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Abstract
Windahl Pontén, A. 2020. Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och
materialitet i hushållet von Linné. Uppsala Studies in History of Ideas 52. 254 pp. Uppsala:
Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-0916-3.

The subject of this thesis is identity and materiality in the household of Carl Linnaeus. Focus in
on the period between the mid 1730s and early 1780s. The household eventually came to consist
of five children and a number of servants. By mapping the numbers of servants, and piecing
together scattered information about the consumption of the Linnaeus household this thesis has
uncovered new information about Linnaeus. The thesis has two aims: the first is to situate Carl
Linnaeus in his spatial and material context, and to emphasize the importance of materiality. The
second is to show which performative practices formed the persona of Linnaeus. The method
in the study is combining texts and objects and thus allowing new research problems to be
identified.

The persona formed by Linnaeus´s household can be labelled academic gentry. The academic
gentry combines older ideals for learned persons or nobility and more modern ideals associated
with an active lifestyle, according to which a person should contribute to society in useful
ways. The persona academic gentry is characterized by two types of developments: from the
informal to formal style, and from birth nobility to meritocracy. Carl Linnaeus’s scientifical
works were not produced in a vacuum but under particular historical circumstances. His career
evolved in a household that included a family, servants, yellow chairs, portraits and silk dresses.
Coffee cups with a twinflower decoration are ordered from Chine twice because the first time
the colour and shape of the flower is not good enough. These symbols were important to the
Linnaeus household because they are a part of performative practices that formed the persona.
The twinflower was of particular importance, together with books and the order of the Northern
Star since they were used as his attributes. In this study the picture of Carl Linnaeus and his
household is broadened and light is shed on an important basic structure that has been overlooked
by earlier studies, but not by Linnaeus himself. When he describes his career and success he
includes his closest context, his house and family: beloved wife, beautiful children and lived
in a palace.
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Förord 

Jag hade tänkt inleda med att berätta om en stund vid ett bord i foajén till 
Uppsala konstmuseum på Slottet. Projektet Linné2007 hade ganska nyligen 
avslutats och jag drack kaffe tillsammans med Anna Hamberg. Jag visste 
inte om jag skulle avsluta forskarutbildningen eller börja jobba, men jag 
kände att det fanns mycket som var spännande kring Linné, mycket som inte 
var skrivet. Anna och jag pratade om samlingarna, och om hur det var något 
intressant med att i princip alla saker som Linné verkar kritisera i text också 
fanns i samlingarna. Utan det där samtalet hade den här avhandlingen inte 
haft det tema den har. Men de senaste dagarna har jag inte bara skrivit klart 
manuset. Tankar och viss kraft har ägnats det som händer i världen runt mig: 
det rasar en pandemi och många åtgärder vidtas för att hindra Corona-viruset 
från att spridas. Restriktionerna gör att det ser ut som om den kommande 
disputationen inte kommer att genomföras på det sätt som är brukligt. Nu är 
det ju mycket som inte blir som tänkt, och jag är säker på att det kommer att 
bli väldigt bra ändå. Allt detta har ändå fått mig att tänka på hur mycket som 
hänt sedan 1700-talet när det gäller hur vi ser på sjukdomar och smitta, på liv 
och död. Det har också fått mig att tänka på att i vissa avseenden är vi nog 
ungefär lika 1700-talsmänniskorna. Carl von Linnés oro för hustrun när hon 
insjuknar i Uppsala-febern på nyåret 1755 tänker jag mig är densamma som 
vår oro att förlora våra nära och kära. Lyckligtvis är mina nära och kära ännu 
mestadels friska, och utan er skulle det inte blivit någon avhandling. Ef-
tersom jag varit doktorand länge kommer den här listan nu att bli ganska 
lång, men för mig känns det viktigt att nu kunna säga tack till alla som hjälpt 
och stöttat mig. Lite gruppvis framför jag detta tack, och namnen kommer 
(för det mesta) i bokstavsordning, eller om det är tillämpligt i kronologisk 
ordning. 

Först vill jag tacka mina föräldrar Lennart och Christina Windahl och min 
bror Mikael Windahl med sambo Åsa Levén. Ni har alltid trott på mig och 
frågat lagom mycket vad jag håller på med egentligen. Detsamma gäller 
andra i släkten, som min kusin Malin Jansson och båda klanerna Windahl 
och Pontén. Jag har hunnit med några handledare och biträdande handledare 
under de här åren, alla ni har varit betydelsefulla på sitt sätt. Gunnar Eriks-
son, Anders Ekström, Magnus Nyman och Hanna Östholm har haft den rol-
len tidigare. Framför allt har nu Hjalmar Fors och Hanna Hodacs lotsat mig 
igenom arbetet. Vi har haft konstruktiva samtal, möten via länk, setts på 
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caféer och till och med på något kontor ibland. Jag har upplevt ett fast stöd 
och en tilltro som skapat lugn och kreativitet. Jag hoppas ni anar hur mycket 
jag har att tacka er för. Institutionen för idé- och lärdomshistoria har varit en 
bas för detta arbete, även om jag inte varit särskilt synlig där. Många har 
varit ett stöd men jag vill nämna några: Torbjörn Gustafsson Chorell och 
Mats Persson men också Thomas Karlsohn, Frans Lundgren och Sven Wid-
malm. Jag har fått all tänkbar vägledning när det gäller administration, for-
malia, produktionsprocessen och annat. Ett skäl till att jag inte varit så ofta 
på institutionen är att jag jobbat med annat i princip hela tiden som dokto-
rand. Därför vill jag även tacka en rad andra kollegor som jag haft omkring 
mig under denna tid: Gabriella Almqvist, Johannes Borgegård, Carl 
Frängsmyr, Mica Håll, Mikael Norrby, Jakob Piehl, Anita Sollenberg, Per 
Ström och alla som är och har varit kollegor i universitetshuset. Fikastunder-
na där är alltid ljuspunkter i tillvaron! Som besökskoordinator är jag en del 
av kommunikationsavdelningen och enheten för ledningsstöd och samver-
kan. Där finns en stor grupp kollegor som utgör fin arbetsgemenskap både 
till vardags och under de högtidliga akademiska ceremonier som många av 
oss är involverade i. Jag jobbar halvtid på universitetsbiblioteket och där vill 
jag framförallt tacka Krister Östlund som jag delar rum med; tack för kloka 
råd, många skratt och fantastiskt samarbete. På biblioteket finns också 
många kollegor som jag fått både stor hjälp av och många roliga stunder 
med: Helena Backman, Mattias Bolkéus Blom, Per Cullhed, Boel K Gustafs-
son, Erik Hamberg, Åsa Henningsson, Anna Leclér, Sofia Ljungman, Ag-
neta Munkhammar Eidevall, Johan Sjöberg och Peter Sjökvist hör till dessa. 
Inte minst vill jag framföra tack till de chefer på båda mina avdelningar som 
givit mig ledigt när jag behövt: Pernilla Björk, Johannes Borgegård, Urban 
Lindberg och Gunilla Sundström. 

Projektet Linné2007 är en upprinnelse till att jag bytte avhandlingsämne 
efter Linnéjubileet. Tack även till er som var inblandade i det: Roland Mo-
berg, Anna Hamberg, Gisella Bengtsson och alla på Uppsala linneanska 
trädgårdar. En viktig del av livet är förstås allt som inte handlar om arbete 
eller avhandling och det finns många omkring mig som funnits där när jag 
behövt, som pratat, stöttat, tramsat, skrattat, dansat, musicerat, festat, tröstat 
eller lyssnat. Utan er hade jag inte överlevt det här tänker jag. Micke An-
dersén, Karin Eriksson, Lena Holmberg Eriksson, Anna och Anders Löfgren, 
Anders Stehn, Helena Wangefelt Ström, hela dansgruppen Branicula, alla 
jag musicerat med, människor i olika föreningar jag är med i, hela gänget 
som brukar fira midsommar på Ingarö, och de som utgör nyårsfirarna i Upp-
sala. Jag lyssnar ofta på musik när jag arbetar. Om en avhandling kan ha ett 
soundtrack så är albumet Linnaeus Väsen det här fallet. Jag är så glad att det 
spelades in i samband med Linnéjubileet! Det har också funnit ett spännande 
sidospår som handlat om dans, musik och Linné. Det har resulterat i några 
rekonstruerade danser, några paper på konferenser och en artikel som jag 
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skrev tillsammans med Roger Tallroth. Tack för att du gav dig in i det. Det 
handlade inte bara om att skriva. Vi ägnade ganska mycket tid åt att lyssna 
på de i och för sig intressanta, men ganska märkliga, ljudspåren från Linnés 
vevpositiv. 

För att få färdigt det här projektet är det många som bidragit med kompetens, 
råd och praktiska insatser av olika slag. Peter Sjökvist och Krister Östlund 
har hjälpt mig med översättningar från latin. Medarbetare i det avslutade 
projektet The Linnaean Correspondence har kommit med råd och syn-
punkter, framför allt Eva Nyström och Ann-Mari Jönsson. Kollegor och 
vänner som bidragit i samtal och med synpunkter, inklusive korrekturläsare 
och slutseminarie-opponenter, är Gunnar Broberg, Lars Burman, Anna 
Hamberg, Annie Mattsson, Staffan Müller-Wille, Jacob Orrje, Maria Schildt, 
Peter Sjökvist, Carl-Gustaf Spangenberg, Anders Stehn, Helena Wangefelt 
Ström, Per Widén och Krister Östlund. Ett viktigt professionellt nätverk har 
utgjorts av Sällskapet för 1700-talsstudier, och jag framför ett särskilt tack 
till Marie-Christine Skuncke som föreslog att jag skulle bli skattmästare i 
sällskapet, samt till alla nuvarande och tidigare styrelseledamöter som jag på 
många sätt har ett roligt och givande samarbete med. 

I also would like to thank the Linnean Society of London for all the support I 
have been given. I have been working in the library a number of times, and 
have always been welcomed to join at tea-time. The service provided has 
always been excellent! In particular I would like to thank Lynda Brooks, 
Isabelle Charmantier, Gina Douglas, Jennifer Edmonds and Gren Lucas. 
Jennifer and Gren were my primary contacts during the Linneaus Tercente-
nary. And not only did the library provide work space and service, they also 
kindly welcomed my two oldest children for their high school work experi-
ence. 

I got fantastic last-minute help with the proof-reading of the English sum-
mary, thank you for that Laurie Arendt! 

På hemmaplan har Uppsala universitetsbibliotek varit en fast punkt och ar-
betsplats, långt innan jag faktiskt fick anställning där. Jag vill tacka all per-
sonal, men särskilt nämna att jag under slutskedet i arbetet fick stor hjälp att 
lösa alla frågor kring data, dataset och att publicera dessa i SND. Jag vill 
särskilt nämna Johanna Dalmalm, Nino Dawod (som fick mig att förstå jag 
alls sysslade med data, och att SND finns), Christer Lagvik och Wolmar 
Nyberg Åkerström. UUB Avhandlingsproduktion har varit helt ovärderliga 
och Camilla Eriksson har haft svar på alla frågor som går att föreställa sig 
gällande produktionen, samt formgivit boken. Konstsamlingarna på Uppsala 
universitet har också givit mig allt stöd jag kunnat önska, och lite till. Tack 
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till Mikael Ahlund, Rebecca Flodin och Anna Hamberg, utan er hade av-
handlingen inte varit så rikt och fint illustrerad. 

Slutligen: jag har fått ekonomiskt stöd på olika sätt under arbetets gång. Jag 
vill tacka för stöd från Berit Wallenbergs stiftelse och från Institutionen för 
idé- och lärdomshistoria (som beviljat mig flera bidrag för resor till London 
och till konferenser). Här skulle även Lars Pontén kunna nämnas för tidvis 
under detta arbete har hushållsekonomin varit helt beroende av dig. Det 
handlar nu ändå om något oändligt mycket mer än ekonomi att dela hushåll. 
Inte minst handlar det om våra fantastiska barn. De har inte bara stått ut, de 
har också konkret bidragit i samband med slutskrivningen. Alice har tagit 
fram alla årtal till det biografiska appendixet och Axel har korrekturläst den 
engelska sammanfattningen. Henrik har sett till att jag är på gott humör. 
Kanske har ni upplevt det här avhandlingsprojektet som en konkurrent, men 
nu är det snart till ända. Trots att jag, enligt er, är en Linné-nörd är inte den 
här avhandlingen det bästa som hänt i mitt liv. Det är ni, så därför är den här 
boken till er, Axel, Alice och Henrik. 
 
Linnérummet på Carolina Rediviva 
Uppsala 
Mars 2020  
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Förkortningar: 

ATA=Antikvarisk Topografiska arkivket, Stockholm  
BS=Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (del 1-7) 
dlr=daler 
GUU=Gustavianum Uppsala universitetsmuseum 
kpmt=kopparmynt 
KVA=Kungliga Vetenskapsakademien 
Linn Soc=Linnean Society of London 
Ms=manuskript 
ns=nya stilen (avser att datum justerats till den gregorianska kalendern som 
infördes 1753) 
RA=Riksarkivet, Stockholm  
SAOB=Svenska Akademiens Ordbok 
SFV=Statens Fastighetsverk 
SLS=Svenska Linnésällskapet 
SLÅ=Svenska Linnésällskapets årsbok 
smt=silvermynt 
UUA=Uppsala universitets arkiv 
UUB=Uppsala universitetsbibliotek 
 
Anmärkning gällande namnformer: Carl von Linné d ä hette noga räknat 
Carl Linnaeus fram till adlandet. I avhandlingen kommer dock namnformen 
Linné att användas. När endast Linné eller Carl von Linné används avser det 
Carl von Linné d ä. 
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Inledning 

 
Bild 1. Delar ur servis av kinesiskt porslin med linnearankor och förgyllning, Linnés 
Hammarby, GUU, UU5156b, UU5152, UU5157b, UU5169 (tesked). Foto: Mikael 
Wallerstedt 

1752 anländer en servis av porslin till Carl von Linné i Uppsala. Den har 
förmedlats av Pehr Osbeck  från Kina. Koppar, fat och kannor är dekorerade 
med slingor av blommande linneor; blommor, blad och rötter är avbildade 
med en botanisk detaljrikedom. Av allt att döma verkar servisen i sin helhet 
klarat den långa resan ganska bra, även om en del är limmat och trasigt när 
det kommer. Linné är ändå inte nöjd, och det är dekoren som är problemet. 
Uppenbarligen har den rödrosa färgen på blommorna blivit felaktig, liksom 
formen på bladen. Pehr Osbeck menar att så mycket är fel att Linné inte ska 
behöva betala för leveransen, och han föreslår att nytt porslin kan ordnas, om 
Linné förser honom med en mer korrekt bild av växten. Detta framgår av ett 
brev från Pehr Osbeck till Linné: 
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Porcelainet ber jag för Guds skull Hr. Arch. aldrig mer kommer ihog. Det gör 
mig ondt att det så plösl omkom; men det skulle göra mig ännu mer bekym-
mer om Hr. Archiatern skulle därföre aflämna betalning. Skulle jag intet siälf 
få se Ostindien mer, så har en god wän lofvat mig hembringa samma slag och 
kanske adcuratare, om Hr. Archiatern wid tillfälle täcks lämna mig en tabell 
öfver örten med blad och blomma illuminerade, då torde man få på blomman 
naturellare färg ock på bladen den nogare circumscription.1 

Det kan tyckas vara en oviktig detalj, men likväl ägnar både Osbeck och 
Linné möda åt att se till att en ny omgång porslin tillverkas i Kina och frak-
tas till Uppsala. I Carl von Linnés hushåll fyllde uppenbarligen porslinet 
med målade linneor på flera funktioner, och knyter an till den verksamhet 
som äger rum i hushållet på olika sätt. Servisen används vid bjudningar för 
att servera te eller kaffe ur. Koppar och fat är då ståndsmässiga hushållsuten-
silier som brukas i en relativt ny praktik efterom te och kaffe börjar drickas i 
större omfattning under 1700-talet. I hushållet von Linné serveras dryckerna 
i olika sociala sammanhang, och alla föremål som behövdes för bjudningar-
na införskaffades. Dryckerna som serverades ur servisen förekommer också i 
andra kontexter, bland annat används de som en slags exempla i föreläsning-
ar och avhandlingar. I avhandlingar om kaffe, te och choklad beskriver 
Linné dryckerna med avseende på botanik, historik och samtida praktik. 
Medicinska aspekter finns med, men också beskrivningar av tillredning och 
servering. På så sätt kan föremålen knytas till den vetenskapliga och akade-
miska verksamhet som Linné bedriver och som äger rum i huset. 

Porslinsservisen har en vidare betydelse som hänger samman med att linnean 
[Linnea borealis] fungerade som ett emblem, en symbol för Carl von Linné 
som vetenskapsidkare. Det förklarar också varför han var så noga med utfö-
rande med avseende på färg och form. När den förekommer som dekor på 
föremål representerar den honom, hans arbete och verksamhet, samt hans 
hushåll. Avbildningen av linnean blir en del av en identitetsformering; en 
central process i utvecklandet av Linnés karriär, för de positioner han kan 
skaffa sig i olika nätverk och i olika kontexter. 

                                                
1 Brev från Pehr Osbeck till Carl von Linné, 11/10 1752 (ns), LinnCorr L1475, konsulterat 
20/3 2020. Ordet ”plösl” har av Linnean Correspondence tolkats som ”plösligen” (plötsligt).  
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1. Identitet och materialitet 

Avhandlingens syfte 
Linnea-porslinet med sina koppar, fat och kannor illustrerar väl vad denna 
studie handlar om. Avhandlingen avser undersöka hur identitet formeras och 
uttrycks i hushållet von Linné. I de olika delstudierna diskuteras vilken bild 
Linné ville skapa inför omvärlden av sig själv, sin familj och sin verksamhet, 
men också hur han faktiskt levde i praktiken. Avsikten är att kontextualisera 
och situera både Carl von Linné d ä och hans hushåll på ett nytt sätt, och 
utforska hur en av Sveriges genom tiderna mest berömda vetenskapsutövare 
och hans närmaste formerade och iscensatte bilden av sig själva. Denna 
övergripande avsikt delas i två syften som behandlas i något olika grad i 
avhandlingens olika kapitel. 

Det första syftet är att situera Linné i hans rumsliga och materiella kontext, 
och att lyfta fram betydelsen av rumsliga och materiella aspekter. Syftet är 
att beskriva och analysera det sammanhang som i många avseenden är närm-
ast Carl von Linné, och den miljö den vetenskapliga verksamheten äger rum 
i. Tidigare forskning har inte tagit tillräcklig hänsyn till Linnés roll som hus-
hållsföreståndare och hushållets position i de högre stånden. Därmed följer 
vissa feltolkningar och representationer som stämmer dåligt. Genom att ta ett 
brett grepp på tidigare obeaktade källor söker avhandlingen komplettera och 
nyansera flera uppfattningar som getts uttryck i tidigare forskning, vissa av 
dem har varit felaktiga men har ändå okritiskt traderats. Jag vill i analysen 
visa att hushållet och hushållsbildningen är viktiga förutsättningar för den 
typ av ideal och den typ av aktör Linné formerar. Det handlar om en veten-
skapsutövande akademisk ståndsperson, en persona som kommer att spela en 
betydande roll, inte bara på den samtida scenen utan också för kommande 
generationer av vetenskapsidkare. Genom att väga in de rumsliga och mate-
riella aspekterna på ett mer distinkt sätt än vad som tidigare skett kommer 
Linné och hans hushåll att situeras tydligare i en historisk process. 

Det andra syftet är att undersöka vilken typ av persona Carl von Linné for-
merar. Avhandlingen kommer att visa hur Linné aktivt manifesterar identitet, 
och hur han genom föreläsningar, texter och levd praktik skapar exempla 
som blir attraktiva för andra att efterfölja. Den performativa aspekten utgår 
från att det är handlingarna i sig som skapar ideal, särskild status, eller en 



 20 

persona. Personan är inte en effekt av olika omständigheter som aktören inte 
själv kan påverka, utan det rör sig om ett aktivt skapande, eller formering av 
en ny typ av persona. Performativa praktiker skapar persona, och personan är 
uttryck för identitetsformering. Ett antal performativa praktiker kommer att 
beskrivas och analyseras, och de kommer att ge en bild av vilka beståndsde-
lar denna persona har. De performativa praktikerna är centrala för att förstå 
Linnés karriär och hans framgång. Vidgar man vyn något är de också cen-
trala för att förstå hur vetenskapen utvecklas under 1700-talet, hur den vin-
ner insteg och inflytande i samhället. De frågor som jag specifikt studerar 
handlar alltså om identitet och materialitet i hushållet, och om hur identitet 
och materialitet förhåller sig till varandra. Det gör jag genom att analysera 
ett antal praktiker som förekommer i hushållet, framförallt (men inte helt 
uteslutande) performativa praktiker. Det handlar främst om hur huset an-
vänds, vilka kläder som används, vilka möbler och vilken inredning som 
finns, vilka som visats i huset som husfolk och som gäster. För detta syfte är 
det centralt att se till hela hushållet, och inte endast fokusera på Carl von 
Linné den äldre. Det är också av stort intresse att studera Carl von Linné den 
yngre särskilt. Han är den som efterträder fadern som professor och kommer 
på så sätt att stå för en kontinuitet inom familjen. Det finns också en del 
skillnader mellan far och son Linné. Vissa förutsättningar och förhållanden 
förändras, och påverkar vilka performativa praktiker som förekommer, och 
vilken persona som formeras. Hustruns och döttrarnas agerande är också av 
stor vikt, här är dock källäget svårare, men de kommer att finnas med i 
undersökningen i den utsträckning det är möjligt. 

I avhandlingen finns både en mer föremålsbaserad analysdel som berör prak-
tikernas utformning i hushållet (kapitel 2), och mer textbaserad, teoretisk del 
(kapitel 4). I den mer föremålsnära delen av studien kartlägger och analyse-
rar jag persona och roll genom hushållets materiella status och organisation, 
samt genom analys av performativa praktiker. Fokus är vad som möter en 
besökare i husen, och hur husen används och är ordnade. Här används 
materialkategorier som föremål, räkenskaper, mantalslängder och boupp-
teckningar. Några av dessa källor har (mig veterligt) inte alls använts förut i 
studier av Linné. Avhandlingen innehåller också en del där text och bild 
kombineras för att analysera självpresentation i olika form (kapitel 3). Det 
handlar då främst om texter av Linné d ä, men också avbildningar av både 
Linné d ä och Linné d y, samt några andra professorer vid akademien. I den 
mer textnära delen av studien fokuserar jag också på hur Linné d ä och Linné 
d y i sina föreläsningar formulerar sin syn på praktiker som förekommer i 
hushållet (kanske skulle det kunna beskrivas som praktiker i teorin). Det som 
diskuteras i föreläsningsmanuskript och dissertationer är bl a beskrivningar 
av hur en person bör klä sig, av vilken kost som är lämplig, av beteende och 
vad som är acceptabelt eller oacceptabelt, av lyx och vardag. Många av de 
förekommande praktikerna beskrivs i medicinska termer, vilket även analys-
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eras. Det handlar också om hur praktiker används som en form av exempla, 
och därmed får identitetsformerande funktion. 

Frågeställningarna i avhandlingen gäller således hur hushållet är organiserat 
och vad som ägs och används i materiellt avseende och hur den rumsliga och 
materiella kontext som hushållet utgör gestaltar sig. Vidare är en central 
frågeställning vilka performativa praktiker som förekommer, såväl i hushål-
let som i texter och olika typ av självpresentation, och slutligen vilken typ av 
persona som är resultatet av den identitetsformering som äger rum i hushållet 
von Linné. I respektive kapitels början kommer frågeställningarna att ut-
vecklas och brytas ner i mer specifika frågor. 

I det här följande inledningskapitlet kommer centrala teorier, metoder och 
begrepp att presenteras och diskuteras. Det avslutas med en kort biografi 
över familjen von Linné, samt en kort genomgång av främst tidigare biogra-
fisk Linné-forskning. Övrig forskning som är relevant presenteras i respek-
tive kapitel. 

Identitet, persona och roll 
I följande avsnitt kommer forskning kring skapande av identitet redovisas. 
Avsnittet diskuterar olika begrepp med syfte att etablera en begreppsapparat 
som fungerar som verktyg för en beskrivning och analys av hushållet von 
Linné. Begreppen scientific persona och performativa praktiker kommer 
särskilt att diskuteras. Begreppet ”identitet” är brett och används generellt 
sett för att beteckna vem en person är eller anser sig vara i olika samman-
hang. Det kan handla om ideal för hur man ska bete sig, och inkludera olika 
sociala koder. Jag kommer att snäva in diskussionen och i stället för ”identi-
tet” använda främst det analytiska begreppet persona. Här följer en intro-
duktion till detta begrepp och en presentation av hur det kommer att använ-
das. 

Persona-begreppet 
Begreppet scientific persona har etablerats av Lorraine Daston och H. Otto 
Sibum, som presenterar det i ”Introduction: Scientific Personae and Their 
Histories”, en inledande artikel till ett temanummer av tidskriften Science in 
Context kring detta begrepp.2 De utgår från begrepp som ”personnage”, 
”roll” och ”identitet” som de formulerats av t ex antropologen Marcel 
Mauss. Användningen av termen scientific ska förstås som närmare det tyska 
wissenschaftlich, eller det svenska ”vetenskaplig”, dvs det berör inte bara 
                                                
2 Science in Context, vol 16, Issue 1-2, (2003). 
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naturvetenskaperna utan vetenskaper i bredare bemärkelse. Daston och 
Sibum diskuterar när distinkta ”scientific personae” uppträder, dvs när en 
”vetenskaplig” sådan utkristalliseras i förhållande till ”naturalfilosofisk”, 
savant eller ”lärd”. En persona betraktas som positionerad mellan individen 
och en ”social institution”. 

Intermediate between individual biography and the social institution lies the 
persona: a cultural identity that simultaneously shapes the individual in body 
and mind and creates a collective with a shared and recognizable physiogno-
my. The bases for personae are diverse: a social role (e.g. the mother), a pro-
fession (the physician), an anti-profession (the flâneur), a calling (the priest).3  

En persona är att betrakta som ett resultat av bestämda historiska förhållan-
den, och den är bunden till en kontext. Ordet persona betyder ursprungligen 
mask, och kopplingen till hur en teatermask används är en viktig aspekt av 
begreppet. Daston och Sibum pekar just också på vikten av att inte betrakta 
persona som en mask som är motsatt till det som är genuint eller sant för en 
individ.4 I modern bemärkelse kan en mask betraktas som något som döljer 
det sanna jaget eller identiteten. I äldre teatertraditioner däremot betraktas 
masken snarare som något som är transformativt och som kan förstärka eller 
skapa identitet, inte som något som förstör eller döljer identitet. På liknande 
sätt definieras persona som ”verklig”, och på samma sätt som masken fram-
häver och identifierar rollen kan personan sägas framhäva identitet. Ingen 
individ kan sägas till fullo förkroppsliga en persona, detta eftersom persona-
begreppet gäller kollektivt. Däremot kan en individ formas och präglas av en 
persona. 

Jacob Orrje  använder persona-begreppet i sin avhandling Mechanicus. Per-
forming an Early Modern Persona. Orrje använder begreppet med utgångs-
punkt från Sibum och Daston, och i några fallstudier analyserar han hur per-
sonan ”mechanicus” formeras, förhandlas och föreställs av aktörerna själva. 
Centralt är hur aktörerna framställer egenskaper som dygd eller nytta. Orrje 
använder olika kategorier text-källor (t ex förord till textböcker, åminnelse-
tal, ansökningar till Bergskollegium m fl), och når via dem just den ”kollek-
tiva” nivå som beskrivs av Sibum och Daston.5 Detta är en skillnad från hur 
begreppet kommer att användas i föreliggande studie som är mer individ-
orienterad. Här kommer även materiella aspekter att spela större roll och 
därmed andra typer av källmaterial. 

                                                
3 Daston, Lorraine & Sibum, H Otto ”Introduction: Scientific Personae and Their Histories”, 
Science in Context, vol 16, issue 1-2, (2003): s 2. 
4 Daston & Sibum ”Introduction”, s 1-2. Daston, Lorraine Sibum, H. Otto 
5 Orrje, Jacob Mechanicus. Performing an Early Modern Persona (Uppsala: Acta Universita-
tis Upsaliensis, Uppsala Studies in History of Ideas 46, 2015). 
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I sammanhanget kan även nämnas att i en av de senaste vetenskapliga studi-
erna av Linné, Linnaeus. Nature and Nation (1999), använder Lisbet Koer-
ner begreppet persona, men här är det delvis oklart på vilket sätt och vad 
som egentligen avses. Koerner skriver: ”My aim is to introduce him in his 
manifold and artfully constructed personae – as a son and student, traveler, 
physician, botanist, economist, theologian, teacher, husband and father.”6 
Längre fram talas också om en ”Sami persona”. Det förefaller närmast som 
om persona i Koerners text avser alla möjliga roller och/eller funktioner 
Linné haft, olika sätt andra uppfattat honom eller sätt han presenterat sig 
själv på. Det är ofta också svårt att följa hur Koerner knyter dessa till käll-
materialet, ett exempel är detta: ”As a philosopher-naturalist, however, Lin-
naeus cast himself in radical and individualist terms. Here his causative dis-
courses aimed at making a decisive break both with the past and with his 
wider communities. Linnaeus posed as a lone innovator and as a founder of a 
new science.”7 Här är ”philosopher-naturalist” den personan Koerner avser, 
och slutsatsen grundas främst på att Linné alltid bär Nordstjärnan, skröt över 
att han var den förste som fick den och att han var stolt över att vara ständigt 
arbetande i en tid som idealiserade fritid. Det är ett resonemang som jag 
upplever som svårt att följa och svagt underbyggt, vilket gäller i allmänhet 
när Koerner talar om persona. Studien är också publicerad en tid innan en 
bredare diskussion och användning av begreppet som verktyg för veten-
skapshistorisk analys kommer till stånd. De mer detaljerade definitionerna 
kan hon därför inte förhålla sig till, men det hade varit önskvärt med en tyd-
ligare användning av begreppet hos Koerner. 

I begreppet persona som jag använder det kommer jag att inkludera en bre-
dare uppsättning inslag av etiska, estetiska, religiösa eller litterära aspekter.8 
Det rör sig om ideal som kommer till uttryck främst i texter och föreläsning-
ar, och gäller beteenden för individer eller grupper. En persona kan omfatta 
t ex vetenskapliga förhållningssätt, etik, idéer och föreställda ideal av olika 
slag. Vetenskaplig persona (i Daston och Sibums mening) är en av de be-
ståndsdelar som formar individen Linné. Den är kollektiv; Linné tillhör en 
grupp vetenskapsidkare som använder sig av samma mask, eller omfattas av 
samma persona. Därtill finns andra sociala och kulturella förhållanden som 
också påverkar Linne på ett mer individuellt plan. Det jag kommer att analy-
sera är hur personan formas i Linnés fall, hur den kommer till uttryck i ett 
mindre sammanhang än en professionell grupp. En aspekt av hur persona 
fungerar är också att den är föremål för utveckling och förändring. Jag 

                                                
6 Koerner, Lisbet Linnaeus. Nature and Nation (Cambridge, Massachusetts and London, 
England: Harvard University Press, 1999), s 10. 
7 Koerner, Linnaeus. Nature and Nation, s 17. 
8 Detta har jag delvis lånat från definitionen av begreppet idealkaraktär som det görs av Colin 
Campbell, se Campbell, Colin The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism 
(Oxford: Basil Blackwell), s 210, samt passim. 
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kommer i studien att analysera hur Linné d ä formerar persona, men en så-
dan behöver ständigt anpassas till kontext och omgivning. Redan nästa gene-
ration har behov av delvis nya uttryck och delar och Linné d y omformar 
efter dessa nya behov. 

Jag menar också att personan består av olika delar som är knutna till de olika 
roller en individ kan ha. Rollerna betraktas som kopplade till (men inte lik-
tydiga med) olika sociala funktioner och sammanhang. En individs persona 
kan visas, levas ut eller iscensättas på bestämda sätt, och det kan finnas en 
viss diskrepans mellan ideal och praktik utan att det för den skull handlar om 
olika personor. Jag anser också att den koppling som finns mellan hur per-
sona/roller och en teatermask fungerar är relevant i sammanhanget. Den 
individuella personan kan liknas vid en uppsättning masker som hålls upp i 
syfte att skapa och stärka identitet, vilken mask som används beror på vilken 
funktion eller roll som behöver accentueras eller presenteras. Det är också 
möjligt att identifiera eller särskilja praktiker respektive mer teoretiska kom-
ponenter i personan. Den mer teoretiska eller ideala delen av hur persona 
formuleras och skapas kommer i den här avhandlingen främst att kopplas till 
innehållet i Linnés föreläsningar. Föreläsningarna formerar persona genom 
att visa upp exempla, eller förebilder för hur åhöraren sedan kan och bör 
inrätta sitt eget liv och bete sig. Användandet av exempla i föreläsningarna 
är också ett exempel på performativ praktik i sig. 

Resonemanget kring exempla och dess betydelse för persona bygger på Ste-
ven Shapins analys av medicinska handbokstexter (främst just inom dietetik) 
och etikett-litteratur. Dessa genrer överlappar varandra delvis såtillvida att 
det i båda kan finnas inslag som kopplar ihop det som är hälsosamt med det 
som är dygdigt, gott eller bra i moraliskt avseende. Shapin menar också att 
om man uppvisar ett gott beteende fungerar det som en demonstration, och 
ett exempel för andra på hur man bör bete sig.  

 
In doing what was good for you, you were doing what was good; materially 
constituting yourself as virtuous and prudent person, giving symbolic public 
displays of how virtuous and prudent persons behaved, encouraging such 
behavior in others…”9 

Jag menar att föreläsningsanteckningarna fungerar som en kombination av 
de två genrer Shapin beskriver. Som föreläsare och lärare framhåller Linné 
goda exempel på hur man bör bete sig och föreläsningen får inslag av ”sym-
bolic public display”. Den blir också persona-skapande, till exempel i så 
avseende att åhöraren ges möjlighet att tillämpa de exempel eller råd som 
                                                
9 Shapin, Steven Never Pure. Historical Studies of Science as if It Was Produced by People 
with Bodies, Situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and 
Authority. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010), s 260. 
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ges. I viss mån kan också idéer och tankar som förs fram i föreläsningarna 
ses som personaskapande i förhållande till Linnés egen persona. Relationen 
mellan de exempla som förekommer i föreläsningarna och praktiken i hus-
hållet kommer också att beröras. I avsnitten om materiell status i hushållet 
respektive självbild och självpresentation undersöks hur uttryck för persona 
iscensätts och praktiseras. Överlag kommer fokus att ligga just på hur och på 
vilket sätt identitet formeras, det är alltså i hög grad praktiker som kommer 
att analyseras. 

Performativa praktiker 
Jag kommer att beskriva och analysera persona och roller i termer av per-
formativa praktiker. De performativa praktikerna är de handlingar som ana-
lyseras, och som skapar persona och därmed identitet. Begreppet performativ 
praktik är inspirerat av hur främst Erving Goffman, Steven Shapin och Mar-
tin Tunefalk behandlar performativitet, eller andra aspekter som liknar be-
greppet, i sina analyser.10 I linje med Shapins och Tunefalks resonemang 
betraktar jag alltså såväl vissa texter som artefakter som delar av performa-
tiva praktiker vilka formerar identitet i hushållet von Linné. Det som Shapin 
benämner ”symbolic public display” fungerar även performativt, i och med 
att gott leverne framhålls som gott exempel. Exempla som omsätts i praktik 
eller på olika sätt visas i en persons eget leverne kan fungera normerande. 

Begreppet ”performativitet” används i språkteori och betecknar då språkliga 
utsagors eller yttrandens verkan, eller vad de uträttar. Det handlar inte främst 
om vad ord eller satser betyder, utan vilken effekt de har, och de anses t ex 
inte nödvändigtvis ha sanningsvärde.11 Som exempel på performativa språk-
handlingar kan löften eller kyrkliga förrättningar användas; det är det faktum 
att vissa satser uttalas som gör att ett förhållande ändras. I regel behöver 
också vissa rekvisit vara uppfyllda i de nämnda exemplen; t ex behöver den 
som lovar något verkligen vara bemyndigad eller i stånd att ge det aktuella 
löftet, eller den som utför en kyrklig förrättning behöver vara vigd till att 
göra det. Kärnan är dock att det är språkhandlingen i sig som åstadkommer 
förändringen. Martin Tunefalk behandlar medaljslagning som performativt, 
det är inte något som sker som en slags avspegling av uppnådd status, utan 
medaljslagningen är det som konstituerar status. Skillnaden är att det är 
handlingen att slå medalj som innebär att status förändras, den i sig åstad-

                                                
10 Goffman, Erving The presentation of self in everyday life (London: Penguin Books (reprint) 
1990), first published 1959, (Anchor Books, USA), Shapin, Stephen Never Pure., 2010, Tune-
falk, Martin Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900 (Lund: 
Nordic Academic Press, 2015). 
11 Åhlberg, Lars-Olof Konst, språk och värde. Om begrepp och definitioner i de estetiska 
vetenskaperna. (Uppsala: Uppsala universitet, 1986), s 25-27. 
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kommer en förändring. På samma sätt fungerar performativitet när det gäller 
andra handlingar eller praktiker som formerar status.12 

Jag avser med begreppet performativ praktik alla slags handlingar eller prak-
tiker som manifesterar eller formerar roll eller persona i hushållet von Linné. 
Jag kommer att fästa särskild vikt vid hur hushållets medlemmar använder 
kläder, möbler och husgeråd, och hur de använder olika delar av husen för 
olika tillfällen, men också vid självpresentation samt texter som föreläs-
ningsmanuskript och dissertationer. I detta avseende har jag haft användning 
av hur Erving Goffman använder begreppen front och back stage, samt per-
sonal front.13 Även om analysen inte kommer att göras i dessa termer delar 
jag hans uppfattning att det går att se olika regioner eller utrymmen som 
används på olika sätt i ett hus. Vissa delar har en mer publik och offentlig 
funktion, och används på ett specifikt sätt vid vissa tillfällen. Det finns andra 
utrymmen som har som funktion att producera det som visas fram front 
stage, och dessa kan kallas back stage. Sättet en person klär sig, men även 
sättet hen talar på, rör sig eller positionerar sig för olika sammanhang och 
tillfällen benämner Goffman personal front. Alla dessa aspekter är enligt 
min mening starkt beroende av vilket tillfälle det handlar om, och det är där-
för svårt att tala om ett rum som t ex front stage generellt, i de flesta fall 
förekommer flera slags användningar av rum (eller föremål) så att begreppen 
blir alltför flytande. Jag kommer därför i stället att låta olika sätt att använda 
utrymmen i husen, eller utomhus, och olika sätt att klä sig, tala eller bete sig 
ingå i det jag kallar performativ praktik. 

