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Rykten och vetenskap 
En 1600-tals-referens och dess tidigare oden

Anna Fredriksson

Fran antikens dagar har manga larda forfattare sokt vardera sina kallor 
vad galler deras trovardighet, och har haft ambitionen att kontrollera 
de uppgifter de fatt dei av.1 Kallkritik i dess bredaste bemarkelse ar 

troligtvis ar lika gammal som lart forfattande sjalvt, men aven vad som for 
manga av oss framstar som total kritikloshet har funnits vid dess sida un
der lika lang tid. I Sverige borjade kallkritik som vi kanner den i dag vaxa 
fram under 1600- och 1700-talen i och med att intresset blev storre for 
aldre tiders originaltexter och utgivningen av dem i tryck.

Aldre dissertationer fran Uppsala universitet ger sin egen bild av detta. 
Om man studerar en storre mangd dissertationer fran tidigmodern tid, 
och ser sarskilt pa referenserna och hur olika bruk av referenser och kallor 
andras, far man ocksa en overblicksbild av hur kallkritiken har sett ut un
der arhundradena. Ibland blir det i dem valdigt tydligt, hur ett lamnande 
av tron pa horsagen maste vara en av de viktigaste forutsattningarna for att 
komma vidare med vetenskapliga problem. For en forskare av idag fram
star tron pa horsagen, sagor och myter, eller atminstone hanvisningarna 
till dem i vetenskaplig litteratur, som latt fascinerande. Mitt i den torra 
vetenskapliga framstallningen infors fantastiska berattelser om saker som 
man aldrig sett, i lander man aldrig varit i, av manniskor man inte vet 
namnet pa. En dei anonyma sagesman framstalls som "auktoriteter”, andra 
som ”trovardiga”, om man inte man nojer sig med referensen ”det sags”.2 Ju 
langre tillbaks i tiden man gar i Uppsala universitetsbiblioteks samling av 
aldre dissertationer, desto oftare ser man denna typ av referens. Jag vili 
nedan agna en stund at att titta in i detta referenssystem, och se narmare 
pa hur det kan fungera, genom att studera en enda referens i en uppsaladis- 
sertation fran 1600-talet.

Om aldre tiders forhallande till kallor och kallangivelser, se till exem pel Fehling, 
Detlev, Herodotus and his 'sources': citation, invention and narrative art, Liverpool, 
1989; Miiller, Friedhelm L., D as Problem der Urkunden bei Thukydides; die Frage der 

berlieferungsabsicht durch den Autor, Stuttgart, 1997 eller Peter, Hermann, Wahrheit 
 ̂ und Kunst: Geschichtschreibung und Plagiat im klassischen Altertum, Leipzig, 1911. 

Horsagen i aldre tiders larda litteratur behandlas utforligare i Daston, Lorraine & Park, 
,at zvln<i’ Wonders and tke orderof nature, 1150—1750, New  York, 1998, spec. introduk- 

t'onen s. 60 —66 och kapitel 6.
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Den referens jag valt att studera aterfinns i dissertationen ”De augmen- 
tatione in genere et de generatione lapidum metallorumque in specie”, "Om 
tillvaxt i allmanhet och framalstrande av stenar och metaller i synnerhet’’ 
framlagd vid Uppsala universitet 1687. Amnet sten var valdigt populart 
pa 1600-talet. Verk med titeln "De lapidibus’’ ”Om stenar” finns i orakne- 
ligt antal, liksom verk om fossiler, adelstenar och meteorer. I bakgrunden 
kan man tanka sig att det fanns en onskan om att manniskan sjalv skulle 
kunna producera vardefulla bergarter och metaller och fa sakrad tillgang 
till dessa. Jorden och bergen forstods i dessa verk som levande vasen, som 
i likhet med djur och vaxter hade adror (venae) av bergarter och metall- 
ler och en egen livgivande ande. Men fragan om stenars framalstrande var 
ocksa intressant for medicinen, da man forsokte forsta uppkomsten av sten 
i manniskokroppen, sasom njursten och gallsten.

