liksom de delar av Júlio Andrade Ferreiras bok O Apóstolo de Caldas 
(se ovan s. 194, not 544) som berör Regnell. 
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Regnells testamente 

Regnells testamente lyder:548 
 
Jag André Fredrico Regnelli, creerad till Doktor i Medicin vid Uppsala 
Universitet, född 1807 den 7 juni i Stockholm, son av Traktören Anders 
Rengnell från Uppsala förklarar, att jag vid sunt och fullt förstånd, med fri 
och egen vilja, beslutar att göra mitt testamente, och som mina föräldrar äro 
döda, (och) jag icke är ej heller varit gift, gör jag det på följande sätt: 

1: o) Jag lämnar vid min död fullständig frihet åt min slavinna Rita, och ett 
hundra tusen reis i gåva. 2: o) Sagda Ritas döttrar Delmina och Maria Julia, 
som jag förut förklarat fria med förpliktelse att tjäna till dess de uppnått 21 
år, böra prestera den tjänst som (för dem) återstår till Herr August Rudolf 
Westin eller till den, som han kan bestämma. 3: o) Sagda Ritas fria söner, 
Canuto och Pedro, önskar jag att man lämnar till Herr August Rudolf Westin 
för att de må få lämplig uppfostran under honom också de. Det skall dock 
lämnas åt modern (Rita) rättighet att behålla hos sig en av sina döttrar eller 
söner, om hon så vill. 4: o) Jag lämnar min slav Gabriel till Herr August Ru-
dolf Westin; 5: o) Jag giver mina husgeråd, bords- och kökskärl, sängkläder, 
mina gångkläder, klockor, dyrbarheter, mina reseffekter, canastrer etsetera till 
Herr August Rudolf Westin, vilket dock icke får inräknas i den tjugondepart 
(som honom tillkommer) om han skulle bliva min testamentsexekutor. 6: o) 
Jag lämnar mina boningshus belägna vid Rua de Conde D’Eu och min 
”chácara” invid samma stad till ”Santa Casa di Misericordia” eller ”Hospital 
de Caridade”, som här skall upprättas, vare sig att det kommer att inrymmas i 
det hus som avlidne vikarien Francisco de Paula Freudade för detta ändmål 
skänkt, eller i något annat, med villkor att det kommer att tillhöra kommunen 
eller någon religiös förening (Irmandad) och med visshet kommer att använ-
das för sådant ändamål, för att medelst värdet (av dessa hus) en perpetuell 
ränta måtte instiftas till förmån för underhåll, det är, till bestridande av om-
kostnader för medikamenter och uppehälle åt de fattiga sjuka och orkeslösa, 
som kunna komma att emottagas och underhållas på detta hospital, och för-
ordnar jag för detta ändamål, att mina egendomar måtte säljas på offentlig 
auktion; de genom denna försäljning influtna medlen skola deponeras i Pro-
vinsstyrelsens förvar eller i någon bank, som kan erbjuda garanti; och skola 
räntorna förvandlas i nya obligationer till dess att hospitalet vederbörligen 
blivit iordningsställt och regelbundet funktionerar, från detta ögonblick och 

                               
548 Brandberg, Theodor & von Bahr, Johan: Urkunder och författningar angående donationer 
vid Upsala Kungl. Universitet (avskrift), Uppsala 1902, s. 145–147, samt Större konsistoriets 
protokoll 25/10 1884 § 7, arvode för testamentets översättning från portugisiska samma dag § 
9. 
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allt framgent skola dessa obligationer övergå till att utgöra en del av dess ka-
pital och dess räntor få den användning, som jag (ovan) bestämmer, allt under 
överinseende av ”Juiz da Providoria de Capellas e Reziduos” och övriga ve-
derbörliga auktoriteter, vilka jag ber, att de må övervaka att denna bestäm-
melse må få laga kraft och troget uppfyllas. 7: o) Dessutom lämnar jag två 
statsobligationer, var och en till ett nominalvärde av en million reis till sam-
ma Casa de Misericordia för samma ändamål. 8: o) Jag lämnar mina kirur-
giska instrument och elektriska apparater likaledes till Casa de Misericordia. 
9: o) Jag insätter som arvinge av återstoden Upsala Universitet för att denna 
återstod (o liquido da herauca) av min kvarlåtenskap måtte användas till för-
mån för det medicinska studiet vid denna academi och läggas till den fond, 
som jag gav den 17 mars 1872 och i enlighet med de bestämmelser som då 
gjorts (conforme os estatutos dispostos do mesmo). 10: o) och slutligen ut-
nämner jag till min testamentsexekutor i första rummet Herr August Rudolf 
Westin, i andra i brist på denne Herr Doktor Gabriel Pio da Silva och i tredje, 
i brist på båda dessa herrar, Herr Manuel Pinto de Andrade, vilka jag var och 
en för sig ber och uppmanar att de hava godheten indriva vad man är mig 
skyldig enligt skuldsedlar och andra dokumenter och att de må troget uppfyl-
la detta mitt sista förordnande.  

Cidade de Caldas 10 Maj 1883. 
 

André Frederico Regnell 
 

Avskriften av testamentet inlämnades till Rådhusrätten i Uppsala för bevak-
ning 23 februari 1885. På grund av bestämmelserna under moment 9:o i 
testamentet inbetalades från sterbhuset och lades till fonden under åren 
1885–1888 ytterligare tillsammans 57 592 kronor och 99 öre. 
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Regnells donationer till Uppsala universitet 

I ett brev1846 nämnde Regnell första gången för Clason att han funderade på 
att testamentera sina pengar till Uppsala universitet.549 Han kände sig osäker 
för sitt liv på grund av att en man natten innan av misstag hade blivit avrät-
tad på gatan utanför hans hus. Mördarna var ute efter en annan man men tog 
fel. De kom sedan undan rättvisan genom att fly långt ut på landet. I Brasili-
en fanns det på den tiden inga offentliga åklagare, utan den som ansåg sig 
vara förorättad fick själv driva sin sak inför domstol och den som saknade de 
rätta förbindelserna var ofta chanslös. Regnell skrev en annan gång: ”Att 
lämna något efter sig i Brasilien är för en utlänning, ja för en utan familj, 
betänkligt.”550 Han tog då upp tanken att lämna sin kvarlåtenskap i Sverige 
till något ”publikt” ändamål, och lite senare skrev han: ”i Brasilien har man 
ingen säkerhet om man inte har mäktiga vänner eller förvantskap. En rik 
ungkarl [i trakten] bestals efter döden på 1 400 000 riksdaler.”551 

Regnells donationer är mycket omfattande och svåra att få klarhet i enbart 
genom hans brev. Nedanstående redogörelse bygger till stora delar på det 
som Axel Key skrivit i Levnadsteckningen över K. Sv. V. A. Led. Bd 3 1888. 
Han hade då kompletterat de skriftliga källorna med muntliga uppgifter från 
Magnus Huss, Salomon Henschen, Gustaf Anders Lindberg, Edward Clason, 
Thore Fries, Per Hedenius och Johan Gustaf Brunnberg med flera. 

Sammanlagt uppgick Regnells donationer till universitetet och till detta 
knutna inrättningar och föreningar till 587 897 kronor, vilket motsvarar 
34 407 540 kronor enligt 2009 års konsumentprisindex.552 

Regnellianum och anatomen 
Till uppförande av en nybyggnad för patologiskt anatomiska och fysiologis-
ka institutionerna skänkte Regnell 1864 30 000 kronor och till en vattenled-
ning i huset ytterligare 3 500 kronor 1868. 1880 skänkte han ytterligare 
50 000 kronor till uppförande av flygelbyggnaderna. 
                               
549 UUB x285m1, 13/3 1846. 
550 UUB x285m1, 24/9 1856. 
551 UUB x285m1, 20/9 1858. 
552 587 897 kronor år 1885 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 507 172 562 
kronor år 2009 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. (Edvinsson, 
Rodney: www.historia.se/indexprisjamforelse.ht). 
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Medicinska fakultetens mindre Regnellska fond 
Till medicinska fakulteten skänkte Regnell 8 000 kronor för att i första hand 
användas till avlöning av kliniska amanuenser. 

Medicinska fakultetens större Regnellska fond 
Till medicinska fakulteten i Uppsala skänkte Regnell genom gåvobrev av 
den 17 mars 1872 en fond av 40 000 kronor. Till denna fond fogades genom 
särskilda gåvobrev av den 17 november 1873 och den 29 januari 1874 nya 
”förstärkningsfonder”, tillsammans uppgående till 40 000 kronor. Tillsam-
mans alltså 80 000 kronor. 