I några sammanhang presenterar sig några av familjemedlemmarna med just 
det explicita syftet att uppvisa en bild av sig själva. Det gäller framför allt 
Carl von Linné d ä och d y, och det blir tydligt i brev, samtida porträtt och i 
Carl von Linné d ä:s vitor. Vitorna innehåller självbiografiskt material och 
har tidigare också benämnts ”självbiografier”. Jag kommer att använda be-
teckningen ”vita”, eftersom jag anser att ”självbiografi” är en mindre lämplig 
term. Texternas syfte är inte att i allmänhet berätta om livet eller den egna 
personen, och eftersom de är skrivna med ett annat bestämt syfte kan de 
heller inte förväntas ge en allmän, eller nödvändigtvis helt korrekt bild av 
författarens liv. Texterna har sammanställts av Linné d ä för att framhålla 
vissa egenskaper, och för att han vill beskriva sin karriär. Några av dem har 
också författats för att vara underlag till parentationer i de akademier Linné 
är ledamot i. Det handlar alltså i särskilt hög grad om att forma en bild av sig 
själv och om att forma sitt eftermäle. Det är ett exempel på self-fashioning, 
eller vad jag kommer att kalla ”självpresentation”. Det som väljs som cen-

                                                
12 Tunefalk, Martin Äreminnen, ss 13, 29. 
13 Goffman, The presentation of self, s 109-125. Även begreppen ”front region” och back 
region” används av Goffman. 
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trala händelser i vitorna bör ses mot bakgrund av texternas syfte, och det går 
inte att okritiskt se dem som en faktabaserad berättelse om hur livet tett sig. 
Detta innebär inte att jag anser att det som beskrivs i vitorna inte hänt, men 
några förhållanden har valts ut och lyfts fram medan annat har valts bort. Det 
spelar även stor roll på vilket sätt händelser och förhållanden beskrivs, och 
stil eller sätt att beskriva episoder kan också förstärka den betydelse Linné 
vill tillmäta dem. Självpresentation betraktas i det här sammanhanget som en 
form av performativ praktik. 

Tidigare Linnéforskning – översikt 
I detta avsnitts ges en översikt över främst den biografiska Linné-
forskningen. Annan forskningslitteratur som berör olika teman, metoder etc 
återfinns i de avsnitt där respektive område berörs. Eftersom det finns gott 
om Linné-litteratur kommer här att ges en översikt över en del av denna, 
främst då vetenskaplig litteratur, men även en del andra arbeten som kraftigt 
påverkat Linné-bilden kommer att finnas med. Presentationen kommer att 
inledas med några äldre verk för att sedan bli mer tematisk. 

Linné d ä har varit föremål för biografier och olika typer av analys och be-
skrivningar sedan kort efter sin död. Hans bror Samuel gjorde en minnes-
teckning, men och en av de första egentliga biografierna är Dietrich Heinrich 
Stövers Lebens des Ritters Carl von Linné från 1792. Denna översattes också 
snabbt till engelska och utgavs 1794.14 En annan tidig utgåva av Linnés egna 
anteckningar är Egenhändiga anteckningar af Carl Linnaeus om sig sielf 
med anmärkningar och tillägg, utgivna av Adam Afzelius 1823.15 

Ett intressant exempel på en tidig biografi är Florence Caddy´s Through the 
fields with Linnaeus från 1887.16 Caddy har en delvis romantiserad syn på 
Linné, men är också tydlig med att han är en ”hjälte” för henne, även om hon 
medger att han har svagheter och att hon även vill lyfta fram dessa. Fram-
ställningen är till stora delar en kombination av biografi och reseskildring, 
med inslag av roman (eller i alla fall delar som verkar snarast fiktiva där det 
t ex kan handla om Linnés känsloliv). Florence Caddy verkar ha besökt i 
princip alla platser som Linné besökt, och hon ger ibland detaljerade be-

                                                
14 Stöver, Dietrich Heinrich The life of Sir Charles Linnaeus. Knight of the Swedish Order of 
the Polar Star, etc, etc, to which is added a copious list of his works and a biographical 
sketch of the life of his son, translated from the original german by Joseph Trapp, (London: 
1794). 
15 Egenhändiga anteckningar af Carl Linnaeus om sig sielf med anmärkningar och tillägg. 
utg av Adam Afzelius, (Stockholm: 1823). 
16 Caddy, Florence Through the Fields with Linnaeus. A Chapter in Swedish History Vol 1-2, 
(London: 1887). 
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skrivningar av hur hennes egen resa gått till och vad hon sett på plats. I vissa 
fall refereras även andra resenärer som beskrivit samma platser. Ett annat 
intressant förhållande är att Caddy verkar ha korresponderat med Thore 
Magnus Fries, som 1903 publicerade Linné. Lefnadsteckning som är en av de 
mest fullständiga biografier som utkommit.17 Ett annat arbete som i någon 
mån kan räknas som biografiskt är Tycho Tullbergs Linnéporträtt som ut-
kommer 1907.18 I denna listas och beskrivs olika typer av porträtt varav 
Tullberg har en del i sin egen ägo. Tycho Tullberg är en släkting och hade en 
del föremål som gått i arv i familjen. 

De arbeten som utkommer runt sekelskiftet 1900 (Caddy, Fries och Tull-
berg) har en del gemensamma drag. Det handlar främst om att en romantise-
rad bild av Linné har utvecklats, Caddy är kanske den som tydligast beskri-
ver honom som ”hjälte”. För Tycho Tullberg handlar det om att ta reda på 
hur han såg ut. Han tänker sig ett ”porträttvärde” som varje porträtt bedöms 
utifrån, och det handlar mestadels om hur väl Tullberg anser att bilden i 
fråga avbildar den verklige personen Carl von Linné.19 I någon mån väger 
han också in Linnés egen åsikt om saken i bedömningen. Thore Martin Fries 
motiverar delvis sitt arbete med att han har en ”...fäderneärfd beundran för 
och kärlek till blomsterkonungen...”.20 Det får som konsekvens att Linné 
stundtals beskrivs tämligen osakligt, och att det ofta går att se en tendens till 
värdering med utgångspunkt i ideal som är aktuella för författarna själv, eller 
är mer allmänna i deras samtid. Fries menar att Linné inför klarhet och ord-
ning i (den botaniska) vetenskapen på ett sätt som ingen annan gjort. Det 
som varit innan Linné liknas vid en ”medeltida sömn”, och efter den uppträ-
der en stor reformator: ”Och just en sådan reformator var LINNAEUS; han 
kom, fortiter in re, suaviter in modo, som en befriare ur den allmänna viller-
vallan och lät enkla, välgrundade lagar undantränga godtycket – och härige-
nom inträffade det i sanning ovanliga, att den af hans skrifter framkallade 
revolutionen framgick utan några våldsamma slitningar eller bittra strider.”21 
En annan beskrivning lyder på liknande sätt: ”Då uppträdde Linné, och hans 
verksamhet kan liknas vid en frisk vind, som undanjagade dimmorna och lät 
blicken fritt sväfva hän öfver ett i solglans strålande landskap.”22 

På liknande sätt beskrivs Linné på många ställen, det är också tydligt att han 
förknippas med vad som ansågs vara positiva värden och närmast god moral. 

                                                
17 Fries, Thore Magnus Linné, Lefnadsteckning del 1 och 2 (Stockholm, 1903). 
18 Tullberg, Tycho Linnéporträtt. Vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen 
af Carl von Linnés födelse. Å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. (Stockholm/Uppsala: 
1907). 
19 Tullberg, Linnéporträtt, s 2-3. 
20 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 1, förord. 
21 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 1, s 243-244 (citat s 244). 
22 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 443. 
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Han beskrivs som hårt arbetande, dygdig, duglig och närmast kärv. Ofta när 
källorna antyder att det skulle förhålla sig på ett mer komplicerat sätt väljer 
författarna att i stället understryka Linnés måttlighet och ointresse för allt 
som rör t ex hushållets skötsel, kläder, mat och dryck eller nöjen. Denna bild 
av Linné kommer i många avseenden att reproduceras och föras vidare i 
olika former, inte minst då Fries biografi har fungerat som ”standardverk” 
när det gäller biografiska uppgifter gällande Carl von Linné och hans familj. 
Fries arbete är också i många avseenden mycket användbart; det är rikt på 
detaljer och tar upp många centrala aspekter av Linnés verksamhet. Det är 
skrivet med stor noggrannhet och det finns sällan anledning att tvivla på de 
faktauppgifter som förekommer, problemen ligger mer i de värderande de-
larna av texten. Många som i sin tur använt Fries text har dock inte förhållit 
sig till detta, utan snarare relativt okritiskt fört vidare en delvis problematisk 
bild av hushållet von Linné. Det gäller t ex delar av titlarna av Knut Hag-
berg, Elis Malmeström eller Wilfrid Blunt som kort presenteras nedan. 

En biografi som fått viss spridning är Knut Hagbergs Carl Linnaeus, inte 
minst eftersom den översatts till engelska, tyska och franska. Biografin ut-
kommer första gången 1939, och omarbetas 1957 för att sedan ges i fler 
tryckningar (senast 1978). Hagbergs arbete har inga noter med referenser. 
Delvis är bilden av Linné även här något glorifierad, men Hagberg lyfter 
fram en del problem när det gäller hur Linné d y betraktats av både samtida 
och biografer. Han menar att familjen, främst Linné d y, varit utsatt för förtal 
vilket påverkat bilden av dem negativt.23 Det hindrar inte att Hagberg bidrar 
med några problematiska läsningar av textställen där det handlar om hur 
relationerna inom familjen sett ut. Han menar t ex att Linné d ä, när han 
sökte en hustru främst varit ute efter ”…en anständig hemgift, vidare ett lent 
och fast hull och slutligen ett lättböjt sinnelag.”24 I vissa delar refererar Hag-
berg texter av Elis Malmeström som skrev ett antal artiklar i SLÅ från 1922 
och framåt. Malmeström publicerade 1964 boken Carl von Linné. Geniets 
kamp för klarhet. Han är främst intresserad av Linné religiösa uppfattning 
och hans inre liv. Många beskrivningar av Linné är psykologiserande, och 
värderande. Malmeström använder vitorna som ”självbiografier” och förhål-
ler sig inte till sammanhanget de författades för. Linné benämns ”iaktta-
gare”, ”geni” och ”konstnär”, hans humor och flit beröms, men han beskrivs 
också som känslig för motgångar, lätt-retlig och stundtals pessimistisk eller 
lätt deprimerad, han sägs tillhöra ”'/.../genus irritabile vatum', skaldernas 

                                                
23 Hagberg, Knut Carl Linnaeus, andra bearbetade upplagan 1957 (Stockholm 1978, andra 
tryckningen), s 206, 212-213. 
24 Hagberg, Carl Linnaeus, s 83. Hagberg traderar här även att Linné friade till Sara Elisabeth 
iförd lappdräkt. Enligt källan hälsar han på henne i denna, men frieriet görs till fadern i ett 
brev och ringen ges vid ett tillfälle där det inte står något om klädsel. Se även Linné, Carl von, 
Linnés Minnesbok utg av Felix Bryk (Stockholm: 1919), s 10. 
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retliga släkte;/.../”.25 Trots detta finns både hos Hagberg och Malmeström 
delar som med viss försiktighet kan användas som biografiskt underlag. 
Malmeström har t ex på ett konstruktivt sätt beräknat hur ofta Linné d ä be-
vistade gudstjänster, och även om jag inte delar Malmeströms slutsatser hål-
ler jag helt med om det samband han ser mellan dietetik, etik och kulturkritik 
i Linnés texter. 

En annan biografi som fått stor spridning då den först skrevs på engelska och 
sedan översattes till svenska är Wilfrid Blunt´s Carl von Linné (originalets 
titel The Compleat Naturalist. A life of Linnaeus)  som utkom 1971 på eng-
elska och 1977 på svenska. Blunt använder i hög grad de tidigare biografier-
na på engelska. Han har en berättande stil, framställningen följer detaljrikt 
och kronologiskt Linnés liv, och han använder även rikligt med citat ur 
Linné brev och skrifter. Även Blunt använder i regel Linnés egna utsagor 
från vitorna som biografiska fakta, han använder även Florence Caddy´s 
biografi, som han kallar ”…en av flera förtjusande, absurda, sentimentala 
biografier som har blivit förbisedda eller förhånade av senare Linnébiogra-
fer.”26 Blunt lägger ofta själv till epitet som ”romantisk” när han nämner 
Caddy, och skapar därmed själv en slags distans, samtidigt som även han 
värderar och har en del romantiserande tendenser i sina egna beskrivningar. 
Linné beskrivs som flitig och nitisk, även om också sådant som kan tolkas 
som negativt finns med. I regel markerar då Blunt detta på olika sätt genom 
att säga att det måste med, även om det är negativt. Det jag menar är det 
största problemet med Blunts biografi är sättet han håller ”privatlivet” för 
sig, skilt från ”vetenskapen”. Han återger också tämligen oreflekterat en 
negativ och stundtals egendomlig bild av Linnés hustru Sara Elisabeth samt 
förhållandet mellan Carl d y och föräldrarna. Döttrarna i familjen beskrivs 
främst med avseende på utseende, hustruns porträtt på detta sätt: ”Pastellpor-
trättet av henne på Hammarby, målat när hon var medelålders, visar bara 
alltför tydligt att den knoppande charm som ’Falu ljuva blomster’ kan ha 
haft inte senare hade slagit ut i full blom.”27 Jag uppfattar detta, och flera 
andra passager, som ovidkommande och ibland (som i citatet) nedsättande.28 
Visserligen bygger en del på samtida beskrivningar av t ex Fabricius och 
Beckmann, men Blunt reproducerar deras utsagor okritiskt och adderar i 
vissa fall egna i samma stil.29 

Till modernare vetenskapliga studier av Carl von Linné hör Gunnar Bro-
bergs avhandling Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfatt-

                                                
25 Malmeström, Elis Carl von Linné. Geniets kamp för klarhet (Stockholm: Bonniers), s 128. 
26 Blunt, Wilfrid Carl von Linné. En biografi (Stockholm: Bonnier 2002), s 14, not 1. 
27 Blunt, Carl von Linné, s 176. 
28 Blunt, Carl von Linné, s 174-175. 
29 Blunt, Carl von Linné, s 172-173. 
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ning och människolära från 1975.30 Broberg tangerar flera aspekter som även 
återfinns i denna studie. Dit hör t ex hur Linné ser på mänsklig moral, mat 
och dryck, eller debatten om överflöd och konsumtion. Gunnar Broberg har 
också publicerat ett stort antal artiklar, samt senast Mannen som ordnade 
naturen. En biografi över Carl von Linné.31 Denna senaste biografi samman-
fattar Gunnar Brobergs omfattande Linné-forskning, och är både en fyllig 
och detaljerad biografi och ett personligt porträtt av Carl von Linné. Bro-
bergs biografi kom när denna avhanding var i princip färdig, men slutsatser 
från den har arbetats in i vissa delar. I detta sammanhang ska även Lisbet 
Koerners studie av Linné nämnas; Linnaeus. Nature and Nation.32 Koerner 
fokuserar på hur kameralism och liknande ekonomiska idéer kommer till 
uttryck i Linnés tänkande och texter. Hon placerar Linné i internationellt 
centrala 1700-talskontexter, och med utgångspunkt från samtida teorier och 
forskning, men studien har också vissa problem som jag återkommer till 
längre fram. Även Staffan Müller-Wille har diskuterat Linnés ekonomiska 
och vetenskapliga utgångspunkter i en rad artiklar varav några kommer att 
diskuteras nedan.33 Vidare analyserar James L Larson Linnés vetenskapliga 
arbete främst med avseende på systematik och taxonomi.34 En antologi som 
sammanfattar främst Linnés vetenskapliga gärning på engelska är Linneaus. 
The Man and his Work, med bidrag av Sten Lindroth, Gunnar Eriksson, Tore 
Frängsmyr och Gunnar Broberg.35 En nyare antologi är Linnaeus, Natural 
History and the Circulation of Knowledge som gavs ut 2018, i volymen 
medverkar en rad forskare från flera länder.36 

Svenska Linnésällskapets årsbok har utkommit från 1918, och innehåller en 
mängd artiklar som belyser olika ämnen och teman med koppling till hushål-
let von Linné. I årsboken har även en del källmaterial publicerats, det gäller 
inte minst familjens bouppteckningar. Många av Svenska Linnésällskapets 
(SLS) grundare och artikelförfattare har också varit aktiva i den utgivning av 
Linnés texter som är ett av sällskapets huvudsyften, och en del av denna 

                                                
30 Broberg, Gunnar Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och männi-
skolära. (Uppsala: Lychnos bibliotek 28, 1975). 
31 Broberg, Gunnar Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné (Stock-
holm: Natur & Kultur, 2019). 
32 Koerner, Lisbet Linnaeus. Nature and Nation (Harvard: 1999). 
33 Förutom dessa se även Müller-Wille, Staffan ”Nature as a Market Place. The Political 
Economy of Linnean Botany.” History of Political Economy, 01/2003, Volym 35, Nummer 
Suppl 1 samt ”Collection and collation: theory and practice of Linnaean botany”, Studies in 
History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological 
and Biomedical Sciences, Volume 38, Issue 3, September 2007, sid 541-562. 
34 Larson, James L Reason and Experience. The Representation of Natural Order in the Work 
of Carl von Linné (London: University of California Press), 1971. 
35 Frängsmyr, Tore (red) Linnaeus. The Man and His Work (Canton, MA: Uppsala Studies in 
History of Science 18/Science History Publications USA, 1994, revised edition). 
36 Hodacs, Hanna, Nyberg Kenneth & Van Damme, Stéphane (red) Linnaeus, natural history 
and the circulation of knowledge (Oxford: Voltaire Foundation, 2018). 
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utgivning utgör källmaterial för denna studie. En stor del av familjens hand-
lingar och texter har givits ut, både genom SLS och på annat sätt. SLS över-
sätter och ger ut Linné d ä:s dissertationer. De initierade också den elektro-
niska publiceringen av Linnés korrespondens som påbörjades 1995, men 
som under 2019 överlämnades till Uppsala universitetsbibliotek och nu finns 
digitalt tillgänglig via plattformen Alvin.37 Här bör också nämnas att samt-
liga Linnés dagböcker från de svenska resorna finns utgivna, några av dem i 
textkritiska utgåvor. De olika Linnéjubileer som firats har ofta fungerat 
också som utgivningstillfällen för olika typer av Linné-relaterad litteratur. 
Här ska endast kort beröras det senaste, 300-årsjubileet av Linnés födelse 
2007. I samband med detta gav den nationella jubileumskommittén ut boken 
System och natur av Helen Schmitz och Nils Uddenberg.38 Den kan beskri-
vas som en kombination av fotobok och idéhistorisk exposé av Linné d ä:s 
vetenskapliga arbete i populärvetenskaplig form. Uppsala universitet gav ut 
jubileumsboken Låt inte råttor eller mal fördärva som fokuserar på de linne-
anska samlingar som finns i Sverige, främst i Uppsala, och SLS gav ut Till 
livs med Linné, som fokuserar på Linné, mat och hälsa och även innehåller 
recept.39 Några andra exempel på utgivning i samband med 300-årsjubileet är 
Linné i Uppsala av Helena Harnesk, Kvinnorna kring Linné av Mariette 
Manktelow och Petronella Kettunen, Linné. En småländsk resa (Lars-Olof 
Larsson, red) och Linné på Gotland av Marita Jonsson.40 De flesta titlar fo-
kuserar på någon aspekt av Linné d ä:s verksamhet, och har ett popu-
lärt/populärvetenskapligt anslag. I samband med 2007 års jubileum fanns 
också några forskningsprojekt som resulterade i publikationer. Till dessa hör 
Naturalhistoria på resande fot av Hanna Hodacs och Kenneth Nyberg.41 

Linné är också frekvent förekommande i olika studier, handböcker eller 
översikter som i allmänhet behandlar 1700-talet i Sverige, vetenskapshistoria 
eller särskilda sammanhang och institutioner som t ex Kungliga Vetenskaps-
akademien (KVA), Uppsala universitet eller biologins och botanikens histo-
ria. I detta sammanhang kan Claes Annerstedts historik över Uppsala univer-

                                                
37 www.alvin-portal.org konsulterat 22/2 2020.  
38 Schmitz, Helene, Uddenberg, Nils & Östensson, Pia System och passion. Linné och dröm-
men om Naturens ordning. (Stockholm: Natur&Kultur, 2007). 
39 Sjögren, Anna, Moberg, Roland; Windahl Pontén, Annika (red) Låt inte råttor eller mal 
fördärva. Linnésamlingar i Uppsala, Uppsala universitets jubileumsbok (Uppsala: Uppsala 
universitet och Hallgren&Fallgren studieförlag, 2007), Broberg, Gunnar & Lindell, Gunilla 
(red) Till livs med Linné. Om mat, hälsa och levnadskonst. (Stockholm: Atlantis/Svenska 
Linnésällskapet, 2007). 
40 Harnesk, Helena Linné i Uppsala (Uppsala: Hallgren&Fallgren, 2006), Manktelow, Ma-
riette & Kettunen, Petronella Kvinnorna kring Linné (Ryd: Artea förlag, 2007), Linné. En 
småländsk resa., red Lars-Olof Larsson (Stockholm: Prisma, 2006), Jonsson, Marita Linné på 
Gotland: från dagboken i Linnean Society i London till våra dagars Gotland (Burgsvik: 
GotlandsBoken, 2006). 
41 Hodacs, Hanna & Nyberg, Kenneth Naturalhistoria på resande fot: om att forska, under-
visa och göra karriär i 1700-talets Sverige (Stockholm: Nordic Academic Press, 2007). 
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sitet nämnas, liksom Sten Lindroths Svensk lärdomshistoria och arbeten av 
Tore Frängsmyr såsom Gubben som gräver. Människor och miljöer i veten-
skapens värld eller Sökandet efter upplysning: en essä om 1700-talets 
svenska kulturdebatt.42 

Gemensamt för de flesta Linné-biografer och andra författare är att de främst 
fokuserat på Carl von Linnés vetenskapliga arbeten, och då i första hand de 
botaniska. Det är innehållet i dem, eller olika aspekter av det arbetet som 
stått i främsta rummet. Linné framträder ofta som nydanande och som en 
portalgestalt för ett nytt vetenskapsområde. Även om en sådan beskrivning 
kan vara adekvat och Linnés vetenskapliga gärning kan analyseras på många 
intressanta sätt menar jag att viktiga aspekter ofta saknas, och det handlar 
just om sådana som är föremål för studium i denna avhandling. Flera fors-
kare har satt in Linné i större nätverk och pekat på det kollaborativa i hans 
tillvägagångssätt, men få eller inga har analyserat hans mest omedelbara 
rumsliga och materiella omgivning på ett mer genomgripande sätt. 

Källmaterial 
När det gäller texter av Carl von Linné d ä återfinns inte det som kanske 
vanligen anses vara huvudsaklig ”corpus” i textproduktionen i den här av-
handlingen, dvs de botaniska, zoologiska och naturalhistoriska arbetena 
(som t ex Systema Naturae, Species Plantarum, Critica Botanica eller Philo-
sophia Botanica). Istället är det främst texter som rör dietetik som används; 
som föreläsningsanteckningarna för Lachesis Naturalis, Dietae Naturalis och 
en del av dissertationerna. Det är troligen ingen tillfällighet att mycket av det 
vetenskapliga materialet har använts i tidigare studier, det speglar var det 
huvudsakliga intresset för Linné legat. För denna studie är materialet av nå-
got annat slag, och återfinns i olika typer av källor och texter. Utöver före-
läsningsanteckningar används här t ex brev till och från Linné, delar av rese-
dagböckerna från landskapsresorna, kvitton, kvittensböcker samt en del 
marginalnoteringar och anteckningar som i vissa fall återfinns i andra manu-
skript. Skälet till att främst använda sådana texter och materialkategorier är 
att det är i dessa för avhandlingen relevanta ämnen behandlas och återfinns. 
Det är i dietetik-föreläsningarna det finns delar om mat, dryck, kläder, hälsa 
                                                
42 Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden (Stockholm: Norstedts, 1989, 1:a uppl 
1975), Annerstedt, Claes Uppsala universitets historia, tredje delen 1719-1792, förra afdel-
ningen Universitetets öden (Uppsala, 1913), Frängsmyr, Tore Gubben som gräver. Människor 
och miljöer i vetenskapens värld (Stockholm: Författarförl. Fischer & Rye, 1989), Frängsmyr, 
Tore Sökandet efter upplysningen: en essä om 1700-talets svenska kulturdebatt (Höganäs: 
Wiken, 1993). 
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och liknande områden. När det handlar om föremålen används en del före-
mål ur de befintliga samlingarna på Linnémuseet, Linnés Hammarby och 
Uppsala universitets konst- respektive myntsamlingar. Kunskap om föremå-
len erhålls även genom bouppteckningar, kvitton och data som utvunnits ur 
främst korrespondens. Det finns också ekonomiska uppgifter gällande hus-
hållet i Uppsala universitets räntkammararkiv där bl a mantalslängder och 
beskattningslängder finns. Främst har de s k avkortningsböckerna i ränt-
kammararkivet använts, och hela Carl von Linnés d ä:s professorstid har 
gåtts igenom i detta arkivmaterial. Även vissa konsistorieprotokoll har an-
vänts särskilt för att följa vissa diskussionsämnen och belysa andra källor.  

Det finns inga löpande räkenskaper bevarade från hushållet von Linné. Det 
finns en bok över arrendeintäkter gällande Hammarby och det går att få en 
bild över vilka ersättningar som betalats ut till både Carl von Linné d ä och 
d y, samt till änkan Sara Elisabeth under nådeåren. Bilden av inkomstsidan 
är alltså mer fullständig än den över utgiftssidan. Där finns ett mindre antal 
kvitton, några belägg för inköp i brev och liknande samt ett fåtal anteckning-
ar bland andra manuskript. Även om det alltså inte går att kartlägga något 
konsumtionsmönster i hushållet går det att säga en hel del om innehav och 
bruk av föremål. Det finns också bilder på alla familjemedlemmar. Fördel-
ningen är synnerligen ojämn om man jämför kvinnorna och männen, ef-
tersom det finns många porträtt av Linné d ä, två av Sara Elisabeth, två av 
Linné d y, och ett vardera av döttrarna. Det innebär ändå att det finns ett 
material att använda vilket inte är fallet för de flesta andra samtida hushåll 
vid akademien. Mitt sätt att arbeta har inneburit mycket letande i källor, och 
det krävs ett visst pusslande med små delar av större arbeten, enstaka delar 
av räkenskaper och liknande. Möjligen finns också mer att hämta i t ex kor-
respondensen, men här kan ändå ett förhållandevis stort material presenteras 
och analyseras för att besvara studiens frågor. 

Kort familjebiografi43 
Carl von Linné d ä föds som Carl Linnaeus på komministerbostället Råshult 
i Småland 23 maj 1707 (ns). Föräldrarna heter Nils Ingemarsson Linnaeus  
och Christina, född Brodersonia. Efter några år blir fadern kyrkoherde i 
Stenbrohult och familjen flyttar till prästgården där. Carls skolgång sker i 
Växjö, och han inleder universitetsstudier i Lund men flyttar snart till Upp-
sala och universitetet där. Under studieåren i Uppsala är han verksam som 
                                                
43 Notera att detta inte är en fullständig biografi utan en kort sammanfattning för att dels ge en 
presentation och dels särskilt lyfta fram aspekter som är relevanta för hushållsbildningen och 
hushållets organisation. När inget annat anges hämtas uppgifter främst ur Fries, Thore Mag-
nus Linné. Lefnadsteckning, del 1-2 (Stockholm: 1903). Se avsnittet Tidigare Linnéforskning 
- översikt för ytterligare detaljer. 
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demonstrator i den botaniska trädgården, och skaffar sig några viktiga kon-
takter av patron/mecenat-karaktär. En sådan är domprosten Olof Celsius  
som uppmärksammar Linné och ger honom tillgång till sitt eget bibliotek. I 
Linnés vitor lyfts just tillgången till bibliotek fram som en central faktor i de 
relationer där Linné närmast har en roll som klient. Det verkar också vara 
under studieåren i Uppsala som ett intresse för Lappland uppstår, och det 
finns andra Lapplands-resenärer i eller nära de nätverk Linné rör sig i under 
dessa år. Bland dem finns Olof Rudbeck d y som rest till Lappland på upp-
drag av Karl XI. Det är Rudbeck som utser Linné till demonstrator i trädgår-
den, och till informator åt sina söner. Linné företar sommaren 1732 själv en 
resa till Lappland, efter att han utverkat ekonomiskt stöd för resan från Ve-
tenskaps-Societeten i Uppsala.44 

Sara Elisabeth Moraea föds 1716 på Svedens gård utanför Falun som dotter 
till provinsialläkaren i Falun Johannes Moraeus och Elisabeth Hansdotter. 
Namnet Moraeus har familjen tagit efter Mora där en äldre släkting varit 
kyrkoherde.45 Hon var äldst av sju syskon, varav fyra levde till vuxen ålder. 
Sara Elisabeths uppväxt är i stort okänd, men hennes familj tillhörde en rela-
tivt välbeställd grupp i Falun, och de förefaller ha haft en hel del umgänge 
inom sitt sociala skikt. Till detta hör t ex familjerna Reuterholm, Sohlberg, 
Browallius och Christiernin. Det är genom detta nätverk som de blivande 
makarna kommer att träffas. Linné blir bjuden att följa med Claes Sohlberg 
från Uppsala till Falun över julen 1733, vilket han också gör. I samband med 
denna vistelse i Falun träffas Carl och Sara Elisabeth första gången. Året 
efter, sommaren 1734, görs Dala-resan och den är finansierad av landshöv-
dingen Nils Reuterholm. Under hösten 1734 vistas Linné en längre tid i Da-
larna, och kommer åter att fira jul i samma kretsar som året innan. Det är 
under denna vistelse som han friar till Sara Elisabeth och i januari 1735 skri-
ver till hennes far med begäran att få gifta sig. Både dotter och far samtyck-
er, men på villkor att Linné avlägger doktorsgrad och tryggar en anställ-
ning.46 Det kommer att bli några års förlovning då Linné beger sig på resa 
utomlands.47 Via Tyskland (Travemünde, Lübeck och Hamburg) går resan 
mot Holland. Även denna resa har en koppling till nätverket i Falun. Resan 
bekostas delvis av Claes Sohlbergs far Eric, och syftet är att Linné ska ha ett 
visst ansvar för den något yngre Sohlberg under resan. De anländer först till 
Amsterdam men fortsätter till Harderwijk där målet är att avlägga dok-
                                                
44 Ellegren, Hans Hvad nytt och nyttigt: Tillkomsten av Sveriges första lärda sällskap: Kungl. 
Vetenskaps-Societeten i Uppsala (Uppsala: 2019), s 183-210. 
45 Tullberg, Tomas Sara Lisa von Linné. En biografisk studie. Särtryck ur Svenska Linnésäll-
skapets årsskrift, (Uppsala: 2006), s 9-10. Biografiska data rörande Sara Elisabeths familj är 
hämtade från denna uppsats. 
46 Det är värt att notera att Johannes Moraeus själv avlagt medicine doktorsexamen i Reims i 
Frankrike. Se Tullberg, Sara Lisa von Linné, s 10. 
47 Tiden utomlands är beskriven av Carl von Linné själv dels i vitorna, dels i Iter ad exteros 
som är en mindre del av en resedagbok, utgiven 1889. 
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torsexamen. Så sker också då Linné försvarar en avhandling om intermit-
tenta febrar. Det är oklart om Sohlberg försvarade någon avhandling, Linné 
har i alla fall dedicerat ett exemplar av sin till Sohlberg.48 Båda resenärerna 
verkar nu ha haft för avsikt att resa hem, men Sohlberg ska först resa till 
Leiden och Linné följer med. Där verkar deras vägar ha skilts åt för Linné 
blir kvar i närheten av Leiden där han får anställning i George Cliffords 
trädgård på Hartecamp. Där blir Linné kvar till 1738 då han återvänder till 
Sverige. Åren i Holland ägnas i hög grad åt att publicera och under denna 
period utkommer t ex första utgåvan av Systema Naturae (1735), Funda-
menta Botanica (1736), Genera Plantarum (1737) och Flora Lapponica 
(1737). Under tiden i Holland gör Linné även en resa till England, och på 
vägen hem besöker han Paris. 

Efter hemkomsten till Sverige 1738 slår sig Carl von Linné ner i Stockholm 
och praktiserar som läkare. Under perioden i Stockholm etablerar Linné ett 
nätverk som kommer att spela stor roll för hans karriär. Här inleds bl a kon-
takter med Carl Gustaf Tessin, Abraham Bäck, Anders Johan von Höpken 
och det kungliga hovet. Han får 1739 gratial i Bergskollegium med uppdrag 
att föreläsa ”till nytta för ungdomen”, på vintern ska föreläsningarna göras 
över kungens kabinett, på sommaren i botanik. Detta nätverk är också kärnan 
i Vetenskapsakademien som Linné är med om att bilda 1739, och genom 
lottdragning blir han dess förste preses.49 Äktenskapet med Sara Elisabeth 
ingås på Sveden i juni 1739, men hon bor kvar i Falun hos föräldrarna tills 
den gemensamma bostaden etableras i Uppsala. Det sker efter professorsut-
nämningen 1741, men innan de flyttar in ställs krav på att huset måste rustas 
upp. I en ofta citerad skrivelse till konsistoriet påtalar Linné att trädgården i 
första hand behöver ett orangeri, men punkt två gäller det dåliga skicket på 
den blivande bostaden (mer om detta i kapitel 3). Det är inte helt klarlagt när 
de flyttar in, men orangeriet är färdigt 1743 och det bör ha varit ungefär sam-
tidigt. Makarna har fått sitt första barn 1741 när sonen Carl föds, och när 
flytten till huset kan ha skett har säkerligen påverkats av att den äldsta dot-
tern Elisabeth Christina föds i juni 1743. Därefter föds fem barn i familjen, 
Sara Lena (1744, död samma år), Lovisa (1749), Sara Christina (1751), Jo-
hannes (1754-1757) och Sophia (1757). De två äldsta barnen Carl och Elisa-
beth Christina dör 1783 respektive 1782. 

Carl von Linnés sociala och akademiska karriär leder till att han tilldelas 
olika ämbeten, titlar, utmärkelser samt till att han utses till ledamot i olika 
vetenskapliga akademier. Dessa utmärkelser är av betydelse för hur hushållet 
väljer att presentera sig och sammanfattas därför här. Linné har upprättat ett 

                                                
48 Detta exemplar finns i dag i Linn Soc. 
49 Ms UUB X274m, kopia på brev från kung Adolf Fredrik till Bergskollegium som ger Linné 
en årlig gratial om 600 dlr smt. 
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släktträd med makarna, barnen och fyra släktled bakåt. I sin egen ”ruta” har 
det markerats årtal för födelse, äktenskap och utnämningarna till archiater 
1747, riddare 1753 och adlandet 1762.50 Utöver detta kan nämnas utnäm-
ningen till amiralitetsläkare 1739. Titeln ”archiater” delas ut av kungen till 
de som får uppdrag som kungliga livläkare. Den används också som titel i 
skrift och vid tilltal i formella sammanhang. Ridderskapet 1753 handlar om 
att kung Adolf Fredrik utser Linné till riddare i Nordstjärneorden. Adelsbre-
vet är utfärdat 1762 men är antedaterat 1757, och det dröjer till 1776 innan 
släkten von Linné blir introducerad på Riddarhuset.51 Linné d ä är även rek-
tor för universitetet vid tre tillfällen. Rektoratet cirkulerade mellan professo-
rerna vid denna tid, och ämbetet innehades en termin i taget. De aktuella 
terminerna är våren 1750, våren 1760 och hösten 1772. I detta sammanhang 
ska också nämnas att det slås ett antal medaljer över Carl von Linné d ä un-
der hans livstid. Den första dediceras till Carl Gustaf Tessin  och det är Clas 
Ekeblad, Anders Johan von Höpken, Nils Palmstierna och Carl Hårleman 
som låter slå medaljen 1746. Den andra slås 1758 av Carl Gustaf Tessin med 
anledning av att Linné dedicerat tionde upplagan av Systema Naturae till 
Tessin. Stamparna till denna medalj löses in av Vetenskapsakademien 1764, 
och den har använts som premiejetong för insända avhandlingar.52 Den första 
medaljen slås även om 1753 med förändringen att det är tillagt att Linné är 
riddare av Nordstjärneorden. Ytterligare några samtida medaljer och medal-
jonger finns. 

1758 sker en förändring av hushållets organisation på så sätt att jordegendo-
mar i Danmarks socken förvärvas. Först köper familjen Hammarby och 
Sävja, och året efter Edeby och Hubby. Genom detta får man också rusthåll 
med fyra ryttare, samt vissa intäkter för dessa.53 Det innebär även att hushål-
let flyttar mellan de olika husen beroende på var man ska vistas. Byggnader-
na på Hammarby genomgår en del förändringar, bl a uppförs ny mangårds-
byggnad 1762 och det s k museet på höjden (museum in altis) byggs bakom 
husen och står färdigt 1769. Hushållet tillbringar främst somrarna på Ham-
marby. 

Elisabeth Christina blir den av döttrarna som gifter sig först. Hon ingår äkt-
enskap med majoren Carl Fredrik Bergencrantz 1764. Övriga äktenskap som 
                                                
50 Ms 3092 7i ATA släktträd, ms 3092 7b ATA utnämning till amiralitetsläkare, ms 3092 7d 
ATA fullmakt som arkiater, ms 3092 7e ATA kungens brev med utnämning till riddare i 
Nordstjärneorden. Adelsbrevet finns i Linnémuseet. 
51 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 352. 
52 Wiséhn, Eva Images of Linnaeus – medals, coins and banknotes (Stockholm och London: 
The Royal Coin Cabinet, Stockholm and The Linnean Society, 2011), s 20-22, och Berg-
ström, Cecilia (red) För efterkommande. Kungl. Vetenskapsakademiens medaljer 1747-2007 
(Stockholm: Atlantis, 2010), s 89 och 138-139. 
53 Anderman, Tomas Herr Archiatern på Hammarby. Om Carl von Linné i Danmarks socken. 
(Uppsala: Danmarks hembygdsförening, 1999), s 11-19. 
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ingås av barnen är de mellan Sophia och akademiombudsmannen Samuel 
Christoffer Duse 1781, samt mellan Sara Christina von Linné, och kaptenen 
Hans Henrik Duse 1794. Fyra av barnen ingår alltså i hushållet hela Linné 
d ä:s livstid, och Elisabeth Christina kommer att flytta tillbaka till föräldrar-
na med sin dotter Sara Elisabeth. Lovisa kommer att efterträda sin mor som 
hushållsföreståndare på Hammarby där hon bor ogift till sin död. Linné d y 
utses av fadern till efterträdare som professor. Det blir möjligt i samband 
med att ständerna ville ge Linné d ä ersättning för kunskapen om hur man 
odlar pärlor. Det slutar med att han får en ekonomisk ersättning och privile-
giet att utse sin egen efterträdare. Linné d y får fullmakt som professor 1763 
då 25 dlr smt erläggs i avgift.54 Han kommer i praktiken inte att verka som 
professor förrän de terminer han ersätter fadern som är borta för arbete i 
bibelkommissionen 1775 och 1776. Sonen blir ordinarie professor 1777. 