For den dissertation vi skall se pa star medicinprofessorn Andreas Dros- 
sander som prases och Johannes Unonius som respondent. Dissertationens 
tes 7-8 handlar om stenars tillvaxt. Vad ar det som gor att sten ”vaxer till” 
som det ju bevisligen gor? Och vad beror det pa att vissa kroppar, bade 
saker, manniskor och djur, kan bli till sten? Dissertationsforfattaren finner 
att auktorerna ar overens om att det ges nagot slags "principium”, en princip 
eller forsta borjan som, nar det stoter pa nagot, forvandlar detta till sten. 
Vissa menar, enligt forfattaren, att detta ar nagon slags ”andning”, som gar 
in i saker och forestenar dem. Som bevis pa att forvandlingar till sten fak- 
tiskt kan ske raknas upp ett antal markliga exempel: Ur Rhone har man 
gravt upp svard och sandaler av sten, i Bohmen kan man hnna triid som 
forvandlats till sten. Tva exempel ges pa manniskofoster av sten, varav ett 
”finns att beskada i Danmark”. .. ”enligt dem som sett det med egna ogon” 
Som final pa denna rad av exempel sager sedan forfattaren:

”Ut jam taceam quod auctores asserant in Tartaria totam cohortem hominum
cum equis & curribus in lapides diriguisse.”

"For att inte tala om att i Tartariet en hcl cohort med manniskor, hastar och
vagnar har forvandlats till sten”,

"Gohors” ar ju en term som i klassiskt latin anvands for en mindre avdelning 
av armen. Det later pa nagot vis bekant: Tartariet anvandes vid denna tid 
ibland som benamning pa Kina eller delar av Kina -  kan det handla om 
den sa kallade Kejsarens terrakottaarme, tillverkad pa 200-talet fore Kris- 
tus, som upptacktes 1974 i provinsen Shaanxi? Skulle detta kunna vara ett 
belagg for att den faktiskt var kand redan pa 1600-talet? Nja, for det forsta 
kan ”cohors" ocksa sta for en grupp manniskor, vilken som helst, som har 
nagot gemensamt. For det andra menar forskare pa omradet, att referensen 
till den forstenade armen i uppsaladissertationen i sa fall avser en av flera
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andra skulpturerade mannisko- och djurgrupper, delar av gravkomplex, 
som varit kanda sedan lang tid tillbaka.3

Hur kan da denna berattelse om en forstenad har i Tartariet natt fram anda 
till vart Uppsala? Finns det nagra mojligheter att kontrollera utsagan, och 
kan det till och med finnas nagon sanning bakom den?

Som framgar av det latinska citatet ovan sager Drossander/Unonius att 
det ar auktorerna som fdrsakrar detta, ”auctores a ssera n t"Auctores" ar en 
typisk 1600-tals-referens och bor uttydas ”de som ar kunniga” eller "de som 
har skrivit nagot av betydelse pa detta omrade”. Vi behover alltsa inte utga 
ifran att det handlar om nagon antik romersk eller grekisk forfattare.

I Drossanders/Unonius’ dissertation citeras och refereras tjugo olika 
verk. Bland de forfattare som citeras i anslutning till var referens finns Jean 
Baptiste Du Hamel och en annan auktoritet fran tiden, Petrus Gassendus. 
I de verk av dem som citeras kan man dock inte lasa nagot om manniskor 
av sten i Tartariet.'1 En annan auktoritet som ligger relativt nara Drossander 
i tiden, och som finns med bland de citerade verken, fast langt tidigare i 
texten ar Johannes Baptista Helmontius, eller von Helmont, fran Bryssel. I 
hans De lithiasi fran 1644 hittar man en utforlig variant av historien.5 Inte 
bara artal finns med har, utan ocksa "altitud” och andra detaljer:

"Circa annum 1320. intra Russiam & Tartariam, in altitudine graduum 64. non 
procul a palude Kitaya, Horda baschirdorum, penitus in petras transmutata 
legitur cum toto armento, curribus et armamento. Dicunturque etiamnum 
hodie, homines, cameli, equi, greges, atque omne concomitans currum, & ar
mamentorum genus, sub dio concretum, horrendo spectaculo, adhuc insaxata 
stare.”

"Man kan lasa att ungefar ar 1320, mellan Ryssland och Tartariet, pa 64 gradcrs 
altitud (sic) inte langt fran trasket Kitaya, en horda av Baschirder forvandlats 
helt och hallet till sten med hela sin boskapshjord, vagnar och utrustning. Det 
sags att manniskor, kameler, hastar, smaboskap och alia medfoljande slag av 
vagnar och utrustning, som stelnat under solen, annu idag star kvar forstenade, 
rysliga att skada.”

I von Helmonts version av historien tycks det inte direkt vara fraga om 
nagon arme. Visserligen kan armamentum tolkas som ”vapen”, men de tycks 
inte riktigt passa in i sammanhanget av manga olika slags boskap. En horda

3 Enligt telefonsam tal m ed museiintendent Si Han vid O stasiatiska m uscet 2010. Andra 
gravar och skulpturer i sam m a tradition beskrivs i flera artiklar i utstallningskatalogcn  
China’s terracotta arm y  (ed. Kristian Goransson & Jessica Rawson), Stockholm  2010.