Regnellska reservfonderna553 
År 1875 skänkte Regnell till Uppsala universitet för främjande av något med 
universitets stiftelse förenligt ändamål, för bildande av den så kallade 1:a 
reservfonden, en summa av 40 000 kronor, men förbehöll sig att under 20 år 
få tillgodogöra sig räntorna och att senare få bestämma hur fonden skulle 
användas. Skulle det inte komma några sådana anvisningar, skulle räntorna 
användas till främjande av de medicinska studierna i överensstämmelse med 
stadgarna för fonden av 1872, dvs. Medicinska fakultetens större Regnellska 
fond. 

1876 skänkte han en 2:a reservfond på 40 000 kronor, med samma be-
stämmelser som för den första fonden och redan samma år en 3:e reservfond 
à 40 000 med samma bestämmelser. 

Den 2 december 1878 upprättade han en 4:e reservfond på 40 000 kronor, 
likaledes med bestämmelsen att i saknad av annat hans förordnande gällande 
räntan när den blev disponibel för universitet, denna måtte då användas till 
främjande av medicinska studiet enligt de stadgar som är gällande för den av 
honom för samma ändamål redan 1872 stiftade fonden. 

Den 17 februari 1881 skänkte Regnell universitetet ytterligare en reserv-
fond, den 5:e, på 40 000 kronor. I gåvobrevet föreskriver han att fonden skall 
användas till något med universitetets stiftelse förenligt ändamål, vilket han 
förbehåller sig få framdeles själv eller genom honom härtill utsedda personer 
närmare bestämma, förbehållande sig under tiden åtnjutande av fem procents 
årlig ränta, ett förbehåll, som gällde även den 4:e reservfonden. 

                               
553 I ett brev till Edward 20/11 1880 (UUB x285m1) skrev Regnell att hans mening med 
reservfonderna alltid hade varit att det skulle finnas medel att disponera över vid något 
speciellt fall för att gagna det medicinska studiet.  
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1883 lämnade Regnell enligt gåvobrev den 24 december 1882 en summa 
av 16 500 kronor till en 6:e reservfond, avsedd att uppgå till 40 000 kronor. 
Under givarens livstid blev endast nämnda summa insatt. 

Samtliga dessa reservfonders av Regnell skänkta grundkapital uppgick så-
lunda till 216 500 kronor. 

Rörande den 4:e reservfonden förordnade Regnell i brev av den 17 mars 
1878 att räntorna av hela fonden på 40 000 kronor skulle efter hans död an-
vändas för Uppsala botaniska institution till inköp av levande växter, frön 
m.m. för botaniska trädgården, instrument m.m. för de växtfysiologiska och 
anatomiska undersökningarna vid institutionen, ordnande och konserverande 
av de av Regnell skänkta brasilianska växtsamlingarna o.s.v. Fonden be-
nämndes i universitetets räkenskaper Regnells botaniska fond. 

Genom brev av den 20 augusti 1882 förordnade Regnell, att den angivna 
5:e reservfonden skulle efter hans död delas i två nya fonder nämligen I. en 
fond på 10 000 kronor under namn av Zoologiska institutionens Regnellska 
fond och II. en fond à 30 000 kronor under namn av Medicinska fakultetens 
Regnellska fond för resestipendier. 
 
Regnellstipendiater  
Professorn i fysiologi Frithjof Holmgren, verksam i Regnellianum, var Reg-
nellstipendiat 1885, då han reste till Tyskland, Schweiz och Österrike och 
1891 till Danmark, Tyskland och Frankrike samt 1895 då han reste till Dan-
mark, Tyskland och Schweiz. Edward Clason var också Regnellstipendiat 
1893 och reste till Polen och Tyskland.554 

Pensionsfonden 
Genom gåvobrev av den 23 juni 1873 skänkte Regnell till en fond under 
namn av första förstärkningsfonden 24 000 kronor, av vilket belopp han 
under sin livstid skulle uppbära 5 procents ränta, en ränta som efter hans död 
skulle uppbäras av några av hans släktingar under deras livstid. Allt eftersom 
dessa livräntor upphörde skulle motsvarande kapital från fonden överflyttas 
till medicinska fakultetens fond av 1872, så att hela pensioneringsfonden 
efter hand skulle övergå till fakulteten. Vid slutet av 1887 uppgick fonden, 
som ökats genom två insättningar på vardera 6 000 kronor av Regnell, till 
36 000 kronor. 

                               
554 Redan medan Regnell levde fick Edward bidrag; bland annat fick han 600 kronor år 1876 
för en resa till Leipzig, Bonn och Paris (UUB x285m1, 29/3 1876, brev 147). 
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Sjukhusfonden 
År 1885 lämnades till en sjuksäng vid Akademiska sjukhuset ett bidrag på 
10 000 kronor. 

Regnellska stipendiefonden för medicine studerande 
Genom gåvobrev av den 5 augusti 1871 skänkte Regnell 1875 en fond av 
5 000 kronor, bildad genom upplupna, av honom ej utnyttjade räntor från 
föregående fond samt direkt tillägg av omkring 2 000 kronor. Mottagare av 
medel ur fonden skulle vara förtjänta medicine studerande, som inte fyllt 28 
år, med företräde för studerande av Upplands nation om vederbörande i allt 
övrigt ansågs lika förtjänt som medsökande. Vid lika meriter i övrigt skulle 
behovet av understöd få fälla utslaget. Stipendiat skulle utses av medicinska 
fakulteten och få uppbäras i fyra år med möjlighet till ett års prolongation. 
Avkomlingar i rätt nedstigande led intill tredje generationen av Regnells 
båda vänner Isak Gustaf Clason och kyrkoherde Georg Gustaf Fant skulle, 
oberoende av vad slags studier de idkade, ha förmånsrätt till stipendiet var-
annan gång det blev ledigt. 

Donationer för botaniska och zoologiska ändmål 
Den första donation som Regnell gjorde var till ett resestipendium till under-
stöd för botaniska studier. Gåvobrevet till detta är daterat den 26 maj 1859 
och den skänkta grundsumman var 16 000 kronor. Stipendiet delas ut vart 
femte år. Han skänkte också 40 000 kronor till den botaniska institutionen 
och 10 000 till den zoologiska institutionen. 
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Övriga donationer till inrättningar i Uppsala 

Regnellska stipendiet vid Upplands nation 
Genom gåvobrev av den 17 april 1863 skänkte Regnell 5 000 kronor till en 
fond för ett stipendium till studerande av Upplands nation som inte fyllt 28 
år. Vid utdelning bör, heter det i gåvobrevet, vid lika meriter studerande som 
ej är född i Roslagen komma i åtanke.555 En av Upplands nation vald för-
slagskommitté med inspektor som ordförande och sex seniorer och sex juni-
orer skulle uppföra tre av de sökande på förslag. Endast i händelse av lika 
röstetal fick inspektor rösta. Inom detta förslag skulle inspektor utse stipen-
diaten, som fick ha stipendiet i tre år med högst ett års prolongation. Den 
första stipendiaten var Per Hugo Hagelin, som senare disputerade på avhand-
lingen Stomatoskopiska undersökningar av franska språkljud 1889. 

Vetenskapssocieteten i Uppsala 
En gåva 1875 på 15 000 kronor för att Societeten skulle ha råd att ge ut stör-
re arbeten och planscher i sina Acta. 