Carl von Linné d ä dör 10 januari 1778, efter hans död får änkan två nådeår 
och kan bo kvar i huset i botaniska trädgården. Hon flyttar sedan hela hus-
hållet till Hammarby runt 1780. Sonen bor kvar i tjänstebostaden, och får 
enligt testamentet tillgång till de flesta samlingar, utom herbariet. Detta ska 
enligt instruktionerna säljas. Det blir dock en uppgörelse där Linné d y får 
avstå en del av sitt arv till systrarna mot att han även får herbariet då både 
han och de ogifta systrarnas förmyndare argumenterar för att herbariet be-
hövs för att han ska kunna utföra sitt arbete. Carl von Linné d y flyttar in 
samlingarna som förvarats på Hammarby till huset i Svartbäcken. Han reser 
sedan till England 1781 och återkommer i början av 1783. Under resan har 
han fått gulsot och insjuknar och dör av detta 1 november 1783. Efter hans 
död säljer Sara Elisabeth större delen av samlingen av böcker och naturalier 
till samlaren James Edward Smith i London. 
 

                                                
54 Kvittensen från kanslibyrån undertecknad Jacob Tersmeden 7 april 1763 finns som ms i 
Linn Soc. 
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2. Professorshushållet – identitet och 
materialitet i praktiken 

1 Ägta The och Caffe Service, sönder en del 
1 Blå och hwit The Service af 16 små Koppar och 10 fat 
samt 2 Kannor 
1 äkta Porcellains Thecoup med fat1 

Hushållets materiella status står i fokus i detta kapitel. Det handlar om före-
mål som använts, men också om vilka personer som tillhört hushållet, vistats 
i huset eller besökt det. Den te- och kaffeservis som är dekorerad med lin-
nea-rankor återfinns troligen i Carl von Linné:s bouppteckning under be-
skrivningen ”1 Ägta The och Caffe Service, sönder en del.” Det som beteck-
nades som äkta är i regel det porslin som kommit från Kina.2 Servisen verkar 
inte finnas i Sara Elisabeths bouppteckning, men möjligen har den delats 
mellan barnen, och kanske är ”1 äkta Porcellains Thecoup med fat” i Elisa-
beth Christinas bouppteckning en av dessa koppar, det som blev hennes del 
av den kinesiska servisen. Sara Elisabeth har i stället en blå och vit servis i 
sin bouppteckning. Oavsett var servisen med linnean på hamnade är servisen 
en del av det husgeråd som används i hushållet, den är en del av de praktiker 
som ger uttryck för sociala koder, identitet och därmed persona. Den har 
använts när det varit bjudningar. Hushållet hade många besökare och gäster, 
och även om formaliteten på tillställningarna varierade så fanns det gott om 
tillfällen att använda servisen. Det var inte bara genom porslin, utan också 
genom en mängd andra objekt som hushållet Linné uttryckte sin identitet. 
Stora delar av studien kommer också att förhålla sig till just föremål, men 
också till byggnader och bilder. När det gäller byggnaderna är det främst 
arkitektur och rumsindelning som studeras. I följande avsnitt kommer olika 
relevanta aspekter av materialitet att diskuteras. 

                                                
1 Ur familjen von Linnés bouppteckningar, ovanifrån: Carl von Linné d ä:s, SLÅ, 1950-1951, 
s 82, Sara Elisabeth von Linnés, SLÅ, 1953, s 95, Elisabeth Christina von Linnés, SLÅ, 1962, 
s 66. 
2 Av allt glas och porslin är denna servis näst högst värderad, endast 12 röda och vita äkta 
tallrikar anses vara värda mer. 



 40 

 

Bild 2. Bild av trädgården, Hortus Upsaliensis, ur dissertation med samma titel för-
svarad av Samuel Naucler 1745. Foto: UUB 

Bilden ovan visar professorsbostaden, botaniska trädgården, och gatan utan-
för. Den kan fungera som en skiss över hur jag kommer att närma mig hus-
hållet i detta kapitel. I bildens förgrund finns personer som rör sig på gatan, 
och i kapitlets första del kommer jag att börja med att analysera vilka perso-
ner som ingår i hushållet, och relatera det till övriga akademistaten. Jag 
kommer därtill att beskriva och analysera materiell status genom att studera 
innehav av kläder och andra föremål, samt även säga något om inkomster 
och konsumtion. Genom att analysera hushållets organisation och dess mate-
riella status nås en fördjupad förståelse av förutsättningarna för att bedriva 
undervisning och vetenskaplig verksamhet. Utgångspunkten är att innehav 
och användning av föremål speglar olika former av praktik i hushållet, och 
att dessa praktiker kan vara uttryck för identitet och status både medvetet 
och omedvetet. Användning av föremålen menar jag är en del av de prakti-
ker som formerar identitet. 

Därefter rör sig text och analys in i nästa del av bilden, till förgården och 
närmare bestämt till bostadshuset. Husets arkitektur, funktion och inredning 
berörs i kapitlets andra del och det kommer även att finnas exempel på verk-
samhet som äger rum i huset. Det handlar då dels om vilka som besökt huset 
som gäster eller studenter, dels om hur delar av den vetenskapliga verksam-
heten såsom hanterande av samlingar och skrivande kan relateras till sin 
rumsliga kontext. Avsikten är inte i första hand att analysera den vetenskap-
liga verksamheten i sig eller resultatet av den (vetenskapliga texter, dissertat-
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ioner etc) utan snarare att kartlägga den rumsliga, materiella miljö som om-
ger arbetet. Det handlar om under vilka förhållanden verksamhet bedrevs i 
ett akademiskt hushåll, och de förhållanden som analyseras har inslag av, 
eller är, performativa praktiker. De huvudsakliga frågeställningarna i kapitlet 
är följande: Hur är hushållet organiserat, och framför allt: vilket husfolk 
finns? Vad äger/skaffar man i hushållet? Vilka performativa praktiker före-
kommer? Vilka besöker hushållet och vad möter dessa besökare? Syftet är 
att beskriva och analysera hur skapandet av persona ser ut i praktiken, och 
hur identitet manifesteras och iscensätts. 

Hushållet von Linné – identitet och materialitet 
I många ämnen finns en lång tradition av att studera, analysera och i vissa 
fall värdera artefakter. En del forskare har också pekat på att det har funnits 
och finns en slags skiljelinje mellan ett ”musealt” eller ”kuratoriellt” (cura-
torial) förhållningssätt till föremål och ett mer akademiskt, och att skillnaden 
består i hög grad består i vilken metodisk och teoretisk infallsvinkel man har 
till det materiella. Historikern John Styles har t ex pekat på att dräkthistoria i 
akademiska sammanhang var ett relativt negligerat ämne under 1900-talets 
första halva. Museer och kuratorer hade ofta ett stort och specialiserat kun-
nande på området, och fokus låg på aspekter som textilfiber, tillverknings-
teknik, proveniens etc. De vetenskapliga studier som gjordes gällde främst 
textilindustri, men som Styles uttrycker det: de studier exempelvis ekonom-
historiker gjorde slutade i princip alltid vid textilfabrikens grind. Klädernas 
tillverkning, eller bärarna, ansågs i regel vara för obetydliga för att vara av 
intresse.3 Situationen kan sägas vara likartad inom idé- och vetenskapshisto-
rien. Föremål och materiella förhållanden, eller än mer konkret – de föremål 
som ägts och använts av familjen von Linné, kläder och textilier, porträtt, 
möbler och liknande har sällan studerats. Mer uppmärksamhet har ägnats 
texter och samlingar.4 

I den här studien står dock materiella förhållanden i förgrunden, och det är 
en ansats som kräver delvis andra teorier och metoder än de som vanligen 
används i vetenskapshistoriska studier. Ett problem som uppstår när analys 
av text kombineras med analys av föremål är hur förhållandet mellan före-
                                                
3 Styles, John ”Dress in History: Reflections on a Contested Terrain”, Fashion Theory, vol 2, 
issue 4 (1998), s 383. 
4 När det gäller linneanska samlingar kan här nämnas att omfattande forskning bedrivs kring 
det material som är typmaterial. En omfattande studie av detta är Jarvis, Charlie Order out of 
chaos : Linnaean plant names and their types (London: Linnean Society in association with 
the Natural History Museum, 2007). Samlingarna från materiellt perspektiv har på olika sätt 
studerats av Yngve Löwegren, Hanna Hodacs, Staffan Müller-Wille och Isabelle Charmantier 
m fl. 
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målet som meningsbärande enhet och texten ska förstås. Det finns olika åsik-
ter om huruvida, och i så fall på vilket sätt, för vem och när, föremålen i sig 
är meningsbärande. Oavsett hur man förhåller sig till detta är föremålens 
mening och betydelse beroende av historisk kontext och sammanhang, och 
det är nödvändigt att använda andra typer av källor än själva föremålen för 
att klarlägga vilken mening de haft. Intresset för historiska studier som på 
olika sätt anknyter till eller utgår från föremål har ökat i sådan omfattning att 
benämningen the material turn används.5 Uttrycket används för att säga nå-
got om vilken typ av källmaterial, metod och/eller teori som står i fokus i 
den historiska forskningen. Ett skäl till det ökade intresset för materialitet är 
större inslag av genus/genderfrågor i forskningen, andra förklaringar ligger i 
ökat intresse för socialhistoria och kulturhistoria. Ett viktigt element är också 
skiftet i intresse från produktion till konsumtion.6 

Även om John Styles främst studerar dräkt- och modehistoria kan den ut-
veckling han beskriver appliceras på forskning som rör föremål och materi-
alitet mer allmänt, dock finns vissa skillnader beroende på vilken typ av 
föremål det handlar om. De nyare förhållningssätten innebär även nya pro-
blem, t ex metodologiska och teoretiska problem kring meningsbärande och 
meningsskapande, tolkning och narrativ. Det har funnits, och finns delvis 
fortfarande, ett visst spänningsfält där å ena sidan den empiriska korrekthet 
och noggrannhet som präglat det ”kuratoriella” förhållningssättet är värde-
fullt och användbart, samtidigt som det å andra sidan finns nya fruktbara sätt 
att använda föremålen för olika syften. Föremålen befinner sig i en slags 
disciplinär korsväg.7 Föremålsstudier bedrivs med nya teorier och metoder, 
och många lyckade möten mellan tidigare åtskilda förhållningssätten upp-
står. Till dessa hör dräkthistoriska studier med perspektiv från material cul-
ture, cultural studies, feministisk forskning, etnografisk forskning, sociolo-
gisk forskning med mera. 

Tolkningsmöjligheterna har på så sätt ökat och fältet kring materialitet har 
vidgats och blivit mer diversifierat. Hur föremål används i vetenskapliga 
studier varierar dock i hög grad. Det finns försök att etablera relativt strikta 
klassificerings- och tolkningsmetoder för föremål. Ett exempel är Arjun Ap-
padurais definition av vad som är ett lyx-föremål, som relativt ofta refereras 
                                                
5 Bennett, Tony & Joyce, Patrick Material Powers: Cultural Studies, History and the Material 
Turn (London: Milton Park, Abingdon, Oxon: New York: Routledge 2010), s 26-34. 
6 Se t ex McKendrick, Neil, Brewer John and Plumb J. H. The Birth of a Consumer Society. 
The commercialization of Eighteenth-century England. (London: Europa Publications, 1982) 
eller Consumption and the World of Goods. Edited by John Brewer and Roy Porter. (London: 
Routledge 1993) 
7 Styles ”Dress in history”, 383-392. Andra forskare har pekat på samma tendenser som John 
Styles, t ex dräkt- och textilhistorikern Lou Taylor. Hon förlägger den förändring Styles be-
skriver till 1970-tal, men i övrigt liknar deras resonemang varandra. Se Taylor, Lou The study 
of dress history (Manchester: Manchester University Press, 2002). 
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av forskare som studerar t ex elitens konsumtion.8 I andra fall används före-
mål som en slags utgångspunkt kring vilken en rad frågor ställs, frågor som 
kanske inte alls eller bara delvis kan besvaras med hjälp av fakta och in-
formation som själva artefakten erbjuder. Artefakter har också jämförts med 
språk och tillmätts liknande funktioner som språk, och kan då ses som me-
ningsbärande element som samspelar enligt vissa regler.9 Ett annat sätt att 
beskriva hur kontext, eller närmare bestämt historiskt narrativ, relateras till 
föremålen föreslås av historikern Giorgio Riello. Han ser tre huvudsakliga 
metodologiska inriktningar; history from things, history of things samt his-
tory and things. History from things ligger närmast det ”kuratoriella” för-
hållningssättet, och då handlar det om att föremålens egenskaper i sig är 
centrala och de betraktas som en källkategori som kan besvara historiska 
frågor på samma sätt som exempelvis tryckta texter eller manuskript. Per-
spektivet history of things handlar om att analysera föremålens djupare me-
ning, eller kartlägga mönster av olika slag (t ex ägande, konsumtionsförhål-
landen). Det handlar om föremålets relation till människor eller annan kon-
text. History and things är ett försök att likställa narrativet och artefakten. 
Föremålet är inte en källa genom vilket något studeras, eller en källa som 
belyser något. Det är inte heller i sig det huvudsakliga objektet för studien. I 
stället relateras föremålet till ett narrativ för att se vad det gör med narrativet 
och hur de kan påverka varandra. Både narrativet och föremålet antas ha ett 
förklaringsvärde, om än på något olika sätt. Riello menar att de tre perspek-
tiv han beskriver alla är relevanta men kan användas för olika syften och för 
olika slags studier.10 

I denna avhandling används ett perspektiv och en metod som ligger i närhet-
en av Giorgio Riellos förhållningssätt history and things. Föremålen bidrar 
till att ställa frågor på ett annat sätt än det är möjligt att göra utan att använda 
föremålen, genom att kombinera texter och föremål uppstår nya frågor. De 
frågor som uppstår kompletterar och förändrar narrativet, och bidrar på så 
                                                
8 Appadurai, Arjun The social life of things. Commodities in cultural perspective, (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1986), s 38. 
9 Se t ex Anneli Palmskölds artikel om olika användning av materiell kultur, ”Om tingens 
betydelse”, RIG, vol 86, nr 2, 2003, s 81. 
10 Riello, Giorgio ”Things that shape history. Material culture and historical narratives.” i 
Harvey, Karen (red) History and Material Culture. A student´s guide to approaching alterna-
tive sources (London and New York: Routledge, 2009), s 24-41. För liknande diskussioner 
med svenska exempel se Forssberg, Anna Maria & Sennefelt, Karin (red) Fråga föremålen. 
Handbok till historiska studier av materiell kultur. (Lund: Studentlitteratur, 2014). Ytterligare 
sätt att bedriva historiska studier med koppling till materialitet är att återskapa historiska 
artefakter. I sammanhanget kan s k experimentell arkeologi nämnas, där handlar det om att 
återskapa processer som lett fram till den fyndbild man ser. Det kan röra sig om tillverkning 
av föremål, matlagning, eller att bränna ner byggnader för att skapa bättre förståelse för 
fyndmaterialet. 
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sätt till en djupare analys av i detta fall Carl von Linnés identitet, hushåll och 
karriär. Avsikten är också att använda materiella artefakter som inte vanligen 
används i vetenskapshistoriska studier, och undersöka hur de förändrar nar-
rativet och bilden av en välkänd vetenskapsman och hans hushåll. Genom att 
använda och analysera information som fås genom föremålsstudier placeras 
hushållet von Linné i en relevant, historisk kontext. Beskrivningar och narra-
tiv som återkommit i Linné-litteraturen och i biografier kan på det sättet 
problematiseras och utvecklas. 

De föremålsgrupper som används i denna studie har i hög grad använts av 
andra discipliner såsom konstvetenskap, ekonomisk historia, historia, dräkt- 
och textilhistoria. Inom dessa ämnen har de föremålstyper som valts för 
denna studie också identifierats som centrala. De har tillmätts stor betydelse 
när det gäller de frågor som här kommer att stå i fokus: hur identitet manife-
steras och iscensätts, eller hur man förhåller sig till frågor om moral och 
konsumtion. Utgångspunkten i min studie är att en analys av hushållet von 
Linnés sidenkläder, kattuntäcken, porslinskoppar eller arkitektonisk inram-
ning utgör en viktig grund för förståelse av Carl von Linnés gärning och den 
genomslagskraft den haft. I den bemärkelsen skiljer sig denna studie av 
Linné från andra där de vetenskapliga texterna och vitorna vanligen utgjort 
den huvudsakliga grunden för att beskriva Linnés liv, karriär och verksam-
het. Utgångspunkten i den här studien är att perspektiv och frågor från texter 
respektive föremål kompletterar varandra, och de är båda nödvändiga för en 
djupare förståelse för hur Carl von Linné faktiskt gör för att bli ett av de 
mest välkända namnen i vetenskapens historia. Att låta föremålen ta plats i 
och ha betydelse för analysen av Linnés sociala position breddar perspekti-
vet. Det breddar också förståelsen av vad vetenskapligt arbete innebär under 
1700-talet, och situerar Linné i ett bredare socialt och kulturellt sammanhang 
än de gängse homosociala vetenskapliga nätverk av lärjungar, korresponden-
ter och professorer som han brukar placeras i. 

Materialitet och vetenskapshistoria 
Det ökade intresset för föremålsforskning märks även i vetenskapshistoriska 
studier. I en äldre, biografiskt inriktad historieskrivning har föremål och 
bilder använts som en typ av källa till kunskap om vetenskapliga idéer. Ge-
orge Sarton pekade redan på 1950-talet på att porträtt, skulpturer eller andra 
föremål kan användas som källa. Marco Beretta menar dock att detta i själva 
verket snarast konsoliderade det etablerade sättet att beskriva vetenskaps-
männen i fråga: ”The icon of a naturalist, like that of the theologian and the 
literato, legitimized the authority of the profession by a visual exemplum 



 45 

through which they gained official acknowledgement.”11 Bilder och föremål 
användes inte för att analysera vetenskapsmannen eller kontexten på ett nytt 
sätt, snarare stärkte de den auktoritet vetenskapsmannen redan ansågs ha. 
Porträtt utformas vid tillkomst-tillfället ofta medvetet som en form av reto-
risk självbild. Vissa historiker har snarast reproducerat och förstärkt denna 
bild, och inte analyserat dem kritiskt eller kontexualiserat dem.12 Bilder blev 
dock en typ av källa som användes i större utsträckning, och det publicerades 
en del ikonografiska studier och bildkataloger över kända vetenskapsmän 
under 1960-talet. På ett liknande sätt har föremål som personliga tillhörig-
heter, bilder, möbler etc använts i biografiska studier för att ge ”färg” eller 
”karaktär” åt personen och framställningen, utan att de egentligen har någon 
annan funktion i analysen. Detta förändrades ungefärligen parallellt med det 
ökade intresset för materiella aspekter i historieskrivningen generellt. 

Allt fler forskare pekar på vikten av att situera vetenskapen, vetenskapsid-
karna och det vetenskapliga arbetet i tid och rum, och ta hänsyn till de mate-
riella aspekterna i analysen. Det gäller t ex Alix Cooper, Patricia Fara, Lud-
mila Jordanova, Steven Shapin och ett stort antal andra. Flera av dessa fors-
kare pekar också på hushållet som en central enhet, och föremål eller rums-
liga aspekter som förut ansetts vara privata, eller mest fyllt en dekorativ 
funktion som illustration i framställningar, blir centrala delar av frågeställ-
ningar och analys.13 Ett annat sätt att använda artefakter och materiella 
aspekter i vetenskapshistoriska studier är återskapande av fysiska, kemiska 
eller andra vetenskapliga experiment. Detta kan utföras med olika krav på 
historisk exakthet, i vissa fall är syftet att återskapa så mycket som möjligt 
av de förutsättningar som ursprungligen rådde. I andra fall kan mer eller 
mindre stora avsteg göras från hur experimentet ursprungligen utfördes.14 

                                                
11 Beretta, Marco Imaging a Career in Science. The Iconograhy of Antione Laurent Lavoisier 
(Uppsala: Uppsala Studies in History of Science 29, Science History Publications/USA), s ix-
x, citat på s x. 
12 Ett exempel på hur porträtt använts är en utställning av porträtt av svenska läkare och apo-
tekare som anordnades 1908 på Nordiska museet, med anledning av Svenska Läkaresällskap-
ets 100-årsjubileum året innan. Utställningen resulterade i en katalog, där det beskrivs hur 
utställningen tillkommit, porträtten beskrivs i text och återges i bild. Ingen ytterligare kontext 
eller analys ges. Sjöberg, Nils Porträtt af Svenska läkare och apotekare, Del 1-3 (Stockholm: 
Svenska Läkaresällskapet, 1910), elektronisk resurs på runeberg.org. 
13 Cooper, Alix ”Homes and households” i The Cambridge History of Science, Volume 3, 
Early Modern Science, Daston, Lorraine & Park, Katherine (eds) (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006), 224-237, Fara, Patricia Pandora's Breeches. Women, Science and 
Power in the Entlightment. (London: Random house Pimlico, 2004), Jordanova, Ludmila 
Nature Displayed. Gender, Science and Medicine 1760-1820 (London and New York: Long-
man, 1999) och Sexual Visions. Images of Gender in Science and Medicine between the 
Eighteenth and Twentieth Centuries. (New York etc: Harvester Wheatsheaf, 1989) samt 
Shapin, Steven Never Pure. 
14 Se t ex Moore, Charles. B., Aulich, Graydon. D., Rison, William ”A Modern Assessment of 
Benjamin Franklin´s Lightning Rods” i Heering, Peter, Hoachadel Oliver & Rhees, David J. 
(red) Playing with Fire. Histories of the Lightning Rod. (Philadelphia: American Philosophi-
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En fråga i avhandlingen är att identifiera hur föremål används för att formera 
och förstärka persona och roller. Det gäller även föremål som förekommer 
och används i vetenskapliga sammanhang. Det kan röra sig om naturalier, 
bibliotek och samlingar. Dessa föremål kan användas i en mer gängse veten-
skaplig kontext som studieobjekt etc, men de kan också användas för att de 
är dekorativa, för att placera ägaren centralt i ett globalt nätverk eller accen-
tuera andra delar av identitet. På så sätt kan även olika typer av objekt kopp-
lade till den vetenskapliga verksamheten knytas till identitetsformande prak-
tiker. Det finns skillander mellan hur en samling t ex används i utbildning, 
av en adlig samlare eller av en landsbygdspräst. Hanna Hodacs har visat hur 
central samlingen, och kunskap om samlingen, är för utbildning av en ung 
linnean som Abraham Bäcks son Carl. Han vistas tidvis i hushållet von 
Linné och får utbildning där, men utbildningen sker även på resor.15 

Denna studie är ett försök att använda en typ av materiella källor som är 
mindre vanliga i vetenskapshistoriskt sammanhang. Källorna i fråga är bo-
uppteckningar, kvitton, olika typer av textbelägg för ägande av föremål samt 
fysiska, bevarade föremål som tillhört hushållet. I relativt stor utsträckning 
ligger fokus på kläder och textilier, men andra grupper av föremål kommer 
att diskuteras. En utgångspunkt är att den materiella aspekten är en central 
del av det vardagliga livet, den är av betydelse för rollerna som akademiker, 
vetenskapsutövare och högreståndsperson, men den är också en del av den 
vetenskapliga praktik som är invävd i alla aspekter av Linnés liv. Föremål 
som kläder, möbler och annat är mycket viktiga delar i självpresentationen, 
den persona man vill och kan iscensätta är beroende av vad som ägs i hus-
hållet. Det handlar i hög grad om att analysera och beskriva hur Linné ”blir” 
vetenskapsman, i mindre grad om att analysera själva innehållet i den veten-
skap han bedriver. Med en anakronistisk term skulle det kunna sägas handla 
om en slags ”infrastruktur” för vetenskaplig verksamhet i hushållet och hu-
set. Med ”infrastruktur” avses här sådant som materiella förutsättningarna 
och praktiska detaljer, exempelvis rumsindelning, möblering, val av kläder 
vid olika tillfällen eller antal personer i hushållet. Analysen av föremålen 
och text kommer att stå i ett slags dialektiskt förhållande till varandra, både 
föremål och text tillåts påverka frågeställningen, och analys och/eller in-
formation från den ena källtypen kan påverka förståelsen av den andra. På 
                                                                                                               
cal Society 2009), Chang, Hasok ”Practicing Eighteenth-Century Science Today” i Biagioli, 
Marco och Riskin, Jessica (eds), Nature Engaged. Science in Practice from the Renaissance 
to the Present. (New York: Palgrave Mcmillan, 2012) och Fors, Hjalmar, Principe, Lawrence 
M. & Sibum, H. Otto (2016) ”From the Library to the Laboratory and Back Again: Experi-
ment as a Tool for Historians of Science”, Ambix, 63:2 (Taylor & Francis, 2016), s 85-97. 
15 Hodacs, Hanna “Att utbilda en älskare – naturalhistorisk utbildning i 1770-talets Sverige”, 
Mellom pasjon og profesjon: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap, red: Marie-
Theres Federhofer & Hanna Hodacs, (Trondheim: Tapir Academic Press, Trondhiem, 2011, s 
61-90. 
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det sättet blir kunskapen om själva föremålet viktig, men det är också viktigt 
att kontextualisera och generalisera med utgångspunkt från föremålen. En 
annan arbetsmetod är kvantifiering, och den används både för texter och 
föremål. Syftet med kvantifiering av data gällande föremål och annat är att få 
en adekvat grund för vidare analys och resonemang. Ett annat syfte är att 
genom kvantifieringen bättre kunna beskriva de performativa praktiker som 
är i fokus i studien. En tredje metod är närstudie, beskrivning och analys av 
enskilda föremål, samt jämförelse mellan föremål. 

Det akademiska Uppsala 
Den omgivning hushållet von Linné verkar i kommer här att beskrivas i 
korthet. När Carl von Linné utses till professor har Uppsala ca 4000 invå-
nare, i likhet med städer som Malmö, Kalmar, Åbo eller Västervik.16 1763 
hade staden ca 500 bostadshus.17 Staden präglas i hög grad av akademien, det 
gäller både i fråga om antal personer och sett till byggnation. Överlag är 
Uppsala en stad med bebyggelse i trä, det var mestadels kyrkans och univer-
sitetets byggnader som uppfördes i sten. Det fanns också relativt gott om 
djur och stallgårdar fanns i anslutning till stadsbebyggelsen.18 Uppsala hade i 
många avseenden lantlig karaktär. Gunnar Broberg beskriver de vittnesmål 
som finns gällande de akademiker som syntes i gatubilden; flera hade slitna 
kläder, hattar som inte kunde fästas upp eller beskrevs som ”osnygga”.19 
Antalet studenter sjönk under 1700-talet, enligt Sten Lindroth var antalet 
runt 1000 in på 1740-talet, men sjunker sedan för att nå en bottennotering på 
ca 400 på 1780-talet, innan siffran stiger igen.20 Vid en jämförelse med hur 
många personer som mantalsskrivs av universitetet framgår dock att fler och 
fler mantalsskrivs under samma period, i denna studie har mantalslängderna 
från 1742, 1752, 1762 och 1772 jämförts. Akademien har eget ansvar för 
mantalsskrivning av personer knutna till akademistaten, vilket hänger sam-
man med positionen som egen korporation och den egna jurisdiktionen. Det 
totala antalet mantalsskrivna ökar från 381 till 682, och antalet hushåll från 
122 till 141 (dock via en högsta notering på 181 hushåll år 1762).21 Varför 
skillnaden i utveckling mellan antalet studerande och antalet mantalsskrivna 

                                                
16 Enligt Helena Harnesk räknades detta som en ”medelmåttig” stad, i en klassifikation som 
innefattar sex storlekar på städer är detta den tredje största klassen. Harnesk, Helena Linné i 
Uppsala (Uppsala: Hallgren&Fallgren, 2006), s 78. 
17 Harnesk, Linné i Uppsala, s 87. 
18 Harnesk, Linné i Uppsala, s 84. 
19 Broberg, Mannen som ordnat naturen, s 175. 
20 Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden (Stockholm: Norstedts, 1989, 1:a uppl 
1975), s 31. 
21 Siffrorna bygger på uppgifter i mantalslängderna i Uppsala universitetsarkiv, Räntkamma-
rens arkiv GIII aa:106, GIII aa:116, GII aa:126, GII aa:136. https://doi.org/10.5878/3e9t-
0503, Tabell 3HelaAkademistaten. Studenter mantalsskrevs inte av universitetet. 
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uppstår är oklart. Möjligen kan den ha att göra med en delvis ändrad syn på 
vad akademien ska syssla med, samt på att fler och fler är verksamma som 
hantverkare och liknande vid akademien. Antalet professorer ökar något, 
men det förklarar inte ökningen av antalet mantalsskrivna. Ytterligare en 
förklaring kan vara att antalet studenter som inte skriver in sig vid universi-
tetet ökar. 

I strikt mening är akademistaten endast de personer som avlönas av akade-
mien, men i denna studie beaktar jag en större grupp personer och räknar 
dem som hörande till akademien. Jag räknar in alla som mantalsskrivs, vilket 
torde vara samma grupp personer som den akademiska jurisdiktionen anses 
omfatta. I konstitutionen från 1655 sägs den gälla ”alla akademiens med-
lemmar”, vilket bör vara detsamma som de som mantalsskrivs.22 Jurisdikt-
ionen ifrågasätts från olika håll, bl a gällande de adliga studenterna, och av 
staden. Det finns även diskussion om dess geografiska gränser. Under hela 
den undersökta perioden existerar dock egen jurisdiktion, och Linné med-
verkar genom konsistoriet i att döma i olika rättsfall.23 Jurisdiktionen funge-
rar på det sättet också som en markör för vilka som ingår i ”det akademiska 
samhället” i Uppsala. Professorerna i Uppsala kan beskrivas som ofrälse 
ståndspersoner, de har privilegier men är inte nödvändigtvis adliga. Sten 
Carlsson beskriver hur vissa ämbetsinnehavare och andra kan ha privilegier 
utan att vara frälse, och det är just dessa som benämns ofrälse ståndsperso-
ner.24 En del av dem adlas, exempelvis är så fallet för vissa som får civila 
ämbeten under frihetstiden.25 Andra grupperingar där fler adlas under 1700-
talet är officerare, manufakturister och just akademiker, vetenskapsmän, 
lärda och författare. Carlsson menar att de inte tidigare ansetts ha särskilt 
hög rang, en professor var exempelvis jämställd med en ”kapten vid ranglöst 
regemente” i 1714 års rangrulla.26 När fler ur professorsgruppen adlas ändras 
detta. Ett exempel som Carlsson lyfter fram som visar på de lärdas ställning 
förändras gäller Vetenskapsakademien. När den bildas kom den att omfatta 
såväl högaristokrati och ofrälse ståndspersoner och börden var inte avgö-
rande för att bli ledamot.27 Sammantaget förändras synen på börd och merit 
på flera sätt och i flera grupper under den undersökta perioden. 

                                                
22 Spangenberg, Carl Gustaf ”’Omnia Academiae Membra’. Vilka omfattades av den akade-
miska jurisdiktionen vid Uppsala universitet.” i Andersen, Per, Letto-Vanamo, Pia, Modéer 
Kjell-Åke & Vogt, Helle (red) Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture. 
(Copenhagen: DJØF, 2011), s 419-431. 
23 Spangenberg, Carl-Gustaf ”Linné som domare – barnamordsfallet 1767” i Asp, Petter (red), 
de lege. Juridiska fakulteten i Uppsala. Årsbok 2007. Eftersyn och eftertanke. (Uppsala: 
Iustus, 2007), s 247-267. 
24 Carlsson, Sten Svensk ståndscirkulation 1680-1950, (Uppsala: J A Lindblads förlag, 1950), 
s 18-19. 
25 Carlsson, Svensk ståndscirkulation, s 44-52. 
26 Carlsson, Svensk ståndscirkulation, s 64. 
27 Carlsson, Svensk ståndscirkulation, s 66-68 
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När det gäller formerna för verksamheten vid Uppsala universitet var de i 
hög grad präglade av äldre bildningstraditioner där undervisning i form av 
föreläsningar var en stor del av den vardagliga verksamheten. De statuter 
som gällde var från 1655 och skulle inte komma att bytas förrän i mitten av 
1800-talet, och universitetet var indelat i de fyra traditionella fakulteterna.28 
Under den undersökta perioden sker givetvis en hel del förändringar, inte 
minst påverkar hattpartiets makttillträde 1738/1739. Andra större föränd-
ringar och förhållanden som konsistoriet (och andra instanser) behöver för-
hålla sig till är uppfostringskommissionens arbete och de olika förslag den 
kommer med, samt tryckfrihetsfrågan.29 Akademien kommer också att upp-
föra ett antal institutionsbyggnader, som även inrymde bostäder för professo-
rer och andra. På så sätt påverkas den fysiska stadsbilden av universitetet, 
och därmed av de nya tankar och idéer om verksamheten som finns. Carl 
von Linné är i högsta grad delaktig i dessa förändringar, han var t ex rektor 
vid tre tillfällen, en termin per gång. Den rollen är en viktig del av hans per-
sona och därmed identitetsformering. Konsistorieprotokollen från stora kon-
sistoriet för dessa tre terminer innehåller mestadels frågor som rör undervis-
ning och studenter, samt olika praktiska frågor kring lokaler, stipendier, och 
liknande. Det andra stora området som upptar konsistoriets tid är frågor som 
rör byggnader, mark, gårdar och arrenden, ekonomi samt jurisdiktionen. 
Mycket lite av frågorna i konsistoriet rör vad vi i dag skulle kalla forskning. 
Konsistoriet träffades fler gånger i veckan i regel, och den formella gången 
för ärenden var relativt komplicerad.30 Frågan om hur och när vetenskaplig 
forskning blir en del av universitetets verksamhet är en stor fråga, och avsik-
ten här är inte att besvara den, men de företeelser som kommer att analyseras 
berör ändå den utvecklingen. Nyttotänkandet är en aspekt av den, och att det 
på olika sätt påverkar och präglar konsistoriet och akademien är tydligt. Det 
märks t ex genom att praktiska och tillämpade inslag blir vanligare i ämnen 
som kemi, fysik och naturalhistoria, men också i ekonomiämnet. Diskuss-
ioner som innehåller inslag av nyttotänkande, merkantilism, utilism och lik-
nande uppkommer i konsistoriet bl a vid tjänstetillsättningar, men även i 
vissa andra frågor.31 Här finns också en rad aktörer och institutioner som 
universitetet interagerar med och som är viktiga när det gäller hur nyttotän-
kandet i allmänhet utvecklas och hur vetenskap i synnerhet blir en alltmer 
central del av det akademiska livet. Det gäller inte minst Vetenskapsakade-
mien i Stockholm. 

                                                
28 Frängsmyr, Carl, Uppsala Universitets historia 1793–2000, volym 2:1 Uppsala universitet 
1852–1916 (Uppsala: Acta Universitatis Upsalienis, Skrifter rörande Uppsala universitet C. 
organisation och historia 87:1, 2019), s 9-17. 
29 Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden, s 22-29. 
30 Protokoll för Linnés rektorat våren 1750 i UUA A1:97, övriga perioder är våren 1760 och 
hösten 1772. Jag har i detalj främst studerat den första terminens rektorat i protokollen. Det 
fanns två konsistorier; kallade stora och lilla. Lilla konsistoriet fungerade främst som domstol. 
31 Annerstedt, Uppsala universitets historia, s 303 (om Borgström-professurens tillsättning).  



 50 

Även om Vetenskapsakademien inte är föremål för studium i denna avhand-
ling bör den nämnas som ett viktigt forum för Carl von Linné, och överlag 
för performativa praktiker kring vetenskaplig verksamhet. Vetenskapsaka-
demien grundas 1739, och Linné är en av grundarna. Redan från början be-
står akademien av en blandning av adliga personer, akademiker och borger-
liga ämbetsmän, vilket är karakteristiskt för institutioner av denna typ i en 
europeisk jämförelse.32 Jag menar att Vetenskapsakademien ägnar sig åt 
performativa praktiker i hög grad. Genom den verksamhet de tidigt ägnar sig 
åt ges vetenskapen former som i sig förstärker social status. Det gäller inte 
minst medaljslagningen och de priser som tidigt delas ut, men även utgiv-
ning av skrifter och former för möten och sammankomster kan ses som såd-
ana praktiker. Adliga personer som sitter i akademien ägnar sig själva åt 
vetenskap på olika sätt, men de fungerar i hög grad också som patroner i 
olika nätverk. Vetenskapsakademien får tidigt status som kunglig akademi, 
och även genom det stärks givetvis den formella statusen och de performa-
tiva praktiker som etableras får ytterligare sanktion. Här uppstår också ett 
sammanhang där ideal från adliga kretsar och akademiska sammanhang möts 
och bryts, och nya kan formas. 

Materiell status i hushållet 
Även om Linné reser, deltar i Vetenskapsakademiens möten eller har upp-
drag vid hovet i Stockholm är bostäderna i Svartbäcken och på Hammarby 
de huvudsakliga vistelseorterna för honom, familjen och hushållet. I kapitlet 
beskriver och analyserar jag materiell status genom att först studera vilka 
som ingår i hushållet, innehav av föremål samt även de hus som utgör bostä-
derna. De miljöerna är den rumsliga kontext i vilken den dagliga verksam-
heten försiggår, det är där de performativa praktikerna kommer till uttryck. 
Genom att analysera hushållets organisation och materiell status kan sådana 
praktiker kartläggas, och förståelsen av verksamheten i hushållet förbättras 
och fördjupas. I analysen ingår därför en genomgång av vilka personer som 
ingår i hushållet enligt mantalsskrivningen, vilka kläder, textilier och bohag 
familjen äger samt något om inkomster och konsumtion. Ett fokus ligger på 
användning av föremål eftersom utgångspunkten är att performativ praktik, 
och dämed formering av identitet, i hög grad kommer till uttryck i använd-
ning av föremål. 

Även om det i första hand rör sig om ett enskilt hushåll görs en del jämförel-
ser, både baserat på annan forskning och med samtida uppgifter som rör 

                                                
32 Lindroth, Svensk Lärdomshistoria, Frihetstiden, s 48-63. 
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andra hushåll i akademistaten, särskilt Nils Rosén von Rosensteins hushåll.33 
Därefter behandlas familjen von Linné, och främst hur de klär sig och vilka 
textilier hushållet äger. Sedan följer en analys av huset med möbler och in-
redning, och slutligen ges några exempel på aktiviteter och verksamhet i 
hushållet som exempel på vilka performativa praktiker som förekommer. 
Urvalet av föremålsgrupper som ägnas särskilt utrymme är gjort på grundval 
av vad som värderas högt i bouppteckningarna och på resultat av annan 
forskning, som exempelvis Gudrun Anderssons studie av eliten i Arboga och 
Rose-Marie Söderströms studier av 1700-talsmiljöer.34 

Källmaterial för denna del av studien är förutom föremål, kläder och bygg-
nader, huvudsakligen bouppteckningar, Uppsala universitets räntkammares 
räkenskaper för Linné d ä:s professorsperiod, samt ett mindre antal kvitton 
och andra handlingar från bevarande samlingar av manuskript och brev. När 
det gäller bouppteckningar från familjen används främst dessa efter Carl von 
Linné d ä, Elisabeth Christina Bergencrantz (f von Linné), Carl von Linné 
d y och Sara Elisabeth von Linné (f Moraea). De övriga döttrarnas, svärsö-
nernas och andra släktingars bouppteckningar har inte använts. Detta beror 
främst på att de familjemedlemmar som här nämnts har tydligare koppling 
till de bostäder som också analyseras, Linné d y som efterträdare till fadern i 
ämbetet och Elisabeth Christina då hon flyttade tillbaka till hemmet efter att 
ha lämnat maken. Det är i sammanhanget värt att understryka att det saknas 
t ex löpande räkenskaper för hushållet, och det är i en mening därför inte 
möjligt att få en bild över konsumtionsmönster i hushållet. Det finns dock en 
hel del av annan typ av användbara källreferenser till vad som ägts och an-
vänts. I detta avsnitt är det särskilt tydligt att föremålen bidrar till hur frågor 
ställs, och utan föremålen som bas hade både frågeställningar och resultat 
varit andra. Närstudiet av vissa föremål har rest frågor om vad hushållet 
äger, hur det har beskrivits i litteraturen tidigare och vilken roll dessa före-
mål spelat i hushållet. I detta avsnitt kommer också att redovisas en del hit-
tills opublicerade data, främst gällande hushållets storlek. 