4 Jag har liist Du H am cls De Meteuris et fossilibus Parisiis, 1660 och Petrus G assendus’ 
Institutio astronomica, A m stelodam i, 1680.

5 Johannes Baptista Helmontius, De causis, modo fiendi, contentis, radice, et resolutione Li- 
thiasis (...) eller Opuscula medica inaudita. Coloniae Agrippinae 1644. D. I. De Lithiasi.
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ar den vanliga beteckningen pa de folkgrupper eller nomadstammar som 
vistades i detta omrade, och baschirder var en av dem. Idag finns ett mot~ 
svarande folkgruppsnamn "Basjkirer”, med uppehallsort republiken Basjki- 
rien inom Ryska federationen, mellan Volga och Ural. Von Helmont ger en 
tamligen exakt artalangivelse och gradangivelse, vilket ar intressant.

Att ”horden” forstenats ar inte att undra pa, menar von Helmont, da 
hela denna trakt enligt honom inte ar nagot annat an ett stenland utan slut 
utan vind, sa att en stark sten-utdunstning kan komma upp, doda genom- 
resande pa en enda natt och forstena dem.

Naturligtvis lamnar von Helmont ingen annan referens an ” legitur”, ”man 
kan lasa”, och vi har fortfarande ingen kalla, men atminstone en ganska 
utforlig historia. Tillaggas kan att historien atfoljs av andra historier ora 
forstenade manniskor och saker. Historierna framstar som en grupp argu- 
ment som anvands i tidens verk i amnet i olika kombinationer.

Mojligheterna att folja resonemanget i den litteratur jag gatt igenom for- 
svaras av att den princip, borjan eller ”sten-alstrande fro” ’'semen petrificum’’ 
man ofta diskuterar, kallas ’’tartarus” av vissa fo rfattare .”Tartarea substan
tia” ar nagot som enligt Paracelsus och hans efterfoljare hindrar funktionen 
i till exempel levern och orsakar sjukdom. Att det finns ett samband for- 
star man av att Paracelsus sjalv sager att andra medicinare kallar tartarus 
for ”calculus” (kiselsten, njursten), ”arena (sand), eller till och med "lapis’ 
(sten).

Nagot man ocksa talar om i den samtida diskussionen ar stenarten ”lapis 
tartareus", tartarisk sten, som finns i naturen utanfor manniskokroppen. 
Om jag forstatt saken ratt uppstar denna sten genom att vatten, som rinner 
genom stenpartier, noter av stensubstans och tar denna substans med sig i 
sig.7 Nar vattnet sedan upptas av till exempel vaxter foljer denna stenma- 
teria med och gor sa att vaxten senare blir forstenad.

Om vi atergar till uppsatsens huvudspar, sa ar det alltsa mojligt att von 
Helmont ar Drossander/Unonius’ kalla nar det galler de forstenade man- 
niskorna i Tartariet. Det ar ocksa mojligt att uppgifterna finns i nagon 
annan av de kallor for avhandlingen han anger, eller i nagon kalla han inte 
anger. Mojligtvis har han sett uppgifterna i fler an en kalla.

Men lat oss lamna den traditionella kedjesokningen ett tag och prova 
vad de senaste sokmetoderna kan saga om var uppgifterna kan ha kommit 
ifran ursprungligen. Sokningar pa nyckelord som forekommer i citaten fran 
Drossander och von Helmont ger oss ytterligare en atergivare av historien,

0 Se von H elm onts referens i De Lithiasi, s. 31 och Theophrastus Paracelsus, De Tartaro, 
sive morbis tartareis, Argentorati in foro, 1566.

7 F. Imerato, Historia naturalis, Coloniae 1695, cap. 25, s. 784.
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dock inget som for oss vidare i vart letande.8 Men sokningen ger ytterligare 
tips: I en artikel om kartor over de centrala och lagre regionerna vid Volga 
beskriver J. Tardy en karta av Abraham Ortelius av 1570.9 Pa denna karta 
"Tartariae sive magni Chami regni typus’, som bland annat beskriver olika 
folkstammars vistelseorter, finns enligt Tardy en notering om "Baschirdo- 
rum horda (S of the Kytaia lacus)”. Just den kartbok dar kartan ingar finns 
i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar.10 Inget star om haren pa just 
detta uppslag, men det finns ytterligare ett kartuppslag i samma volym 
som beskriver delvis samma omrade: Kartplanchen "Russiae, Moscoviae et 
tartariae descriptio’, som pa kartbladet tillskrivs Antonius Jenkensonus, An- 
thony Jenkinson, och dateras 1562. Strax till hoger om sjon ”Kitaia’’, ungefar 
pa samma stalle som uppehallsorten for Baschirdorum horda markts ut pa 
det forra kartuppslaget, finner vi har uppgiften om den forstenade man- 
niskogruppen. I en guldinramad textruta finns foljande text:

”Haec saxa hominum iumentorum camelorum pecorumque, caeterarumque 
rerum formas referentia, Horda populi gregis pascentis, armentaque fuit: Quae 
stupenda quadam metamorphosi, repente in saxa riguit, priori forma nulla in 
parte diminuta. Evenit hoc prodigium annis ciriciter 300 retro elapsis”.

"Dessa stenar, som bar form av manniskor, dragboskap, kameler och andra bo- 
skap, och andra saker, var en ”hord” av ett herdefolk med utrustning: Denna 
stelnade genom en forundransvard forvandling pa kort tid och blev till sten, 
under det att dess foregaende gestalt inte forminskades till nagon dei. Detta 
under hande sig for cirka 300 ar sedan.”

Pa kartan finns ocksa en illustration till textrutan. Denna visar man till sy- 
nes bevapnade med spjut, som ror sig malmedvetet framat till fots och till 
hast tillsammans med en flock far. Detta skulle kunna vara illustratorens 
egen tolkning av ordet "horda” som val ocksa kunde avse bevapnade och 
aggressiva grupper som rorde sig i detta omrade. Men kombinationen far 
och bevapnade man ar heller inte osokt: enligt beskrivningar av omradet 
fran Jenkinsons tid visade sig mannen i dessa stammar i princip aldrig utan 
vapen.11 Om vi tittar pa ordalydelsen i von Helmonts och Jenkinsons text, 
sa skiljer de sig litet. De fiesta uppgifter har de gemensamt, men Jenkin
son saknar von Helmonts uppgift om att det var en ”hord av baschirder”, 
”Baschirdorum horda” och att de ”an i dag” star att se pa denna plats. An-

8 G eorg van Horne (Georgius Hornius), Historiae naturalis et civilis ad  nostra usque tem
pora, libri septem. Lugd. Batav. 1670.

9 J. Tardy, "A contribution to the cartography of the Central and lower Volga region" in 
Chuuash studies 1982, s. 205—206.

10 Abraham  Ortelius, Theatrum orbis terrarum. Antw erpiae 1570. U UB:s exem plar ar fran 
1603. Se ocksa illustration 1 foreliggande uppsats.

11 Morgan, E. D elm ar & Coote, C. H. (red.), Early voyages and travels to Russia and Persia 
by Anthony Jenkinson and other Englishmen (...) (Works issued bv the Hakluyt Society, 
72). London, 1886 Vol. I, s. 73.
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givelsen ”Baschirdorum horda’1 finns ju daremot pa den andra kartan over 
Tartariet i Ortelius’ atlas. Darfor skulle det kunna vara sa att von Helmont 
sett bada kartorna och lagt ihop uppgifter fran tva hall. Gradangivelsen 
skulle von Helmont ocksa kunnat fa fran kartan. Pa denna ligger ju den 
utmarkta platsen mellan 6o:e och latituden. Daremot ar skillnaderna 
mellan Jenkinsons och von Helmonts version av tidsangivelserna under- 
ligare. Om man utgar fran kartans upphov, som sags vara Jenkinson, och 
hans angivelse i textrutan, ”f5r cirka 300 ar sedan”, sa ger den oss aret cirka 
1262. Von Helmont a sin sida anger ett ganska exakt artal, 1320. Varfor 
skulle von Helmont ha andrat det angivna artalet med 58 ar? Den rimliga 
forklaringen ar att Jenkinsons karta helt enkelt inte ar Helmonts kalla. Om 
uppgiften anda kommer darifran, bor det finnas mellanliggande atergivare 
av historien. Helmont lagger ocksa till att stenstoderna ”sags” sta dar att 
beskada ”an i vara dagar”, i och for sig ett klassiskt avslut pa en saga.