Upsala läkareförening 
Upsala Läkareförening hade stiftats på hösten 1832 på initiativ av professorn 
i praktisk medicin Israel Hwasser.556 I stadgarna står att föreningens ändamål 
skulle vara att befrämja medicinska studier i en mot vetenskapens höghet 
svarande anda av förtrolighet och vänskap mellan samtliga dess medlemmar. 
Arbetsåret räknades från 17 september, som var Hwassers födelsedag. Han 
var föreningens ordförande ända till sin död 1860 och efterträddes av sin 
elev Per Hedenius, som var ordförande 1860–1885. 1865 beslöt man att låta 
trycka Föreningens förhandlingar och fick därmed en egen tidskrift. 1875 

                               
555 Varför studerande från Roslagen skulle särbehandlas framgår av ett brev från Regnell till 
Isak Gustaf Clason: ”[…] anledningen till att stud. av Roslags nation ej skulle få stip. var att 
när Roslagens och Uplands förenades förbehöll Rospiggarne sig ensamt och odelat åtnjutande 
av sina stipendier som om ingen förening hade ägt rum” (UUB x285m1, 28/12 1861). 
556 Bahr, Gunnar von: Upsala Läkareförening 150 år. Upsala Journal of Medical Sciences, 
1980, suppl. 35. 
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gav Regnell föreningen 5 000 kronor som stöd för utgivandet. Tidskriften 
lever fortfarande i högönsklig välmåga. Sammanträde skulle hållas var 14:e 
dag. Redan från början ansågs det viktigt att skaffa medicinsk litteratur och 
hålla den tillgänglig för medlemmarna. Frågan om var föreningen skulle 
sammanträda och var det växande biblioteket skulle härbärgeras blev tidigt 
aktuell. När det nya Akademiska sjukhuset blivit färdigt i september 1867 
erbjöd professor Mesterton föreningen att få disponera två rum om den själv 
möblerade dem. År 1873 erhöll föreningen en gåva på 3 000 riksdaler från 
en okänd gynnare. En byggnads- och biblioteksfond bildades då och efter 
diverse olika tillskott uppgick fonden 1875 till 5 121 riksdaler, ungefär 
250 000 kronor i dagens penningvärde. I ett gåvobrev till Consistorium Ma-
jus 7 juni 1876 skrev Regnell: 

Slutligen får jag anhålla att Consistorium ville till förvar mottaga några mig 
tillhöriga värdepapper såsom säkerhet för en summa penningar av tjugofem 
(25 000) tusen kronor, jag härmed förbinder mig till, såsom byggnadshjälp 
till uppförande av ett hus för Upsala Läkareförenings sammankomster, dess 
eller de Medicinska Institutionernas Bibliotek m.m. att av mig erläggas, så 
fort Föreningen kan disponera över minst en lika stor summa från annat håll 
och arbetet kunnat påbörjas. 

Efter tillskott från andra donatorer och genom insamlingar kunde föreningen 
1886 inköpa brukspatron Carl Ekmans hus nummer 3 i Odinslund för 65 000 
kronor. Föreningen har sedan sålt fastigheten och utnyttjar numera Akade-
miska sjukhusets lokaler för sina sammanträden. 

 
Fig. 64. Upsala Läkareförenings hus i Odinslund. Kart- och bild-
enheten, UUB. 
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Regnells betydelse för Uppsala universitet 

En orsak till att Anders Fredrik Regnell gynnade den medicinska fakulteten i 
Uppsala med sina donationer var att han uppfattade att fakulteten och kanske 
hela universitetet var hotat till sin existens genom de diskussioner som före-
kom om att flytta verksamheten till Stockholm. De verkade återhållande på 
alla investeringar i nybyggnationer och inrättandet av lärarbefattningar i 
Uppsala under många år. 

De naturfilosofiska uppfattningar som Israel Hwasser, Göran Wahlenberg 
och andra lärare av den gamla skolan stod för påverkade också utvecklingen. 
De fick emellertid från 1850–1860-talet ge vika för en naturvetenskapligt 
inriktad forskning. Den bedrevs av en rad professorer i nya specialiteter: 
fysiologi, medicinsk och fysiologisk kemi, patologi, farmakologi, kirurgi, 
obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik osv. 

Uppsala hade emellertid säkerligen inte kunnat hänga med i den snabba 
medicinska utvecklingen som skedde i Europa enbart med hjälp av de gamla 
donationerna från Gustaf II Adolfs tid och statliga anslag. Ett exempel är 
fysiologin, som hade fått samsas med anatomi och patologi i trånga, olämp-
liga lokaler. Tack vare Regnells donationer kunde ändamålsenliga institutio-
ner byggas och Frithjof Holmgren få möjligheter att bedriva sin epokgörande 
forskning. Han följdes av en rad framgångsrika elever. 

Enligt Carl Frängsmyr skedde den medicinska fakultetens professionalise-
ring och specialisering i allt väsentligt under internationellt inflytande.557 Den 
medicinska fakultetens lärare kunde med hjälp av Regnells stipendier resa ut 
i Europa och föra hem de senaste rönen och modern utrustning och apparatur 
till Uppsala. Frängsmyr framhåller att Uppsala inte längre utgjorde utgångs-
punkten utan målet för internationella studieresor. När den fysiologiska insti-
tutionen 1889 firade sitt 25-årsjubileum kom hyllningar från hela Europa. 

Av stor betydelse för framstegen inom vetenskapen var också Upsala Lä-
kareförenings förhandlingar, som började utges 1865 och som Regnell stöd-
de genom en donation. Fakultetens medlemmar fick därigenom bättre möj-
ligheter att sprida kännedom i den vetenskapliga världen om sina resultat, till 
exempel Frithjof Holmgren om sina studier om färgblindhet eller Ivar Sand-
ström om sin upptäckt av bisköldkörteln. 

                               
557 Frängsmyr, Carl: Uppsala universitet 1882–1916, vol. 2:1, Uppsala 2010, s. 521. 
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Värdet 2009 av Regnells donationer till Uppsala 
universitet558 
Stiftelse � Avkastning Marknadsvärde 
 � Kronor Kronor 
Regnells stiftelse för botaniska insti-
tutionen 

77 000 2 327 000 

Regnells stiftelse för botaniskt rese-
stipendium 

109 000 3 326 000 

Regnells stiftelse för medicinska 
kliniken 

130 000 3 803 000 

Regnells stiftelse för resestipendier 
åt medicinska fakultetens professo-
rer 

490 000 13 030 000 

Regnells stiftelse för medicinska 
fakulteten 

1 453 000 50 672 000 

Regnells stiftelse för zoologiska in-
stitutionen 

� 33 000 909 000 

Regnells stipendiefond för medicine 
studerande 

20 000 636 000 

Regnells stipendiefond för Upplands 
nation 

19 000 590 000 

Totalt 2 331 000 75 293 000 

                               
558 Uppgifter från akademiräntmästare Kent Berg, Uppsala akademiförvaltning 29 oktober 
2010. Till detta kommer enskilda donationer till universitetet för att uppföra byggnader etc. Se 
även Uppsala akademiförvaltnings hemsida (www.uaf.se) under stipendier. 
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Regnells donationer till Kungl. 
Vetenskapsakademien 

1. För botaniska ändamål 
Enligt gåvobrev av den 29 augusti 1872 skänkte Regnell 66 000 kronor till 
Akademien till en fond som skulle kallas Anders Fredrik Regnells botaniska 
gåvomedel. Fonden skulle delas upp på tre avdelningar, nämligen: 

1. Stipendiefonden för anställande av resor i botaniskt ändamål till Brasi-
lien eller annat intertropiskt land med ett kapital av 36 000 kronor. 

2. Fonden för vetenskaplig bearbetning av de i Brasilien eller andra inter-
tropiska länder av den Regnellska stipendiaten gjorda insamlingar med ett 
kapital av 20 000 kronor. 

3. Fonden för de brasilianska samlingarnas underhåll och vård, 10 000 
kronor. 

Genom gåvobrev av den 4 april 1882 utökade Regnell ytterligare dessa 
medel genom en ny donation på 15 000 kronor, som skulle förenas med den 
tredje fonden, vilken sålunda höjdes till 25 000 kronor. Av ränteavkastning-
en skulle 1 000 kronor användas till arvode åt ett vetenskapligt biträde, be-
nämnt Regnellsk amanuens, för den brasilianska växtsamlingens vård och 
bearbetning. De botaniska gåvosamlingarna uppgick alltså i sin helhet till 
81 000 kronor. 

2. Anders Fredrik Regnells zoologiska gåvomedel 
Genom gåvobrev av den 8 augusti 1884 skänkte Regnell till Akademien en 
summa av 40 000 kronor för att en fond skulle bildas med ovanstående be-
nämning. 