Hushållet som enhet och dess medlemmar 
Vad är ett hushåll och vilka ingår i det? I Svenska Akademiens Ordbok (SA-
OB) anges betydelsen av hushåll bland annat som ”/…/förhållandet att före-
stå hus o. hem o. sörja för anskaffande av medlen för familjens o. husfolkets 
uppehälle/…/”35 Hushållet som historisk enhet har analyserats och diskute-

                                                
33 Nils Rosen von Rosenstein (1706-1773) var från 1740 innehavare av den andra professuren 
på medicinska fakulteten. Han och Linné d ä bytte vissa ämnen med varandra sedan Linné fått 
professuren 1741. 
34 Andersson, Gudrun Stadens dignitärer, Söderström, Rose-Marie Tre 1700-talsmiljöer. 
(Lund: Signum, 1993). 
35 SAOB, uppslagsord ”hushåll”, 26/2 2020 
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rats av en mängd forskare, avsikten är här inte att ge en översikt över denna 
forskning men att definiera begreppet för avhandlingens syften. Hushållets 
funktion, sammansättning och dess ekonomiska, sociala och symboliska 
betydelse har skiftat under historiens lopp. Tidigmoderna hushåll har beskri-
vits och analyserats som en central ekonomisk enhet där både produktion 
och konsumtion sker, men också som ett sammanhang där utbildning och 
socialisation äger rum. Historikern Christopher Pihl ger en översikt över 
forskning kring tidigmoderna hushåll i artikeln ”Arbete och hushåll.”36 Han 
beskriver hur hushållet som organisatorisk enhet även fungerat som sam-
hällsmodell, och hur hushållet haft en betydelse i föreställningar om hur 
samhället ska ordnas och fungera. 

Oavsett hur man sett på hushållets funktion så är en central aspekt att det är 
format runt ett gift par, i regel en kvinna och en man där mannen oftast (åt-
minstone idealt) har en position som överordnad kvinnan.37 Han var husfader 
men i många fall var parförhållandet närmast en förutsättning för att bedriva 
olika typer av verksamhet i hushållet. Pihl nämner hur både hantverksmäs-
tare i städerna och bönder i princip förutsattes vara gifta för att kunna fun-
gera i sina respektive näringar.38 Även om det fanns en viss hierarki i ett 
hushåll pekar Pihl också på hur det är en kontext där det finns kvinnor som 
kan ha vissa arbetsledande funktioner och maktpositioner. Särskilt när det 
gäller adliga hushåll menar Pihl att det fanns en organisation med anställda 
runt adelshustrun och att alla anställda (både kvinnor och män) kan ses som 
en förlängning av arbetsgivarens person.39 

Vilka som ingår i ett hushåll skiftar, det är en föränderlig enhet. Kärnan kan 
sägas bestå av det gifta paret samt deras närmaste familj med barn och even-
tuella andra anhöriga som bor tillsammans med dem. Till hushållet räknas 
även tillfälliga besökare som stannar något längre tid och tjänstefolk som 
finns anställda. I hushållet von Linnés fall har det inte varit möjligt att fast-
ställa om alla pigor och drängar även bott i huset med familjen. Oavsett om 
de bott på annat håll eller i huset kommer de här att betraktas som en del av 
hushållet. De har bidragit till hushållets uppehälle och dagliga arbete varför 
det är rimligt att räkna in dem oavsett var de haft sin bostad. Det är också 
tydligt att familjen har fler personer än de som närmast tillhör hushållet bo-
ende hos sig periodvis. Ett sådant exempel är den första utländske student 
som kommer för att höra och lära av Carl von Linné d ä. Han heter Henri 

                                                
36 Pihl, Christopher ”Arbete och hushåll”, i Levebröd. Vad vet vi om tidigmodern könsarbets-
delning?, Jacobsson, Benny & Ågren, Maria (red), Opuscula Historica Upsaliensia 47, (Upp-
sala: Swedish Science Press, 2011), ss 35-58. 
37 Under den här undersökta perioden består alla gifta par av en man och en kvinna, men flera 
av de refererade studierna omfattar perioder där samkönade äktenskap förekommer. 
38 Pihl, ”Arbete och hushåll”, s 36-37. 
39 Pihl, ”Arbete och hushåll”, s 44. 
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Missa och kommer från Frankrike, med rekommendationsbrev från Albrecht 
von Haller. I brevväxlingen med Abraham Bäck framgår att Missa beräknas 
stanna ett år och att familjen förser honom med husrum och mat. Det verkar 
sedan som om vistelsen blivit kortare och Linné är besviken på att Missa 
lämnat huset utan att tacka för gästfriheten som visats.40 Även om Missa har 
brutit sociala konventioner har han ingått i hushållet. Linné skriver att om 
Missa återkommer kommer han ändå att vara hövlig och ge honom det han 
behöver. Att studenter bor i huset hos en professor är inte unikt för hushållet 
von Linné. Det är snarare vanligt och förekommer hos flera andra professo-
rer, exempelvis som tidigare nämnts hos Rosén von Rosenstein. Även Johan 
Ihre inhyste studenter hos sig.41 

Hushållet användes som tankemodell för att förstå staten och hur den funge-
rade, men även - som Christopher Pihl och Maria Sjöberg pekar på i sin 
forskning - för andra sammanslutningar, som t ex kyrkan (främst klosterord-
nar) och militären.42 Maria Sjöberg har studerat kvinnors delaktighet och 
närvaro i fält. Hon skriver ”Regementen kan betraktas som en kombination 
av homosocialitetens och hushållets principer. Under husbondens, överstens, 
ledning rangordnades de underlydande männen hierarkiskt medan deras re-
spektive hushåll outtalat förutsattes vara på plats.”43 Soldater tilläts ha med 
hustrur i fält och deras försörjning i fält har i hög grad varit beroende av 
kvinnors medverkan. Sjöberg pekar också på att det är missvisande att i för 
hög grad separera det civila och det militära när det gäller tiden för 1800-
talet. I fältlivet är det särskilt tydligt.44 Vissa delar av förhållandena när det 
gäller det militära kan appliceras på universiteten under 1700-talet. Även 
universiteten är en uttalat homosocial struktur, men en struktur som är nära 
kopplad till hushållen som enheter. På samma sätt som det militära och det 
civila inte bör separeras, bör inte heller den akademiska vardagen separeras 
från hushållens i alltför hög grad. Den akademiska verksamheten är integre-
rad med hushållsenheter och en del av den akademiska verksamheten äger 
rum i olika hushåll.45  

                                                
40 Brev från Linné d ä till Abraham Bäck, L0949 och L1023, konsulterat 3/7 2015. Det första 
brevet till Bäck är skrivet 4 oktober 1748 (ns) och det andra 17 mars 1749 (ns). I andra brevet 
beskrivs även hur Missa lämnar tillbaka pengar Linné givit honom, hur han lämnar Sverige 
och Linné menar att han blir baktalad av Missa. Det är värt att framhålla att Missa verkar vara 
ett unikt fall, och är inte typisk för de inneboende som i övrigt funnits i hushållet. 
41 Grape, Anders Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, band 1 (Upp-
sala, 1949), s 143ff. 
42 Pihl, ”Arbete och hushåll”, s 53. 
43 Sjöberg, Maria, Kvinnor i fält: 1550-1850. (Möklinta: Gidlunds, 2008), s 139. 
44 Sjöberg, Kvinnor i fält, s 17. 
45 Se Opitz Donald L., Bergwik Staffan, Van Tiggelen Brigitte ”Introduction: Domesticity and 
the Historiography of Science.” In: Opitz D. L., Bergwik S., Van Tiggelen, B. (red) Domesti-
city in the Making of Modern Science. (London: Palgrave Macmillan, 2016), pp 1-15. 
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Formellt domineras universiteten av män, men analyseras de akademiska 
hushållen så finns en stor mängd kvinnor och barn, liksom det finns tjänste-
folk, arrendatorer och andra med relationer till hushållen. Gadi Algazi har i 
sin forskning visat att formering av modeller och ideala arbetssätt i hög grad 
påverkas av förhållanden som hushållets organisation. Hushållet von Linné 
verkar i en tid då celibatet inte är ett ideal för en vetenskapsman. Jacob Orrje 
har i sin studie av Anders Gabriel Duhre och hans motgångar och misslyck-
anden i karriären pekat på att ett av hans problem kan ha varit just att han 
inte var gift. Han förestod i sin profession ändå ett hushåll och en egendom, 
och i den funktionen förväntades en husbonde vara gift. Som ogift fick 
Duhre en rad problem som kan ha koppling till hans position som ogift hus-
hållsföreståndare.46 Det finns en del forskning som gäller hushåll och par i 
vetenskapshistorien. Antologin For Better or For Worse. Collaborative 
Couples in the Sciences ger en överblick över en del av denna forskning. I 
volymen berörs främst tiden från det sena 1700-talet och framåt.47 Steven 
Shapin har pekat på att idealen gentleman och scholar närmar sig varandra 
under 1700-talet. Det blir mer förväntat och idealiserat att en lärd eller ve-
tenskapsidkare ska vara aktiv, leva i samhället och vara samhället till nytta. 
Kombinationen gentleman och scholar blir alltmer gångbar och i den kan 
även ingå att fylla funktionen som familjeöverhuvud i ett hushåll.48 

Hushållet von Linné bildas i och med giftermålet mellan Carl von Linné d ä 
och Sara Elisabeth Moraea Makarna gifter sig på Svedens gård i Dalarna 
1739. Den första tiden förefaller hustrun mestadels bott kvar i Dalarna, tro-
ligast hos föräldrarna, medan Linné arbetat som läkare i Stockholm.49 När 
Linné utses till professor i Uppsala 1741 uppstår möjligheten att bilda det 
gemensamma hemmet i professorsbostaden i botaniska trädgården och de 
flyttar in 1743. 

Sonen Carl efterträder fadern och kan därmed sägas överta funktionen som 
familjefader i det akademiska hushållet, även om han själv inte gifter sig och 
skaffar egen familj. Ett skäl till detta kan vara att han dör relativt ung, å 
andra sidan är han inte så ung att äktenskap inte skulle varit möjligt. Skälen 
till att Linné d y förblir ogift är inte helt klara. En av döttrarna, Lovisa, för-
blir ogift men kommer att stå för kontinuiteten på Hammarby då hon bor 
kvar där en stor del av sitt liv. Hon bosätter sig på Hammarby och blir hus-
hållsföreståndare efter moderns död fram till 1839 då hon själv dör. Linné 
d y får fullmakt som professor redan 1763 men installeras inte förrän han 

                                                
46 Orrje, Mechanius, 2015, s 178-181. 
47 Opitz, Donald L, Lykknes A & Van Tiggelen, B (red) For Better or For Worse. Collabora-
tive Couples in the Sciences, Science Networks, Historical Studies 44 (Basel: Springer, 2012). 
48 Shapin, Never Pure, s 151-162. 
49 När sonen Carl föds bor makarna inte tillsammans, Carl d ä skriver ett långt brev till hust-
run (6 februari 1741 ns) med anledning av sonens födelse. L0370, konsulterat 25/6 2015. 
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efterträder sin far. Han dör ogift 1783. Elisabeth Christina gifter sig 1764 
med majoren Carl Fredrik Bergencrantz. Äktenskapen blir olyckligt och 
Elisabeth Christina kommer att flytta tillbaka till föräldrahemmet med sin 
dotter Sara Elisabeth. Elisabeth Christina Bergencrantz dör 1782. Sara 
Christina gifter sig med kapten Hans Henrik Duse och dör 1835 barnlös. 
Sophia gifter sig med Hans Henrik Duses bror akademiombudsmannen 
Samuel Christoffer Duse. I äktenskapet föds ett barn Johanna Elisabeth och 
Sophia dör 1830. 

Till hushållet bör också räknas de som under längre period bor i huset och 
tjänstefolket. Det innebär att storleken på hushållet fluktuerar och att det inte 
är helt enkelt att säga hur stort det är. Det går att få en bild av vilka som har 
varit i huset som pigor och drängar, men det är inte lika lätt att avgöra vilka 
av studenterna som ska räknas in hushållet. Några har tydligt bott i huset 
längre perioder, bl a ovan nämnda Henri Missa. Det har även studenten John 
Rotherham samt de tre som utsågs till informatorer till Carl d y; Pehr 
Löfling, Daniel Rolander och Johan Peter Falck. Daniel Solander bodde inte 
i hushållet men enligt egen utsago har han spenderat mer tid där än i ”mitt 
rätta quarter”.50 

Hushållets storlek och organisation 
Det har tidigare funnits mycket få uppgifter gällande vilka som ingått i fa-
miljen von Linnés hushåll utöver den närmaste familjen. Med hjälp av man-
talslängderna för akademistaten går det dock att göra sig en bild av hur 
många som ingått i hushållet, vilka de är och i viss mån hur gamla de är. 
Mantalslängderna ingår i räntkammarens handlingar. Där listas alla som 
akademien erlägger mantal för och det rör sig om familjens medlemmar samt 
tjänstefolk (eller legofolk som de ofta benämns i längderna). Ämbetsinneha-
varen anges alltid, även om denne omfattas av ett privilegium och inget man-
tal därmed betalas. Det förekommer även att andra som räknas till hushållet 
listas även om de av olika skäl är befriade. De kan t ex vara befriade på 
grund av att de är ofärdiga, studenter eller adliga. Det anges inte i mantals-
längderna var personerna bor. Troligen varierar det från hushåll till hushåll 
om personerna i fråga bor tillsammans och delar måltidsgemenskap eller ej. 
Det råder inget tvivel om att det rör sig om personer som är bosatta i staden, 
i vissa fall är det särskilt noterat att personer är bosatta ”på landet”, trots att 
de ingår i akademistaten. Detta kan gälla både ämbetsinnehavare, änkor och 
legofolk. De beskattas då också ”på landet”.51 I det följande kommer uppgif-

                                                
50 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 16-86 om ”lärjungarna”, citat från Solanders brev till 
Lidbeck, s 62. 
51 Se t ex mantalslängden för 1742, UUA GIIIaa:106 1742e, pag 1415 ff. Margareta Steuch, 
änka efter professor von Hermansson noteras där med tillägg ”på landet”. 
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ter gällande hushållen von Linné och Rosén von Rosenstein att redovisas och 
diskuteras i detalj och som referenspunkter finns även vissa uppgifter för 
hela akademistaten från 1742, 1752, 1762 och 1772. Data återfinns på 
Svensk Nationell Datatjänst (SND) på följande länk: 
https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 Där finns följande tabeller med uppgifter 
ur räkenskaper och mantalslängder. Tabell 1 AvkortningvonLinneRosen, 
Tabell 2 Mantal vonLinneRosen och Tabell 3 HelaAkademistaten. Det finns 
även en Tabell 4 NamnVitor, som innehåller alla namn från Linnés vita-
texter (se kapitel 3). 

Legofolket 
Hushållet von Linné finns i mantalslängderna från 1742 till 1780. Som mest 
har hushållet bestått av 12 personer, inkluderande både familj och legofolk. 
Under hela Linné d ä:s livstid har legofolk funnits i huset, det rör sig om 
mellan en och fem personer per år. Det är alltid minst en piga och från 1747 
minst en dräng, med undantag från 1771-1772 då ingen dräng finns i huset. 
Första året finns en piga, men vanligast är att familjen har två till tre pigor 
och en dräng. Under 12 år finns två pigor, i 10 år finns tre pigor och i nio år 
fyra pigor. 1772-1777 är det två drängar per år. Det är ett stort antal indivi-
der som passerar hushållet, och få stannar en längre tid. Sammanlagt har 25 
drängar och 81 pigor haft tjänst under åren 1742-1777. Fem av drängarna 
stannar i två år, och en blir i hushållet i fem år. Bland pigorna är det 10 som 
stannat mer än ett år, varav åtta stannade två år i rad, och två i tre år. Det 
innebär att det nästan aldrig är samma personal två år i rad. Endast vid ett 
tillfälle listas exakt samma personer två år i rad (1776 och 1777). Från 1766 
förändras sättet att upprätta mantalslängd då åldern på samtliga personer i 
hushållet anges från detta år. Det gör att det går att se att genomsnittsåldern 
för pigor och drängar skiljer sig en del, drängarna är i genomsnitt drygt 30 år 
(30,3), medan pigorna är yngre drygt 22 år (22,3). En jämförelse kan göras 
med hushållet Rosén von Rosenstein. Nils Rosén von Rosenstein52 innehar 
den andra professuren vid medicinska fakulteten. Han utsågs till professor 
1740, dvs ungefär samtidigt som Linné d ä. Rosén blir liksom Linné adlad 
och de har båda uppdrag vid hovet i Stockholm. I det avseendet finns alltså 
tydliga statusmässiga likheter. Rosén och Linné adlades också i samband 
med samma riksdag 1760-62.53 

                                                
52 För biografiska upplysningar om Rosén se vidare Sjögren, Irene  Nils Rosén von Ro-
senstein. Mannen som förlängde livet. (Stockholm: Carlssons, 2006) och Pehrsson, Anna-
Lena Nils Rosén von Rosenstein – en medicinhistorisk biografi över åren 1706-1740, lic avh 
(1969), (Uppsala: Inst f idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2006). 
53 Redan 1756 har Adolf Fredrik lämnat en lista på personer han vill adla till riksrådet. Där-
ibland fanns flera från akademien i Uppsala. Ärendet hann inte avgöras på riksdagen 1755-56, 
utan det togs upp igen först 1760-92. Se Sjöberg, Nina Uppå riksens ständers befallning. 
Linné och riksdagen. (Stockholm: Sveriges riksdag, 2007), s 79-83. 
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Nils Rosén gifter sig 1734 med Anna Christina von Hermansson som är 
dotter till professor Skytteanus Nils Hermansson, och dotterdotter till ärke-
biskop Mattias Steuchius. På så sätt kan man säga att Roséns hustru redan 
tillhör den akademiska eliten i Uppsala, vilket inte Linnés hustru kan sägas 
göra. Hushållet Rosén von Rosenstein är under hela perioden något större än 
von Linnés. Rosén von Rosenstein har under åren 1741 till 1773 mellan 5 
och 13 personer anställda som pigor, jungfrur och drängar. Totalt har hushål-
let som mest bestått av 21 personer (1773) och det var ofta ett av de största i 
akademistaten. 1762 var hushållet 12 personer stort, och endast två hushåll 
var större: prokanslern ärkebiskop Samuel Troilius (14 personer) och mu-
rarmästaren Eric Sjöbergs (24 personer). Hushållet von Linné med 8 perso-
ner ligger närmare genomsnittet för professorer när det gäller storleken 
(1762 är det drygt 7 personer per hushåll). I hushållet Rosén von Rosenstein 
varierar antalet personer mer än i von Linnés och 1772 är de nästan lika stora 
då von Rosensteins består av 7 personer och von Linnés av 6. En förklaring 
till att Rosén von Rosensteins ofta har ett av de största hushållen i akademi-
staten kan vara att de bor stort, en annan kan vara att den verksamhet som 
pågår i hushållet kräver mer personal. 

Var stort hushåll liktydigt med hög status? 
En initial fråga har varit om status kan avläsas i hushållets storlek. Detta 
verkar inte vara fallet men däremot kan förekomsten av vissa funktioner i 
hushållet vara en statusmarkör. Det är t ex nästan bara prokanslärer och pro-
fessorer som har hushållerska eller husjungfru. Lakej och kusk förekommer 
endast hos prokanslärer, och endast ett fåtal gånger.54 Överlag har annars 
professorer, vissa änkor och högre befattningshavare större hushåll än t ex 
humlegårdsdrängar, vaktdrängar eller landskapsbetjänter men de största hus-
hållen är hantverkshushåll.55 Under hela perioden finns stora hushåll hos de 
hantverksmästare som verkar vid akademien. Det rör sig främst om murar-
mästaren Eric Sjöberg och hans hustru (senare änka) Lena som har runt 50 
personer i hushållet. Även boktryckaren Johan Edman och gravören Anders 
Åkerman har mycket stora hushåll. 1772 består Edmans hushåll av 31 perso-
ner och Åkermans av 17 personer. I dessa hushåll räknas gesäller med fruar 
och barn in, vilket ger det stora antalet personer. Alltså är inte ett stort hus-
håll i sig en signal om hög status, hantverksmästarna hade inte högre status 
än riksråd, professorer eller ärkebiskopar. Det är snarare de uppgifter som 
behöver göras i ett hushåll och funktionerna som finns där som avgör hur 
stort det är. 
                                                
54 Se mantalslängd för 1772, UUA GIIIaa:136 1772 års räntor 1773, pag 2727 där ärkebiskop 
Magnus Beronius och hans hustru har 2 jungfrur, 1 lakej, 1 kusk, 1 dräng och 5 pigor. 
https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 Tabell3HelaAkadmistaten, Flik4 1772. 
55 https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 Tabell3HelaAkademistaten. 
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En annan fråga är om det går att avläsa rektoratsperioderna i storleken på 
hushållet. Hypotesen var att hushållet vid dessa tillfällen måste vara bättre 
rustat för att ta emot gäster och därför behövde större kapacitet. Carl von 
Linné är rektor vid tre tillfällen, våren 1750, våren 1760 och hösten 1772.56 
Rektoratet roterade och perioden var en termin i taget. Hushållet består dessa 
år av fem, sju respektive sex personer. Åren före och efter är storleken i 
princip identisk, alltså märks ingen ökning på grund av rektoratet. Inte heller 
i samband med Roséns rektorat höstterminen 1747 märks att hushållet blir 
större. Hushållets storlek kan således i någon mån sägas bero på vilken soci-
al rang och status hushållet har, men andra faktorer spelar avgörande roll 
Hantverkshushållen blir mycket större än professorernas då lärgossar och 
gesällfamiljer räknas in i hushållen. Möjligen skulle trädgårdens personal 
kunna räknas som en förlängning av hushållet von Linné, men de har inte 
räknats samman i mantalsskrivningen på samma sätt som hantverkshushål-
lens personal har räknats ihop. Det är vidare oklart om personal anlitats till-
fälligt för t ex bjudningar eller annan representation under rektoraten. Om så 
är fallet finns en skillnad som inte är möjlig att upptäcka via just bouppteck-
ningar och de räkenskaper som har analyserats i denna studie. 

Hushållet i det akademiska Uppsala  
Akademistatens storlek 
Hushållet von Linné ingår i akademistaten vid Uppsala universitet. För att få 
en bild av hur hushållet förhåller sig till andra hushåll i det akademiska Upp-
sala, och en uppfattning om hela akademistatens storlek, har jag valt några 
referensårtal där antalet hushåll och mantalsskrivna i hela akademistaten 
jämförts. Här följer en sammanfattning av den jämförelsen, all data återfinns 
på https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 i Tabell3HelaAkademistaten. De valda 
årtalen är 1742, 1752, 1762 och 1772. 

 
  

                                                
56 Ett något förbryllande faktum är att Linné tituleras rector magnificus på utbetalningskvit-
tensen för vårlönen 1749, men han upptas efter prokansler som rektor i mantalslängden 1750.  
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Tabell 1. Akademistaten vid Uppsala universitet, antal hushåll och deras samman-
sättning 1742, 1752, 1762 och 1772. 

 1742 1752 1762 1772 

Antal hushåll 122 176 181 141 

Totalt antal mantalsskriva 381 473 539 692 

Antal kvinnor 222 275 322 395 

Antal män 159 198 217 297 

Antal professorer 20 25 20 26 

Antal gifta professorer 13 13 13 21 

Antal adliga hustrur/änkor 4 5 4 12 

Genomsnittlig storlek hushåll (antal 
personer) 

3,1 2,7 3 4,9 

Största hushåll 8 12 24 50 

Källor: Underlag till tabellen är mantalslängderna i UUA Räntkammarens arkiv, 
mantalslängderna i GIII aa:106, GIII aa:116, GII aa:126, GII aa:136. År 1762 är en 
professor änkling, denne är räknad som gift. 

Som Tabell 1 visar stiger det totala antalet mantalsskrivna under hela den 
undersökta perioden, liksom antalet professorer. Mellan 1762 och 1772 har 
antalet hushåll minskat medan antalet hushåll med relativt många personer 
stiger. 1742 har inget hushåll över 10 personer. 1772 är det 13 hushåll som 
består av 10 personer eller fler. Av dessa är sju professorshushåll eller hus-
håll som förestås av änkor till professorer. Det är mycket intressant i sam-
manhanget att andelen gifta professorer har stigit märkbart till 1772, liksom 
antalet och andelen adliga hustrur. Detta pekar mot att det är centralt att ha 
hushåll och vara gift i den persona som utvecklas under perioden. Det skulle 
givetvis krävas ett mer ingående studium av fler år och en större mängd data 
för att riktigt kunna bekräfta detta med utgångspunkt i detta material, men de 
valda referensåren ger en fingervisning i den riktningen. 

När det gäller adliga hustrur är det i första hand professorer som är gifta med 
adliga kvinnor, men några undantag finns. Det finns en auktionist och två 
notarier som också har adliga hustrur (under alla fyra åren).57 I de fall en 
särskild notering görs om adlig hustru i ett hushåll är maken inte adlig. Det 
innebär att även om Sara Elisabeth von Linné kan anses vara adlig (efter 
adlandet) är hushållet von Linné inte med, eftersom även maken är adlig. 
Anledningen till att det noteras att hustrur är adliga är att de är befriade från 
                                                
57 Sten Carlsson berör i Svensk ståndscirkulation hur äktenskapsmönster för adliga kvinnor 
förändras när adeln växer, han nämner dock inte adliga hustrur i akademisk kontext, där dis-
kuterar han endast vilka vetenskapsmän som adlas, s 64-71. 
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mantal. Även här skulle det behövas mer ingående analys av mer data och 
andra källor, men ett skäl till att antalet adliga hustrur ökar bör vara att adeln 
i ökande utsträckning ser professorer som ett gott gifte till sina döttrar. Det 
skulle i så fall kunna tyda på att professorerna lyckats etablera strategier och 
praktiker som gör att de kommer ifråga som makar till de adliga kvinnorna. 
Det kan också stärka tesen att persona påverkas av och innehåller inslag av 
äldre och/eller samtida adliga ideal. Analysen av vilka som ingår i hushållet 
von Linné visar att det har en sammansättning som är relativt typisk för ett 
professorshushåll i Uppsala vid den aktuella tiden. Vissa har något större 
hushåll, andra mindre. Andra faktorer än social status verkar ha avgjort om 
ett hushåll är stort eller ej, rektoratsperioder kan t ex inte avläsas. 

Kläder och textilier 
Här flyttas nu fokus till materiell status och performativa praktiker i hushål-
let och först behandlas kläder och textilier. Då är det främst familjens med-
lemmar som det kommer att handla om. Nästan inget är känt när det gäller 
hur pigor och drängar klädde sig, eller om de försågs med kläder för t ex 
särskilda tillfällen och bjudningar. 

Under 1700-talet i allmänhet har kläder delvis en annan funktion än de har i 
dag. De fungerar i högre grad som sociala signaler, i dräktskicket markeras 
status och social tillhörighet både omedvetet och medvetet. På ett tydligt sätt 
framgår om en person är rik eller fattig, gift eller ogift, stadsbo eller lantbo 
osv. Detta gäller även inom akademien där det visserligen finns särskild 
dräkt för ceremoniella och formella sammanhang, men där det också är vik-
tig för individer att klä sig enligt de rådande sociala koderna. Att klä sig och 
föra sig ståndsmässigt är en viktig performativ praktik. Kläderna jämförs 
ibland med språk, de kan liksom språk uttrycka mening, sammanhang och 
identitet, men möjligen på ett mer otydligt, skiftande och subtilt sätt. Linda 
Baumgarten har dock påpekat att så fungerar även andra språk: 
 

Clothes is often compared to a language that allows people to speak through 
what they put on their bodies and how they arrange the elements. Most schol-
ars agree that, although it can and does say things, clothing´s message is 
more subtle and unclear; it shifts with time and place and is without fixed 
rules of grammar like a true language. Yet spoken and written communica-
tions can be misunderstood, too, because words have meanings only insofar 
as human beings assign them and agree on the linguistic rules. The uncodi-
fied rules that dictated what to wear for various occasions in the past, or that 
govern what people wear today, are almost as rigid as grammatical rules.58 

                                                
58 Baumgarten, Linda What clothes reveal. The Language of Clothing in Colonial and Feder-
al America. The Colonial Williamsburg Collection, (Yale: Colonial Williamsburg Foundation 
and yale University Press, 2002), s 54. Även Anne Hollander har pekat på skillnader mellan 
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Även om det kan vara svårt att fastställa vad kläderna kommunicerat i varje 
enskilt sammanhang är det ändå av stort intresse att analysera dem, eftersom 
de utan tvivel fyllt denna funktion och är en viktig del av self-fashioning, 
identitetsformering och performativ praktik. Jag kommer att betrakta kläder-
na på liknande sätt som texter och andra delar av självpresentation, inte bara 
som avspeglingar av status eller ideal utan som en del av det som formar 
status eller ideal.59  

 
 
Bild 3. Detalj ur Hortus Upsaliensis. Bildbearbetning: UUB Avhandlingsproduktion, 
Camilla Eriksson. 

I avbildningen av trädgården i avhandlingen Hortus Upsaliensis används 
kläder på ett tydligt sätt för att markera skillnader i byggnadernas funktion 
och status. Skillnaden markeras även i valet av vagnar framför de olika de-
larna av trädgården. Till vänster i bild finns ekonomibyggnaderna. Utanför 
dessa syns ett hölass draget av hästar, och i alla fall kvinnan som vistas 
närmast ekonomibyggnaderna är tydligt klädd för arbete. Hon har någon 
form av tröja, relativt kort kjol och bär ett ok med två ämbar. Männens kläd-
sel är inte uppenbart lika tydligt kopplad till arbete. Utanför parterren på 
förgården framför professorsbostaden finns en vagn, eller kalesch, dragen av 
två hästar. Till höger om detta ekipage, närmast bostadshuset, finns fem per-
soner (fyra män och en kvinna) som är klädda på mer ståndsmässigt sätt. 
Männen har rockar, hattar, käppar och i något fall troligen värja. Kvinnan 
har en klänning, robe, som ser ut att vara mönstrad. Troligen bär hon en form 
av rund styvkjol, kallad robe ronde. På detaljerna ovan syns kvinnan med 
ämbaren samt kvinnan och två av männen utanför bostadshuset. Här används 
kläderna symboliskt för att i bilden visa delen där ekonomibyggnaderna 
finns, och delen där professorsbostaden finns. Frågan är nu hur praktikerna i 
hushållet ser ut när det gäller innehav och bruk av kläder? 

                                                                                                               
hur kläder kommunicerar budskap och hur språk gör det, se Hollander, Anne Seeing through 
clothes, (Berkely: University of California Press, 1993), s xv och 311-312. 
59 Jämför t ex Kekke Stadin som beskriver kläder vid tidigmoderna hov som en del av makt-
strukturen, och inte en återspegling av maktstruktur, i Stadin, Kekke Maktens män bär rött. 
Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder, (Stockholm: Carlssons, 
2010), s 72. 
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När det gäller performativa praktiker som involverade kvinnorna i familjen 
är det framför allt kläderna som vittnar om dessa. Det finns få textkällor, 
exempelvis finns endast tre kända brev från Sara Elisabeth von Linné (två 
till en dotter och ett till en ej namngiven greve). Breven innehåller just inte 
information om performativa praktiker. Sättet de presenterar sig själv och 
representerar hushållet kan främst avläsas genom de kläder som finns kvar, 
eller finns beskrivna. Familjen von Linné har en garderob som möter alla 
krav som ställs i olika formella och sociala sammanhang. I samtiden är det 
stor skillnad på formell grad, och både kvinnor och män klär sig i olika upp-
sättningar plagg hemma och i informella sammanhang jämfört med mer of-
fentliga och formella. Är man formellt klädd benämndes det ”klädd”, infor-
mellt benämns ”oklädd”. Linné d ä uttrycker i såväl dietetik-föreläsningarna 
som Diaeta Naturalis sin uppskattning för plaggen som är karakteristiska för 
oklätt bruk, de löst sittande plaggen. Han nämner särskilt de plagg som han 
menar kommer från turkarna; nattrock, tofflor och nattmössa.60 Detta är ex-
empel på plagg som är dåligt representerade i bouppteckningarna, men Linné 
d ä finns avbildad i informell dräkt, i plagg som möjligen liknar omnämnda 
turkiska.61 Porträttet finns i dag på Linnémuseet. Linné avbildas oklädd iförd 
någon form av vid skjorta eller jacka som närmast draperats runt överkrop-
pen, och en lång rock utanpå. Han bär också en röd, hård bindmössa som 
finns bevarad på Linnés Hammarby. Det är osäkert när porträttet har kommit 
till. Det finns ett i princip identiskt porträtt, målat av Georg David Matthieu 
1763 och som föreställer friherre Carl Sparre. Förutom mössan och några 
andra attribut är kläderna, och kroppspositionen närmast identiska på de 
båda porträtten.62 Porträttet av Linné i den röda mössan kan vara från tiden, 
men det kan också vara gjort eller förändrat långt senare. Ett annat porträtt 
där mer informella kläder bärs är Gustaf Lundbergs pastellporträtt av Linné 
d ä, utfört 1753. En skillnad är dock att Lundbergs porträtt måste betraktas 
som mer formellt då peruk bärs på detta. 

 

                                                
60 Diaeta Naturalis, s 63-65, Collegium Diaeticum, s 38. 
61 För beskrivningar av porträtten, se Appendix 2. 
62 Hazelius-Berg, Gunnel och Wallin, Sigurd ”Linnés kläder i samlingen på Hammarby”, SLÅ 
1956-57, s 66-67. Notera att det finns en möjlighet att porträttet är förändrat, eller målat, 
sedan man upptäckte att mössan fanns i samlingen. 
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Bild 4. Carl von Linné d ä, okänd konstnär (t v). Linnémuseet, SLS, LM611.  
Foto: Mikael Wallerstedt 

Bild 5. Carl von Linné d ä, Gustaf Lundberg, 1753 (t h). Linnémuseet, SLS, LM359. 
Foto: Mikael Wallerstedt 

Det finns huvudsakligen tre källtyper som ger kunskap om vilka kläder som 
används i familjen; familjens bouppteckningar, de plagg som fortfarande 
existerar i samlingarna på Linnés Hammarby och i Linnémuseet, samt sam-
tida porträtt av familjen. Dessa källtyper har olika för- och nackdelar.63 Bo-
uppteckningarna har fördelen att de är ganska exakta, men nackdelen att de 
ger en ögonblicksbild från tidpunkten för personens bortgång. Eftersom ål-
dern skiftar vid frånfället gör det också att bouppteckningarna inte i alla av-
seenden går att jämföra. Det finns i några fall också referenser till plagg och 
andra persedlar i andra texter, såsom korrespondens. Till källmaterialet hör 
också två listor som omfattar plagg som tillhört Linné d y, det är två sidor 
varav den ena är daterad 11 december 1755. Listorna finns visserligen i fa-
derns stambok men är båda skrivna med sonens hand vilket talar för att det 
är plagg som tillhört sonen. Kläderna listas under rubriken Caroli Linnaei 
Vestimenta Linnae. Vad dessa listor exakt avser är svårt att veta, men lis-
torna är inte tidigare kända och noterades i samband med katalogisering av 
manuskripten på Linnean Society våren 2015.64 Hushållets kläder har inte 
                                                
63 För bouppteckningar som källa se Bringéus, Nils-Arvid Bouppteckningar som etnologisk 
källa (Lund: Signum, 1977). 
64 En ena listan omfattar följande plagg: ”Skiortor 4, Nattkappor 5, Halsdukar 6, Halfarmar 6 
par”. Den daterade listan förefaller vara över något som är ”utlämnat”: ”Decembr. 11 1755 
utlämnats i Byllet. Skiortor nya 3 (skrivet med blyerts), Halsdukar 4, Halfarmar 5 par [5 
överskriven med blyerts, ev till 4], Nattkappor 2 [överstruket med blyerts, 4 ditskrivet efter].” 
Ms List of clothes belonging to Linnaeus fil, Linnean Society. Listorna hittades av Isabelle 
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behandlats som helhet i forskning tidigare. Det finns några artiklar där de 
delvis berörs, t ex av Gunnel Hazelius-Berg och Sigurd Wallin ”Linnés klä-
der i samlingen på Hammarby” i SLÅ 1956, eller av Inger Estham (”Textil-
konsten” i Signums svenska konsthistoria 1997). Viveka Hansen publicerade 
2017 ett större verk om linneanska textilier; Textilia Linnaeana. Global 18th 
Century Textile Traditions & Trade. Detta fokuserar främst på de resande 
linneanerna och behandlar både vilka kläder och textilier de hade med vid 
sina resor, och vilka observationer de gjorde gällande textilier i olika sam-
manhang. Hansens studie av Linné-hushållets kläder har dock vissa brister, 
bl a finns listor över kläder från bouppteckningar som är ofullständiga (utan 
att detta anges) och det finns slutsatser om Carl von Linné d ä:s kläder som 
är dragna med utgångspunkt från illustrationer från 1800-talet. I boken före-
kommer också bildexempel på plagg och textilier från andra samlingar än 
Linné-samlingarna, som exempel på vad familjen skulle kunna haft, trots att 
motsvarande plagg eller föremål finns bevarade eller belagda i familjen. 65 

De existerande plaggen som tros ha tillhört medlemmar i familjen von Linné 
ger mycket intressant information om t ex snitt, tillskärning, material, stil 
och liknande, men i vissa fall finns osäkerhet när det gäller proveniens. När 
det gäller porträtt finns alltid osäkerheten i att det inte går att vara helt säker 
på att plaggen är korrekt avbildade, och för alla tre typer av källmaterial 
gäller att det finns mer information om männen i familjen än kvinnorna. 
Exempelvis finns endast ett porträtt vardera av kvinnorna i familjen, och 
Sara Elisabeths  gångkläder är inte specificerade i bouppteckningen utan 
upptagna i en klumpsumma.66 Äldsta dottern Elisabeth Christinas kläder 
finns däermot specificerade i hennes bouppteckning.67 Översiktligt och 
sammantaget går det ändå att få en relativt god bild av vilka plaggtyper och 
vilka material som använts till kläder i familjen. 