Den varldsatlas av Andreas Ortelius som Jenkinsons karta ingar i tryck- 
tes i hela 41 upplagor fran 1570 och framat.12 Den ar for narvarande den 
enda varldsatlas fran denna tid som finns i UUB, men vi kan forstas anda 
inte veta om Drossander/Unonius sett uppgiften om den forstenade man- 
niskoskaran i denna, hos von Helmont eller i nagon annan kalla som jag 
inte lyckats hitta.'3

Anthony Jenkinson, som anges som ”auctor” till kartan i Ortelius atlas, var 
engelsk sjokapten och handelsresande.14 Under aren 1557-1560 och 1561— 
1563 reste han pa uppdrag av den engelska drottningen i trakterna oster om 
Europa for att undersoka mojligheterna till handelsforbindelser. Jenkinson 
skrev ocksa ner berattelser fran sina omfattande och strapatsrika resor. 
Men markligt nog innehaller inte reseberattelserna nagot om forstenade 
manniskor. I hans i ovrigt nyktra och detaljrika framstallning skulle en 
sadan historia i sa fall utgjort ett udda inslag.

Utgivarna av Jenkinsons berattelser, Morgan och Coote, talar i sin inled- 
ning kort om uppgifterna om forsteningen pa Jenkinsons karta.15 De bedo- 
mer dem som en av de manga legender som var i omlopp i reseberattelser 
i gemen fran trakten. Floden Ob var gransen till vad som var kant land, 
menar Morgan och Coote, och pa andra sidan av denna tar sagnen vid. Sjon 
Kitay ar nuvarande Aralsjon och namnet har forknippats med Cathay, det 
vili saga Kina.*6

12 J. Tardy (1982), p. 206.
Till exem pel den som omnamns i not 8.
Morgan, E. D elm ar & Coote, C. H. (red.), Early voyages and travels to Russia and Persia
by Anthony Jenkinson and other Englishmen (...) (Works issued by the Hakluy t Socicty,
72—73), London, 1886. Vol. 1—11, spec. s. i-xlv.
Morgan & Coote, (1886) Vol. 1, s. cxxxi

16 Morgan & Coote, (1886) Vol. 1, s. cxxviii.
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Morgan och Coote ar lite besvikna over att sagnen om stenharen inforts 
pa Jenkinsons karta. Det far dem att tvivla pa Jenkinsons goda omdome 
Men om man kanner till datidens diskussion om hur sten blir till, om ”sten- 
vatten”, ”sten-fro” och ”sten-ande” sa forstar man biittre varfor en valinfor- 
merad man inte genast avfardade en sadan historia, var an han hade hort 
den.

Morgan och Coote diskuterar i sin introduktion vilka tidigare kartor 
som kan ha bidragit med information till Jenkinsons karta.17 De namner 
Anton Wieds karta fran runt 1540 och, for de nordvastliga delarna av Asien 
och Rysslands norra kust, en reseberattelse av engelsmannen Stephen Bur- 
roughs. Wieds karta har dock inte med de delar av Asien, dar de forstenade 
manniskorna skall ha funnits.’8

Pa 1980-talet forvarvades till Wroclaws universitetsbibliotek vad som vi- 
sade sig vara det tryckta originalet till Jenkinsons karta.19 Forskningen hade 
dessforinnan tvekat men till sist slagit fast att ett original av kartan inte 
fanns bevarat, och att Jenkinsons karta bara existerade i kopior av origina
let. Aterupptackten av originalet visade att kopiorna i en mangd avseenden 
skiljde sig fran Jenkinsons original.20 Aven nar det galler uppgifterna om 
stenforvandlingen skiljer sig faktiskt Ortelius’ kopia fran originalet. Sa har 
lyder den latinska texten i originalet:21

"Haec saxa hominum iumentorum camelorum pecorumque, caeterarumque 
rerum formas referentia, Horda populi gregis pascentis, armentaque fuit: Quae 
stupenda quadam metamorphosi, repente in saxa riguit, priori forma nulla in 
parte diminuta. Evenit hoc prodigium annis ciriciter 300 retro elapsis”.

Och sa har ser det ut i Ortelius' kopia:

"Haec saxa, hominum, iumentorum, pecorum, caeterarumque rerum formas 
referentia, Horda (ut appellant) populi greges pascentis, armentaque fuit. 
Quae stupenda quadam metamorphosi, repente in saxa riguit, priori forma 
nulla in parte diminuta. Evenit prodigium hoc annis circiter 300 retro elapsis”.