3. Regnellska donationen till Kristinebergs 
marinbiologiska station i Fiskebäckskil 
Regnell skänkte 5 december 1876 15 000 kronor till Akademien för inköp av 
en tomt för stationen. 1882 gav han ytterligare 40 000 kronor för uppföran-
det av de byggnader och akvarier som behövdes. 
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Regnells donationer till medicinska 
inrättningar i Stockholm 

Redan under år 1859 och i brev 17 mars 1860 hade Regnell meddelat Mag-
nus Huss att han ville donera pengar till Serafimerlasarettet som tack för den 
utbildning han hade fått där. Han skrev att han hade den att tacka för den 
framgång han haft som läkare i Caldas. Det är svårt att i korrespondensen 
följa alla diskussionerna om fonden och hur räntorna skulle disponeras. De 
illustrerar tydligt den av många beskrivna svårighet Regnell hade att be-
stämma sig. 1870 uppgick hela kapitalet till 40 000 kronor. Här kan nämnas 
Doktor A. F. Regnells stipendiefond på 30 000 kronor, avsedd att bestrida 
kostnaderna för bostäder för sex medicine kandidater.559 

Till Karolinska institutet 
Genom gåvobrev av den 29 maj 1883 donerade Regnell efter framställning 
av Magnus Huss till Karolinska institutet 20 000 kronor till en fond benämnd 
Karolinska institutets reservfond, stiftad av doktor And. Fredr. Regnell. 

A. F. Regnells fond för barnklinik eller Regnellska 
kliniken vid Barnsjukhuset 
Genom gåvobrev den 1 mars1876 skänkte Regnell 20 000 kronor till Kron-
prinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn.560 Fonden ställdes under Karo-
linska institutets förvaltning. Den årliga räntan av fonden skulle användas till 
arvode åt dem som håller klinisk undervisning i barnaålderns sjukdomar. De 
närmare anvisningarna för fondens användning överlämnades åt institutets 
lärarkår att bestämma. 1879 meddelade Huss Clason att professor Rossander 
på Regnells barnklinik skickat en broschyr som beskrev några fall som kun-

                               
559 Genom ett regleringsbrev från 1946 tog staten hand om rummen och betalade för detta 
årligen en ersättning med 40 kronor i månaden. Regeringen föreskrev 8 juni 1978 att ersätt-
ningen skulle utbetalas från statens fastighetsfond till den fondnämnd som fördelade medlen. 
De användes till en julklapp åt studenterna enligt Riksdagens protokoll 1978/79:80–82, s. 65–
66. 
560 UUB x2 85m3, 5/3 1876. 
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de intressera Regnell.561 I november 1883 överlämnade Regnell ytterligare 
5 000 kronor avsedda att finansiera en sängplats vid kliniken. A. F. Regnells 
stiftelse för barnklinik finns fortfarande kvar, men benämningen Regnellska 
kliniken används inte. 

Medicinska föreningen i Stockholm 
Den 1877 instiftade Medicinska föreningen vände sig 1879 till Magnus Huss 
och Isak Gustaf Clason med en förfrågan om hur en ansökan om bidrag ur 
Regnells outtömliga kassaskåp skulle formuleras.562 Huss lyckades tydligen 
formulera ett slagkraftigt brev, för redan i januari 1880 svarade Regnell ge-
nom att skänka 10 000 kronor. Föreningen disponerade gåvan så att hälften 
gick till en för ändamålet bildad Regnells grundfond och den andra hälften 
gick till Regnellska lånefonden, som var avsedd att genom lån lämna under-
stöd åt medlemmar av föreningen.563 

Svenska Läkaresällskapet  
Bland Regnells allra tidigaste donationer var den till Svenska Läkaresällska-
pet för upprättande av en prisfond. Redan 1862 skrev han till Huss och be-
gärde ett förslag till stadgar och uppgift om den summa som kunde anses 
nödvändig.564 Genom gåvobrev av den 26 mars 1866 överlämnades till Säll-
skapet en summa av 10 000 kronor för att bilda en fond, som kom att 
benämnas Regnellska prisfonden, vars avkastning skulle belöna en av svensk 
man eller kvinna författad, till tävlan inlämnad avhandling över ämnen till-
hörande det medicinska forskningsområdet. Priset delas ut vart fjärde år. 
Fonden har nu vuxit kraftigt och senaste gången, 2010, ett pris delades ut 
uppgick det till 130 000 kronor (beträffande pristagare och prissummor, se 
kapitlet om Regnells fond inom Svenska Läkaresällskapet). 

Entomologiska föreningen 
Föreningen hade då den stiftades 14 december 1879 kallat Regnell till he-
dersledamot. Han skänkte 1881 en summa av 2 000 kronor utan andra villkor 
än att gåvan inte skulle omnämnas i tidningarna. 

 
                               
561 UUB x285m3, 23/5 1879. 
562 UUB x285m3, 11/8 1879. 
563 Grundfonden finns kvar, men det sker inga utdelningar ifrån den, utan kapitalet ingår i 
föreningens tillgångar enligt meddelande från Jens Andersson. 
564 UUB x285m1, 2/4 1862. 
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Anders Fredrik Regnells fond inom Svenska 
Läkaresällskapet 

Den Regnellska prisfonden565 tillkom genom att Regnell i gåvobrev av den 
26 mars 1866 till Svenska Läkaresällskapet överlämnat ett belopp av 10 000 
kronor till en fond, vars ränteavkastning skulle användas till att med pris 
belöna värdefulla, av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade 
otryckta skrifter, över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. 

I stadgarna § 5 står att tävlingsskriften, försedd med valspråk och åtföljd 
av en förseglad namnsedel ska lämnas in till sällskapets sekreterare. Namn-
sedeln får brytas endast om skriften belönas med pris. 

Prissummorna (inom parentes prisets värde enligt 2009 års konsument-
prisindex) och pristagarna har varit följande: 

 
1870 2 000 kronor (113 561); August Teodor Almén: Huru bör dricksvatt-
nets godhet bedömas från sanitär synpunkt. 
 
1874 2 000 kronor (96 532); Curt Wallis: Om Rivierans klimatiska kurorter. 
 
1878 2 000 kronor (107 248); Frans Wilhelm Warfvinge: Om thyfus exanti-
maticus. 
 
1894 4 000 kronor (250 324); Robert Tigerstedt och Klas Gustaf Anders 
Sondén: Undersökningar över människans respiration och totala ämnesom-
sättning. 
 
1898 4 000 kronor (229 800); Erik Olof Hultgren och Oskar Adolf Efraim 
Andersson: Studien in der Physiologie und Anatomie der Nebennieren. 
 
1902 4 000 kronor (211 308); Johan Erik Johansson och Gunnar Martin Ko-
raen: Untersuchungen über den Einfluss der Muskelarbeit auf die Kohlen-
säure-Abgabe beim Menchen. 
 

                               
565 Se även under Svenska Läkaresällskapet på föregående sida. Angående fondens tillkomst 
se Frithjof Lennmalm: Svenska Läkaresällskapets historia 1808–1908, Stockholm 1908, s. 
381. Första reglementet antogs 1866 med ändringar 1871, 1883, 1887, 1890 och 1906. Nytt 
reglemente antogs 1916 med ändringar 1919, 1922, 1926, 1942, 1950 och 1994. 
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1906 4 000 kronor (201 654); Ernst Landergren: Bidrag till diabetesläran. 
 
1914 3 200 kronor (140 072); Ivar Bang. Prisskrift okänd, men sannolikt 
handlade tävlingsskriften om blodsockerbestämningar, som var Bangs forsk-
ningsområde vid den här tiden. 
 
1918 3 500 kronor (63 633); Torsten Thunberg. Prisskrift okänd. Thunberg 
bedrev vid den här tiden forskning över cellens respiration, så det är möjligt 
att tävlingsskriften handlade om den. 
 
1922 4 000 kronor (95 252); Ivar Broman: Beiträge zur Entwicklungsge-
schichte der Säugethierlunge. 
 
1926 4 000 kronor (102 494); Alfred Pettersson: Über die wärmebeständigen 
keimtötenden Substansen der Thiersera und die von diesen beeinflussten 
Bakterien. 
 
1946 5 400 kronor (101 114); Göran Liljestrand och Ulf von Euler: En studie 
över andningens och blodtryckets regulation under muskelarbete. 
 
1950 5 500 kronor (72 806); Jan Ek, Lars Werkö, Edward Varnauskas och 
Härje Bucht: Njurcirkulation och utsöndring av natrium och vatten hos pati-
enter med mitralisstenos. Jämförelse av inverkan av snabb hydrering och 
lanatosid C på normala och på patienter med mitralisstenos. 
 
1958 6 400 kronor (72 274); Ove Fernö, Bertil Högberg, Inga-Lisa Thom 
och Börje Uvnäs: Iakttagelser över histaminliberation, dess mekanism och 
möjligheter till blockad av densamma. 
 
1962 8 000 kronor (80 397); Börje Uvnäs, Bertil Högberg och Inga-Lisa 
Thom: Observationer över histaminliberation, SRS-bildning och mastceller. 
 