Männens kläder – siden och ståndsmässiga knappar 
De flesta av de under 1700-talet förekommande plaggtyperna finns represen-
terade i källmaterialet. Det finns under perioden en bas bestående av en upp-
sättning plagg som visserligen förändras med mode och trender, men ändå 
känns igen som vissa typer av plagg.68 Underst bärs en lång linneskjorta, 
                                                                                                               
Charmantier som ansvarade för katalogiseringen och hon visade mig dem. LM/MA/ANO/2, s 
36 och 53 (senare paginering). 
65 Hansen, Viveca Textilia Linneana. Global 18th Century Textile Traditions and Trade 
(London: IK Foundation, 2017), s 24, 303. 
66 Sara Elisabeths bouppteckning, Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar 
II”, SLÅ, 1953, s 97. 
67 Elisabeth Christinas bouppteckning, Wallin, Sigurd, ”Urkunder rörande familjen Linnés 
ägodelar…”, SLÅ, 1962. 
68 För allmän dräkthistoria gällande 1700-talet har bl a följande litteratur använts: Baumgar-
ten, Linda What clothes reveal., Bergman, Eva Nationella dräkten. En studie kring Gustaf 



 65 

sedan åtsittande knälånga byxor, långa strumpor, väst (med eller utan ärmar) 
och vanligen hatt. Den som hade råd hade också rock, och kanske en kappa. 
Rocken kallas med ett franskt ord just-au-corps, som betyder ungefär ”nära 
kroppen”. På svenska benämns plagget ibland livrock. Skärningen på plag-
gen, främst väst och rock, förändras ganska mycket under de dryga 100 år 
dessa plagg är vanligast. Rocken som varit rak i nederkanten och nått till 
knäna blir kortare, rundad framtill och får färre veck. Till en början när 
plaggtypen kom kunde de till och med hållas ut av tagel i sidorna och 
komma att likna en kjol.69 Västen följer rockens linje, blir kortare och mer 
figurerad framtill. En kombination av byxor, väst och rock brukade på 
svenska benämnas klädning, och den var under periodens början regelmäss-
igt tillverkad i samma tyg. Detta bryts upp mer under senare delen av 1700-
talet och olika kombinationer blir vanligare, t ex byxor och rock i ett tyg och 
väst i ett annat. Till basplaggen hör hatt, även för mindre bemedlade perso-
ner, medan peruk var en accessoar som bars av dem som hade råd och en 
social ställning som krävde det. Till dessa basplagg finns ett stort utbud av 
mindre plagg och tillbehör såsom käppar, knappar, spännen, lösa manschet-
ter, halskläden, band, spetsar och annat som bars allt efter smak och ekono-
misk möjlighet. Det mest markanta brottet mot detta sätt att klä sig är när 
långbyxor och kortare jacka, eller frackjacka, blir mer dominerande. De nya 
plaggen kommer i mode under 1780-talet, och inte minst franska revolution-
en utgör ett brott då man även som en politisk markering klär sig på ett nytt 
sätt. Parallellt med rock eller klädning har också kortare jackor förekommit, i 
alla fall i Sverige. Jackan har använts främst av mindre bemedlade, men 
också för informella sammanhang och i vissa yrkesgrupper. 

Plagg som liknar varandra till snittet bärs i de flesta skikt i samhället, det 
som skiljer dem statusmässigt är främst valet av material och detaljer som 
knappar, spetsar, band och utsmyckningar.70 En annan skillnad är också anta-
let plagg man har möjlighet att skaffa. Linné d ä uppvisar i bouppteckningen 
en garderob med tio kompletta eller delvis kompletta klädningar. Som kom-
pletta klädningar har räknats kombinationer där rock ingår, dvs rock och 
byxor eller rock och väst. Materialvalen är förhållandevis exklusiva, det 
finns siden, bomullssammet, kläde och andra ullkvaliteter. Uppmärksamhet 
fästs också vid knapparnas utförande, och det anges om det är förgyllda 
knappar vilket dels ökar plaggets värde, dels indikerar att Linné d ä skaffade 

                                                                                                               
III:s dräktreform 1778., akad avh, Nordiska Museets Handlingar 8, (Stockholm: 1938), Rang-
ström, Lena (red) Modelejon. Manligt Mode., Ribeiro, Aileen Dress in eighteenth-century 
Europe 1715-1789 (London: Batsford, 1984), Roche, Daniel The culture of clothing., Styles, 
John, The Dress of the People. Everyday fashion in 18th Century England, (New Haven & 
London: Yale University Press, 2007). 
69 Rangström, ”Bland franskinfluerade sprätthökar”, s 222. 
70 Styles, The Dress of the People, s 31-38. 
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och bar sådant som markerar status. Även foder i siden noteras, av liknande 
skäl.71 

Linné d y dör i ett helt annat skede i livet än sin far, han har nyligen påbörjat 
sin karriär och har inte bildat familj. Det är ett skede då det är vanligt att man 
investerar just i kläder. John Styles menar att detta beror på att kläder funge-
rar som en slags social valuta och det är extra viktigt innan man etablerat 
sociala nätverk och skaffat familj. John Styles beskriver det på så sätt att 
kläderna är centrala när det gäller att hitta en äktenskapspartner och i kontak-
terna med det egna könet, de är markörer för god moral, social status, avan-
cemang och respekt.72 Linné d y har i linje med detta en ganska stor garde-
rob, men inte särskilt mycket möbler. Han hade bl a 17 västar och 13 par 
byxor, att jämföra med faderns tre av vardera. När det gäller kompletta kläd-
ningar äger han sex sådana, mot faderns tio.73 Detta speglar delvis en föränd-
ring i modet, där udda väst och byxor blivit mer gångbart. Rocken är vanlig-
en ett av de mest dyrbara plaggen i garderoben. Det går åt mycket material, 
och skräddarens arbete kostar mycket. Skillnaden tyder också på att Linné 
d y anpassar sig efter förändrade ideal, och att det sker en förändring av per-
formativ praktik som han följer. Det är främst genom hans val av kläder som 
detta kan avläsas. För honom är det inte funktionellt att agera på samma sätt 
som fadern, det är nödvändigt att ta hänsyn till förändringar. 

Det finns ett fåtal uppgifter om hur männens kläder införskaffats, bl a finns 
några skräddarkvitton. Tre av dem är från 1760-talet (1765, 1768 och 1769) 
och samtliga är från skräddarmästare Anders Winberg. De är utställda till 
”Wälborne herr Professor von Linné”. Detta borde innebära att det är sonen 
som är kunden, eftersom fadern även brukar tituleras ”arkiater”. Förekoms-
ten av plagg i kamlot både på kvittona och i Linné d ä:s bouppteckning, sam-
tidigt som detta material helt saknas i sonens bouppteckning, gör det dock 
troligt att det både är plagg till far och son som förekommer på kvittona. På 
kvittot från 1768 finns en post som gäller fastsättning av knappar i ett plagg 
av ”kitaj”, och detta avser med största säkerhet någon av de plagg i nankin 
som finns i sonens bouppteckning.74 Detta avser här med all sannolikhet ett 
relativt billigt, ofta brunt bomullstyg.75 De material som förekommer i Linné 

                                                
71 Se t ex bouppteckning efter Carl von Linné d ä i Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande familjen 
Linnés ägodelar, SLÅ, 1950-1951, s 82. 
72 Styles, The dress of the People, s 60. 
73 Bouppteckningarna efter Carl von Linné d ä och d y i Wallin, ”Urkunder rörande…”, s 82 
och 91-92. 
74 Kvittona finns utgivna i Windahl Pontén, Annika ”En tofs af krusat getragg och fotfodral av 
matskeväf.” SLÅ, 2010, s 29-67. Skräddaren Anders Winberg var ålderman i skräddargillet i 
Uppsala. 
75 Nankin är ett tätt bomullstyg som från början tillverkades i Nanking, varifrån namnet kom-
mer. Se SAOB, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ uppslagsord ”nankin” samt uppslagsord 
”kitaj”. Se även Hodacs, Hanna, Silk and tea in the North. Scandinavian Trade and the Mar-
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d y:s kläder är överlag av samma slag som det som fadern haft; siden, bo-
mullssammet och kläde men det finns också skillnader, som plagg i nankin i 
sonens, eller plaggen i kamlot i faderns. Bland knapparna i sonens plagg 
märks paljettknappar och stålknappar. 

Linné d ä verkar varit särskilt förtjust i ett material som kallas ”camlot de 
Bryssel”. Han ägde en ljusblå kamlottsklädning, och en ljusblå och en grön 
kamlottsrock med väst.76 På skräddarkvittot från 1765 finns arbetslön för ett 
par byxor i ”camlot de Bryssel” och en kamlottsrock. Kamlott är ett tätt vävt 
tyg som kan förekomma som ylle eller halvsiden. Det importeras till Sverige 
under början av 1700-talet, och Linné beskriver hur han i Alingsås under 
västgötska resan sett Sveriges första inhemska ”Cambelot de Bryssel”, detta 
var tillverkat av ull från särskilda ”orientaliska bockar”; 

 
De orientaliska bockarna voro nyligen klippta. De liknade våra gemena 
bockar till skapnad och åtbörder, men däruti åtskilda, att de buro i stället för 
styv ragg en vit, mjuk, rak och len ull, som hängde till fötterna, av vilken vi 
sågo ett Cambelot de Bryssel till färgen svart och så skönt som något 
utländskt, vilket ofelbart var det första, som i Sverige gjorts av eget 
kamelgarn77 

Ytterligare en skillnad när det gäller materialval är att sidenkvaliteten drou-
get helt saknas i Linné d y:s bouppteckning, men förekommer i minst ett, 
troligen två plagg i faderns. Drouget (förekommer även som drojett, drogett 
m fl stavningar) är en kvalitet som var eftertraktad särskilt runt 1700-
taletsmitt. Kvaliteten finns tillgänglig i inhemsk produktion, och den an-
vänds särskilt till herrkläder, även om damkläder också gjordes.78 I Elisabeth 
Christina Bergencrantzs bouppteckning finns t ex en svart kofta och kjortel 
av drouget upptagna, och i Linnémuseet finns en blå kofta och delar av en 
eller flera robe á la française i detta material.79 Här finns alltså en relativt stor 
andel plagg, bevarade eller omnämnda, som är av förhållandevis dyrbart 
material, och av formell typ. En bevarad klädning är helt tillverkad i drouget, 
den s k lystringsklädnaden som tillhört Carl von Linné d ä.  

                                                                                                               
ket for Asian Goods in Eighteenth Century Europe. (London: Palgrave Macmillan, 2016), s 
94. Nankin kan även syfta på dyrare varor i siden. 
76 Bouppteckning efter Carl von Linné d ä i Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, s 82. 
77 von Linné, Carl Västgötaresa, s 123. 
78 Ciszuk, Martin ”Drouget – analys och inspiration från 1700-talets tygprovsamlingar” nätre-
surs: http://www.durantextiles.com/om_tygerna/text2.html. 
79 Bouppteckning efter Elisabeth Christina Bergencrantz, ”Urkunder rörande familjen von 
Linnés ägodelar IV” (SLÅ, 1962), s 59-71. 
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Linnés lystringsklädning omtolkad 
Sidenproduktionen i Sverige var relativt omfattande, och i Stockholm fanns 
41 väverier år 1762 vilket var det största antalet under 1700-talet. 1765 har 
det blivit något färre och är 34.80 En särskilt typ av drouget kallades drouget 
lustrin eller lystrin, och en grå lystringsklädning finns i Linné d ä:s boupp-
teckning.81 Det är mycket sannolikt att den rock med tillhörande ärmväst 
som finns bevarade på Linnés Hammarby är delar av just denna klädning. 
Det finns också spår av foder i plaggen, även om det mestadels är avlägsnat. 
En intressant detalj är att tyget är försett med en Stockholm-stämpel och 
årtalet 1740.82 Detta har tolkats som att tyget är tillverkat i Stockholm och 
hallstämplats, vilket i sin tur skulle innebär att Linné köpt tyget efter 1740. 
Plagget ska sedan ha tillverkats för bruk i de miljöer där han rörde sig i 
Stockholm, eller i samband med professorsutnämningen. 

Jag skulle vilja föreslå en annan tolkning, som hänger samman med en ny 
beskattning av sidentyger som träder i kraft just 1740. Överflödslagstiftning 
av olika slag finns under hela 1700-talet och in på 1800-talet i Sverige. Detta 
är ett ovanligt förhållande, internationellt sett. De flesta länder som har infört 
denna typ av lagar avskaffar dem innan de når sin kulmen i Sverige. Även i 
Sverige har sådana lagar funnits långt tidigare, de första är från 1345. Lagar-
na har delvis försökt reglera hur mycket och vad som konsumeras, men i hög 
grad också vem som får bära vilka plagg så att status av olika slag ska synas 
tydligt. Det finns också inslag i lagstiftningen som verkar syfta mot att kon-
trollera och begränsa ”utländska” inslag i mode och klädedräkt. Eva Anders-
son har i sin analys av överflödslagstiftning under 1500- och 1600-tal pekat 
på detta och satt det i samband med att idéer om vad som var svensk karaktär 
utvecklas och förstärks.83 Skälen till att denna typ av lagstiftning finns kvar i 
Sverige så länge är flera. Ett huvudskäl till att lagarna förändras och utökas 
under 1700-talet är den merkantilistiska politiken. Riksdagen vill förbättra 
villkoren för den inhemska produktionen av lyxvaror och man vill kontrol-

                                                
80Uppgift om antal väverier från Stavenow-Hidemark, ”Berchska samlingens textila materi-
al.”, 1700-talstextil, s 34 och Ciszuk, Martin ”Drouget – analys och inspiration från 1700-
talets tygprovsamlingar”, ,nätresurs http://www.durantextiles.com/om_tygerna/text2.html. 
81 Ciszuk, Martin ”Drouget – analys och inspiration från 1700-talets tygprovsamlingar”, 
nätresurs http://www.durantextiles.com/om_tygerna/text2.html. Drougeter kunde även tillver-
kas i ull och halvsiden, se Aldman, Lili-Anné, En merkantilistisk början. Stockholms textila 
import 1720-1738, (Uppsala: Uppsala Studies in Economic History 85, 2008), s 208. Kvali-
teter med benämningen lystring importerades även från Kina, se Hodacs, Silk and tea, s 104-
105. 
82 Gunnel Hazelius-Berg och Sigurd Wallin nämner inte stämpeln när de behandlar Linnés 
kläder på Hammarby i SLÅ 1956-57, de antar också att kläderna skaffats i Uppsala, oklart på 
vilken grund detta antagande görs. Inger Estham nämner stämpeln i ”Textilkonsten” i Frihets-
tidens konst, (Lund: Signum), s 269. 
83 Andersson, Eva I. ”Foreign Seductions: Sumpturay laws, consumption and national identity 
in early modern Sweden”, i Fashinable Encounters, s 15-29. 
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lera eller förbjuda import. Ett annat skäl är mer av ideologiskt slag, man vill 
bevara en synlig åtskillnad mellan stånden och därmed reglera vem som får 
ha vad på sig. Överlag reglerar lagarna de övre stånden; adel, borgare och 
ofrälse ståndspersoner samt vissa uniformer. Kombinationen av ideologiska 
skäl och ekonomiska resonemang leder till en lagstiftning som bl a reglerar 
skatter och avgifter på olika varor, förbud mot import av olika varor men 
som också försöker fastställa mer i detalj hur olika personer ska vara klädda. 
Det handlar om hur plagg ska utformas i skärning och utseende, hur mycket 
och vilka material som får användas, vilka färger som ska användas av olika 
personer och i olika sammanhang, samt inte minst vem som får bruka vad.84 

Under 1730-talet kommer en rad förordningar för olika överflödsvaror, och 
man försöker införa modell-plagg som syddes upp och dessa skulle fungera 
som förlagor till de kläder alla skulle klä sig i. Svenskt material premierades 
i tillverkningen av kläder. Systemet med modellplagg fungerade inte särskilt 
väl, och 1739 övergick man till att i stället förbjuda användning av tyger från 
utlandet. De utländska tyger som ändå fanns fick användas en tid framöver, 
men alla skulle övergå till att använda sådant som tillverkades i landet. För 
att kontrollera vad som fanns när det gällde utländska sidenkvaliteter inför-
des en stämpling av utländskt siden. Då lagen skulle träda i kraft i 18 maj 
1740 förordnades att stämplingen skulle vara avslutad 18 april 1740. Kläder-
na skulle stämplas i städernas rådhus.85 Vid Uppsala universitet var det kon-
sistoriet som ansvarade för att akademistatens kläder stämplades, en lista 
finns införd bland handlingarna i juni och posterna är daterade 14 och 16 
april 1740. 47 hushåll har rapporterat ca 250 plagg i olika sidenkvaliteter för 
stämpling.86  

Om min tolkning stämmer, betyder stämpeln alltså inte att tyget är tillverkat 
i Stockholm utan tvärtom att det är tillverkat utomlands och av det skälet 
stämplas i och med den nya lagen. Det är svårt att vara helt säker, det finns 
ont om liknande stämplar att jämföra med.87 Just frånvaron av liknande 
stämplar kan tyda på att det handlar om stämpling vid ett enstaka tillfälle 
snarare än löpande hallstämpling på svensktillverkat tyg. De textilier som 
hallstämplas torde också snarare stämplas buntvis, med t ex lackstämpel eller 

                                                
84 Runefelt, Att hasta mot undergången, 188-190. 
85 Runefelt, Att hasta mot undergången, s 47, 188-195 samt Lönnqvist, Bo ”Siden, sammet, 
trasa, lump”, s 99, se även Gerentz, Sven Kommerskollegium och näringslivet 1651-195. 
Minnesskrift (Stockholm: 1951), s 244 och Hodacs, Silk and tea, s 120. 
86 UUA E III a 39, pag 1505-1515. Inget plagg i UU:s förteckning är av droguet, å andra sidan 
finns många damaster och bland dem kan det finnas någon som i själva verket är en droguet. 
87 Det enda exempel av hallstämpel för tillverkad textil jag sett är stämplar från Flors linne-
manufaktur i Hälsingland, där har man stämplat lacksigill och den färdiga produkten har alltså 
fått en stämpel för ett parti, och inte stämplats direkt på tyget på det sätt som är fallet på rock-
en. Tack till familjen Karmhag Olsson på Ranbo gård som uppmärksammade mig på den 
stämpel de har i sin utställning om Flors linnemanufaktur. 
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liknande som försegling för hela bunten, och inte på själva tyget. Plagget har 
tidigare beskrivits av Gunnel Hazelius-Berg och Sigurd Wallin i en artikel i 
SLÅ, och det nämns även av Inger Estham i Signums svenska konsthistoria. 
Hazelius-Berg/Wallin nämner inte stämpeln alls men diskuterar på stilmäss-
iga grunder att plagget bör vara sytt på 1740-talet, eller 1750-talet om det 
sytts i Uppsala. De menar att det skulle finnas någon form av stilmässig ef-
tersläpning i Uppsala och att snittet på så sätt skulle vara för omodernt för 
Stockholm på 1750-talet. Resonemanget förefaller vara helt spekulativt. 
Inger Estham nämner stämpeln, som hallstämpel, och diskuterar inte stämp-
lingen i samband med överflödsförordningen.88 

Omtolkningen av rocken har betydelse då den ger en mer problematiserad 
och förhoppningsvis korrekt bild av plagget och dess sammanhang. Tyget är 
inte svenskt, vilket en hallstämpel skulle indikera. I själva verket är tyget 
tvärtom med all sannolikhet utländskt. Det är svårt att veta varifrån det 
kommer, men under perioden importeras mycket siden, och drouget lustrin 
tillhör de kvaliteter som kommer från t ex Kina.89 

 
Bild 6. Hallstämpel, detalj av plagget med stämpel (t v). Foto: Annika Windahl Pontén 

Bild 7. Justaucorps med tillhörande ärmväst (t h). Linnés Hammarby. Stämpeln finns 
bland vecken på rockens högra sida bakifrån sett. GUU, UU5100. Foto: Annika 
Windahl Pontén 

                                                
88 Hazelius-Berg & Wallin, ”Linnés kläder i samlingen på Hammarby”, s 64 och Estham, 
Inger ”Textilkonsten”, s 269 samt not på s 461. 
89 Hodacs, Silk and tea, 104-105 
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Kvinnornas kläder – siden och styvade liv 
Kvinnornas plaggtyper är inte fullt så enhetliga som männens om man jäm-
för början och slutet av 1700-talet.90 Grundplaggen särk och underkjol har 
funnits i den kvinnliga garderoben under lång tid, liksom kjolen. Kjolarna 
räcker minst till fotknölarna och de bärs över underkjol. En särskild typ av 
kjol benämns stubb, vilket är ett plagg som från början var en underkjol men 
som börjar bäras för informellt bruk eller hemma. Stubben är ofta stickad, 
dvs sydd med foder och ett mellanlager som man sydde (=stickade) ett 
mönster i. Om man jämför plagg som används vid formella respektive in-
formella sammanhang så är kvinnornas plagg av mer skiftande typ än män-
nens, oaktat skillnader i val av material till kläderna. 1600-talsplagget man-
tua är ursprunget till flera damplagg som används under 1700-talet. Från 
början var mantuan ett enkelt plagg av raka stycken, ihopsydda till T-form. 
Med hjälp av veck formas sedan plagget på kroppen och man åstadkommer 
nya klänningsmodeller, eller robe-modeller. Två varianter av modeller som 
uppstår är de som benämns robe á la française och robe a l'anglaise. Den 
variant av robe á la française som blir mest spridd i Sverige har uppkommit 
som en utveckling av den mycket stela och omfångsrika franska hovdräkten. 
En robe á la française har vanligen två eller tre delar, kjol som bärs över 
styvkjol och själva roben som är livdel ihopsydd med skört. Livdelen är be-
nad, men en separat korsett bärs i regel under. Stadgan i liv och korsetter ges 
av s k ben eller fjädrar, dvs ribbor av trä, metall eller allra vanligast s k val-
ben (egentligen barder från bardvalar) som sys in i kanaler i plagget. Till 
underplaggen hör också de styvade underkjolarna, beroende på vilken form 
och konstruktion de har finns olika benämningar på dem; robe ronde, panier 
och poche är de vanligaste. Ett vanligt förekommande kvinnoplagg är tröjan 
eller koftan. Detta är ett plagg med ärmar, vad vi i dag snarast kallar jacka. 
En kombination kan vara att bära kofta, stubb och förkläde, möjligen i kom-
bination med ett livstycke. Även för kvinnor kan en sådan kombination 
plagg, gärna i samma tyg, benämnas klädning. 

Det finns inga kvitton på inköp av plagg till kvinnorna i hushållet, men det 
finns ett sömmerskekvitto bevarat bland familjens handlingar. Det rör sig om 
sorgkläder som är sydda 1756 av sömmerskan Helena Biörkström till jung-
fru Rebecka Nietzel, dotter till trädgårdsmästare Dietrich Nietzel. Bi-
örkström har sytt två kjortlar och en kofta i svart, det framgår inte vilket 
                                                
90 För mer detaljer om det kvinnliga modets utveckling under 1700-talet se t ex Arnold, Janet 
Patterns of Fashion 1. Englishwomen’s dresses & their constructions c 1660-1860, (London: 
Macmillan, 1977), Baumgarten, Linda What clothes reveal., Liby, Håkan Kläderna gör up-
plänningen. Folkligt mode – tradition och trender. (Uppsala: Upplandsmuseet 1997), Ras-
mussen, Pernilla Skräddaren, sömmerskan och modet. Arbetsmetoder och arbetsdelning i 
tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770-1830, avh, (Stockholm: Nordiska museets handlingar 
136, 2010), Ribeiro, Aileen Dress in eighteenth-century Europe. Genomgången här är endast 
översiktlig och i grova drag. 
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material de är sydda i. Hon kvitterar på detta kvitto sju daler kopparmynt för 
arbetet. Dietrich Nietzel dör detta år, och sömmerskan har även fått betalt för 
att klä liket i kistan.91 Eftersom kvittot finns bland familjens handlingar torde 
det vara fråga om att de betalat Biörkström. Det finns även några övriga 
poster tillagda på kvittot bl a en summa för koftan hos handelsman Borell. 
Det är värt att notera att sömmerskan avlönas betydligt lägre än skräddaren 
som familjen betalat. Anders Winberg har tagit 16 daler silvermynt för en 
väst, Helena Biörkström får 7 daler kopparmynt för två kjortlar och en 
kofta.92 

Andra källor visar dock att kvinnorna i familjen von Linné var väl försedda 
med plagg i olika formell grad. Det är endast i äldsta dotterns bouppteckning 
som plaggen finns upptagna ett och ett, i Sara Elisabeths och de övriga dött-
rarnas har gångkläder upptagits i klumpsumma.93 I samlingarna finns en del 
kvinnoplagg, och kombinationen av plagg i samlingar, porträtt och boupp-
teckning ger en någorlunda god bild. De pastellporträtt som finns av famil-
jemedlemmarna, och som är målade av kusinen Sven Nicolaus Höök (se 
kapitel 3), visar döttrarna i tre blommiga och en enfärgad sidenklänning. 
Elisabeth Christina och Lovisa bär båda blåbottnade blommiga klänningar, 
av samma typ som den som finns bevarad i Linnémuseet. Den anses vara 
Elisabeth Christinas brudklänning och stilmässigt hör den hemma kring 1764 
då bröllopet med löjtnanten (senare majoren) Carl Fredrik Bergencrantz äger 
rum. På porträtten ser det dock ut som om Lovisa bär den bevarade klän-
ningen. Att så skulle vara fallet utesluter i och för sig inte att det är Elisabeth 
Christinas brudklänning, systern kan ha lånat den vid tillfället för porträtte-
ring. Klänningen är tillverkad i siden som är framställt i Sverige, och stil-
mässigt är det rimligt att den är tillverkad vid den tiden för bröllopet (se Bild 
8). Det finns även en bit av ett tyg med samma mönster men i annan färg-
ställning i ett stickat sidentäcke i Linnémuseet (se Bild 9).94 Samtidigt är det 

                                                
91 ms UUB X274m. 
92 Som ett tankeexperiment kan vi jämföra med vad Anders Winberg tar för en klädning, det 
bör också vara tre plagg precis som Helena Biörkström sytt. Anders Winberg debiterar 21 
daler smt för detta, vilket motsvaras av 63 daler kpmt, alltså avlönas skräddaren ca 9 gånger 
mer än sömmerskan för att sy tre plagg. Jag vet i och för sig inget om tidsåtgången för att sy 
plaggen, det tar helt säkert mycket mer tid att sy en rock än en kjortel t ex. F ö finns en rad 
förklaringar till skillnaden, en viktig är säkerligen hur skråsystemet fungerar och dit hade som 
regel kvinnor inte tillträde. 
93 Sara Elisabeth von Linnés bouppteckning i Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 
1954, s 97. 
94 Enligt Inger Estham är tyget tillverkat i Stockholm 1764, Estham, ”Textilkonsten”, s 268-
269. Det finns även snarlika kvaliteter och mönster tillverkade vid Drottningholm, se Stave-
now-Hidemark, Elisabeth (red) 1700-talstextil. Anders Berchs samling i Nordiska mu-
seet,(Stockholm: Nordiska Museets förlag, 1990), s 168-170. 
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så att det i accessions-uppgifter i Linnémuseet står angivet att brokadklän-
ningen som förvärvats från den Ödmanska samlingen tillhört Sophia.95 

En ytterligare komplicerande faktor är att om man jämför porträttens klän-
ningar med den bevarade skulle det mycket väl kunna vara så att Lovisa bär 
den bevarade klänningen. Förklaringen kan vara att alla uppgifterna stäm-
mer; inget hindrar att klänningen tillverkades för äldsta dotterns bröllop och 
att Elisabeth Christina bar den då, att Lovisa bär den när porträttet målas och 
att yngsta dottern gifter sig i sin äldre systers klänning. Det är även intressant 
i sig att klänningen är tillverkad i tyg som är producerat i Sverige. På 1760-
talet finns en produktion av siden i landet, främst i Stockholm och detta är ett 
förhållande som eftersträvades. Linné d ä är också delaktig i att få igång den 
svenska silkesproduktionen, och i synnerhet odling av mullbärsträd så att 
även råvaran skulle kunna vara svensk. Det visade sig relativt svårt, och det 
mesta sidenet producerades av importerad silketråd.96 
  

                                                
95 Forsstrand, Carl ”Linnés ekonomi och hans kvarlåtenskaps öden”, fördrag vid SLS sam-
mankomst 12 nov 1921 (SLÅ, 1922), s 85. 
96 Estham, Inger ”Textilkonsten”, s 267. 
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Bild 8. Blåbottnad, blommig robe a la françasise av broscherat siden, Linnémuseet, 
SLS, LMA094. Foto: Linnémuseet  

 
Bild 9. Bit av broscherat siden i samma mönster som klänningens, men i annan färg-
ställning, Linnémuseet, SLS. Foto: Linnémuseet 
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Som tidigare nämnts finns också en blommig taftklänning i äldsta systerns 
bouppteckning.97 Den bevarade klänningen och mittspegeln på täcket är till-
verkad i broscherat siden. Inger Estham menar att sidentyget sannolikt är 
vävt i Stockholm.98 Ett förhållande som talar för detta är att klänningen är 
tillverkad under en period när det enligt överflödsförordningarna inte var 
tillåtet att använda importerat siden.99 Det är heller inte den enda tygkvalitet 
som finns i snarlika varianter. I samlingarna finns även flera varianter av 
blåa drougeter med blommönster. I ett fall är det ett helt plagg, en kofta, men 
de flesta exempel är delar av plagg. Det finns t ex en panel till en robe, ett 
klänningsliv och en ärm. Vad förekomsten av tyger i snarlika kvaliteter till 
olika plagg och andra textilier säger om hur de anskaffats är inte helt lätt att 
säga, möjligen säger det att de köpts ungefär samtidigt, kanske från samma 
ställe, men det är rimligt att anta att det bevarade materialet på något sätt 
ändå vittnar om tillgången till sidentyg i familjen. Är det broscherade tyget 
vävt i Stockholm säger det också att överflödsförordningarnas föreskrifter 
avspeglas i val av material till familjens kläder. 

Det finns plagg från ett relativt långt tidsspann i samlingarna. Någon av de 
yngre döttrarna har haft den klänning som finns bevarad på Linnés Ham-
marby, vilken är av typen robe a la polonaise. Den är från senare delen av 
1700-talet och tillverkad i smalrandigt siden med garneringar av band och 
spetsar. Det finns också (i magasin i Linnémuseet) en gul kappa av pelisse-
typ, tillverkad i sidensatin och med blått foder av småmönstrad siden-
drouget. Skärning och stil på denna placerar den tydligt i någon gång i bör-
jan av 1800-talet. Dessa senare plagg är svåra att knyta till bouppteckningar 
eftersom enskilda plagg endast är listade i Elisabeth Christinas bouppteck-
ning.100 

Bland plaggen i Linnémuseets samling finns också en del av ett styvat klän-
ningsliv. Plagget är i ljusblå sidentaft med foder av enklare tuskaftat linne. 
Det märks på avslutningar att det inte är ett helt plagg, utan det har varit del 
av något, t ex finns rester av trådar efter fastsättning på vissa kanter. Plaggets 
form har inte varit helt enkel att tolka, men jag håller för troligt att det är en 

                                                
97 Bouppteckningen talar om en robe ronde, och det är inte den typ av styvkjol som i dag är 
monterad med klänningen, eller som normalt sett bars 1764. Det kan dock ändå röra sig om 
samma klänning. Elisabeth Christina Bergencrantz bouppteckning i Wallin, Sigurd ”Urkunder 
rörande…”, SLÅ, 1962, s 61. 
98 Estham,”Textilkonsten”, s 267-270. Estham anger som skäl till att tyget är tillverkat i 
Stockholm att det fortfarande är förbjudet att importera sidentyg. Täcket har i släkten beskri-
vits som ”brudtäcke” som gått i arv till äldsta dotter i resp familj. Det finns dock inget i famil-
jen von Linnés bouppteckningar som skiljer ut ett sådant täcke, och det kan vara tillverkat 
senare av tyg från 1700-talet. 
99 Hodacs Silk and tea, ss 114, 121. 
100 Elisabeth Christina Bergencrantz bouppteckning i Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, 
SLÅ, 1962, s 61-62 
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del av en relativt sen typ av robe av redingot-typ från ca 1780/90-tal. Det 
som talar för detta är skärningen och konstruktionen på kanterna mitt fram. 
De är gjorda för att gå ihop uppe och lutar sedan utåt ner mot midjan, och 
framkanterna är helt avslutade, vilket gör att de kan nålas mot en bröstplatta 
eller ett livstycke under. Oavsett om detta stämmer är det en livdel som är 
styvad och det syns i ett hål i fodret att det är styvat med s k valben.101 

De bevarade plaggen visar att familjens kvinnor burit den typ av styvade 
plagg som Linné d ä och Linné d y delvis kritiserade på medicinska grunder 
i sina föreläsningar. Även uppgiften i bouppteckningen att Elisabeth 
Christina haft en robe ronde stödjer detta, eftersom det är mycket svårt att 
föreställa sig att en robe ronde burits utan någon form av styvat liv till.102 
Kvinnorna i familjen hör alltså till den grupp kvinnor som i föreläsningarna 
beskrivs som de som vant sig vid snörning, och därför bör använda sådana 
plagg. (Mer om föreläsningarna och synen på snörning följer i kapitel 4). 

 

 
Bild 10. Livdelar, till höger styvat liv i ljusblå sidentaft, troligen till en typ av redin-
got (1780/90-tal). Linnémuseet, SLS, LMB218. Foto: Annika Windahl Pontén 

Även andra plagg och föremål av samma typer som nämns i föreläsningarna 
förekommer och används av familjens kvinnor. Det gäller skor med klackar 
(klädda med siden och med metallbroderier), silkestrumpor (märkta Paris), 
och en solfjäder i sköldpadd med inlagd dekor. Solfjädrar beskrivs i föreläs-
ningarna som ett relativt nyttigt föremål som kan användas för att reglera 
temperaturen bättre när det är varmt. Skor med klackar omnämns som möjli-
gen onödiga, men det finns inga allvarligare invändningar. När det gäller 
tunna silkestrumpor är det främst för män som de beskrivs som problema-
tiska eftersom de blir för kalla i svenskt klimat. Strumporna i samlingen på 

                                                
101 Valben är i själva verket barder från bardvalar, ett material som har kombinationen av 
böjlighet och hårdhet som behövs för att uppnå eftersökt effekt av styvade plagg. 
102 Elisabeth Christina Bergencrantz bouppteckning i Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, 
SLÅ, 1962, s 61. 
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Linnés Hammarby är ett par damstrumpor, men i Linné d y:s bouppteckning 
finns 22 par silkesstrumpor upptagna.103 Även i dessa fall visar den vardag-
liga, sociala praktiken att familjen tillhör det skikt i samhället som brukar 
och använder sådant som ur medicinsk synvinkel ansågs riskabelt, men som 
går att vänja sig vid och som dessutom tillhör modebilden varför det i be-
stämda sammanhang förväntas att plaggen används. (Även detta kommer att 
diskuteras närmare i kapitel 4). Bilderna föreställer några accessoarer för 
kvinnorna i familjen, som även förekommer som exempel i föreläsningar: 

 

  
 
Bild 11. Vit sidensko med metallbroderier (t v). Linnés Hammarby, GUU, UU5240. 
Foto: Annika Windahl Pontén 

Bild 12. Solfjäder i sköldpadd med utskurna figurer och inläggningar i metall, s k 
brisé-solfjäder. Benvit spets i överkanten. (t h). Linnés Hammarby GUU, UU5202a. 
Foto: Annika Windahl Pontén 

Det kan sägas att både kvinnors och mäns kläder är uttryck för sociala kon-
ventioner och bestämda uppfattningar om genusordning. Samtidigt är Linné 
kritik mot lyx och mode relativt jämnt fördelat mellan kritik mot kvinnors 
och mäns modeuttryck. (Se kapitel 4). I de skriftliga källorna är männen mer 
synliga, det är lättare att hitta information om männen, och t ex är det män-
nens skräddarkvitton som sparats. När denna urvalsprocess gjorts är inte 
känt, men den vittnar om att det ändå ansetts viktigare att spara dokumentat-
ion som gäller männen i hushållet. Bland de bevarade plaggen är kvinnorna 
betydligt mer synliga; det finns t ex fler plaggtyper och kläder från en längre 
period. Skor tillhörande kvinnor har sparats, liksom solfjädrar, sjalar, strum-
por och annat. Även männen hade denna typ av accessoarer, men de finns 
kvar i mindre utsträckning. Troligen har senare tiders föreställningar om vad 
som varit typiskt manligt och kvinnligt påverkat vilka föremål som sparats. 

                                                
103 Carl von Linné d y:s bouppteckning i Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 1950-
51, s 91. Det rör sig om 5 par svarta, 3 par vita, 1 par grå och 13 par gamla silkesstrumpor. 
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Sammantaget talar allt för att både kvinnor och män i hushållet utrustades 
med passande och tillräckligt stor garderob. 