17 Morgan & Coote, (1886) Vol. 1, s. cxix—cxxi.
18 W ieds karta finns reproducerad bland annat i Rybakov, Boris Aleksandrovic, Russkie 

karty Moskovii: X V /n acala X V I veka, Moskva, 1974, ili. 2.
19 Szykula, K., “The Ncwly Found Jenkinsons Map o f 1562,” Paper prestented at the Thir- 

teenth International Conference on the History o f Cartography, Am sterdam  and The 
Hague, 1989; published in I3th International Conference on the History of Cartography... 
Abstracts (Am sterdam , 1989) p. 109-11; Baron, S. H., “The Lost Jenkinson Map o f Rus- 
sia (1562) Recovered, Redated and R etitled” Terrae incognitae 25(1993), s. 53-65 .

20 Baron (1993).
21 Jag tackar Ms. Anna Osowska, M aps Departm ent, W roclaw University Library, for att 

vanligt ha m eddelat mig detta.
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Den observante lasaren har antagligen noterat att i Ortelius’ version finns 
en uppgift om att kameler ingick i samlingen av boskap. Dessa kameler 
saknas i Jenkinsons originaltext, men de finns med pa en illustration i hans 
original som ar placerad nara textrutan. I Jenkinsons original ar textrutan 
placerad mellan 53:e o 55:e breddgraden. Hos Ortelius ligger den mellan 
den 6o:e och 65:e breddgraden.22

I verket Russkie karty Moskovii av B. A. Rybakov fran 1974 framfors asik- 
ten att Jenkinson for sin karta till stor dei forlitade sig pa kartor tillverkade 
i Ryssland.23 Rybakov menar att ryssarna sjalva hade tillverkat nyare kartor 
over omradet, men att utlanningarna endast hade tillgang till aldre kartor. 
Detta skulle bland annat forklara att manga av uppgifterna pa Jenkinsons 
karta ar obsoleta redan vid tiden for kartans utgivning. De kartor som Jen
kinsons karta grundar sig pa, menar Rybakov, ar inte bevarade idag.

I och med aterupptackten av Jenkinsons originalkarta tog diskussionen 
om dess kallor fart igen, och ett antal artiklar pa omradet publicerades.24 
Rybakovs resonemang rorande kallorna tillbakavisas av vissa forskare, 
medan det av andra framhalls som troligt. I vilket fall finns ingen mojlig- 
het for mig att kontrollera de ryska kartor som kan ha legat till grund for 
Jenkinsons karta. Det finns forstas fortfarande en mojlighet att uppgifterna 
om stenharen inte kommer fran nagon av de ryska kartor, som Jenkinson 
mdjligtvis fick ta dei av. I sin artikel om kartan forslar S. H. Baron att kar
tan i sjalva verket inte har sa mycket att tacka Jenkinson for sin tillkomst 
overhuvudtaget, forutom sjalva hans reseberattelser.25 Baron foreslar istal- 
let en Clement Adams (15197-1587) som utgivare av kartan, och att denne 
dessutom forlitat sig pa andra reseberattelser an bara Jenkinsons.26 Den 
som i forsta hand antyds som mojlig kalla for Adams innehaller vid en 
kontroll dock inte heller nagra uppgifter om de forstenade manniskorna.

Man kan konstatera, att det finns manga olika mojligheter nar det galler 
hur uppgifterna om den forstenade mannisko- och djurgruppen kommit

22 D ctta talar om  for oss att von Helmont atm instone inte haft Jenkinsons original som  
kalla for sin version av historien.

23 Rybakov, Russkie karty Moskovii, 1974. En forkortad version av det som fram fors i Ry
bakovs Russkje karty har oversatts till engelska: B. A. Rybakov, "Russian maps o f the 
15th and 16th centuries” transi. J. R. Gibson i The C anadian  Qartographer 14:1, Jun. 
1977, p. 10-23. (p. 13-14; 20}. Referat av resonemanget ges i History of cartography, Vol. 
3:2, s. 1856-57 och i Postnikov, A., Russia in maps: a  history ofthe geographical study and  
cartography of the country. Moscow, 1996. Jag tackar Dr. Goran Baarnhielm och UUB:s 
kart- och bildavdelning for vardefull hjalp i sokandet av litteratur rorande Jenkinsons 
karta.

24 Samuel H. Baron, "W illiam Borough and the Jenkinson Map of Russia, 1562” in Car- 
tographica 26, no. 2 (1989): 72-85; Szykula (1989); Baron (1993); idem, Explorations in 
Muscovite History (Hampshire, 1991), spec. 72—81 och Woodvvard, David (red.), The his
tory of cartography. Vol. 3, Cartography in the European Renaissance. P. 2, Chicago, 2007  
s. 1856-57.