1966 10 000 kronor (84 424); Björn Folkow: Cardiovascular effects of acute 
and chronic stimulations of the hypothalamic defence area in the rat. 
 
1970 15 000 kronor (108 635); Börje Uvnäs: Upplagring och frisättning av 
histamin i mastceller. 
 
1974 15 000 kronor (81 343); Delat pris mellan Sune Rosell : Morfologic 
and functional aspects on the adrenergic innervation and vasculature in adi-
pose tissue, och Rolf G. Hallin och Erik Torebjörk: Methods to identify elec-
trically induced afferent and sympathic C unit responses in human cutaneous 
nerves. 
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1978 20 000 kronor (73 027); David Ingvar: Hyperfrontal man. On the func-
tional anatomy of the conscious state. 
 
1982 22 000 kronor (54 216); Börje Uvnäs, Margareta Westling och Carl-
Hugo Åborg: A nonexocytic neurotransmitter release by nerve impulse in-
duced cation exchange (sodium transmitter amine), a possible alternative to 
current quantal exocytosia theory. 
 
1983 22 000 kronor (49 765); Lars Magnus Gunne: Towards a biochemical 
definition of tardive dyskinesia. Extra utdelning med anledning av Svenska 
Läkaresällskapets 175-årsjubileum. 
 
1986 50 000 kronor (93 584); Anders Thune, Erland Thornell och Joar 
Svanvik: Reflux regulation of flow resistance in the feline sphincter of Oddi 
by hydrostatic pressure in the biliary tract. 
 
1990 70 000 kronor  (101 025); Sigurd Vitols, Bo Angelin, Staffan Ericsson, 
Gösta Gahrton, Gunnar Juliusson, Michèle Masquelier, Christer Paul, C. 
Peterson, Mats Rudling, K. Söderberg-Reid och Ulf Tidefelt: Uptake of low 
density lipoproteins by human leukemic cells in vivo: Relation to plasma 
lipoprotein levels and possibly relevance for selective chemotherapy. 
 
1994 120 000 kronor (144 807); John Pernow och Jan M. Lundberg: Myo-
cardial release, tissue content and coronary vasoconstrictor effects of endo-
thelin in relation to ischemia and reperfusion in the pig. 
 
1998 150 000 kronor (175 078); Christer Owman: Molecular cloning, struc-
tural characterization, tissue distribution and functional identification of the 
first leucotrine receptor – BLTR – and its role as a new type of coreceptor 
for HIV. 
 
2002 160 000 kronor (175 880); Shahidul Islam: Ryanoidine receptors of 
pancreatic � – cells mediate a distinct contect – depending signal for insulin 
secretion. 
 
2006 150 000 kronor (158 257); Manuela Mataconi, Cecilia Gälman, Ylva 
Bonde, Bo Angelin och Mats Rudling: Hormonal regulation of intestinal 
cholesterol absorption: Dramatically increased absorption following hypo-
physectomy is completely normalized by thyroid hormone. 
 
2010 130 000 kronor; Martin Hult, Per Tornhammar, Peter Ueda,  Charles 
Chima, Anna Karin Edstedt Bonamy, Benjamin Ozumba och Mikael Nor-
man: Hypertensive diabetes and obesity. Looming legacies of the Biafran 
famine. 
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Åren 1882, 1886, 1910 och 1934 utdelades inget pris eftersom ingen täv-
lingsskrift inkommit. 1890, 1938 och 1942 ansågs ingen tävlingsskrift vara 
värd pris. 1930 delades inte priset ut eftersom anonymiteten röjts. Totalt har 
3 368 519 kronor delats ut omräknat enligt 2009 år konsumentprisindex (det 
senaste som finns tillgängligt). 
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Växter uppkallade efter Anders Fredrik 
Regnell 

Marsileaceae Regnellidium Lindm. – Arkiv för Botanik 3 [6]. 2. 1904. 
Marsileaceae Regnellidium diphyllum Lindm. – Arkiv för Botanik 3 [6]. 14. 

f. 1–10. 1904. 
Orchidaceae Regnellia Barb. Rodr. – Gen. Sp. Orchid. i. 81, 1877. 
Orchidaceae Regnellia purpurea Barb. Rodr. – Gen. Sp. Orchid. i. 79, 1877. 
Acanthaceae Justicia regnellii Lindau – Bull. Herb. Boissier v. 672. 
Adiantaceae Cheilanthes regnelliana Mett. Bak. – Fl. Bras. (Martius) 1 (2): 

391, t. 43, f. 1; HB. ed. II. 138. NPfl. 277. 1870. 
Adiantaceae Gymnogramma regnelliana Lindm. – Ark. Bot. 1. 240  t. 8 f. 6. 

1903. 
Adiantaceae Gymnogramma regnelliana Christ in Schwacke – Pl. Nov. 

 Mineiras 2. 18. 1900; Bull. Boiss. II. 2. 365. 1902. 1900.  
Adiantaceae Pellaea regnelliana Prantl – Bot. Jahrb. Syst. 3. 420. 1882. 
Alstroemeriaceae Alstroemeri regnelliana Kraenzl. – Bot. Jahrb. Syst. l. 

Beibl. 2, 1913. 
Apiaceae Eryngium regnellii Malme – Ark. Bot. 3 (13): 9. 1904. 
Aquifoliaceae Ilex regnelliana Maxim. – Mém. Acad. Imp. Sci. St. – Péters-

bourg, Sér. 7. xxix. n. III. 25, 1881. 
Araceae Anthuriu regnellianum Engl. – Fl. Bras. (Martius) 3 (2): 96. 
Asclepiadaceae Calostigma regnellii Malme – Kungl. Svenska Vetensk. 

Akad. Handl. xxxiv. no. 7. 66. 
Asclepiadaceae Oxypetalum regnellii Malme – Ark. Bot. 21A (3): 30, in obs. 

1927. 
Asclepiadaceae Oxypetalum regnellii (Malme) T. Mey. – Dusenia 2: 368. 

1951. 
Asteraceae Alomia regnellii Malme – Kungl. Svenska Vetensk.-Akad. 

Handl. xxxii. no. 5. 32. 
Asteraceae Alomiella regnellii (Malme) R. M. King & H. Rob – Phytologia 

24 (5): 396, 1972. 
Asteraceae Aster regnellii Baker – Fl. Bras. (Martius) 6 (3): 21. 
Asteraceae Baccharis regnellii Sch. Bip. – Linnaea 22: 571. 1849. 
Asteraceae Carphobolus regnellii Sch. Bip. – Jahresber. Pollichia xx.–xxi. 

417, 1863. 
Asteraceae Chuquiraga regnellii Baker – Fl. Bras. (Martius) 6 (3): 359. 
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Asteraceae Dasycondylus regnellii R. M. King & H. Rob. – Phytologia 24 
(3): 190, 1972. 

Asteraceae Erigeron regnellii Sch. Bip. – Linnaea 22: 571. 1849. 
Asteraceae Eupatorium regnellii Sch. Bip. – Linnaea 30: 182, 1859–1861. 
Asteraceae Flotovia regnellii Sch.Bip. – Linnaea 22: 569. 1849. 
Asteraceae Gnaphalium regnellii Sch. Bip. – Linnaea 30: 180. 1859–1961. 
Asteraceae Mikania regnellii Sch. Bip. – Linnaea 22: 572, 1849; och 30: 

182. 1859–1861. 
Asteraceae Ophryosporus regnellii Baker – Fl. Bras. (Martius) 6 (2): 188. 
Asteraceae Piptocarpha regnellii Sch. Bip. Cabrera – Arch. Jard. Bot. Rio de 

Janeiro xv. 72, 1957, in obs. 
Asteraceae Podocoma regnellii Baker – Fl. Bras. (Martius) 6 (3): 16. 
Asteraceae Stevia regnellii Sch. Bip. – Linnaea 22: 572 (1849); 25: 272. 

1852. 
Asteraceae Stilpnopappus regnellii Baker – Fl. Bras. (Martius) 6 (2): 139. 

1873. 
Asteraceae Strophopappus regnellii (Baker) R.Esteves – Bradea 9  (14): 84. 

2003. 
Asteraceae Symphyotrichum regnellii (Baker) G. L. Nesom – Phytologia 77 

(3): 291. 1994, publ. 1995. 
Bignoniaceae Bignoni regnelliana Sond. – Linnaea 22: 558. 1849. 
Bignoniaceae Schizopsis regnelliana Bur. ex Baill. – Adansonia 5: 379. 