Rätt kläder för rätt tillfälle 
Det ansågs som en självklar del av en professors ämbetsutövning att famil-
jens medlemmar kan konsumera på en passande nivå, att han kan bära peruk 
och pudra sig, eller att hustrun kan använda en eller flera styvkjortlar. Som 
exempel kan nämnas att under hela Carl von Linné professorsperiod har 
professorernas överflödsskatter erlagts av akademiens räntkammare. På så 
sätt har universitetet betalat skatterna för peruker, puder, styvkjortlar, föns-
terlufter, tobaksrökning, husbehovsbränning samt konsumtion av kaffe, te 
och choklad. De kläder familjen innehar är viktiga delar av performativa 
praktiker, vars syfte är att presentera, manifestera och formera status och 
därigenom persona. Ett sådant resonemang rimmar också väl med familjen 
von Linnés och deras samtids sätt att noga skilja mellan formella och infor-
mella kläder, klätt och oklätt bruk. De visar också medvetenhet om detta, 
t ex ursäktar sig Linné d ä vid ett tillfälle då han inte haft möjlighet att säga 
adjö ordentligt till en av drottningens hovdamer då han lämnade Ulriksdal. 
Skälet är att han inte kan träda inför drottningen då han redan var resklädd. 
Händelsen visar att Linné fäster vikt vid att anpassa sig till den praktik som 
är aktuellt vid hovet och detta tillfälle.104 Både männen och kvinnorna i hus-
hållet har haft tillgång till plagg som passar de tillfällen de uppträder och 
agerar i. På kvinnornas kläder går det också att tydligt se en modemässig 
utveckling när de gäller de mest formella plaggen. Det gäller både skärning 
och materialval, och detta tyder på en performativ praktik där det är ett vik-
tigt inslag att bära modemässiga plagg vid särskilda tillfällen. I detta avse-
ende liknar familjens praktik andra förekommande praktiker i samtiden. Det 
centrala är dock att de tydligt gör detta som ett akademiskt hushåll, och att 
det är en viktig del av identitesformeringen även för en vetenskapsidkare. 
Högst sannolikt har de performativa praktiker som involverar kläder varit en 
angelägenhet i lika grad för båda makarna von Linné. Inte minst tyder for-
muleringar i Vitorna på detta: när Linné skriver att hustrun hushållar så att 
han kan arbeta bör aspekter som ansvar för garderob vara inkluderade.105 

Det är möjligt att se en tendens till en viss differentiering när det gäller valet 
av kläder, detta är något som också märks när det gäller porträtt och denna 
aspekt kommer att diskuteras i kapitlet om självpresentation. Med differenti-
ering avser jag här att en större variation i val av kläder (och liknande prak-
tiker) blir accepterad i ett publikt sammanhang. Det uppstår fler sådana 

                                                
104 Brev från Carl von Linné till Abraham Bäck, L1835, 15 november 1754, konsulterat 12/1 
2020. 
105 Vita Caroli Linnaei, s 76. 
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sammanhang där nya koder utvecklas, och fler nya grupper får tillträde till 
olika sociala sammanhang. En sådan differentiering fick inte gå för långt, i 
ett fall försöker Linné d ä etablera ett enklare sätt att klä sig för deltagare i 
herbationer (dvs de exkursioner Linné ledde längs olika fastlagda rutter runt 
Uppsala). I en instruktion till dessa förordas att studenterna ska bära enklare, 
löst sittande linnekläder. Detta föll inte helt väl ut och rekommendationen 
ådrog sig kritik. Till kritikerna hör Carl Hårleman som i ett brev till Linné 
d ä skriver ”Stötte äro många af wåre bäste wänner igenom antagande af en 
drägt samt ett nytt lefnadssätt, som afwänder ungdomens sinne ifrån all an-
nan lydnad och företagande…”.106 Carl Hårleman är friherre och en av tidens 
ledande svenska arkitekter och eftersom han både tillhörde den adliga eliten 
och har utformat den trädgård Linné verkar i blir hans kritik av särskild dig-
nitet. Hårleman framhåller att ordningen under herbationerna på flera sätt är 
problematiskt, och just kläderna lyfts fram som ett problem. Hårleman tycks 
också mena att det är mot den svenska naturen; 

 
Des utan äro wij Swänske ett alfwarsamt och trögt folckslag, wij kunna eij 
såsom andra förena det angenema och nöijsamma med det alfwarsama och 
nyttiga, ty göra wi bäst att wij ej göra wåld uppå wåra sinnen och wår natur, 
och lät oss wijsa alfwarsamma saker uti den drägt och med de åtbörder dem 
tillkommer.”107 

Kritiken handlar alltså i hög grad om det som Linné d ä själv lyfter fram som 
en moralisk risk med mode-mässiga kläder; att kopplingen mellan vem en 
person är och dennes yttre går förlorad (detta kommer att diskuteras närmare 
i kapitel 4). Jag tolkar detta som att Hårleman anser att Linné har drivit tan-
ken på enkla kläder för långt och det lurar i någon mening sinnet, samt är 
mot ”naturen”. Det finns även andra aspekter av Hårlemans kritik: Hanna 
Hodacs pekar på att Hårleman är kritisk mot att Linné på detta sätt skapar en 
egen skara följare som främst ska visa honom lojalitet och lydnad. Detta är 
en riskabel ordning, och Hårleman frågar sig vad som skulle hända om andra 
professorer gör på samma sätt. Det skapas på detta sätt en ”stat i staten” vil-
ket är en risk eftersom lydnad måste kunna visas flera och inte bara en le-
dare.108 Det är möjligt att sådana inslag finns, men jag menar att kärnan i 
Hårlemans kritik snarare är att relationen mellan lärare och student, och de 
olika personor som kopplas till dessa roller måste åtföljas av ett passande 
yttre. Annars riskerar både deltagare och betraktare att missförstå vad som 
pågår och vilka deltagarna är. Deras ”natur”, dvs vilka de egentligen är (där 
även ”det svenska” kan vara en beståndsdel) måste synas. Hårlemans kritik 
siktar alltså både in sig på hur Linné ordnade herbationerna, och på hur del-
                                                
106 Brev från Carl Hårleman till Carl von Linné, 8 augusti 1748 (ns), L0925 (BS 1:7, s 138-
140), konsulterat 23/3 2020 
107 Brev från Carl Hårleman till Carl von Linné, 8 augusti 1748 (ns), L0925 (BS 1:7, s 138-
140), konsulterat 23/3 2020.  
108 Hodacs, Hanna ”In the Field: exploring nature with Carl Linnaeus”, s 46. 
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tagarna var klädda och beter sig. Det är i sig intressant att Hårleman anser 
just dessa aspekter vara så viktiga att de bör kritiseras. Det tyder på att både 
kläder och beteenden av olika slag är just performativa praktiker, de bidrar 
till att markera och manifestera de olika herbations-deltagarnas identitet. 

Herbationerna var också ett relativt nytt format, och kanske fanns osäkerhet 
kring hur denna nya form borde fungera. De äger rum utomhus, där möjligen 
inte heller lika många etablerade koder för umgänge och social interaktion 
fanns. Även om valet av kläder är centralt även i det fria är det inte lika 
självklart hur personer förhåller sig till varandra utomhus som inomhus. 

Kläder och hushållets övriga textilier 
Tillsammans med andra textilier representerar kläderna ett stort ekonomiskt 
värde. I Carl von Linné d ä:s bouppteckning värderas allt lösöre (nipper, 
silver, möbler, textilier etc) till drygt 1719 riksdaler banco, varav textilier 
och kläder värderas till drygt 250. Summan för kläder och textilier är större 
än posten ”diverse saker” där bl a fyra åkvagnar ingår, och större än den för 
möbler, dessa värderas till 159 daler 28 skilling. Endast posterna förgyllt 
silver och silver värderas högre än textilier, de värderas å andra sidan betyd-
ligt högre.109 En post som är utmärkande är biblioteket som värderas till 166 
riksdaler 32 skilling, medan samlingen (av naturalier) sägs vara av sådan 
beskaffenhet att den inte kan värderas. I Linné d y:s bouppteckning motsva-
rar värdet på textilier och kläder en lägre andel, där finns å andra sidan 
naturaliesamlingen upptagen till ett högt belopp, 666 riksdaler 32 skilling, 
liksom biblioteket som är värderat till 500 riksdaler.110 Det innebär att ca 3/4 
av lösöret hos Linné d y, i termer av penningvärde, utgörs av samling och 
bibliotek. 

De högst värderade plaggen i Linné d ä:s bouppteckning är en grå klädespäls 
med sibiriska lammskinnsfoder (8 riksdaler 16 skilling) och en svart klädes-
rock med väst (6 riksdaler 32 skilling).111 Elisabeth Christinas högst värde-
rade plagg är en mansklädning i svart sammet med sidenfoder (8 riksdaler 16 
skilling) och en ”brokig broillerad” robe ronde i taft (6 riksdaler).112 Den 
svarta mansklädningen i Elisabeth Christinas bouppteckning är med stor 
sannolikhet en som tillhört fadern, den är i hans bouppteckning värderad till 
                                                
109 Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, SLÅ 1950-1951, s 70-85. Fastigheter, kontanter, 
fodringar, kreatur och spannmål är ej medräknat i summan. 
110 Wallin, ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 1950-1951, s 85-94 Observera att Linné d y:s boupp-
teckning är upprättad i riksdaler specie, medan d ä:s är riksdaler banco. Se även Hodacs, 
Hanna ”Linneansk naturalhistoria på marknaden. Materialitet, handel och förändring.” i SLÅ, 
2017, s 12. 
111 Carl von Linné d ä:s bouppteckning i Wallin, ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 1950-1951, s 82. 
112 Elisabeth Christina Bergencrantz bouppteckning i Wallin, ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 
1962, s 61. 
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4 riksdaler. Det innebär att den stigit i värde till cirka det dubbla (nominellt). 
Linné d y ägde dock det plagg som är enskilt högst värderat i familjens bo-
uppteckningar. Det rör sig om en hovdräkt med tillhörande svart sidenkappa 
och skärp, värderad till hela 12 riksdaler.113 I denna dräkt finns han också 
avporträtterad. Det är den svarta och röda nationella dräkt som Gustav III 
föreskrev skulle bäras vid hovet till vardags. När den nationella dräkten in-
troducerades 1778 var tanken också att ämbetsmän vid t ex amiralitetskolle-
gierna och de kungliga akademierna skulle omfattas av dräktreformen. Den 
fick dock ett begränsat genomslag utanför hovet, t ex uppskattades inte dräk-
tens arkaiserande drag och många kände sig utklädda i dräkten.114 Linné d y:s 
nationella dräkt är det enda av familjens plagg som går att belägga både på 
porträtt, i bouppteckning och på kvitto. Den är inköpt i februari 1783 från 
Anders Ahlroth i Stockholm, och har kostat 9 riksdaler och 12 skilling. Det 
går också att avgöra att detta är en dräkt för bruk vid hovet, och inte främst 
för bruk vid akademien. Det beror på att den som föreskrevs som akademisk 
dräkt har en annan röd färg; Linné d y har skaffat ”coleur de feu”, den aka-
demiska ska ha karmosinröda detaljer, något som diskuteras vidare i kapitel 
3.115 Priserna på skräddarkvittot gäller arbetet för plaggen, inte tyg till dem. 

Det är vanligt att textilier värderingsmässigt står för en stor andel av lösöret, 
medan böcker vanligen värderas lägre relativt sett.116 Även kvantitativt rör 
det sig om ganska stora mängder textilier, ser man på makarna von Linnés 
bouppteckningar finns exempelvis 12 kattuntäcken i vardera bouppteckning, 
antalet linnedukar är 38 i hans och 50 i hennes, servetter finns det 286 re-
spektive 373 av. Här kan göras en jämförelse med Nils Rosén von Rosenste-
ins hustru Anna Christina von Hermanssons bouppteckning. Hon har 10 
stickade kattunsängkläder, och 3 stickade sidentäcken (något som saknas i 
makarna von Linnés). Linneförrådet är än större, bl a finns 106 dukar och 
816 servetter.117 Andra variationer finns, makarna Linné verkar ha haft fler 
stolar, och Roséns fler sängar (varav flera haft damast eller omhängen av 
siden), men det finns inga tydligt markerade statusskillnader i bouppteck-
ningarna. I Sara Elisabeth von Linnés bouppteckning finns inga böcker och 
samlingar, där blir förhållandet mer representativt; totalt värderas lösöret till 
drygt 1290 riksdaler banco, kläder och textilier till drygt 471.118 Som jämfö-
relse återges här motsvarande uppgifter från Anna Christina von Hermans-
son. Hennes lösöre är totalt värderat till drygt 1304 riksdaler specie, och 
                                                
113 Carl von Linné d y:s bouppteckning i Wallin, ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 1950-1951, s 
91. 
114 Rangström Lena, ”Det helsvenska lejonet. Gustav III:s nationella dräktprojekt” i Modele-
jon, s 247-248, se även Bergman, Nationella dräkten. 
115 Bergman, Nationella dräkten, s 106. 
116 Andersson, Stadens dignitärer, s 144-146. 
117 ms Anna Christina Rosén von Rosensteins bouppteckning, ingiven till Svea hovrätt 24/11 
1783, Riksarkivet. 
118 Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 1953, s 89-108. 
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textilierna till drygt 494.119 Ett skäl till att värderingen av textilier är relativt 
hög är att de är ganska lätta att avyttra på andrahandsmarknaden.120 Värde-
ringarna av plagg i bouppteckningarna är inte helt enkla att jämföra eftersom 
många faktorer spelar in när värderingen görs, t ex vilket skick plagget be-
finner sig i eller hur ett tänkt ”marknadsvärde” bedöms vara. Vilken social 
status plagget haft är inte nödvändigtvis kopplat till det ekonomiska värde 
det åsätts i en bouppteckning. Far och son Linné och Elisabeth Christina 
Bergencrantz dör dock inom loppet av fem år och deras bouppteckningar är 
upprättade i riksdaler.121 Jämförelsen med hushållet Rosén von Rosenstein 
säger också att även om hushållet von Linné är relativt välbeställt har Rosén 
von Rosenstein mer av det mesta. Rosén von Rosenstein har större linneför-
råd, mer dyrbara material, fler möbler, vilket rimligen förklaras av att de har 
större ekonomiska resurser och bor i större bostäder. Gemensamt för båda 
hushållen är att textilier, inklusive kläder, är högt värderade och utgör en stor 
andel av värdet när bouppteckningarna upprättas. 

 

 
Bild 13. Stickat kattuntäcke, Linnés Hammarby, GUU, UU 5213. Foto: Mikael Wal-
lerstedt 

                                                
119 ms Anna Christina Rosén von Rosenstein, född von Hermanssons bouppteckning, ingiven 
till Svea hovrätt 24/11 1783, Riksarkivet. Inga kläder finns upptagna i denna, siffran gäller 
endast linne och sängkläder. 
120 Olika aspekter av auktionsmarknaden under 1700-talet har bl a studerats av projektet ”Den 
glömda konsumtionen. Auktionens ekonomiska roll i relation till 1700- och 1800-talens sam-
hällsomvandling” vid Ekonomisk historiska inst, Uppsala universitet. Under hela både Linné 
d ä och Linné d y:s professorstid hade universitetet egen auktionist. 
121 1 riksdaler=6 daler silvermynt. 
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Hushållets konsumtion och innehav av föremål 
Det är omöjligt att få en fullständig och heltäckande bild av vad hushållet 
konsumerat och ägt. Det finns dock en del källmaterial som gör det möjligt 
att till del beskriva detta, framför allt rör det sig om bouppteckningar, brev, 
Uppsala universitets räntkammares arkiv, och ett mindre antal kvitton. Till 
detta kommer de samlingar som finns bevarade, främst på Linnémuseet och 
på Linnés Hammarby. Dessa samlingar har en bestämd tillkomsthistoria och 
alla föremål har inte funnits i familjens hem. En del har med största sanno-
likhet kommit via de släktingar som donerat eller sålt föremålen till museer-
na. I många fall är dock proveniensen så säker att det går att utgå från att de 
tillhört familjen von Linné. En viktig förutsättning för konsumtion är in-
komst, här följer därför en kort översikt över vilka inkomster hushållet hade. 
Här är det inte heller fråga om en fullständig översikt där alla inkomster 
finns med, men en någorlunda omfattande bild av vilka summor det hand-
lade om. 

Inkomster 
Redan innan Linné utsågs till professor 1739 hade han beviljats gratial vid 
Bergskollegium för att föreläsa i mineralogi vid Bergskollegium, och i bota-
nik i Riddarhuset om sommaren. Ersättningen var 600 daler silvermynt årli-
gen, och det stipulerades att detta skulle betalas ut tills annan tjänst blev 
aktuell.122 I maj 1739 utses han även till amiralitetsläkare, och får lön för 
detta. I ett brev 18 maj (29 maj ns) till Carl Fredrik Mennander skriver Linné 
att han på så sätt ”... har 2700 dalers årlig inkomst på ordinarie stat”.123 Det 
är oklart om detta innebär att han får ytterligare 900 daler silvermynt, eller 
om han får ytterligare 300 så att det totalt blir 900 daler silvermynt. (2700 
daler kopparmynt=900 daler silvermynt). Oavsett vilket är denna grunder-
sättning högre än den han kommer att få som professor i Uppsala. Den första 
utbetalningen av professorslön görs i april 1743, lönen var i grunden 700 
daler silvermynt per år, till detta kom den s k benådningen som bestod av ett 
antal tunnor säd.124 I praktiken har även säden omsatts till kontanter enligt 
omräkning till ett lösningspris som fastställdes av konsistoriet, på lönekvit-
tenserna är därför kontanter för benådning kvitterade med olika summor 
varje år. Vissa år var summan mycket hög, t ex 1771 och 1772 då Linné 
kvitterar ut 2000 resp 2150 daler silvermynt för benådningen. Antalet tunnor 
var fastställt till 50 tunnor 1742 till 1746, 75 tunnor för året 1747 och 100 
tunnor för åren 1748 till 1778. Både lönen och benådningen reglerades i 

                                                
122 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 1, s 255-257, en samtida kopia på skrivelsen från Kungl 
Maj:t till Bergskollegium finns bland diverse familjehandlingar på UUB, ms X274m. 
123 Brev till Carl Fredrik Mennander, 29 maj 1739 ns (18 maj), L0285, konsulterat 2/10 2011. 
124 Utbetalningarna görs i daler, skillingar och runstycken. Fram till 1775 gäller daler silver-
mynt, från 1776 riksdaler (specie). 700 daler smt motsvarade 116,32 riksdaler. 
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kungliga förordningar.125 Från hösten 1776 kvitterar Linné ut dubbla löner, 
både en emeriti-lön och en professorslön. Förutom denna lön tillkom lön för 
ämbetena Inspector Stipendii och Inspector Aerarii. Dessa ämbeten innehade 
man en termin i taget. Båda avlönades med 33 daler 10 skillingar och 2/3 
runstycken. Till detta kommer den ersättning Linné fick från privata kolle-
gier, hur mycket det rör sig om finns ingen möjlighet att fastställa. Det enda 
kända belägget är listan från 1730, där finns drygt 54 daler upptaget (troligen 
kopparmynt).126 

När fastigheterna i Danmarks socken med tillhörande hemman köps till-
kommer ytterligare inkomster från dessa. Hushållet får överta en kvittensbok 
från säljaren där räntor och arrenden kvitteras. För Edeby erläggs exempelvis 
årligen 54 daler kopparmynt och 14 tunnor säd, för rusthållet på Hammarby 
betalas årligen 60 daler kopparmynt och 25 tunnor säd, från 1771 30 tunnor 
säd. Vissa år har alla inte kunnat betala säd in natura och något år har i stället 
kontanter använts. Detta gäller t ex 1763 då Anders Mattson endast kan leve-
rera en halv tunna säd, men i stället erlägger 1080 daler kopparmynt.127 Man 
kan även lägga märke till att det noteras vid ett tillfälle att hustrun Caisa 
Persdotter kommer att sägas upp om hon inte kan betala innan en viss dag, i 
stället för de 14 tunnor hon skall betala kommer hon bara med en halv tunna 
råg. Det finns ingen uppföljande notering om uppsägning, så det troliga är att 
hon klarat arrendet.128 

En engångsinkomst, som var viktigt för Linné, var den ersättning som han 
fick för kunskapen om hur man odlar pärlor. I korthet handlar det om det 
nationella intresset att kunna tjäna pengar på pärlfiske, Linné utvecklar en 
metod för att odla pärlor och det anses att detta bör kunna generera inkoms-
ter till staten. Under riksdagen 1760-62 behandlas frågan, och till slut beslu-
tas i sekreta utskottet att Linné ska belönas med 6000 daler silvermynt, och 
tillstånd att själv välja efterträdare på professorsstolen. Ett villkor var att han 
inte lärde ut konsten att odla pärlor till någon annan. Ett erbjudande om att 
betala den fastställda summan kommer sedan från en av sekreta utskottets 
medlemmar, en handelsman Bagge och så sker. Beslutet bifalls av de fyra 
ständerna.129 

Generellt är det viktigt att notera att inflation gör att reallönerna minskar på 
1760-talet. Åren 1768, 1771 och 1772 var missväxtår och svält drabbade 

                                                
125 Uppsala universitets räntkammares arkiv, Afkortningsböcker 1742-1778 GIII aa:104-GIII 
aa:142. Summorna i kontanter för benådning är genomgångna från 1766. Se även Fries, 
Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 378. 
126 Ms Collegiæ pgr sommarterminen 1730, Linnean Society. 
127 Ms Kvittensböcker för Edeby, Wallby och Hammarby, opag, ATA. 
128 Ms Kvittensbok för Edeby, opag, ATA. 
129 Sjöberg, På riksens ständers befallning, s 51-56. 
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befolkningen.130 Det torde även förklara varför priset är högt på spannmål 
och därmed blir summan för benådningen hög dessa år. 

Inköp och konsumtion 
Det saknas systematisk bokföring av hushållets utgifter, så vitt känt. Däre-
mot finns enstaka kvitton i Linnean Societys samlingar, samt på UUB. Ett 
antal kvitton och noteringar har påträffats131: 
 

• handlingar rörande makarnas köp av gravplats i domkyrkan 1745 
• kvittens från Johan Fried. Kähler för franskt vin 1754 
• ett sömmerskekvitto från 1756 
• tre skräddarkvitton från 1760-talet 
• kvittens på erlagd avgift för fullmakt för Linné d y:s professur, 

1763 
• notering om köpta bikupor 1773 och 1774, samt underhåll och 

respeng till överuppsyningsman 1774 
• ett kvitto på ”Copia av en javansk ekorre”, 1780 
• notering om lagning av salen  
• två noteringar om diverse utgifter bl a målning, kläde, möbler, 

gardiner, skor  
• ett smörkvitto, odaterat, (O Tilas nämns) 
• två kvittenser från bokbindare 

Därtill finns ett antal kvitton som gäller Linné d y:s konsumtion.132 Dessutom 
finns några kvitton och noteringar gällande utgifter som direkt kan knytas till 
trädgården som inte behandlas här. Kostnader för trädgården redovisas årlig-
en i universitetets avkortningsböcker, liksom kostnader för prefektbostaden 
(i räkenskaperna kallat botaniska huset). Detta bekostas dock av akademien 
och inte av hushållet, däremot var innehavaren av tjänstebostad skyldig att 

                                                
130 http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Forskning/Historisk-monetar-statistik/Loner/, samt 
Anderman, Tomas Herr Archiatern på Hammarby. Om Carl von Linné i Danmarks socken., 
(Uppsala, Danmarks hembygdsförening, 1999), 58ff, 1768 nämns i Hallgren, Karin Linnés 
Landskap, s 22. 
131 UUB har handlingarna rörande graven och sömmerskekvittot. Övriga handlingar finns i 
Linnean Society of London. Det tre skräddarkvittona från 1760-talet är publicerade i Windahl 
Pontén, ”En tofs av krusat getragg och fotfodral av matskeväf.”. 
132 Kvittensen på fullmakten gällande professuren är givetvis knuten till Linné d y, men det är 
oklart vem som faktiskt betalat den. De tre skräddarkvittona från 1760-talet upptar med 
största sannolikhet plagg som tillhör både Linné d ä och Linné d y. Mer om detta längre fram i 
texten. Övriga kvitton tillhörande Linné d y är följande: skräddarkvitto, London 1781,  
skräddarkvitto, Stockholm 1783, samt följande kvitton från Linné d y:s Englandsvistelse: 
kvitto från Kings Arms Kew Gradens (odat), två kvitton från Mr Carpenter för logi, ljus, mat 
mm 1782, ett tvättkvitto, två kvitton troligen från apotekare, notering gällande kostnad för 
rakknivar. 
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stå för visst underhåll.133 Den största av de utgiftsposter som listats ovan är 
också lagning av salen (det framgår inte vilken sal, det kan röra sig neder- 
eller övervåningen). Summan är 2900, myntslag finns inte angivet, men det 
bör röra sig om daler kopparmynt.134 En ytterligare post som rör underhåll är 
målning, men den är betydligt mindre; målare 24 (även här troligen daler 
kopparmynt).135 Det är också värt att notera att hushållet hade ansvar för att 
förse rusthållen med utrustning till de beridna soldaterna som bebodde dem, 
det rör sig om fyra ryttare på Hammarby och Sävja. Det finns en kvittens för 
uttag till rusthållen; nya sadelmunderingar för alla fyra, samt nya stigbyglar, 
bettstänger och ”brendoner”.136 Detta kvitteras i Märsta 13 december 1765 av 
Carl Landin och kostade totalt 554 daler kopparmynt.137 

En annan källa där viss information om konsumtion i hushållet återfinns är 
korrespondensen. I korrespondensen med Abraham Bäck skriver Linné upp-
repade gånger om hur han haft gäster, fått föremål, deltagit i sociala aktivite-
ter och någon enstaka gång att inköp gjorts till hushållet. Jag har valt att lista 
”konsumtionshändelser” i brevväxlingen med Bäck (se appendix 3). Korre-
spondensen omfattar 528 brev från Linné till Bäck, och 16 brev från Bäck 
till Linné. Som konsumtionshändelser betraktas här inköp, mottagande av 
gäster, bjudning, marknadsbesök, resor med övernattning, kalas/bjudning 
hos annan, mottagande av gåva och övriga belägg för innehav av persedlar. 
Det visar sig vara ett relativt frekvent förekommande ämne och 70 olika 
händelser har registrerats i brevväxlingen. De vanligaste ämnena är tal om 
resor samt gäster som kommer och trakterats på olika sätt. Vid nio tillfällen 
berörs olika typer av inköp, och hit har även lagning av familjens vagn räk-
nats.138 Det förefaller vara tydligt att det är Sara Elisabeth som ansvarat för 
inköp av varor för löpande och dagligt bruk i hushållet. Hon nämns särskilt 
när det gäller en skuld om 48 daler till kopparslagare Siöström i Stockholm 
som Bäck ombeds betala å hustruns vägnar.139 Det är hustrun som ansvarar 
för inköp av kläder till barnen i Stockholm, det är också hustrun som frågar 

                                                
133 Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 89. 
134 ms ”Oeconomia” lös lapp med ”definitioner” av olika delar av samhällsekonomi, Linn Soc. 
135 ms vikt papper med lista, Linn Soc. 
136 Brendon benämns i dag bridong och är ett bett som används tillsammans med stångbett när 
man rider på s k kandar. En intressant detalj är att denna typ av betsling infördes i Sverige på 
1750-talet, och det tycks alltså snabbt ha spridits. Se Backman, Anna ”Den falska nyckeln. 
Stångbett för skolridning – historia, terminologi, katalogisering.”, magisteruppsats (Uppsala: 
Inst för ABM, 2009), s 46. 
137 Torén, Carl-Axel ”Carl von Linné som rusthållare vid Livregementet till häst”, SLÅ, 1956-
57, s 53. Enligt uppgift finns kvittensen på Linnémuseet. 
138 I bouppteckningen efter Carl von Linné d ä finns fyra vagnar, en övertäckt fyrsitsig vagn, 
en övertäckt ”couppe”, två phaeton-vagnar (varav en gammal). I Sara Elisabeth von Linnés 
finns två vagnar, en gammal fyrsitsig täckvagn och en gammal kalesch. 
139 Brev från Linné till Bäck, 1 augusti 1757, L2236, konsulterat 27/9 2011. Linné anger även 
att Siöström bor på samma gata som apoteket Engelen, samt att skulden även kan betalas hos 
kopparslagare Pfeiffer. 
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särskilt efter vad talg Bäck hjälpt dem att skaffa kostar. Hon nämns också 
särskilt när Linné tackar för socker och Malagasekt som de fått av Bäck.140 
Slutligen skriver Linné till Bäck i februari 1754;  

Min såte broder. Tyst för Guds skull, tala ej om någon stockholms resa. Min 
Hustru har handlat upp mer än ett par tusende daler på marknaden, i lin och 
lintyg, kläder för sig, barn och alt folket. Komma till stockholm med tom 
pung, och stanna i slottscancelliet woro miserabelt nog för en riddare.141 

Ovanstående passage har i regel använts för att understryka att fru von Linné 
var den som var intresserad av att spendera, och att herr von Linné ansett att 
hon spenderat för mycket.142 I själva verket kan det mycket väl röra sig om 
en ganska realistisk summa för att skaffa kläder, linne och linnekläder till 
hela hushållet. 1754 består hushållet av fem barn (varav den yngste född året 
innan), tre pigor och en dräng, sammanlagt 11 personer. Det är fullt möjligt 
att det kostar några tusen daler kopparmynt att anskaffa kläder till dessa, det 
kan också vara fråga om kläder för flera års bruk.143 Summan motsvarar un-
gefär en årslön för en professor, men skall alltså ses i relation till att det kan 
vara kläder för sex vuxna, en tonåring och fyra mindre barn. När det gäller 
inköp av kläder till männen i familjen kan man på skräddarkvittona se att 
dessa är utställda till Carl von Linné.144 Det talar för att männen har varit 
huvudsakligen ansvariga för inköp av de kläder som införskaffas hos yrkes-
mannen till den egna garderoben. I sammanhanget är det intressant att notera 
att även rengöring och lagning finns med på dessa kvitton, mer komplicerad 
rengöring utfördes alltså inte alltid i hemmet utan av skräddaren.  

Efter att ha beskrivit den materiella statusen i hushållet, och därmed givit en 
bild av vad som mötte en besökare i huset flyttar jag nu fokus till själva 
byggnaderna och den verksamhet som ägde rum i dessa. 

Bostädernas funktioner 
Hitintills har jag framförallt diskuterat personer knutna till Linné-hushållet, 
deras kläder och tillgångar. Deras rumsliga hemhörighet, alltså husen de 
vistas i, är också av stor vikt. Återgår vi till bilden inledningsvis i kapitlet 
ska vi nu i kapitlets andra del stiga in i trädgården och tjänstebostaden, men 
också i ett av de hus som familjen köper utanför staden, Hammarby. Inled-
                                                
140 Brev från Linné till Bäck, 4 augusti 1767, L3947, konsulterat 28/9 2011, Brev från Linné 
till Bäck, odat, trol sommaren 1773, L4848, konsulterat 28/9 2011. 
141 Brev från Linné till Bäck, 26 februari 1754, L1711, konsulterat 27/9 2011. 
142 Se t ex Tullberg, Sara Lisa von Linné, s 47. 
143 Förhållandet daler silvermynt/daler kopparmynt är att det går 3 daler kopparmynt på 1 
daler silvermynt. T ex är 2100 daler kopparmynt är 700 daler silvermynt. 
144 Se s 68 för en diskussion om vilken Carl von Linné som avses på kvittona. 
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ningsvis diskuteras tidigare forskning om byggnader för vetenskap ur olika 
synvinklar. Därefter kommer jag att beskriva de hus hushållet von Linné 
använde. Det kommer också något att handla om möbler och inredning i 
dessa hus. Sedan följer en del om verksamheten som äger rum i husen, in-
klusive såväl gäster och bjudningar som vetenskaplig verksamhet. 

Familjen von Linnés bostäder är intressanta ur flera synvinklar. Under 1700-
talet är bostaden inte en uteslutande privat plats. En professorsbostad är 
också en plats dit kollegor och studenter kommer och där delar av universi-
tets offentliga liv utspelas. Linné är vid tre tillfällen rektor för universitetet 
och har då en särskild position som företrädare för akademin, men även un-
der andra perioder får han officiellt uppgiften att representera universitetet. 
Av särskild vikt är då sådana tillfällen då familjen är värd för representanter 
för hovet och kungligheter. Detta händer upprepade gånger, och hemmet har 
en avgjort officiell eller publik funktion.145 Till detta kommer ett antal ut-
ländska besökare, många av dem med hög status, som besöker huset och 
vistas där kortare eller något längre tid. 

En annan aspekt som gör att professorshemmet i sig är intressant är att det är 
en miljö där undervisning sker, och det är en plats där det vetenskapliga ar-
betet i hög grad bedrivs. Flera forskare har studerat tillkomsten av akademi-
ernas byggnader under 1700-talet. Rainer Knapas har t ex ägnat sig åt Åbo 
akademis byggnader och pekar på att Gustav II Adolf grundlägger en bygg-
stil vid universiteten som signalerar makt, stat och samhällsordning. Detta 
förekommer inte vid alla universitet, vissa väljer en mer modest stil.146 I 
Uppsala tillkommer några institutionsbyggnader som även är bostäder under 
1700-talet. Astronomiska observatoriet står färdigt 1741, prefekthuset i bo-
taniska trädgården har visserligen funnits men byggs om och renoveras, och 
står färdigt 1743. Nosocomium (sjukhuset) renoveras och är klart 1748.147 
Hjalmar Fors har analyserat uppförandet av kemiska laboratoriet i Uppsala 
som stod färdigt 1754. Professor Johan Gottschalk Wallerius som var dri-
vande hade också tankar på att byggnaden skulle ha en representativt utse-
ende, han ville att byggnaden skulle förses med ett torn för att likna andra 

                                                
145 Lindell, Gunilla ”Till bords med Linné” i Till livs med Linné, Broberg, Gunnar & Lindell, 
Gunilla (red) Till livs med Linné (Stockholm/Uppsala: Atlantis/Svenska Linnésällskapet, 
2007), s 65, Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 367. Bland besöken finns hovrättsrådet 
Eric Petraeus 1746, hovmarskalken Henric Jacob Hildebrand och hans hustru Sofia Lovisa 
(brev till Bäck 15/3 1754), kanslern Carl Rudenschöld 1772 (då Linné var rektor, brev till 
Bäck 27/10 1772), och kungligheterna vid flera tillfällen, bl a kronprins Adolf Fredrik och 
kronprinsessan Lovisa Ulrika 1744 (brev till Bäck 13/3 (ns)1744). 
146 Knapas, Rainer, ”Universitetets byggnader” i Klinge, Matti, Leikola Anto & Knapas, 
Rainer (red) Kungliga Akademien i Åbo 1640-1808 , (del 1 av Helsingfors universitet 1640-
1990), Helsingfors: Otava, 1988, s 262-264. 
147 Annerstedt, Claes Uppsala universitets historia, tredje delen 1719-1792, förra afdelningen 
Universitetets öden (Uppsala: 1913), s 507-514. 
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akademiska byggnader, framför allt Gustavianum och astronomiska observa-
toriet.148 Patricia Fara har pekat på att särskilda institutionsbyggnader är en 
nyhet för 1700-talet, och att det fortfarande oftast är hemmen som är arbets-
platsen. Det är dit instrument införskaffas, där hålls formella möten, och där 
träffas både formella och informella nätverk och sammanslutningar. Det kan 
röra sig om att hem delvis är inrättade som observatorier, kemiska laborato-
rer, eller som i Linnés fall härbärgerar samlingar. Sociala kontakter –liksom 
även vetenskapliga nätverk– upprätthålls genom visiter, salongsliknande 
träffar eller korrespondens som också sköts i hemmen. Detta innebär också 
att det finns ett stort antal ”osynliga” deltagare i arbetet, nämligen resten av 
husets invånare, familj och tjänstefolk. På olika sätt bidrar dessa personer till 
det arbete som ”den kände vetenskapsmannen” utför. Som Patricia Fara 
uttrycker saken: 

More commonly and more importantly, well into the nineteenth century most 
scientific activity took place in private homes, not in large laboratories or re-
search institutions. This meant that although women were excluded from 
universities and academic societies, they did become involved in science.149 

Faras syfte är att särskilt undersöka hur kvinnor varit vetenskapligt aktiva på 
olika sätt, och hon beskriver i och med det ”stora” och ”berömda” veten-
skapsmän och deras arbete på ett annat sätt än det gängse. Det blir en mer 
nyanserad bild av i vilket sammanhang och med vilka förutsättningar viktiga 
vetenskapliga arbeten bedrivits, det blir en annan historieskrivning. Hon 
pekar också på att det i det tidigmoderna skedet är en relativ ny företeelse att 
vetenskapsmannen är gift och har familj. Här kontrasterar hon den experi-
mentellt arbetande vetenskapsmannen under 1600- och 1700-talen mot äldre 
tiders akademiker. De var oftare ogifta män, vilket med all sannolikhet kan 
sättas i samband med de tidiga akademiernas koppling till kyrkan. Fara syf-
tar här på anglo-saxiska förhållanden, och situationen är inte identisk i Sve-
rige.150 Även Alix Cooper pekar på hushållets och familjens betydelse som 
plats och sammanhang för naturvetenskapligt arbete under tidigmodern tid. 
Hon beskriver hur olika utrymmen i ett hus kan användas för anatomiska 
undersökningar av döda kroppar, kemiska laborationer eller astronomiska 
observationer (som taket på Jan Hevelius hus i Danzig). Inte sällan blev 
undersökningarna familjeprojekt och hushållets alla medlemmar involvera-
des direkt eller indirekt.151 Cooper ser en process där nya gränser mellan vad 

                                                
148 Fors, Hjalmar ”J. G. Wallerius and the Laboratory of Enlightenment”, i Baraldi, Enrico, 
Fors, Hjalmar & Houltz, Anders (red) Taking Place. The Spatial Contexts of Scince, Technol-
ogy and Business (Sagamore Beach: MassScience History Publications/USA, 2006), s 6-11. 
149 Fara, Patricia Pandoras Breeches, s 10. 
150 Fara, Patricia Pandoras Breeches, s 122 och passim, Fara syftar närmast på John Dee och 
hans hushåll och det finns avsevärda skillnader mellan detta och hushållet von Linné men 
iakttagelsen är trots det relevant. 
151 Cooper, Alix ”Homes and Households” , s 224-237. 
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som är ”privat” och ”publikt”, mellan familj och arbete etableras. I familjen 
von Linnés fall har huset både en privat och publik funktion, och det går att 
se vissa mönster i hur de olika delarna av huset har använts. Jag menar också 
att Sara Elisabeth von Linné och döttrarna till del representerar den typ av 
”osynliga” medskapare av vetenskap som t ex Patricia Fara talar om. 

Förhållandet att hemmet inte endast är privat utan delvis publikt var inte 
unikt för professorshemmet i Svartbäcken, det är snarare typiskt för hem, 
eller hus, vid tiden överhuvudtaget. Rummens funktion kan delas i publika, 
öppna för besökare, och mer privata eller halv-publika. Det som är specifikt 
för ett akademiskt hem som von Linnés är att arbetsrum, bibliotek och rum 
för samlingar får en särskild publik funktion. De besökare som lämnat be-
skrivningar av rum i husen beskriver ofta just dessa rum; det är de botaniska 
planscherna på Hammarby, föreläsningssalen i Svartbäcken, eller samlingar-
na som oftast beskrivs.152 

Liknande förhållanden råder vid andra byggnader som uppförs eller inrättas 
som både institutionsbyggnader och bostäder för professor eller andra tjäns-
temän. Wallerius kemiska laboratorium indelas i olika delar som i olika grad 
är publika eller privata; ”As both a private dwelling and a public teaching 
space, the status of these new buildings was to some degree open to negotia-
tion. Where would the line be drawn between private and public?”153 Hjalmar 
Fors pekar på att de privata rummen till vänster när man kom in i huset, me-
dan de delar där Wallerius demonstrerade och verkade i en publik funktion 
fanns till höger.154 Olika lösningar fanns; Anders Berch löste t ex in en del av 
Rommelska gården där theatrum oeconomico-mechanicum inrättades, han 
fick disponera byggnaden mot att han betalade underhåll. Theatrum oeco-
nomico-mechanicum bestod bl a av en samling miniatyrer av jordbruks- och 
bergsbruksredskap, maskiner, textilprover och annat som användes praktiskt 
och som exempel i undervisningen. Nosocomium (sjukhuset) bestod av två 
byggnader där den ena används för de fattiga och sjuka som ska vårdas, me-
dan den andra är bostad åt anatomi-professorn och ”… så många medicnae 
studiosi som der får rum”. Rosén von Rosenstein förefaller ha bott i 12 rum, 
i huset har även matematikern Samuel Klingenstierna haft rum.155 Till deras 
bostäder kommer alltså rum för inhysta studenter i husen. Det faktum att det 
här handlar om två hus bidrar till en tydlig uppdelning mellan privat och 
publikt. Publikt i detta sammanhang bör inte tolkas som helt öppet för alla 

                                                
152 Se t ex Johann Beckmanns beskrivning av Hammarby, i Blunt, Wilfrid Carl von Linné, s 
175 eller J G Acrels beskrivning av föreläsningar i Fries, Th M Linné., del 2, s 4 ff. 
153 Fors, ”J. G. Wallerius and the Laboratory of Enlightenment”, s 11. 
154 Fors, ”J. G. Wallerius and the Laboratory of Enlightenment”, s 11. 
155 Annerstedt, Uppsala universitets historia, tredje delen 1719-1792, förra afdelningen, s 
507-509, 519-520. Roséns rum ska ha varit på mellersta våningen i ”stora huset”, ”lilla huset” 
är det där patienter vårdas. 
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och envar, utan snarare som en öppenhet med en restriktion: det behövs en 
slags inbjudan eller en delaktighet i en viss grupp för att kunna komma även 
till den publika delen. Detta förhållande har även Jole Shackelford beskrivit 
när det gäller ett något tidigare exempel, det rör sig om utrymmen hos Tycho 
Brahe i hans anläggning på Ven som fungerar på liknande sätt.156 En annan 
viktig aspekt av uppdelningen ”publik” och ”privat” är att det inte handlar 
om fasta områden i ett hus, det är snarare en skala och förhandlingsbart eller 
flexibelt vad som är det ena eller det andra vid olika tillfällen. På detta sätt 
behandlar bl a Marie Steinrud begreppsparet i sin avhandling Den dolda 
offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskul-
tur.157 Hon betraktar publikt och privat mer som poler på en skala, och ser 
t ex inte ett specifikt rum som konstant knutet till den ena eller andra polen. 