25 Baron (1993), s. 6 4 -6 5 .
26 Bland annat sag Adam s sjalv till att 1554 fa till stand en publicering av Richard Chancel- 

lors reseberattelser fran om radet (aterutgivna av R. Hakluyt 1589).
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in i den Jenkinsonska kartan. Vare sig det ar Jenkinson eller Adams som ar 
den verklige utgivaren, ar det troligt att berattelsen harror fran invanare i 
de omraden dar europeiska resenarer eller missionarer passerat.27 Det finns 
ocksa reseberattelser fran omradet fran antiken och framat, som skulle 
kunna innehalla denna historia.28 Tillaggas kan att i princip alia kartor fran 
denna tid, och ocksa reseberattelser, just nar man kommer fram till gran- 
sen for vad som ar kant omrade, meddelar att landet bortom denna grans 
ar mer eller mindre farligt eller ruskigt omrade, fullt av monstruosa man
niskor och skrackinjagande foreteelser.29 Jenkinson ingar alltsa i en gammal 
god tradition, men de uppgifter han, eller Adams, lagger till pa sin karta 
om en forstenad grupp manniskor tycks han vara ensam om.

Den diskussion som avhandlar amnet sten i tiden efter von Helmont blir 
med tiden alltmer tveksam till berattelsen om stenforvandlingen. I Mar
tin Schurigs Lithologia historico-medica, "Historisk-medicinsk stenkunskap” 
(1744) anges von Helmont som ursprunget till uppgiften om de forstenade 
manniskorna.30 I andra verk fran tiden citeras Ortelius, men aven Johannes 
Aventinus (1466-1534) och Samuel Purchas, tidig utgivare av Jenkinsons 
resor.31 Intressant ar att stenforvandlingen nu ocksa atfoljs av uppgifter 
om ytterligare en har, en spansk sadan, som forstenats.32 Men uppgifterna 
ifragasatts, papekar Schurig. En ny tids kallkritik, eller atminstone okade 
insikter i fraga om vad som var mojligt ifraga om stenbildning, blir syn- 
lig i dessa texter. Schurig citerar bland andra Jacob Gaffarell, som menar 
att figurerna, som ”halvt om halvt” liknar kameler, boskap, far och annat, 
egentligen ar sten som naturen skapat till att fa former som liknar dessa 
varelser.33

27 Jenkinson ser ocksa ut att ha fort med sig hem till England en flicka fran en sondrad och 
docnde nom adstam  pa Hykt patraffad vid Astrakan vid Kaspiska havet, se Morgan & 
Coote, Early voyages (...) Vol. 1, s. xv och 109 m ed not 2.

28 En genomgang av skildringar av om radet fran 800-talet och fram at finns hos R. H. Major
i dennes engelska utgava av H erbersteins reseberattelse: Siegmund von Herberstein, 
Notes upon Russia (...]. Translated and edited, with notes and an introduction, by R. H. 
Major. London, 1851. Jag har gatt igenom de m est intressanta av dessa utan resultat.

29 For ett mer utvecklat resonemang kring detta, se Daston & Park, Wonders an d  the order 
of nature (som i fotnot 1).

30 M artin Schurig, Lithologia historico-medica, (...). (D resden/Leipzig, 1744), Cap. I, De 
calculi generatione, s. 80.

31 Dessa senare citeras i Journal des Sgai>ans T. I (1665), p. 582, men ger ingen ytterligare 
information, atm instone inte som jag Iyckats hitta. Aventinus har en passage om en an
nan grupp manniskor och djur, eti hei stad, som forvandlats till sten. Purchas citerar, 
enligt Morgan & Coote (1886) Vol. 1, s. cx xx i—cxxxii, Jenkinsons karta.

32 Schurig refererar till bland annat Journal des Sqavans T. I (1665), p. 582, som i sin tur nar 
det galler den spanska haren citerar en Acosta.