1865. 
Blechnaceae Blechnum regnellianum (Kunze) C. Chr. – Index Suppl. 
Blechnaceae Blechnum regnellianum (Kunze) C. Chr. – Index Filic., Suppl. 

1906–1912 17. 1913. 
Blechnaceae Lomaria regnelliana Kunze – Linnaea 22. 576. 1849 (nov. 20. 

1847). 1849. 
Blechnaceae Lomaria regnelliana Kunze – Linnaea 20. 576. 1847. 
Blechnaceae Lomaria regnelliana Kunze – 1847. 
Bromeliaceae Bromelia regnelli Mez – Fl. Bras. (Martius) 3 (3): 194. 1891. 
Bromeliaceae Karatas regnellii Baker – Handb. Bromel. 10. 1889. 
Bromeliaceae Regelia regnellii Lindm. – in Oefvers. Akad. Holm. 543. 

1890. 
Bromeliaceae Tillandsia regnelli Mez – Fl. Bras. (Martius) 3 (3): 592. 1894. 
Bromeliaceae Vriesea regnelli Mez – Fl. Bras. (Martius) 3 3): 547. 1894. 
Cactaceae Rhipsalis regnellii G. Lindb. – Gartenflora xxxix. (1890) 118, fig. 

31 et 32; et in Illustr. Hortic. xxxix.(1890) 121. fig. 29, 31,  32; K. Schum. 
in Mart. Fl. Bras. iv. II. 295, t.58. 1893. 

Capparaceae Cleome regnellii Eichler – Vidensk. Meddel. Dansk  Natur-
hist. Fören. Köpenhamn 190. 1870. 

Connaraceae Connarus regnellii G. Schellenb. – Candollea ii. 114. 1925. 
Convolvulaceae Ipomoea regnellii Meisn. – Fl. Bras. (Martius) 7: 266. 
Cyperaceae Carex regnelliana Boeckeler – Cyp. Nov. i. 34. (IK) 1888. 
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Cyperaceae Pleurostachys regnellii C. B. Clarke – Bull. Misc. Inform. Kew, 
Addit. Ser. 8: 42. 1908. 

Dioscoreaceae Dioscorea regnellii Uline ex R.Knuth – Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin-Dahlem 7: 214. 1917. 

Dryopteridaceae Dryopteris regnelliana C. Chr. – Vid. Selsk. Skr. VII. 4. 
284 f. 12. 1907. 

Eriocaulaceae Eriocaulon regnellii Moldenke – Phytologia iii. 35, 1948. 
Euphorbiaceae Argythamnia regnellii Kuntze – Revis. Gen. Pl. 2: 594. 5 

nov. 1891. 
Euphorbiaceae Caperonia regnellii Müll. Arg. – Fl. Bras. (Martius) 11 (2): 

321. 
Euphorbiaceae Croton regnellianus Müll. Arg. – Linnaea 34: 122. 1865. 
Euphorbiaceae Dalechampia regnellii Müll. Arg. – Fl. Bras. (Martius) 11 

(2): 647. 
Euphorbiaceae Diasperus regnellianus Kuntze – Revis. Gen. Pl. 2: 601. 5 

nov. 1891. 
Euphorbiaceae Oxydectes regnelliana Kuntze – Revis. Gen. Pl. 2: 612. 5 

nov. 1891. 
Euphorbiaceae Phyllanthus regnellianus Müll. Arg. – Fl. Bras.  (Martius) 11 

(2): 58. 
Gesneriaceae Seemannia regnelliana Fritsch – Bot. Jahrb. Syst. xxix. Beibl. 

lxv. 13. 
Lamiaceae Salvia regnelliana Briq. – Ark. Bot. 2 (10): 3. 1904. 
Lamiaceae Vitex regnelliana Moldenke – Phytologia ii. 30. 1941. 
Lauraceae Gymnobalanus regnellii Meisn. – Vidensk. Meddel. Dansk  Na-

turhist. Fören. Köpenhamn 138. 1870. 
Lauraceae Nectandra regnellii Meisn. – Fl. Bras. (Martius) 5 (2): 310. 
Leguminosae Crotalaria regnellii Benth. – Linnaea 22: 511. 1849. 
Leguminosae Lupinus regnellianus C. P. Sm. – Spec. Lupinorum 214. 1940; 

cf. Gray Herb. Card Cat. 
Leguminosae Mimosa regnellii Benth. – Linnaea 22: 529. 1849. 
Leguminosae Mimosa regnellii Benth. var. exuta Barneby – Mem. New 

York Bot. Gard. 65: 495. 1991; Sensitivae Censitae. 
Leguminosae Mimosa regnellii Benth. var. grossiseta Barneby – Mem. 

 New York Bot. Gard. 65: 496. 1991; Sensitivae Censitae. 
Leguminosae Mimosa regnellii Benth. Var. pungens Burkart – in Fl. Ilustr. 

Catar., 1 (Leguminosas: Mimosoideas): 244. 1979. 
Leguminosae Mimosa regnellii Benth. var. supersetosa (Burkart) Barneby – 

Mem. New York Bot. Gard. 65: 496. 1991; Sensitivae Censitae. 
Leguminosae Platycyamus regnellii Benth. – Fl. Bras. (Martius) 15 (1): 323. 

(IK). 
Lentibulariaceae Utricularia regnellii Sylven – Ark. Bot. 8 (6): 25. 1908. 
Lycopodiaceae Huperzia regnellii (Maxon) B. Øllg & P. G.Windisch – Bra-

dea 5 (1): 16. 1987. 
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Malpighiaceae Heteropterys regnellii Miq. – Linnaea 22: 548. 1849. 
Malvaceae Abutilon regnellii Miq. – Linnaea 22: 554. 1849. 
Malvaceae Pavoni regnelliana Miq. – Linnaea 22: 551. 1849. 
Malvaceae Sida regnellii R. E. Fr. – Kungl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 

xlii. No. 12, 33. 1908. 
Melastomataceae Acinodendron regnellii Kuntze – Revis. Gen. Pl. 2: 952. 5 

nov. 1891. 
Melastomataceae Cambessedesia regnelliana Cogn. – Fl. Bras. (Martius) 14 

(3): 19. 
Melastomataceae Clidemia regnellii O. Berg ex Triana – Trans. Linn. Soc. 

London 28 (1): 91. 8 dec. 1871–13 jan. 1872. 
Melastomataceae Lasiandra regnelli Miq. – Linnaea 22: 539. 1849. 
Melastomataceae Leandra regnellii Cogn. – Fl. Bras. (Martius) 14 (4): 116. 

1886. 
Melastomataceae Miconia regnellii Cogn.– Fl. Bras. (Martius) 14 (4): 396 

och i DC. Monog. Phan. vii. (1891) 861. 1888. 
Melastomataceae Oxymeris regnellii Triana – Trans. Linn. Soc.  London 28 

(1): 91. dec 1871–13 jan 1872. 
Melastomataceae Pleroma regnellii Triana – Trans. Linn. Soc. London 28 

(1): 44. 8 dec. 1871–13 jan. 1872. 
Melastomataceae Rhynchanthera regnellii Cogn. – Fl. Bras. (Martius) 14 (3): 

184. 
Melastomataceae Tibouchina regnellii Cogn. – Fl. Bras. (Martius) 14 (3): 

305. 
Meliaceae Cedrela regnellii C.DC. – Annuaire Conserv. Jard. Bot.  Genève 

x. 174. 1907. 
Myrsinaceae Cybianthus regnellii Mez – Pflanzenr. (Engler) Myrsin. 222. 

1902. 
Myrtaceae Eugenia regnelliana O. Berg – Fl. Bras. (Martius) 14 (1): 245. 
Myrtaceae Luma regnelliana (O. Berg) Burret – Notizbl. Bot. Gart. Berlin – 

Dahlem 15: 535. 1941. 
Myrtaceae Myrceugenia regnelliana (O. Berg) D. Legrand & Kausel – in 

Com. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, ii. No. 28, 11. 1953. 
Myrtaceae Myrcia regnelliana O. Berg – Fl. Bras. (Martius) 14 (1): 174. 
Myrtaceae Paramitranthes regnelliana (Kiaersk.) Burret – Notizbl. Bot. Gart. 

Berlin-Dahlem 15: 543, cum descr. ampl. 1941. 
Myrtaceae Siphoneugena regnelliana (Kiaersk.) Kausel – Lilloa xxxii. 367. 