Jag vill hävda att hushållet von Linné utgör ett ”akademiskt” hushåll, lik-
nande det Patricia Fara benämner ”vetenskapligt”. Genom att beteckna det 
”akademiskt” vill jag bredda begreppet och inkludera aspekter som inte är så 
tydliga, eller närvarande, i Faras definition. Det gäller de olika funktioner 
huset och hushållet har; som arena för vetenskaplig verksamhet och under-
visning (som Fara främst pekar på), men också som ett socialt nav för kolle-
gor, studenter, grannar och andra. Jag vill inkludera hushållets funktion vid 
värdskap och olika sociala tillställningar, samt Carl von Linnés d ä:s olika 
roller som lärare, rektor, arkiater, värd, patron och klient. Han är en tongi-
vande person i tidens vetenskapliga och kulturella liv. Den bild som besöka-
ren får av hur huset ser ut och hur hushållet fungerar får därmed en viss 
tyngd på så sätt att hushållet bidrar till formerandet av normer och mönster. 
Det har betydelse vilka möbler, kläder och föremål som möter besökaren. De 
signalerar inte bara en viss social status. Sättet på vilket hushållet är organi-
serat och fungerar, eller med andra ord de performativa praktikerna, bidrar 
till att sprida en bild av hur ett svenskt, akademiskt hushåll fungerar eller 
borde fungera vid just denna tidpunkt. 

Vid denna tid är det bostäderna som utgör navet för det vetenskapliga arbetet 
vid universiteten i allmänhet, och detta gäller alltså inte bara Uppsala och 
hushållet von Linné. Både Patricia Fara och Alix Cooper tar upp en annan 
central aspekt i sin analys: de roller familjemedlemmar, kvinnor, barn och 
tjänstefolk spelar i den vetenskapliga processen. I och med att hemmet är 
arenan finns de närmast per automatik närvarande. Fara har bland annat ge-
nom analys av bilder kunnat identifiera (i regel ej namngivna) både kvinnor 
och män som på olika sätt bidragit till forskning och det vetenskapliga arbe-
                                                
156 Shackelford, Jole ”Laboratory Design, and the Aim of Science: Reading Plans in Con-
text.”, Isis, vol 84, No 2, (June 1993) University of Chicago Press on behalf of The History of 
Science Society, s 211-230. 
157 Steinrud, Marie Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska 
högreståndskultur. (Stockholm: Carlssons, 2008), s 21-22. 
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tet. Fara menar också att det under tidigmodern tid i England är en ökad 
andel av de vetenskapsidkande männen som är gifta och har familj, denna 
förändring är mer tydlig i England än i Sverige.158 Skillnaden kan sannolikt 
förklaras av att kyrkorna i de respektive länderna haft olika syn gällande 
äktenskap för prästerskapet. Detsamma gäller de skillnader man kan se mel-
lan Sverige och vissa tyska områden. 

Gadi Algazi har analyserat ett antal tyska humanisters familjebildning och 
hushåll 1480-1550. Han pekar på hur kopplingen till kyrkliga positioner och 
strukturer gjort att celibatet varit förhärskande, men hur detta bryts upp un-
der 1400-talet. En vanlig anledning till giftermål tycks dock vara behovet av 
någon som tar hand om hushållet, och flera humanister beskriver förekoms-
ten av hustru och familj som snarast ett störande moment i förhållande till 
studierna. Algazi pekar också på att mönstret för att välja äktenskapspartner, 
eller mönstret i äktenskapet inte skiljer den akademiska eliten från den bor-
gerliga eliten. Däremot är en skillnad att hushållen ska kombinera familjeli-
vet som det tedde sig hos andra med produktion och transmission av lärdom, 
och detta är något som måste ”uppfinnas”; ”Such families had to be inven-
ted”.159 En lösning är att ett rum som fungerar som studerkammare blir mer 
vanligt förekommande hos lärda och präster, en plats dit man kan dra sig 
tillbaka och i ensamhet ägna sig åt arbete och studier. En annan lösning tar 
utgångspunkt i den italienske 1300-talsförfattaren Petrarcas föreställning om 
”imaginär ensamhet”. Tanken är att man kan uppöva förmågan att bland 
många människor finna ensamhet och koncentration och på så sätt kunna 
arbeta i en miljö där annan verksamhet pågår. Algazi föreslår det lärda eller 
akademiska livet karakteriseras på följande sätt: 

/…/ systematic production of ambiguity: combining involvement and de-
tachment within family settings, intimate presence with studied absent-
mindedness. Hence, a constant mixing of the spheres – and perhaps a con-
comitant obsessive preoccupation with maintaining boundaries. The relative 
weakness of institutional demarcations between home and work, higher 
things and bodily concerns, may explain the marked emphasis on symbolic 
gestures and cultivating distinctive habitus.160  

Även under andra epoker kan familjen och hemmet anses vara en del av 
förutsättningarna för vetenskaplig verksamhet. Sven Widmalm skriver i en 
essä om paret Hélène och Knut Ångstöm om just familjen som kategori, och 
om hemmet som det rum där familjen verkar. Han pekar på den betydelse 
detta haft i den borgerliga kulturen: 

                                                
158 Fara, Pandoras Breeches, s 25. 
159 Algazi, Gadi ”Scholars in Households”, Science in Context, 16, (2003), s 13. 
160 Algazi ”Scholars in Households”, s 34. 
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Föreställningen om ett hem har varit nära förknippad med familjen som men-
tal, social och kulturell kategori. Hemmet och familjen har varit en del av den 
borgerliga kulturens organisatoriska, ekonomiska och ideologiska grund-
struktur åtminstone sedan 1700-talet. I och med att vetenskapen under 1800-
talet professionaliseras och integreras med den offentliga delen av denna kul-
tur (ämbetsmannaklassen för Sveriges vidkommande) kommer familjen och 
hemmet också att bli en integrerad del av vetenskapens infrastruktur.161 

Att bostaden är en del av vetenskapens infrastruktur bör i än högre grad vara 
giltigt innan 1800-talets professionalisering, då gränserna mellan institution-
en och hemmet ofta är än mer flytande än under 1800-talet. Visserligen 
byggs det under 1700-talet kemiska laboratorier, astronomiska observatorier, 
och andra rum särskilt utformade för vetenskaplig verksamhet, men många 
professorer har inga institutionsbyggnader alls, och även de som har det be-
driver en del av verksamheten hemma. 

Algazis fallstudier belyser förhållanden i ett tidigare skede, och Widmalm 
talar om hemmet och familjens betydelse i ett senare stadium, inom ramen 
för den borgerliga kulturens framväxt. De pekar båda på relationen till andra 
grupper i samhället och andra traditioner, den kyrkliga, den borgerliga, sta-
dens kultur etc. 

Arkeologen Christina Rosén, som studerat urban och rural materiell kultur 
under ett långt tidsspann (medeltid till 1700-tal) menar också att det sker en 
förändring såtillvida att gränser som tidigare kan ha varit osynliga material-
iseras. Större antal rum eller trappor synliggör avgränsningar, men det går 
också att upprätthålla sociala avgränsningar i ett enda rum.162 Katie Scott 
pekar på att tanken att byggnadernas fysiska gestaltning ska återspegla vär-
den som hänger samman med en social ordning, och den återfinns i teore-
tiska verk under 1700-talet. I Jacques-François Blondels arkitekturteoretiska 
arbeten från tiden kan t ex adelsmän varnas för att använda toscansk ordning 
eftersom den kan ge ett för lantligt eller rustikt intryck, medan dorisk ord-
ning anses ge ett martialiskt intryck och därför är passande för officersbostä-
der.163 Scott menar dock att man kan gå ännu längre;  

spaces, buildings, rooms, are constitutive of the social order rather than mere-
ly reflections or representations of it. The value system generated by the 
many and variously inflected spaces of hôtels was anchored in the motiva-

                                                
161 Widmalm, Sven ”Vetenskapens vardagsrum” i Palm, Jenny & Wihlborg, Elin (red) Sam-
manvävt. Det goda livet i vardagsforskningen. En vän bok till Kajsa Ellegård. (Linköping: 
Linköpings universitet, 2011), s 190. 
162 Rosén, Christina, Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från 
medeltid till 1700-tal. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar skrifter 53 (Lund: 
Lund Studies in Medieval Archeology 35, 2004), s 50-51. 
163 Scott, The Rococo Interior, s 103-104. 
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tions of a nobility who actively shaped and reproduced the social hierarchy in 
the rococo interiors of eighteenth-century Paris.164 

Även om analysen gäller adeln i Paris, finns mycket som pekar på att det 
förhåller sig på ett liknande sätt även i andra miljöer där det tydligt funnits 
hierarkier eller olika sociala roller. De fysiska rummen och hur de är arran-
gerade anses då inte vara en reflektion eller representation av social ordning 
eller status, utan de fysiska rummen konstituerar social status. På liknande 
sätt som sättet är klä sig är performativt är även rummen och arkitekturen 
det. Ett sådant exempel kopplat till vetenskaplig verksamhet är bygget av 
kemiska laboratoriet i Uppsala där J G Wallerius framför förslag på byggna-
den utformning som ska understryka den akademiska kopplingen och ge 
byggnaden för det ändamålet lämplig dignitet.165 Hushållet von Linné är 
särskilt intressant att studera i relation till olika sådana sammanhang av flera 
skäl; Carl von Linné har fått en framträdande plats i historieskrivningen och 
i många fall traderas olika narrativ okritiskt, han placeras inte heller alltid i 
relevant historisk kontext. Vad händer då om man situerar hushållet Linné i 
den akademiska eliten där den hör hemma och analyserar de byggnader de 
bebodde med avseende på både konkret materialitet och mer idémässig for-
mering av identitet? 

De linneanska husen och trädgården 
Carl och Sara Elisabeth flyttar in i prefektbostaden i botaniska trädgården 
1743, det är alltså den byggnad som syns till höger på bilden över trädgården 
som återfinns i detta kapitels inledning. Flytten sker inte omedelbart i sam-
band med att Linné fått professuren 1741, vilket beror på att huset de skulle 
flytta till var i dåligt skick och behövde renoveras. Linné skriver till konsito-
riet i mars 1742 och klagar på husets tillstånd med de ofta citerade orden: 
”Jag behöfwer eij beskrifwa dess bristfälligheter, som är et Spectakel för 
hela Staden, och likare et Uggle-näste eller Röfwarekula än et Professors 
hus, tager ock af dageligen och om det ej snart underhielpes, står det sede-
mera eij så lätt att reparera.”166 I samma brev påtalas att ett orangeri behöver 
byggas. Han skriver också att trädgården ska läggs om och utökas, efter ett 
förslag av Carl Hårleman. Önskemålen bifalls och 1743 är allt klart; orange-
riet med tillhörande flyglar är färdigt och prefekthuset iordningställt. Linné 
kan börja anlägga trädgården i enlighet med sitt klassifikationssystem.167 
Arbetena i trädgården bekräftas också i räntkammarens räkenskaper. Den 
sammanlagda kostnaden för botaniska huset och trädgården 1742 är 27 443 

                                                
164 Scott, The Rococo Interior, s 107. 
165 Fors, Hjalmar, ”J. G. Wallerius and the Laboratory of Enlightenment”, s 6-11. 
166 Brev till Uppsala universitets konsistorium, 2 mars (ns 17 mars), 1742, L5705, konsulterat 
29/5 2011. 
167 Vita Caroli Linnaei, s 75, s 117-118. 
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daler 5 marker (kopparmynt). Bland posterna finns 2700 dlr till presidenten 
greve Bielke för sammanlagt 60 000 tegelstenar som forslats från Salsta till 
bygget. En Kihlmark får 1000 daler för tomten som köps för utbyggnad av 
orangeriet, och takplåtarna till orangeriet kostar 3533 dlr. Detta kan jämföras 
med kostnaderna året efter som totalt uppgår till 6262 dlr kpmt.168 

Trädgården upptar större delen av bilden ovan. Den är inte huvudfokus för 
analysen i denna studie, men eftersom den är central som en del av professu-
rens ansvarsområde görs här en kort beskrivning. De trädgårdar som finns 
både vid huset i Svartbäcken och på Hammarby spelar givetvis en stor roll 
för hur husen fungerar och är organiserade. Ansvaret för skötsel och drift när 
det gäller trädgården inne i Uppsala är dock akademiens på ett tydligare sätt 
än i bostadshuset på samma plats. Undervisning sker både i huset och ute, 
och besöken som kommer till hushållet görs även i trädgårdarna varför de till 
del har samma funktion som rummen i husen kan sägas ha.169 En trädgård 
med exotiska växter var allmänt ett viktigt statusobjekt under 1700-talet, och 
sådana anlades på många herrgårdar. En botanisk trädgård är i en mening ett 
särfall av en sådan trädgård, men mycket av den status som följde med en 
sådan anläggning kom också både universitetet och professuren till del. 

Den botaniska trädgården grundades 1655 av Olof Rudbeck d ä, som från 
början själv ägde den. Han såg ett behov av en botanisk trädgård, och såg 
själv trädgården i Leiden under sin resa dit. Han lyckades skaffa sig tomt-
mark i Svartbäcken och började där bedriva verksamheten. Den trädgård han 
anlade hade huvudaxel vinkelrätt mot nuvarande huvudaxel, och entré sked-
de från Tuvegatan, dvs nuvarande Linnégatan. Rudbeck skaffade lökar, knö-
lar och fröer bl a från Holland, och odlade ett relativt stort antal arter i träd-
gården. Den får ett visst renommé och är senare ett av skälen till att Carl von 
Linné flyttar från Lunds universitet till Uppsala. Rudbeck får universitetet att 
överta trädgården, och uppgiften att förestå den förenas med den ena profes-
suren i medicin. Under stadsbranden 1702 förstörs trädgårdens orangeri, men 
verksamheten kan fortsätta under Olof Rudbeck d y.170 Trädgården kan på 
samma sätt som husen användas och förstärka performativa praktiker på 
olika sätt.171 Trots detta är inte trädgården föremål för analys i denna studie, 

                                                
168 UUA Räntkammarens arkiv, GIIIaa:106 pag 1367-77, GIIIaa:107 pag 1398. 
169 Om undervisning i trädgården, se Manktelow, Mariette ”Teaching Botany Inspired by 
Linnaeus – Is it possible?” i Tijdschrift voor Skandinavistiek, 29 (1-2), 2008, s 160-163. 
170 Martinsson, Karin ”Linné-lagerträden i Linneanum”, Uppland 2007. Årsbok för medlem-
marna i Upplands fornminnesförning (Uppsala: Upplands Fornminnesförenings förlag, 2007), 
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171 Om trädgårdar och status se t ex Mukerij, Chandra ”Reading and writing with nature: a 
materialist approach to French formal gardens.”, i Brewer & Porter, Consumption and the 
World of Goods, s 440-441, 448, Ahrland, Åsa Den osynliga handen. Trädgårdsmästaren i 
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och skälet till det är främst en fråga om avgränsning. Skulle trädgårdens 
inkluderats hade det inneburit att också Linnés botaniska texter hade behövt 
analyseras på ett helt annat sätt, något som i sin tur skulle lett till en alltför 
omfattande avhandling. 

När Carl von Linné utses till professor 1741 är både trädgården och huset 
föremål för förändringar han anser nödvändiga att genomföra innan han kan 
påbörja verksamheten där. För trädgårdens del gäller det hela planen och hur 
trädgården är ordnad. Carl Hårleman anses vara den som ligger bakom både 
plan för trädgården och husets ombyggnation, vilket också bekräftas av upp-
gifter i den dissertation som behandlar trädgården 1745.172 I dissertationen 
uppges även att den södra flygeln disponeras av trädgårdsmästaren som bo-
stad, samt att det om sommaren ska finnas 12 trädgårdsdrängar. Där beskrivs 
också anslag till trädgårdens skötsel, samt anslag för inköp av gödsel, stäng-
sel, krukor och liknande. Det finns också medel för orangeridräng.173 I man-
talslängderna för 1742 finns 11 trädgårdsdrängar upptagna, samtliga med 
hustrur. Förutom dessa finns trädgårdsmästaren Dietrich Nietzel, samt den 
tidigare örtagårdsmästaren Erik Erssons änka Anna Jöransdotter. Nietzel har 
hustru och en piga.174 Universitetet står för de löpande kostnaderna, och det 
finns vissa år även extra expenser för t ex resor som Linné gör för att hämta 
donerat material. Det sker t ex 1746 då Linné reser för att hämta skänkta 
träd. Det görs också tillfälliga anslag för reparationer, och för viss förbruk-
ning t ex sprit att konservera djur i, eller lagningar av byggnader i trädgår-
den.175 I Linnés fall kan man tala om den botaniska trädgården som motsva-
rande institutionsbyggnad. Även om den skapats innan Linné kommer till 
Uppsala konstrueras den om under hans ledning. Den är i kombination med 
bostaden en central plats, hans eget vetenskapliga arbete bedrivs i trädgård 
och bostäder. För undervisning finns också andra lokaler, men undervisning 
försiggår även den i viss utsträckning i bostäderna. Det gäller främst de pri-
vata kollegierna som Linné, liksom många av hans kollegor, arrangerar i 
bostaden. Den undervisning som äger rum inne förefaller främst ha varit de 
privata kollegierna. De flesta av de samlingar som finns inne i huset är inte 
heller universitetets, utan räknas som Linnés privata egendom, även om un-
dantag finns. T ex förvaras ett snäckkabinett som skänkts till universitetet 
hos Linné.176 Större delen av samlingen är familjens egen, vilket dels gör att 
den är en viktig ekonomisk tillgång, dels leder till att den kommer att ingå i 

                                                                                                               
Olausson, Magnus ”Trädgårdskonsten” i Signums Svenska konsthistoria, Frihetstiden (Lund: 
Signum, 1997), s 135-154. 
172 Linné. Carl von Hortus Upsaliensis. Uppsala botaniska trädgård av Carl von Linné, övers 
Thore Magnus Fries, red Karin Martinsson (Uppsala: Uppsala universitet, 2007), s 14. 
173 Linné, Carl von Hortus Upsaliensis, s 20-21. 
174 UUA GIIIaa:106, 1742, pag 1415 ff. 
175 UUA GIIIaa. 
176 Löwegren, Yngve Naturaliekabinett i Sverige, s 196-198. 
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arvskifte och ekonomiska transaktioner mellan syskonen von Linné efter 
faderns död.177 Även om trädgården och bostaden hänger samman finns vissa 
skillnader när det gäller hur universitetet ansvarar för drift och reparationer. I 
huset är gränsen mellan vad som är publikt och privat också mer otydlig och 
flytande, och det kan därför finnas större skäl för dem som bor i och besöker 
huset att markera det vid de tillfällen det krävs. 

Prefektbostaden, eller botaniska huset som det även kallas, byggs om i hög 
grad enligt samma modell som de typhus för olika tjänsteboställen Carl Hår-
leman tar fram ritningar till. Han arbetar bl a med ritningar på militära bo-
ställen och landshövdingeresidens.178 De är alla baserade på en plan med sal i 
mitten och rumsfiler utåt sidorna. Det finns inga ritningar som knyter Hår-
leman direkt till ombyggnationen, men andra uppgifter stödjer ändå hypote-
sen att hans idéer präglat utförandet. Till dessa uppgifter hör att i den disser-
tation som beskriver huset och trädgården anges Hårleman vara den som 
gjort plan för trädgården.179 Prefekthuset uppvisar en sexdelad plan med sal i 
mitten både i övre och nedre plan. I nedre plan är köket och kökskammaren 
belägna till höger när man kommer utifrån, till höger intill salen finns även 
ett förmak. Till vänster om salen finns två kamrar. På övre plan finns två 
mindre kamrar rakt fram sett från trappan (ovanför kök och kökskammare). 
Till höger om salen finns ett förmak och till vänster om salen är Linnés 
skrivkammare och bibliotek belägna. Fasaden har murlivning med utsparade 
nischer som kan vara en rest från det äldre prefekthuset som uppfördes av 
Olof Rudbeck d ä. För att nå symmetri på fasaden förses den med blinde-
ringar på ställen där så krävs. Den nedre våningen höjs i samband med arbe-
tena på 1740-talet, och en övre våning som inte är en fullhöjdsvåning upp-
förs. 

1758 köper Linné d ä två egendomar i Danmarks socken, Hammarby och 
Sävja för 80000 dlr kpmt (halva summan för vardera egendom). Hammarby 
är då bebyggt med två flyglar, den nuvarande mangårdsbyggnaden är upp-
förd av Linné 1761. Själv säger Linné att det är med tanke på att barnen ska 
ha hus som han bygger, och dessutom eftersom han själv börjar känns sig 
svagare.180 Hammarbys mangårdsbyggnad är ett timrat hus i två fulla vå-
ningsplan. Det är fem fönsteraxlar långt och har brutet sadeltak, s k mansard-
                                                
177 Hodacs, Hanna ”The price of Linnaean natural history: materiality, commerce and change” 
i Hodacs, Nyberg, van Damme, Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, 
(Oxford: Oxford University studies in the Enlightenment, 2018), s 81-111. 
178 Cederlund, Johan Thureholm under frihetstiden. Återuppbyggnad och nyinredning. avh, 
(Lund: Institutionen för konstvetenskap Lunds universitet, 1994), s 54, Alm, Göran ”Arkitek-
turen och inredningskonsten” i Frihetstidens konst. Signums svenska konsthistoria (Lund: 
Signum, 1997), s 61 samt Alm, Göran Carl Hårleman och den svenska rokokon (Lund: Sig-
num, 1993), s 79-80. 
179 Linné, Hortus Upsaliensis, s 14. 
180 Vita Caroli Linnaei, s 129. 
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tak. Huvudfasaden är symmetrisk. Det råder delade meningar om huruvida 
byggnaden varit rödfärgad från början. När staten köper Hammarby 1879 är 
timret rödfärgat, men byggnaden var i dåligt skick och renoverades. Det 
finns inga bekräftade uppgifter om när rödfärgningen skett.181 Om man ser 
till hur liknande gårdsanläggningar varit utformade i området är det sanno-
likt att huset vid byggnationen eller mycket snart därefter rödfärgats.182 

Planmässigt skiljer sig Hammarby från prefektbostaden såtillvida att salen på 
nedervåningen är belägen direkt in till höger och köket rakt fram. Det är 
ovanligt att köket är centralt placerat, och byggnaden uppvisar några andra 
egenheter vad gäller konstruktionen. Varför så är fallet är oklart.183 På över-
våningen finns ingen sal, där finns två mindre kamrar/sovrum centralt och på 
respektive sida det som anses vara Sara Elisabeths rumssvit med förmak och 
kammare, samt Carls motsvarighet; arbetsrum och sovkammare. Till skillnad 
från huset inne i Uppsala är Hammarby uppfört i två lika höga plan, det sig-
naleras därmed ingen statusskillnad mellan våningarna i fasaden. När reno-
veringen av prefektbostaden är genomförd och Linné beskriver året 1744 i 
Vita II markerar han hur nöjd han är med den vackra bostaden, han 
”…bodde uti ett till honom bygdt ganska täckt af academien…” 

 
Bild 14. Övervåningen, prefekthuset, modern planskiss. Bildbetarbetning: Åke Nils-
son 
                                                
181 Dagens fasad på Hammarby är en sekundär panel som tillkom i samband med att byggna-
den renoverades när staten köpte den 1879. Denna panel har varit rödfärgad från början. Se 
Nisser Dalman, Margareta & Sjögren, Anna ”Linnés hem i Uppsala”, i Sjögren, Anna; Mo-
berg, Roland & Windahl Pontén, Annika (red) Låt inte råttor eller mal fördärva. Lin-
nésamlingar i Uppsala. Uppsala universitets jubileumsbok. (Uppsala: Uppsala universitet/ 
Hallgren&Fallgren förlag, 2007), s 28 och SFVs vårdprogram Linnés Hammarby, s 38. 
182 Ulväng, Göran Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bond-
gårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution., avh, (Hedemora: Gidlunds förlag, 
2004), ss 122, 129. 
183 SFVs vårdprogram Linnés Hammarby, s 40. 
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Den moderna planskissen ovan förhåller sig till planschen från dissertationen 
Hortus Upsaliensis nedan så att rummet längst ner till vänster på den moder-
na skissen kallas a på planschen, sedan fortsätter beteckningarna i bokstavs-
ordning medurs. 
 

 
Bild 15. Detalj av plansch i Hortus Upsaliensis (dissertation från 1745), plan av 
prefekthusets övre våning till höger i bild. Foto: UUB 

 
Bild 16. Bottenvåningen, prefekthuset. Entréplanet i prefekthuset. Modern planskiss. 
Bildbearbetning: Åke Nilsson 
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Bild 17. Bottenvåningen, Hammarby, modern planskiss. Bildbearbetning: Åke Nils-
son 

 
Bild 18. Övervåningen, Hammarby, modern planskiss. Bildbearbetning: Åke Nilsson 

På planskisserna över huset på Hammarby syns den oregelbundna rumsför-
delningen tydligt, perfektbostaden inne i Svartbäcken har den mer typiska 
sex-delade och symmetriska rumsindelningen som också är karakteristisk för 
Carl Hårleman. 

Både prefektbostaden inne i Uppsala och Hammarby har genomgått en hel 
del förändringar till dags dato. Det innebär att de miljöer som möter besöka-
ren i dag i hög grad är rekonstruktioner. Därför går det inte att utan vidare 
använda miljöerna som de ser ut i dag som utgångspunkt för en analys av 
förhållandena när hushållet verkade i husen. Vissa delar har bevarats med-
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vetet, andra delar av byggnaderna har använts i olika funktioner. Här kan 
t ex nämnas att prefektbostaden i Linnéträdgården bl a kom att användas 
som bostad för director musices sedan Linneanum byggts i nya botaniska 
trädgården och inrymde bostad för professorn i botanik. Hammarby ägdes av 
släkten fram till 1879 då det donerades till staten och blev byggnadsminne. 
Släkten byggde om efter behov och använde exempelvis delar av undervå-
ningen som sädesmagasin periodvis. När byggnaderna restaurerades och 
rekonstruerades för att bli museer på 1900-talet präglades dessa arbeten av 
museala ideal och föreställningar om hur lärdomsmiljön sett ut på 1700-talet.  

Viktor Edman har analyserat hur olika 1700-talsmiljöer har rekonstruerats 
under 1900-talet, och bland annat använt Linnémuseet som ett av sina fall. 
Han pekar på hur de som ansvarat för rekonstruktionen är måna om att fram-
hålla vad de menade var Carl von Linnés personliga egenskaper och hans 
kvaliteter som vetenskapsidkare. Det handlar exempelvis om värden som 
enkelhet, svenskhet och naturlighet. Av det skälet lämnades väggarna i 
Linnémuseet vita och oputsade, och förutom att det ansågs spegla en slags 
rustik stil som passade ansågs det även vara det mest lämpliga att exponera 
föremål mot i en museal kontext.184 Väggarna hade i själva verket inte varit 
vita och oputsade utan haft olika väggbeklädnader och tapeter. Linnémuseet 
öppnade för besökare 1937 och drevs då av Svenska Linnésällskapet. Inför 
Linnéjubileet 2007 försågs byggnaden med tapeter tillverkade enligt 1700-
talsmässig metod. Förlagorna till tapeterna hämtades från olika 1700-
talsmiljöer, bland annat Hammarby, men också byggnader i Stockholm.185 

Kännetecknande för familjen von Linnés båda hus är också att de har unge-
fär samma stil och samma ”grad”. Det är inte påtagligt finare inne i huset i 
staden än på landet på Hammarby. På båda ställena kan man förvänta sig 
besök av olika slag, man hade säkerligen bjudningar som krävde finare duk-
ning och mottagande på båda ställena. Margareta Nisser Dalman och Anna 
Sjögren skriver i ”Linnés hem i Uppsala”: ”Inventarierna i familjen Linnés 
båda hem kännetecknas inte sällan av senbarockens formspråk, men tydligt 
är att bohaget samlats under närmare ett sekel. /.../ Stilblandningen kan del-
vis betraktas som ett resultat av gåvor från ättlingar och andra samt senare 
inköp. Det eleganta och påkostade parat med det enkla och vardagliga tycks 
också ha präglat hemmet på Carl och Sara Lisas von Linnés tid /.../”186 Även 
om Hammarby är mer lantligt beläget och i högre grad används under ferier-
na går det inte att dra slutsatsen att det haft en enklare stil. Min tolkning är 

                                                
184 Edman, Viktor Sjuttonhundratalet som svenskt ideal. Moderna rekonstruktioner av histo-
riska miljöer (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2008), ss 107-126, 218. 
185 Elektronisk resurs: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/uppsala-lan-c/linnemuseet-i-
uppsala/. Konsulterat 1 april, 2020. 
186 Nisser Dalman & Sjögren, ”Linnes hem i Uppsala” i Låt inte råttor eller mal fördärva, s 
41. 
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att det med all sannolikhet beror på att möbler och husgeråd delvis har frak-
tats mellan husen och används omväxlande på de båda platserna, och på 
båda platserna har gäster med hög status tagits emot. 

Inredning och möbler 
När det gäller möbler och annan inredning är den främsta källan bouppteck-
ningarna och de bevarade föremålen. Belägg för inköp finns endast i form av 
några få poster på en utgiftslista gällande möbler, det rör sig om snickerier 
till brädspel, gardiner, matskänk samt frakt och beslag till en byrå. Inte heller 
nämns inredningen i brevväxlingen med Bäck. I Vita II, som innehåller upp-
gifter fram till 1750, nämner Linné sin bostad, som han kallar ”palais”, han 
räknar också upp en rad personer vars porträtt han ska ha haft på väggarna. 
Listan omfattar 19 välkända botanister. Det finns även i bouppteckningen 21 
porträtt och en ”ritning i ram” upptagen. Exakta motiv på porträtt och ”rit-
ning” framgår inte, men det framstår som tydligt att Linné haft en samling 
botanistporträtt. I beskrivningen av huset i Hortus Upsaliensis namnges 20 
framstående botanister som sägs pryda salens väggar (det framgår inte vilken 
sal). Det är alldeles tydligt att sådana porträtt anses vara en viktig detalj i 
rummet, och förstärker dess delvis publika användning och rummets funkt-
ion.187 

Ideal och smak avseende inredning och rumsanvändning förändras under 
1700-talet, som många konstvetare, arkitekturhistoriker och andra diskuterat. 
Dels pågår en specialisering av rummen funktioner, dels utvecklas säll-
skapsdelen i husen så att rummen blir mindre och mer intima. Ett hus skulle 
helst inrymma olika delar med olika funktioner. Den franske sjuttonhundra-
tals arkitekten Jacques-François Blondel menar t ex att en adelsmans hem 
måste innehålla minst tre sorters rumssviter: en ceremoniell, en social och en 
privat. Ordnandet av huset och rummen skulle ge uttryck åt olika sociala 
ordningar.188 Inflytandet från franska arkitekter och fransk stil var betydande 
i Sverige, inte minst på grund av att Carl Hårleman, Jean Eric Rehn och 
andra arbetade efter franska förlagor, inspirerade av studieresor till Frank-
rike. Blondel tillhör de ledande arkitekterna vid den tid då t ex Hårleman 
reser till Paris.189 Stilmässigt sker en utveckling från senbarock till rokoko till 
gustaviansk stil med klassicism och antikiserande stilar under den här stude-
rade perioden. Generellt blir möblerna mer graciösa, har mer avrundande 
former än tidigare, de blir också mindre och sirligare. En möbel som blir 
viktig under 1700-talet är byrån, och det är på så sätt ingen slump att just en 
byrå finns bland de få möbler som upptas på listan över några av familjens 

                                                
187 Vita Caroli Linnaei, s 76, Hortus Upsaliensis, s 30. 
188 Scott, Rococo Interior, s 103-105. 
189 Söderström, Tre 1700-talsmiljöer, s 51-52. 



 103 

utgifter. Barockens stora möbler, som t ex tunga, imposanta skåp, blir 
mindre attraktiva och i stället möblerar man med lättare och mindre pjäser, 
såsom byråer. Schatull och mindre bord med olika funktion hör också till det 
nya lättare idealet, det kan vara tebord eller spelbord. Andra exempel är 
speglar, konsolbord och gueridoner. Golvuret är också en möbel som blir 
attraktiv runt mitten av 1700-talet, det placerades gärna i matsalen. Familjen 
von Linné ägde ett golvur av hög kvalitet, tillverkat av urmakaren Petter 
Ernst som var verksam först i Växjö och sedan i Stockholm. Ernst hade 
också kontakter med Vetenskapsakademien efter att han först skickat ett 
sjöur som akademien uttryckte viss uppskattning för, även om det inte fun-
gerade väl i hård sjö. Akademien föreslog dock att Ernst skulle slå sig ner i 
Stockholm och tillverka ur, vilket skedde 1753.190  

De nya möbeltyper och stilar som kom under 1700-talet speglas alltså i fa-
miljens bohag. Det finns också en naturlig stilblandning där äldre möbler 
som t ex hustrun fått med sig från föräldrahemmet blandas med sådant som 
makarna skaffar tillsammans. Den linnepress som finns bevarad i Linnému-
seet uppvisar tydliga barockdrag och kan vara en sak som hustrun fått med 
sig i boet i samband med giftermålet. Vanligen innehåller bouppteckningar 
från medelstora och stora boställen många stolar, och familjen von Linnés är 
inget undantag.191 I Linné d ä:s finns 143 stolar upptagna (med och utan karm 
samt länsstolar).192 I Sara Elisabeths finns 102 stolar, något färre.193 Det är 
betydligt fler än det finns i Anna Christina von Hermanssons bouppteckning, 
trots att familjen Rosén von Rosensteins hus är större än familjen Linnés.194 
Stolar är en typ av möbel som gärna sattes fram runt väggarna i stora antal 
som en statussymbol. Möbleringen runt väggarna, där också fällborden står 
när de inte används, gör rummen flexibla. Det är enkelt att variera storleken 
på middagsbord, och ta fram så många stolar som behövs t ex. Detta har 
tydligt varit ett behov i hushållet von Linné där många gäster, studenter och 
andra besökare passerar. Det är i sig en indikator på funktioner som är vik-
tiga i hushållet, och dess position i det akademiska Uppsala. Det säger också 
något om Carl von Linné d ä:s position och att det var attraktivt att besöka 
huset. Det är även ett exempel på en performativ praktik när det gäller 
möblering, och det handlar om en praktik med viss flexibilitet. Stolarna är 

                                                
190 Söderström, ”Möbelkonsten”, s 326. 
191 ibid, s 306. 
192 Det är också betydligt fler än genomsnittet för en adelsman eller högre officer i Paris vid 
ungefär samma tid. Norberg, Kathryn ”Goodesses of Taste: Courtesans en Their Furniture in 
Late-Eighteenth-Century Paris” i Goodman, Dena & Norberg, Kathryn (eds) Furnishing the 
Eighteenth Century. What Furniture Can Tell Us about the European and American Past 
(New York/London: Routledge, 2007), s 105. 
193 Sara Elisabeth von Linnés bouppteckning i Wallin Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande…” 
SLÅ, s 97-100. 
194 Anna Christina Rosén von Rosensteins bouppteckning, född von Hermansson, ingiven till 
Svea hovrätt 24/11 1783, ms, Riksarkivet. 
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flyttbara, och kan användas i det rum som för tillfället är mest lämpligt att 
t ex ge föreläsning i eller ha gäster i, dvs det rum som just då passar bäst för 
sammanhanget. 

En annan sorts ägodelar representeras av mindre föremål som dock värdera-
des högt. Det rör sig om föremål av ädla metaller och s k nipper. Den dyr-
baraste kategorin föremål i bouppteckningarna är silver och förgyllt silver. 
Dessa två grupper är i Carl von Linné d ä:s bouppteckning värderade till 
drygt 830 daler, även nippret tillhör föremål som värderades högt. Det rör 
sig om tre ringar och ett silverur, och där ringen med en rubin och 17 rosen-
stenar är mest värdefull.195 Till nipper räknas mindre föremål ofta i mer dyr-
bara material; ringar, ur, kedjor, skrin, spännen och liknande kan finnas 
bland nipper. Sara Elisabeth har fler föremål upptagna som nipper, där finns 
inte minst den emaljerade gulddosa som tros vara den gåva Linné fick av 
Lord Baltimore i samband med hans besök på Hammarby. Antalet silverfö-
remål i Anna Christina von Hermanssons bouppteckning är jämförbart med 
makarna von Linnés. Karakteristiskt har också de två barnen Carl och Elisa-
beth Christina relativt mer nipper, men inte så mycket silver. Detta har att 
göra med bosättningsförhållanden, silvret hör i hög grad ihop med att man 
etablerar hushåll och har behov av bestick, serveringspjäser och liknande 
föremål. Carl von Linné d ä får också silver som s k honorariegåva i sin roll 
som inspektor för Smålands nation. Linné utses till inspektor i november 
1744, och nationen är samlad hos honom första gången i december samma år 
då också silver överlämnas.196 Förutom att detta silver hade ett visst ekono-
miskt värde bekräftar och manifesterar det också en av rollerna, den som 
inspektor. Gåvan utdelades vart tredje år, och i samband med överlämnandet 
bjöds nationen till professorsbostaden i trädgården eller till Hammarby för 
mat och underhållning (se nedan för exempel).  

Bland de överlämnade silverföremålen finns ljusstakar, bestick, förläggar-
skedar, punschslev, sockerask samt inte minst en plat de menage (dvs en 
bordsuppsats som är ett större föremål). En sådan finns det även i boupp-
teckningen, och det torde handla om samma föremål.197 Bland nipper finns 
mer personlig utrustning och smycken som kan sättas i samband med att 
man skaffar garderob. Medaljer och jettoner tas upp tillsammans med kon-
tanter, och i makarnas bouppteckningar finns endast antal och material angi-
vet. I Linné d y:s anges däremot även vilka medaljerna föreställer, han ägde 
en medalj förställande Hårleman, och två jettoner föreställande fadern och 

                                                
195 Carl von Linné d ä:s bouppteckning i Wallin, ”Urkunder rörande…”, SLÅ, 1950-1951, s 
71. 
196 Lindal, Peter Johan Carl von Linné i Smålands nation, Uppsala 1878, s 5-24, elektronisk 
resurs på Runeberg, konsulterad 28/2 2020. Om Linnés inspektorat, se även Broberg, Mannen 
som ordnade naturen, s 348-350 
197 Carl von Linné d ä:s bouppteckning i Wallin ”Urkunder rörande…” SLÅ, 1950-1951, s 72 
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direktör Faggot.198 Även Elisabeth Christina har skådepenningar förställande 
Linné d ä, samt en stor medalj över greve Tessin och två stycken av Ulrika 
Eleonoras begravningsmedaljer.199 Den mest detaljerade bouppteckningen 
när det gäller motiv på teckningar, porträtt och liknande är annars Carl von 
Linné d y:s. Det går där att se att han ansluter till idealet att ha porträtt av 
framstående vetenskapsmän och tänkare, samt att hans eget nätverk finns 
representerat. Han ägde bilder av bl a Rousseau, Voltaire, Banks och hans 
hustru, Franklin, och medaljonger av Banks och Solander.200 Att inreda 
rummen med ett slags galleri av personer som är verksamma på det egna 
fältet kan tolkas som en performativ praktik som förstärker den egna identi-
teten och metoden är att förstärka kopplingen till det sammanhang nätverket 
utgör. Även om medaljonger tillhör det som betraktades som ”nipper” är de 
en del av den viktiga performativa praktik som medaljslagning och gåvout-
byte utgjorde. 