33 Jacob Gaffarell, Curiositates inauditae (...) (Ham burg 1706), C. 5 p. 83: Coelatae autem 
istae figurae dimm generum sunt; quaedam  enim plene elevatae sunt, qualis ea, quam modo 
retulimus, Virginis M ariae, in Insula Archipelagi, ossa, quae dicuntur, gigantum; aliae  
semicoelatae seu elevatae, ut Saxa, de quibus loquitur Ortelius, Partibus Occiduis Tarta- 
riae sita, in quibus videntur figurae camelorum, jumentorum, & ovium, aliorumque Semi 
expressae; cujus rei rationem cum ignoraret, ita scripsit: (har citcrar G affarell O rtelius’
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Olikheterna i historien hos von Helmont och Jenkinson, som till exem
pel de olika dateringarna, tyder pa, som jag visade ovan, att flera olika ver- 
sioner av historien cirkulerat. Att historier i och med traderingen andras 
och utokas nagot kan betraktas som en regel. Kanske fanns ocksa vaga 
uppgifter nagonstans om en har, eller hord manniskor av sten, med bo- 
skap, vagnar och andra saker, nagonstans sydost om Kitay. Kitay, liksom 
andra varianter av ordet, betyder Kina pa ryska. I sydostra Kina ar ju de 
gravar beliigna, som innehaller skulpturer av manniskor och djur. De gra
var av denna typ som varit kanda lange har dock inte skulpturer i naturlig 
storlek, vilket Jenkinson havdar att stenharen var. Fantasieggande ar ocksa 
uppgifterna pa andra kartor och reseberattelser fran 1500-talet, som med- 
delar om bergstrakter inte langt fran det stalle dar platsen for stenforvand- 
lingen skall ha skett enligt Jenkinson, att ”har har tartarerna begravt sina 
hovdingar”.34

Som vi sett ovan nar det galler just den har historiens tradering ar det 
under 1600-talet mer regel an undantag att man inte anger sin kalla. Det 
far en att fundera over om kanske just en vag referens av typen ”det sags” 
eller 'auktorerna forsakrar” anvandes i de fall, da man sjalv var tveksam till 
uppgifterna, och ville lagga in en reservation angaende dess trovardighet. 
Pa detta satt kunde ocksa den formedlande forfattarens rykte som serios 
vetenskapsman forbli obefiackat. Men genom att man gor sa, och genom 
att man overhuvudtaget namner uppgiften, lamnar man ocksa dorren pa 
glant for att det faktiskt kan vara sant. Det finns i dessa texter en oppenhet 
infor Guds och naturens alia mojligheter och en odmjukhet nar det gallde 
manniskans begransade formaga, som oftast saknas i vetenskapliga texter 
av idag. Kanske ar det just detta som gor att aldre vetenskapliga texter ar sa 
mycket mer spannande att lasa! Installningen uttrycks valdigt fint av Giles 
Fletcher i hans berattelse om sina resor i Ryssland pa 1580-talet, och jag vili 
avsluta min uppsats med att citera honom:35

kopia av Jenkinsons karta) Atque, ut fabulae fidem conciliet, addit: "Evenit hoc prodigium 
annis circiter 30. (sic) retro elapsis" In Tabula autem sciograph. R assal. statuamus autem  
nos, saxa ista Tartariae (si modo relatio vera sit) esse figuras Gamahethicas, a  natura ipsa 
productas: a lia s enim hic, Sd et quam plurimis aliis locis, ubi similia naturae ludibria no
tantur, figenda essent miracula, quod oppido ridiculum, cum non alia  ratione illa  producat, 
quam flores, rosas 8£ similia. "G am aheticas” forklaras tidigare i texten vara stenar som  pa 
naturlig vag bar bilder av olika saker eller ar form ade som  olika saker.
Se till exem pel P. Cluverus, Introductio in universam geographiam, A m stelodam i 1651, 
Lib. V, p. 243: Montium maximus atque celeberrimus est Imamus; cujus Septemtrionalis 
pars nuc Alkai perhibetur; ubi Tartariae Imperatorum septdchra, inde a  Gangis fluvii fon
tes Indiaeque fines C C C C L  mill. Germ. Longitudine protenditur (...). Har namns ocksa 
Baskirdernas "horda" pa p. 245.
Giles Fletchers rapport fran sin resa i Ryssland och omradena oster om detta ar utgivcn 
av Richard H akluyt i sericn Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of 
the English Nation: The Am bassage ofM . Giles Fletcher, Doctor of the Ciuil Law, sent from 

er Maiestie to Theodor the Emperor of Russia. Anno 1588. G iles Fletchers fram stallnings 
eroende av en tidigarc reseberiittelse av Sigismund von Herberstein ar uppenbar och 

oremal for vetenskaplig diskussion.
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"Ali that I haue hitherto rehearsed, I hauc translated out of the saide iourney 
which was deliuered me in the Moscouites tongue: In the which, perhaps some 
things may seeme fabulous, and in maner incredible, as of the double men, and 
the dead reuiuing, the Aurea Anus also, and the monstrous shapes of men 
with the fish of humane fourme: whereof although I haue made diligent inqui- 
sition, yet could I know nothing certaine o f any that had seene the same with 
their eyes: neuerthelesse, to giue farther occasion to other to search the truth 
of these things, I haue thought good to make mention hereof.”
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