1967. 
Orchidaceae Bulbophyllum regnelli Rchb.f. – Linnaea 22: 835. 1850. 
Orchidaceae Catasetum regnellii Barb. Rodr. – Gen. Sp. Orchid. ii. 219. 
Orchidaceae Cattleya regnellii R. Warner – Select Orchid. Pl. ser. 2, t. 22. 
Orchidaceae Didactyle regnellii Barb. Rodr. – Gen. Sp. Orchid. ii. 123. 
Orchidaceae Encyclia regnelliana (Hoehne & Schltr.) Pabst – Orquídea (Rio 

de Janeiro) 29 (6): 277. 1967 publ. 1972. 
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Orchidaceae Epidendrum regnellianum Hoehne & Schltr. – Arch. Bot. Sao 
Paulo 1: 243. 1926. 

Orchidaceae Habenaria regnellii Cogn. – Fl. Bras. (Martius) 3 (4): 60. 1893. 
Orchidaceae Laelia regnellii Barb. Rodr. – Gen. Sp. Orchid. ii. 154. 
Orchidaceae Macradenia regnellii Barb. Rodr. – Gen. Sp. Orchid. ii. 183. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. – Linnaea 22: 851. 1850. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. f. alba (Tessmer) Roeth – Orchidee 

(Hamburg) 56 (3): 337. 2005. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f var. alba Tessmer – Orchid Rev.111 

(1253): 309. 2003. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. var. citrina Cogn. – Dict. Icon. Orc-

hid.Miltonia pl.7a. 1900. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. f. citrina (Cogn.) Roeth – Orchidee 

(Hamburg) 56 (3): 336. 2005. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. [infrasp.unranked] purpurea Dom-

brain – Fl. Mag. (London) 9: t. 490. 1870. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. f. purpurea (Dombrain) M. Wolff & 

O. Gruss – Orchid. Atlas 232. 2007. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. var. travassosiana Cogn. – Chron. 

Orchideenne 1 (39): 310–312. 1900. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. f. travassosiana (Cogn.) Roeth  – Or-

chidee (Hamburg) 56 (3): 336. 2005. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. f. veitchiana (Cogn.) Roeth – Orchi-

dee (Hamburg) 56 (3): 336. 2005. 
Orchidaceae Miltonia regnellii Rchb.f. var. veitchiana Cogn. – Dict. Icon. 

Orchid. Miltonia pl. 7b. 1900. 
Orchidaceae Oncidium regnellii Rchb.f. – Ann. Bot. Syst. (Walpers) vi. 760. 
Orchidaceae Prosthechea regnelliana (Hoehne & Schltr) W. E. Higgins – 

Phytologia 82 (5): 380. 1997 publ. 1998. 
Oxalidaceae Acetosella regnellii Kuntze – Revis. Gen. Pl. 1: 93. 1891. 
Oxalidaceae Oxalis regnellii Miq. – Linnaea 22: 545 (1849). 
Piperaceae Artanthe regnellii Miq. – Linnaea 22: 574. 1849. 
Piperaceae Peperomi regnelliana Miq. – in Arch. Neerl. vi. (1871) 173; et in 

Förh. Kon. Akad. Wetensch. II. v. 235. 1871. 
Piperaceae Peperomia regnelliana C. DC. – Linnaea 37: 381. 1872. 
Piperaceae Piperregnellii C.DC. – Prodr. (DC.) 16 (1): 307. 1869. 
Poaceae Paspalum regnelli Mez – Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 75. 

1917. 
Poaceae Paspalum regnellii Mez ex Ekman – Ark. Bot. 11 (4): 14, nomen. 

(1912). 
Polygalaceae Polygala regnelli Chodat – Bull. Herb. Boissier ii. 548. 1895. 
Portulacaceae Portulaca regnelliana D. Legrand – in Com. Bot. Mus. Hist. 

Nat. Montevideo, ii. No. 27, 6. 1953. 
Rubiaceae Coussarea regnelliana Müll.Arg. – Flora 58: 466. 1875. 



 224 

Rubiaceae Psychotria regnellii Müll.Arg. – Flora 59: 548, 552 (1876).  
Rubiaceae Uragoga regnelli Kuntze – Revis. Gen. Pl. 2: 962. 1891. 
Rutaceae Fagara regnelliana Chodat & Hassl. – Bull. Herb. Boissier Ser. II. 

iv. 1283. 
Rutaceae Zanthoxylum regnellianum Engl. – Fl. Bras. (Martius) 12 (2): 174. 
Sapindaceae Serjania regnelli Schltdl. – Linnaea 18: 41 (err. typ. 57). 1844. 
Simaroubaceae Picramnia regnelli Engl. – Fl. Bras. (Martius) 12 (2): 241. 
Solanaceae Calibrachoa regnellii (R. E. Fr.) Wijsman – Acta Bot. Neerl. 39 

(1): 102. 1990. 
Solanaceae Sessea regnellii Taub. – Bot. Jahrb. Syst. xv. Beibl. n. 38 18. 

1893. 
Solanaceae Solanum regnelii Hiern – Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 

Fören. Köpenhamn 54. 1877–1878. 
Sterculiaceae Waltheria regnellii K.Schum. ex R. E. Fr. – Kungl. Svenska 

Vetensk. Acad. Handl. xlii. No. 12, 15. 1908. 
Thelypteridaceae Lastrea regnelliana (C. Chr.) Brade – Bradea 1: 223. 1972. 
Thelypteridaceae Thelypteris regnelliana (C. Chr) Ponce – Darwiniana 33 

(1–4):264. 1995. 
Verbenaceae Verbena regnelliana Moldenke – Phytologia ii. 425. 1948. 
Violaceae Alsodeia regnellii Walp. – Ann. Bot. Syst. (Walpers) ii. 67. 
Violaceae Conohoria regnellii Miq. – Linnaea 22: 555. 1849. 
Xyridaceae Xyris regnellii L. A. Nilsson – Kungl. Svensk Vetensk. Akad. 

Handl. [Stud. üb. Xyrid.] xxiv. n. 14; 43 t. 2. 1892. 
Zingiberaceae Renealmia regnelliana Loes. – Notizbl. Bot. Gart. Berlin-

Dahlem 10: 64. 1927. 

Förteckningen från Naturhistoriska riksmuseet omfattar 151 poster men där 
finns en del dubbletter och tripletter. 
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Personförteckning 

Abreu, Raphael Lorenzeto de, kartograf. 
Acrel, Olof af (1717–1806), överkirurg vid Serafimerlasarettet. 
Adaosinho, Gabriel, Regnells slav. 
Afzelius, Adam (1750–1837), professor i materia medica i Uppsala. 
Afzelius, Per von (1760–1843), den föregåendes bror, arkiater. 
Agustinho, läkare i Caldas. 
Ahlberg, konservator vid Botaniska institutionen i Uppsala. 
Ahlstrand, Johan August (1822–1896), bibliotekarie i Kungl. Vetenskaps-

akademien. 
Almén, August Teodor (1833–1903), professor i medicinsk kemi i Uppsala, 

Regnellpristagare 1870. 566 
Amelie, prinsessa av Leuchtenberg (1812–1873), kejsarinna av Brasilien.  
Andersdotter, Britta Stina (1787–1859), Regnells faster 
Andersson, Magnus, forskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. 
Andersson, Nils Johan (1821–1880), intendent vid Naturhistoriska riksmu-

seet. 
Andersson, Oskar Adolf Efraim (1879–1959), läkare, Regnellpristagare 

1898. 
Andrade, Manuel Pinto de, jordbrukare i Santana do Sapucai. 
Angelin, Bo, f. 1949, professor i klinisk metabolisk forskning vid Karolinska 

universitetssjukhuset, Huddinge, Regnellpristagare 1990 och 2006. 
Ankarsvärd, Gustaf (1792–1878), greve, överintendent. 
Ankarsvärd, Otto Magnus ”Miguel” (1793–1857), före detta löjtnant. 
Antonio das parasitas, Regnells slav. 
Arosenius, Jakob Fredrik Neikter (1809–1890), överstelöjtnant i Topografis-

ka kåren. 
Arpi, Oscar (1824–1890), dirigent i Uppsala studentkör. 
Assumpção, Joaquim, katolsk kyrkoherde i Caldas. 
Aurell, Carl August, f. 1799, medicine doktor, provinsialläkare i Vingåker. 
Aurell, Wilhelm (1833–1903), före detta student i Uppsala. 
 
Bahr, Gunnar von (1907–1997), professor i oftalmiatrik i Uppsala. 

                               
566 Med Regnellpristagare avses mottagare av Svenska Läkaresällskapets pris från Anders 
Fredrik Regnells fond. 
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Bahr, Johan von (1860–1929), universitetssekreterare och borgmästare i 
Uppsala. 

Bang, Ivar Christian (1869–1918), professor i medicinsk och fysiologisk 
kemi i Lund, Regnellpristagare 1914. 

Bell, Charles (1774–1842), skotsk anatom och fysiolog. 
Bentham, George (1800–1884), engelsk botanist. 
Berg, Catharina, f. 1755, traktörsänka. 
Berlin, Nils Johan (1812–1891), professor i medicinsk kemi och generaldi-

rektör för Medicinalstyrelsen. 
Berzelius, Jöns Jacob (1779–1848), den svenska kemins fader. 
Bjerkén, Per af (1765–1818), överkirurg vid Serafimerlasarettet. 
Björkman, Britta (1768–1844), slaktarhustru, kusin till Anders Ringnell. 
Björnström, Fredrik Johan (1833–1889), professor i psykiatri. 
Blix, Magnus (1849–1904), professor i fysiologi i Lund. 
Bolstad, Jens Martin, f. 1858, svensk-norsk generalkonsul i Rio. 
Bonde, Ylva, f. 1979, forskare, Regnellpristagare 2006. 
Bonne, Carl (1760–1811), torpare i Funbo, fosterfar. 
Bonnier, Albert (1820–1900), bokförläggare. 
Bouillard, Jean Baptiste (1796–1881), fransk läkare. 
Brag, Ewald Heribert (1820–1888), vice häradshövding i Göteborg. 
Brandberg, Theodor (1858–1928), vice häradshövding. 
Brattström, Albin (1866–1935), bokbindare i Kramfors. 
Brattström, Aurora Constance (1828–1910), mamsell. 
Brattström, Carl (1827–1878), bokbindare i Gudmundrå. 
Brattström, Hans f. 1872. 
Brattström, Nicolina (1874–1875). 
Brattström, Otto Wilhelm, d. 1837, kryddkramhandlare i Stockholm. 
Brazil Mineiro da Campanha, Vital (1865–1950), brasiliansk läkare och 

immunolog. 
Broman, Ivar (1868–1946), professor i anatomi i Lund, Regnellpristagare 

1922. 
Brouissais, François (1772–1838), fransk militärläkare. 
Brunnberg, Johan Gustaf (1803–1897), lanträntmästare i Uppsala. 
Bucht, Härje (1916–2008), professor i medicin i Göteborg, Regnellpristagare 

1954. 
Bäck, Abraham (1713–1795), arkiater. 
 
Carlmark, C. P. (1772–1860), kammarförvant i Stockholm (ska vara Johan 

Peter Carlmark). 
Carlsson, Eric, bouppteckningsman. 
Carlsson, Fredrik Ferdinand (1811–1887), ecklesiastikminister 
Castro de Silva, Fransisco, läkare i Brasilien. 
Cederbom, Lars August (1860–1939), lektor i Skara. 
Celsius, Anders (1701–1744), professor i astronomi. 
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Chenon, Christina Beata, d. 1879, gift med generalkonsul Westin d. ä. 
Chesnocopherus, Johannes (1581–1635), den förste professorn i medicin i 

Uppsala. 
Chima, Charles, doktor, Regnellpristagare 2010. 
Christophersen, Wilhelm Christopher (1832–1913), svensk-norsk general-

konsul i Buenos Aires 1868–1878. 
Clason, Edward (1829–1912), professor i anatomi i Uppsala. 
Clason, Fredrik (1865–1954), praktiserande läkare i Uppsala, son till Ed-

ward. 
Clason, Helena Augusta, g. Åkerman (1852–1937), dotter till Isak Gustaf 

Clason. 
Clason, Henrik Gustaf (1836–1857). 
Clason, Isak Gustaf d.ä. (1781–1856), brukspatron i Furudal. 
Clason, Isak Gustaf (1808–880), metallurg, direktör för Jernkontoret. 
Clason, Isak Gustaf [III] (1856–1930), arkitekt. 
Clason, Maria Gustava, g. Åkerman (1845–1929), dotter till Isak Gustaf 

Clason. 
Clason, Wolter (1821–1874), brukspatron i Furudal. 
Crusenstolpe, Magnus Jacob (1795–1865), författare och publicist.  
Cysnerio, Francisco Freire Allemão e (1797–1874), brasiliansk botanist. 
 
Dahl, Frans Johan Wilhelm (1825–1888), skolman och riksdagsman. 
Dahlgren, K. V. Ossian (1888–1976), botaniker och professor i Uppsala. 
Demin (Åkerberg), Christina (1782–1859), Regnells styvmor. 
D´Eu, Gaston d´Orléans (1842–1922), fransk prins och greve, gift med prin-

sessan Isabella. 
Diethl, Joseph (1804–1878), polsk-österrikisk läkare, professor i Krakow . 
Dobell, Horace Benge (1828–1917), engelsk läkare. 
Domiciano, Regnells slav. 
Düben, Joachim Ulrich von (1797–1843), godsägare, baron. 
 
Edstedt Bonamy, Anna- Karin, f. 1974, barnläkare, Regnellpristagare 2010. 
Edvinsson, Rodney, f. 1971, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms 

universitet. 
Ehn, Mia, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet. 
Ehrenhoff, fru. 
Ehrenhoff, Gustaf (1809–1869), kammarjunkare. 
Eichler, August Wilhelm (1837–1887), tysk botanist. 
Ek, Christina, f. 1787, August Rudolf Westins mor. 
Ek, Jan, Regnellpristagare 1954. 
Ekholm, Carl Axel (1845–1932), arkitekt i Uppsala. 
Eklund, Abraham Fredrik (1839–1898), förste bataljonsläkare vid flottans 

station i Stockholm. 
Ekman, Carl Edward (1826–1903), brukspatron. 
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Ekman, Erik Leonard (1883–1931), botanist. 
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Tack 

Följande arkiv och bibliotek har beredvilligt ställt sina tjänster till mitt förfo-
gande: Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala (personalen 
i Specialläsesalen, vid Kart- och bildenheten, vid Reproenheten, vid 
Publicering & grafisk service och vid informationsdisken); Naturhisto-
riska riksmuseet (Arne Anderberg och Mia Ehn); Riksarkivet i Marieberg, 
landsarkivet i Uppsala och Stockholms stadsarkiv. Krigsarkivet (Bo Berg 
och Per Clason); Kungl. Vetenskapsakademien; Svenska Läkaresällskapet. 

Många privatpersoner har också lämnat värdefulla synpunkter: Professor 
Lennart Berggren, professor Gösta Berglund, professor Martin H:son Holm-
dahl, sekreteraren i Uppsala medicinhistoriska förening Eva Nyström, foto-
graf Bengt Lundve, landskapsarkitekt och fotograf Monica Sandberg, förfat-
taren Rebecca Weiss, Johanna Ljungberg (Furudal), museiföreståndare Eva 
Ahlsten, Jens Christer Andersson (Medicinska föreningen i Stockholm), 
Adam Justin-Moll (Upplands nation i Uppsala), Hernan Concha och Ragnar 
Jonsell. 

Brita Nordenberg vid Kulturavdelningen, Brasiliens ambassad i Stock-
holm, och Luisa Maria Rocha, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, har beredvilligt hjälpt till att skaffa bilder. 

Karin Ekström, Taguatinga, Brasilien, och Jaime Splettstoser Junior, São 
João da Boa Vista, har översatt relevanta partier av böcker på portugisiska 
för mig och övrigt lämnat ovärderlig hjälp på många sätt. 

Professor Lennart Elmevik har ägnat stor omsorg åt att läsa och redigera 
mitt manus och lämnat många värdefulla synpunkter. Han har också granskat 
arbetet i korrektur. Till sist ett varmt tack för alla synpunkter till Theresa 
Johnson och Erik Lindberg. För alla eventuellt återstående fel ansvarar för-
fattaren. 

Ekonomiskt bidrag till utgivningen av denna bok har erhållits från Svens-
ka Läkaresällskapet, Upsala Läkareförening, Medicinska och farmaceutiska 
vetenskapsområdet vid Uppsala universitet samt Acta Universitatis Upsali-
ensis. 
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Fig. 65. Anders Fredrik Regnell. Litografi av Robert Widing, Kungl. biblioteket. 
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