Verksamhet i huset - Värdskap och bjudningar 
Hushållet von Linné interagerar med andra hushåll i Uppsala och vid aka-
demien i samband med olika bjudningar. Vid några tillfällen är hushållet 
även officiellt värd för besök som kommer till universitetet. Bjudningar är 
det vanligast förekommande temat i de konsumtionshändelser som listats i 
korrespondensen med Abraham Bäck.201 Umgänget med olika nätverk i Upp-
sala märks, till Bäck skriver Linné om bjudningar som inklistringsöl för 
herbarium eller hur de går bort till andra för att fira olika tilldragelser. Ett 
sådant exempel är när Abraham Bäcks bröllop firas hos apotekaren Böt-
tiger.202 De får också ofta gäster när det är marknad i Uppsala, även om det 
kanske mest är fråga om personer som inte bor i Uppsala eller släktingar som 
bor över i huset.203  

Vissa bjudningar får mer formell karaktär, och hushållet får ett mer officiellt 
värdskap å universitetets vägnar. Det gäller t ex när hovrättsrådet Eric Petra-
eus ska tackas för det snäckskåp han skänkt akademien. Hushållet von Linné 
får i uppdrag att ta emot hovrättsrådet på middag i samband med att han 

                                                
198 Carl von Linné d y:s bouppteckning i Wallin ”Urkunder rörande…” SLÅ, 1950-1951, s 85 
199 Elisabeth Christina Bergencrantz bouppteckning i Wallin ”Urkunder rörande…” SLÅ 
1962, s 59. 
200 Medaljongerna är de medaljonger i s k jasperware som utfördes av Wedgewood&Bentley 
och som finns i dag i samlingen på Linnés Hammarby.  
201 Se Appendix 3. 
202 Brev från Linné till Abraham Bäck, 24 oktober 1749 (ns), L1057 (om inklistringsöl) samt 
21 mars 1755, L1879, (om bröllopsfirandet hos Böttiger), konsulterat 28/2 2020. 
203 Brev från Linné till Abraham Bäck, 18 februari, 1757, L2147, ett exempel på att Linné haft 
marknadsbesök. Konsulterat 28/2 2020. 
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skänker ett snäckkabinett till universitetet.204 Överlämnandet sker i samband 
med kronprinsparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas besök i Uppsala 1746. 
Petraeus vistades i Uppsala i 12 dagar, och när kronprinsparet kom såg de 
både botaniska huset och samlingarna på Gustavianum.205 Skåpet placeras 
också hemma hos Carl von Linné, vilket sker på Kungl Maj:ts befallning, 
efter att det först har donerats till biblioteket där det förvarats, men flyttas 
sedan hem till familjen von Linné.206  

Andra besök av officiell karaktär är besök av de Geer med hustru (1753), 
Lord Baltimore Frederick Calvert (1770) och kronprinsens besök (1770). 
Charles de Geer var friherre till Lövsta och drev bruket där. Han och Linné 
korresponderade, och de Geer ägnade sig åt entomologisk forskning. Han 
var bl a hovmarskalk och korresponderande ledamot av franska vetenskaps-
akademien. Hans hustru var Catharina Charlotta Ribbing. De Geer tillhör 
den adliga eliten i Sverige vid denna tid. Besök av paret de Geer, liksom 
kronprinsens, måste anses som centrala angelägenheter för hela hushållet när 
det gäller den status värdskapen gav. 

Såväl Lord Baltimore som kronprins Gustav (III) besöker Hammarby sedan 
den byggnad som kallas museum in altis färdigställts. Värt att notera är dock 
att de som först bjöds in för att inviga byggnaden var studenterna vid Små-
lands nation där Linné var inspektor.207 Stenbyggnaden är belägen på höjden 
bakom mangårdsbyggnaden, och byggdes för att förvara samlingar i. Till 
huset flyttades en del av samlingarna. Sannolikt har det uppförts i sten och 
på ganska långt avstånd från gårdens övriga hus av säkerhetsskäl, främst för 
att minska risken för brand. Det är dock ett intressant förhållande att läget 
gör att arbete där kommer att ske i viss avskildhet från gårdens övriga liv 
och verksamhet. Detta kan tyckas tala mot den utveckling jag argumenterat 
för där det aktiva livet i hushållet idealiseras, och mer likna de äldre idealen 
med fler inslag av tillbakadragenhet, ensamhet och eremitliknande tillvaro. 
Till viss del skulle tillkomsten av museum in altis kunna knytas till den äldre 
typen av ideal, troligen har dock de praktiska aspekterna med behov av mer 
brandsäker förvaring spelat en stor roll.  

Linné d ä lyfter också fram i både brev och vitor att både Lord Baltimore och 
kronprinsen besökt museet. Linné framhåller att han fått en gåva av Lord 
Baltimore, en förgylld dosa samt att kronprinsen såg huset ”…med största 

                                                
204 Lindell, ”Till bords med Linné”, s 65, enligt räkenskaper kostade middagen 77 daler 
kopparmynt. 
205 Löwegren, Yngve Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet, (Uppsala: Lychnosbiblio-
tek 13, Lärdomshistoriska samfundet, 1952), s 196-197. 
206 Fries, Linné. Lefnadsteckning., del 2. Fries refererar ett konsistorieprotokoll från 6/2 1753, 
s 131. 
207 Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige, s 238-239. 
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admiration…”.208 Den position Lord Baltimore ges bland besökarna är intres-
sant på flera sätt. Faktum är att Baltimore var närmast på flykt och levde ett 
märkligt, kringresande liv. Han anklagades i England för att ha varit delaktig 
i sin hustrus död då hon föll ur en vagn, men det kunde aldrig bevisas så han 
åtalades aldrig. Han anklagades också för att ha fört bort och våldtagit en 
kvinna vid namn Sarah Woodcock. Innan Baltimore kom till Linné hade han 
varit i Turkiet och vittnen beskriver att han närmast reste runt med ett harem 
och levde ett liv med excesser.209 Linné känner möjligen inte till de rykten 
som omger Lord Baltimore, och det förefaller inte som om Baltimores en-
tourage följt med till Hammarby, eller så väljer Linné att inte omnämna 
detta. Om han känner till det hela har det uppenbarligen varit viktigare att 
framhäva den fina gåvan och Baltimores ställning som Lord och en del av 
den engelska eliten. 

Genom att besökare av den här typen tas emot i museet ges det en publik 
funktion, det används inte bara som en plats att dra sig tillbaka och arbeta 
ostört i. Det visar också att samma plats kan ha flera olika funktioner bero-
ende på tillfälle och att användningen av olika utrymmen skiftar beroende på 
vilka gäster som kommer. 

När Linné d ä väljs till inspektor på Smålands nation tillkommer regel-
bundna bjudningar för studenterna på nationen. De bjuds, som nämnts ovan, 
till huset i samband med att honorariet, en gåva som i regel bestod av silver, 
överlämnades till inspektor vart tredje år. Dessa bjudningar var troligen for-
maliserade och studenterna kunde bjudas även vid andra tillfällen under mel-
lanliggande perioder. Ett sådant tillfälle är när man firar att kronprins Adolf 
Fredrik blivit kansler 1747. Enligt uppgifter i nationens protokoll har lands-
männen då varit hemma hos Linné och det har varit tal, illumination, åtta 
kungliga skålar och festen har pågått till klockan 3 på natten. Det omnämns 
särskilt att fru Linné och ”åthskilliga flera förnäma Fruntimber” deltog.210 
Det framgår att studenterna både bjuds i huset i Svartbäcken och till Ham-
marby, och att de i de flesta fall bjudits på mat. 6 maj 1766 har landsmännen 
t ex besökt Hammarby och fått middag, kvällsvard och ”annan välfägnad”. 
21 maj 1769 är de åter där och denna gång förevisas även museum in altis.211 
Besökarna vid dessa tillfällen utgörs huvudsakligen av studenter, men i detta 
sammanhang är de inte där primärt för undervisning. Även om Linné d ä i 
vissa avseenden fortfarande är lärare i förhållande till dem medför också 
inspektorspositionen en annan typ av relation till studenterna. I denna funkt-

                                                
208 Vita Caroli Linnaei, s 131. Besöken nämns även i brev till Abraham Bäck, BS 1:5, s 173-
174. 
209 Lamb, Susan Bringing Travel Home to England. Tourism, Gender, and Imaginative Lit-
erature in the Eighteenth Century  (Cranbury: Associate University Presses, 2009), s 46-47. 
210 Lindal, Carl von Linné i Smålands nation, s 8. 
211 Lindal, Carl von Linné i Smålands nattion, s 18-19. 
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ion kan han t ex uppmana dem att hålla sig snygga och rena vad gäller kläder 
och ha värjan med när de går till någon professor, avhålla sig från spel och 
dobbel, eller uppmana till avhållsamhet från att maskera sig och ta upp andra 
liknande ämnen som vanligen inte förekommer i ett föreläsningssamman-
hang.212 Studenterna är visserligen gäster i huset, men samtidigt har inspektor 
en tydligt överordnad position, och i och med de tal av delvis förmanande 
karaktär som hålls finns en praktik som har en viss överlappning gentemot 
undervisning. Inspektorsrollen är dock inte identiskt med rollen som lärare. 
Den är knuten till hur universitetet fungerar som korporation med nationsvä-
sendet och inspektors-funktionen. I relationen mellan Linné i sin inspektors-
roll och studenterna har naturalhistorien, medicinen och andra delar av den 
akademiska verksamheten en annan funktion än i samband med föreläsning-
ar. 

Verksamhet i huset – studenter, vardag och vetenskap 
I de linneanska husen pågår också kontinuerligt arbete som är kopplat till 
Linné d ä:s och Linné d y:s positioner vid universitetet. Husen är platser där 
vad jag valt att benämna vetenskaplig verksamhet pågår. Det som avses är 
allt som är kopplat till undervisning, korrespondens, författande av texter, 
ordnande av herbarier och andra samlingar, trädgårdens skötsel och lik-
nande. Jag menar att det går att förutsätta att detta påverkar hela hushållet, 
även om det finns väldigt lite källmaterial som kan användas för att exakt 
beskriva hur det vardagliga arbetet gått till i praktiken. Med all sannolikhet 
har både familjen och husfolket varit delaktiga på många sätt, och det gäller 
inte minst att få vardagliga funktioner som mathållning, inköp, tvätt, arbets-
ledning och annan logistik att fungera. De bjudningar som sker på grund av 
den roll professorn innehar behöver skötas. De privata kollegierna måste 
fungera praktiskt med ibland ett stort antal deltagare, och den stora mängden 
försändelser till och från huset med brev, naturalier, böcker och annat måste 
hanteras. Denna aktivitet medför en särskild uppsättning praktiker, både 
performativa och sådana som krävdes för att den vardagliga verksamheten 
skulle fungera. 

Studenter i husen 
Ett mindre antal av Linné d ä:s studenter har vistas mer regelbundet i hushål-
let, bott i huset eller varit där mycket ofta. Det är vid tiden vanligt att profes-
sorer har studenter inackorderade eller anställda som t ex informatorer åt 
familjens barn. Detta förefaller ha ordnats mer eller mindre systematiskt i 
olika professorshushåll, t ex har Johan Ihre haft ett flertal adliga studenter 
boende hos sig.213 Jag har med utgångspunkt från förteckningar över studen-

                                                
212 Lindal, Carl von Linné i Smålands nation, s 8-15. 
213 Grape, Ihreska handskriftsamlingen, s 143-162. 
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ter hos Fries och i Linné d ä:s vitor tittat på ungefärligt antal studenter som 
vistats eller bott i husen. Detta kan inte ses som en fullständigt lista över 
studenter, eftersom urvalet är begränsat till vilka som omnämnts av Fries och 
Linné själv, men det säger ändå något om hushållet och hur det förändras.214 
I tabellen är ”Antal studenter” det totala antalet som av Linné själv och Fries 
angetts som studenter under respektive period. 

Tabell 2. Antal studenter som vistades eller bodde i Linnés hushåll per dccennium 
(1740-tal till 1770-tal) 

 1740-tal 1750-tal 1760-tal 1770-tal 

Antal studenter 11 17 30 9 

Vistas/bor i huset 3 2 1 1 

Vistas/bor på Hammarby   10 3 

Källor: Vita Caroli Linnaei samt Fries, Lefnadsteckning, bd 2215 

I tabellen har i regel studenterna räknats från det år de börjar studera, i vissa 
fall finns dock ingen sådan uppgift utan endast uppgift om när de är färdiga 
varvid detta år räknats. Tendensen är dock tydlig oavsett detta. I början är 
det färre studenter totalt men fler som vistas mer långvarigt i huset och mot 
slutet av Linnés d ä:s professorstid är det fler som omnämns som studenter 
men färre som vistas i huset. Mot slutet är det en betydligt större andel som 
varit på Hammarby på somrarna. En förklaring till detta är att tre av dem 
som bott eller vistats i huset under 1740-talet och början av 1750-talet varit 
informatorer åt barnen (möjligen främst sonen) i hushållet. Det gäller Pehr 
Löfling, Daniel Rolander och Johan Peter Falck. Med tiden upphörde beho-
vet av privatinformation i Linnéhushållet, i det här fallet kom också Löfling, 
Rolander och Falck att bege sig på långväga resor.216 De flesta som blev re-
sande linneaner var studenter under 1740- och 50-talen, även om det också 
finns några som studerat på 1760-talet. Den student som vistades i huset på 
1770-talet var engelsmannen John Rotherham som tycks ha utvecklat en 
särskild relation med familjen, och han bor i huset då han blir sjuk, och han 
vårdas av familjen. Han är sedan en av de personer som närvarar när Linné 
d ä avlider. Rotherham flyttar sedan tillbaka till England, och får en profes-
sur vid St Andrews i Edinburgh 1795.217  

                                                
214 Sammanställningen är baserad på Vita Caroli Linnaei, samt Fries, Linné. Lefnadsteckning, 
del 2. 
215 https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 I Tabell4NamnVitor finns alla namn från vitorna i sök-
bart format. 
216 Det jag benämner ”resande linneaner” kallas ofta ”apostlar” men jag menar att denna 
benämning är mindre lämplig och har därför valt en annan. 
217 Linné, dissertation, Purgerande medel, nr 76, efterskrift av Ingvar Svanberg, 2010. 
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Ett annat särskilt exempel på en student som vistas i huset är Carl Abraham 
Bäck. Han är son till Abraham Bäck och vistas i hushållet ungefär en månad 
år 1771. Carl Bäck är då runt 10 år gammal och har med sin informator Da-
niel Henrik Söderberg. Ett skäl till att han följt med till Uppsala är att Daniel 
Söderberg ska disputera pro exercitio. Linné har utsett Söderberg till infor-
mator åt Carl. Abraham Bäck och Carl von Linné anser att Carl är i lagom 
ålder för att i någon mån prova det akademiska livet i Uppsala. Även om han 
inte i formell mening är student hör han Linné föreläsa privat. Dagarna ägnas 
även åt att botanisera och relativt ofta är det dansundervisning. Det finns en 
detaljerad beskrivning av vad Carl Bäck Bäck, ägnat tiden åt, dels har han 
själv skrivit något men framför allt har Daniel Söderberg fört journal. Detta 
ger en viss inblick i vad som äger rum i hushållet von Linné, och vad en ung 
student kan ägna dagarna åt. Där framgår att dansundervisning sker i princip 
varje dag, och att programmet i övrigt varierar mellan att höra Linné, botani-
sera, skriva, få förklaringar över Cicero och Voltaire, samt en hel del sociala 
aktiviteter. Till dessa hör spikningskalas, kalas efter disputation, kaffe med 
personer som Norström, Ödman eller fru von Linné eller spatserande i olika 
sällskap (bl a med dansmästaren). Några gånger beger de sig till Hammarby, 
och på söndagarna går Carl i kyrkan. Under den månad han är i Uppsala får 
han det Augsburgska konstskåpet förevisat och de gör en utflykt till Skoklos-
ter. Vissa praktiska detaljer av vardagslivet noteras också, som att de bestäl-
ler skor och kläder, eller går till posten och boktryckaren.218 Ett skäl till att 
Söderberg ger en så pass detaljerad beskrivning kan vara att Carl Bäck är 
ung, och föräldrarna väntar sig en rapport. Det är troligen också av vikt att 
vistelsen fungerar som förberedande för de senare studier Carl förväntas 
bedriva. Han skolas på detta sätt in i ett nätverk, lär sig arbetssätt och grund-
lägger en förståelse för vilka faktorer som är viktiga för att bygga både kar-
riär och identitet. Det är rimligt att tänka sig att ”inskolningen” till det aka-
demiska livet för Carl Bäck är ett exempel på hur akademisk ståndspersona 
omsätts i praktik. Abraham Bäck skickar sonen till en ledande person inom 
naturalhistoria, med avsikt att sonen ska kunna ha en liknande position 
längre fram. Han kommer då att behöva behärska en viss uppsättning sociala 
koder, både sådana som är allmänna vid tiden och som är mer specifika för 
de sammanhang fadern tänker sig han ska verka inom. Genom detta går det 
att se att det är centrala inslag i personan att kunna hantera såväl dans och 
disputationskalas som samlande av naturalier och tryckning av skrifter. En 
person som ska ägna sig åt naturalhistoria förväntas alltså kunna bemästra en 
lång rad färdigheter av socialt slag. Inslag som att socialisera under kaf-
fedrickande, spatserande eller dans skiljs inte ut från skrivande eller botani-

                                                
218 Fries, Linné, del 2, s 20-21, samt UUB Ihre 187:4 Anteckningar rörande C Bäcks vistelse i 
Uppsala juni 1771, av hans informator Daniel Henrik Söderberg. Jag vill tacka Hanna Hodacs 
för det hon delgivit mig sina excerpter av dessa anteckningar. 
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serande. Att beställa kläder och gå till boktryckaren nämns i samma sam-
manhang, vilket tyder på att dessa verksamheter ansågs förutsätta varandra. 

Skrivande och rum för samlingar 
Andra vardagliga aspekter av den vetenskapliga verksamheten är skrivar-
bete, ordnande av samlingar, korrespondens och liknande sysslor. Linnés 
korrespondens är mycket omfattande, och central i hans arbete. Korrespon-
densen hänger samman med hur samlingarna byggs upp, hur nätverk skapas 
och upprätthålls samt med andra viktiga aspekter.219 I några korrespondenser 
blir också kvinnorna i hushållet mer synliga, det gäller t ex breven mellan 
Linné d ä och Daniel Solander Solander, Daniel där de omnämns relativt 
ofta.220 Äldsta dottern Elisabeth Christina har också uppenbart haft ett in-
tresse för och varit delaktig i den vetenskapliga verksamheten i hushållet. 
1762 publicerar hon avhandlingen Om Indianska Krassens Blickande, i 
KVA:s handlingar. I den beskriver hon vad hon noterat om krasse-växten på 
Hammarby, och redogör för det blixtrande fenomen som kan iakttas runt de 
röda blommorna i skymning.221 

Tillsammans med Sara Scharf och Isabelle Charmantier har Staffan Müller-
Wille studerat Linné d ä:s skrivteknologier vilket bl a inkluderar hur inform-
ation och material samlas in, behandlas och förvaras och hur herbariet hålls. 
De är också fokuserade på hur detta är relaterat till hur taxonomi och klassi-
fikation utformas och förändras.222 De har främst ägnat sig åt hur data sam-
las, noteras och sparas, hur pappret används, vilka tekniker Linné använder 
när han annoterar och liknande frågor. Bland annat visar de att han använder 
ett flexibelt system, där det från början är upplagt för förändringar och till-
lägg och ordnat för att hela tiden kunna ge ut nya editioner av utgivna texter. 
Müller-Wille och Charmantier har i relativt liten utsträckning situerat detta 
arbete i de rum där det utförs. Till del säkerligen för att det inte är helt enkelt 
att göra det, med några undantag. De herbarieskåp som finns bevarade före-
kommer exempelvis i deras studie. Skåpen är ett exempel på det flexibla 
system Linné använder, i stället för att binda herbariearken i volymer har han 

                                                
219 Fors, Hjalmar Mutual Favours. The Social and Scientific Praxtice of Eighteenth Century 
Swedish Chemistry (Uppsala: Department of History of Ideas and Science Uppsala Univer-
sity, 2003), passim. 
220 Brev från Solander till Linné, 17 april 1760, L2712, och 19 maj 1760, L2732, är två exem-
pel. 
221 Linnaea, Elisabeth Christina Om Indianska Krassens Blickande, KVA:s handlingar 1762, s 
284-286. Det har föreslagits att Elisabeth Christina och Daniel Solander var förälskade och 
möjligen skulle förlovas. Det finns få egentliga belägg för detta, annat än en formulering i 
Solanders brev, skrivet ombord på skeppet Endeavour 1768, där han beskriver Elisabeth 
Christina som ”…den, som jag trodde skulle gjöra mig lycklig”, L6074. 
222 Resultat finns bl a publicerat i Müller-Willes och Charmantiers ”Natural History and in-
formation overload. The case of Linnaeus” i Studies in History and Philosophy of Biological 
and Biomedical Sciences. (2012, Nr 43). 
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ett system med hyllor som är justerbara. Hyllorna kan enkelt flyttas upp och 
ner för att skapa mer utrymme där det behövs. De är också indelade i enlig-
het med klassifikationssystemet.223 I sammanhanget är det dock värt att po-
ängtera att det arbete som studerats utförs främst just i huset i Svartbäcken 
och på Hammarby (inklusive museum in altis). Herbarieskåpen har tillsam-
mans med övriga delar av samlingen varit integrerat med övriga möbler och 
husgeråd som funnits. 

Dessa miljöer har utgjort den rumsliga kontext Linné d ä och Linné d y, till-
sammans med hushållets övriga medlemmar, verkat i. De är också platserna 
där naturaliesamlingarna fanns. Samlingarna är centrala eftersom formeran-
det av identitet och hanteringen av samlingar kan betraktas som en performa-
tiv praktik. Innehavet av naturaliesamlingar var i sig en central del av den 
vetenskapliga verksamheten, och den akademiska identiteten. Sättet sam-
lingarna hanteras på är även det av stor vikt. Av dessa skäl har de en fram-
skjuten position i Linné d ä:s vitor. Samlingarna är viktiga på flera sätt, de 
utgör objekt för studier, forskning och publicering, men de är också en del av 
det sociala kapitalet då de föremål som ingår i dem används som valuta i 
gåvoekonomin inom ramen för patron-klient-systemet. Specimen från sam-
lingarna kan ges bort eller bytas, och i namngivning av arter används ofta 
andra personers namn. Att ge någons namn till ett släkte eller en art var en 
viktig markering. Vikten av sådant gåvoutbyte i vetenskapliga nätverk har 
analyserats av bl a Hjalmar Fors i Mutual Favours. The Social and Scientific 
Practice of Eighteenth-Century Swedish Chemistry och det påtalas även av 
Marie-Christine Skuncke i biografin över Carl Peter Thunberg.224 I sådant 
utbyte fyller en naturaliesamling en mycket viktig funktion. I publicerade 
tryck där samlingar beskrivs finns också olika sätt att tacka personer som 
bidragit med föremål till samlingarna, eller med förbättrad alternativt ny 
kunskap om föremålen. I vitorna lyfter Linné fram olika samlingar han sett 
när han besökt vetenskapsmän, framför allt i samband med resor i Europa. 
Det gäller t ex besöken hos Hans Sloane i London, hos Johannes Burmann i 
Amsterdam eller bröderna Jussieu  i Paris.225 Att överhuvudtaget få tillgång 
till samlingar och bibliotek beskrivs som något av nyckelhändelse och det 
återkommer i flera av texterna. Det handlar om hur Linné som student hos 
Kilian Stobaeus får tillgång just till hans naturalier; fåglar, snäckor, stenar 

                                                
223 Müller-Wille, Staffan ”Linneaus’ herbarium cabinet: a piece of furniture and its function”, 
Endeavour, 30(2), 2008, s 60-64. 
224 Fors, Hjalmar Mutual Favours. The Social and Scientific Praxtice of Eighteenth Century 
Swedish Chemistry [Uppsala: Department of History of Ideas and Science Uppsala Univer-
sity, 2003], s 10-11, 111-119, 200-201 och Skuncke, Marie-Christine Carl-Peter Thunberg. 
Botanist and Physician. Career-Building Across the Oceans in the Eighteenth Century [Upp-
sala: Swedish College for Advanced Study, 2014], s 25-28. 
225 Vita Caroli Linnaei, s 70-71 (besök hos Sloane och i Oxford, samt i Amstedam), s 112-113 
(besök hos Jussieu i Paris). 
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och herbarier.226 En liknande händelse är när Linné i Uppsala får tillgång till 
Rudbeck d y:s botaniska bibliotek.227 

Det är alltså av stor vikt att skaffa en egen samling, och Linné för tidigt bok 
över vilka som bidrar. I listan över de betalningar han fått från åhörare vid 
kollegium sommaren 1730 finns två personer, Warmholz och Solberg, som 
givit honom böcker; Caspar Bauhins Pinax och Albertis Semiologia.228 När 
en växt eller annan gåva till en samling skickas följer förväntan om gengåvor 
eller motsvarande motprestation. Linné är i hög grad medveten om detta, i 
breven mellan honom och Bäck diskuterar de det tänkbara scenariet att Bäck 
skapar en egen ”...public trädgård eller för eget nöije...”. Bäck undrar då om 
han kan be om att få tillbaka en del av de växter han skickat Linné. Svaret 
blir bestämt, det är en självklarhet att han får tillgång till det som han en 
gång skickat, och det är en självklarhet för de flesta: 

Skulle Hr Doctoren tro mig wara så otacksam, at om Hr Doctoren will en 
gång hafwa af dem tillbakars, at jag då skulle näka det, som sielf haft formon 
däraf, då jag fått propagera specimen? Nej tro aldrig at jag går så långt; ej 
häller har jag hört något sådant exempel, mehr än endast af Sigesbeck, som 
näkar Gmelin at se de örter. han skickat från Sibirien till Petersburg. 229 

Som Hanna Hodacs diskuterar i ”Att utbilda en älskare – naturalhistorisk 
utbildning i 1770-talets Sverige” räcker det inte att inneha en samling, det är 
också av vikt att man har förmåga att ordna den på rätt sätt och att visa den 
på rätt sätt.230 Linné d ä låter bygga ett särskilt museum för samlingen på 
Hammarby, det s k museum in altis – museet på höjden - som står färdigt 
1769. Passande nog är det när byggnaden är färdig som kronprins Gustav 
(III) besöker museet och på så sätt kan Linné visa sin förmåga att bygga upp 
samlingar för mäktigast tänkbara patron. Sättet Linné d ä visar upp sina sam-
lingar på skiljer sig delvis både från hur de visats upp tidigare och hur de 
visas upp av andra ”elitkonsumenter” av vetenskapliga samlingar. Mycket 
generellt uttryckt har samlingar tidigare ordnats efter varierande principer, 
och varit mer av ”Wunderkammer-typ”. Där kan det kuriösa, exotiska eller 
avvikande vara i fokus, men där kan också finnas en slags universell ambit-
ion att samla en mängd olika typer av föremål och artefakter, och ordna dem 

                                                
226 Vita Caroli Linnaei, s 94-95. 
227 Vita Caroli Linnaei, s 99. 
228 Ms Collegiae pgr, Linn Soc.  
229 Brev till Abraham Bäck, 27 juli 1744 (7 augusti ns), L0564, konsulterat 28/4 2019. 
230 Hodacs, Hanna “Att utbilda en älskare – naturalhistorisk utbildning i 1770-talets Sverige”, 
Mellom pasjon og profesjon: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap, red: Marie-
Theres Federhofer & Hanna Hodacs, (Trondheim: Tapir Academic Press, Trondhiem, 2011), s 
61-90. 
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enligt olika teman.231 När Linné bygger och förvarar sin samling gör han det 
på ett sätt som återspeglar systematik och taxonomi, vilket också blir fallet i 
de samlingar han och/eller hans studenter arrangerar åt andra.232 Det finns 
dock en viss skillnad i hur de exponeras; i vissa adliga och kungliga miljöer 
utformas skåp och annan förvaring för att passa omgivande inredning. Det 
blir något av ett mode att visa sina samlingar i exklusiva och särskilt utfor-
made möbler.233 Linné själv använder dem som dagligt arbetsmaterial, och 
behöver dessutom flexibilitet i strukturen. Därför är hans skåp utformade på 
ett annat, enklare och mer flexibelt sätt än t ex är fallet i greven Carl Gustaf 
Tessins eller drottningens samling. Johan Gustaf Acrel föreslår i Tal om 
Läkarevetenskapens grundläggning redan 1796 att Linné inte är så villig att 
visa upp sina samlingar, på grund av att åskådare väntade sig ”…Valnöte- 
och Mahogony-skåp, förgylde lister och prakt, och sådant ägde han icke att 
visa”.234 Trots detta finns en mängd tillfällen när Linné d ä framhåller sam-
lingen, och de som bidragit till den. Det kan göras av flera skäl, ett av dem är 
att understryka, manifestera eller formera den egna rollen. Acrels yttrande är 
också att betrakta som ett uttryck för ett ideal där Linné bör vara anspråks-
lös, redig och enkel. Acrel skriver t ex också att Linné var ”snygg men aldrig 
präktig”.235 Sammantaget kan man säga att det finns en skillnad i hur förva-
ring för samlingar utformas i olika miljöer, i det avseendet ligger det en del i 
Acrels utsaga. Även om skåpen Linné använder är utsmyckade med lövfor-
made ornament skiljer de sig en hel del från hur det t ex ser ut hos Tessin 
eller i de kungliga samlingarna. Samtidigt som Linné kan ha varit obenägen 
att visa samlingarna, på grund av att skåpen inte var tillräckligt vackra eller 
av andra skäl, använder han samlingarna aktivt och framhåller dem på andra 
sätt genom sina publikationer och texter. Det är också så att Linné visar sam-
lingarna vid vissa tillfällen, så utan tvivel fyller de en viktig funktion i det 
avseendet. 

Att hanteringen av samlingar är en viktig performativ praktik, och en viktig 
del av personan blir tydligt även när det gäller Linné d y. Det handlar här 
både om herbariesamlingar, och om samlingar av levande växter. När Linné 

                                                
231 McGregor, Arthur Curiosity and Enlightenment. Collectors and collections from Sixteenth 
to Nineteenth Century, (Newhaven/London: Yale University Press, 2007), s 11-12. 
232 Hodacs, ”The price of Linnean…”, s 91. 
233 Scott, The Rococo Interior. s 167-176, McGregor, Curiosity and Enlightenment. Collec-
tors, s 125-132. 
234 Acrel, Johan Gustaf Tal om Läkarevetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets 
äldsta lärosäte i Upsala. [Stockkholm: Kongl Vetenskapsakademien, 1796], s 157, Lö-
wegren, Yngve Naturaliekabinett i Sverige, s 233 samt Hodacs, ”The price of Linnean…”, s 
91-92.  
235 Acrel, Johan Gustaf Tal om Läkarevetenskapens grundläggning, s 157. Det är också värt 
att notera att i Acrels genomgång av medicinprofessorerna upptar artikeln om Linné d ä 32 
sidor, att jämför med t ex Rosen von Rosensteins dryga fem sidor, eller Linné d y:s knappa 
två sidor långa artikel. 
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d y ådrar sig kritik för sitt sätt att sköta professuren efter fadern är det upp-
rätthållandet av trädgården, och antalet växter i den och i samlingarna, som 
står i fokus. Linné d y skriver under vistelsen i London i brev till Abraham 
Bäck och till trädgårdsmästaren Broberg om de anklagelser som riktats mot 
honom. Linné d y menar att det är Thunberg och Broberg som i princip äg-
nar sig åt att sprida rykten om honom och hans förvaltning av trädgården. 
Ryktena gör gällande att han inte har kunskap nog att hålla trädgården i 
skick, att växter dör ut och försvinner och att han lämnat odugliga frön för 
sådd. Han anklagas för att varken har kärlek eller kunskap nog för trädgår-
den. Detta gör Linné d y mycket upprörd och han förklarar att det inte är 
hans fel om växter inte alltid överlever. Han förklarar också att det är svårare 
nu i London än det var när hans far var där. Ett av syftena med resan är att 
skaffa material till trädgården, och naturalier. Det går dock inte fullt så en-
kelt som Linné d y kanske tänkte sig. Till Bäck skriver Linné:  

Jag blir aldrig i stånd, att följa Thunbergs exempel, att dela ut växter, iaf får 
inga doupletter både at Trägården och Samlingar äro de rädda om hvad de 
äga; Unga Ludvig var här i sommar och samla örter, från alla naturalier, men 
giorde derutinnan sin resa fruktlös; hade svårighet att komma uti någon trä-
gård, utan igenom mig; inga Botaniska Trägård äro här öppen, som de anse 
dem fora, at böra wara uti Sverige.236 

På liknande sätt skriver han till Broberg att han försöker hitta lämpliga saker 
att skicka hem, men han har svårigheter att få tag i dem. Dessutom är det 
dyrt och han har inga publika medel utan endast egna medel. Han har visser-
ligen hittat några vita och brokiga påfåglar, men de är dyra, och det är inte 
lönt frakten eftersom de knappast är bättre än de som de redan har i trädgår-
den.237 Broberg har gett honom rådet att skicka en trädgårdsmästare med 
materialet till Uppsala, men det anser sig inte Linné ha råd med. Han befarar 
dock att även om han kommer hem med material till trädgården kommer han 
ändå att få utstå mer ”förargelse” när han återvänt. Linné d y tar allvarligt på 
kritiken, den rör något som är centralt för hans profession och identitet och 
han skriver att han hoppas att den som påstår detta gör det av okunnighet 
snarare ”... än för at af elakt hjerta villa kasta på mig den svartaste 
skugga.”238 

Samlingarna är viktiga ur flera perspektiv. De är givetvis centrala när det 
gäller själva kunskapsuppbyggnaden. De vetenskapliga arbeten som publice-
ras (både av Linné d ä, Linné d y och av andra samtida) har ofta samlingarna 
som utgångspunkt. Innehållet i dem är föremål för byte, cirkulation, korre-
spondens etc. De har också ett ekonomiskt värde. Linné d ä värderar vid 

                                                
236 Brev från Carl von Linné d y till Abraham Bäck, 4 dec 1781, Linnean Society. 
237 Brev från Carl von Linné d y till Lars Broberg, 22 april 1782, Linn Soc.  
238 Brev från Carl von Linné d y till Lars Broberg, 22 april 1782, Linn Soc. 
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olika tillfällen delar av samlingen, t ex när han 1746 förklarar sig villig att 
donera samlingen till ”Akademien” mot en årlig pension på 100 dukater. I 
andra sammanhang förekommer en mer specifik värdering av olika delar.239 I 
samband med arvskiftet är samlingarna också ekonomiskt centrala, och 
Linné d y gör ett byte där han får de två herbarier som Linné d ä testamente-
rat till döttrarna. Linné d y ger systrarna avkastningen från egendomen 
Hubby samt en ekonomisk ersättning om 6000 daler kopparmynt.240 Som 
tidigare nämnts finns ingen värdering av själva samlingarna i Linné d ä:s 
bouppteckning, där är endast biblioteket värderat. För båda är dock den eko-
nomiska aspekten av samlandet och samlingarna närvarande och av vikt, 
samtidigt som de också har andra värden. Samlingarna knyts i texterna till de 
professionella rollerna som professor, och i viss mån lärare, men också till 
den roll främst Linné d ä har i förhållandet till adliga och kungliga patroner. 
De är en central del av vem Linné vill framstå som i förhållande till nätver-
ket, och därmed en del av en performativ praktik. 

Performativa praktiker i en rumslig kontext 
Det finns avgjort vissa rum som inte är avsedda för andra än familjen von 
Linné och tjänstefolket, som kök, kökskammare, vindskammare och lik-
nande. Det är också tydligt att det finns rum som är avsedda för publika 
funktioner. Detta är i likhet med flesta hus, särskilt hus vars ägare eller invå-
nare agerar i den publika, eller semi-publika, sfären. Det som skiljer det aka-
demiska hushållet von Linné från det mer allmänna mönstret är att det främst 
är de rum där den vetenskapliga verksamheten äger rum som kan beskrivas 
som publika, eller platser där performativ praktik äger rum. Dessa rum är i 
prefektbostaden belägna på det våningsplan där status inte signaleras i arki-
tekturen. Övervåningen är inte en fullhöjdsvåning, och man kunde därmed 
vänta sig att de representativa rummen främst är belägna på den nedre vå-
ningen. Detta kompliceras av att man ofta i Sverige placerar de mer status-
mässiga rumssviterna på övervåningen, troligen mest av klimatskäl, men 
vanligen är den våningen då en fullhöjdsvåning och statusen markeras inte 
sällan i den yttre arkitekturen.241 På prefekthuset har ingen sådan markering 
gjorts exteriört, men interiört är de mest publika rummen belägna på den 
övre våningen. Där förvaras samlingar och böcker, där äger privata kollegier 
                                                
239 Hodacs, Hanna ”Linneansk naturalhistoria på marknaden – materialitet, handel och föränd-
ring”, SLÅ, 2017, s 8-14 . 
240 Hodacs, Hanna ”Linneansk naturalhistoria på marknaden – materialitet, handel och föränd-
ring”, SLÅ, 2017, s 8-14 I Hodacs artikel framgår också att Joseph Banks samtidigt som 
affären görs mellan syskonen kommer med ett erbjudande om att betala en betydligt högre 
summa för samlingarna. Det kommer dock inte systrarna och modern till kännedom förrän 
efter avslutad affär, och allt tyder på att budet om Banks erbjudande medvetet fördröjdes så 
att Linné d y skulle kunna förvärva herbarierna. 
241 För olika exempel på hur våningsplan accentueras arkitektoniskt se Alm, Göran Carl 
Hårleman och den svenska rokokon. 
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rum och där finns studerkammaren. I dissertationen Hortus Upsaliensis be-
skrivs huset just på detta sätt, övervåningen fick en funktion mer kopplad till 
prefekten/professorns arbete, medan nedervåningen var av mer privat natur: 

Nedra våningen var anslagen till familjens begagnande. Den övre däremot 
var bestämd åt prefekten, så att rummet D inreddes till naturaliemuseum, sa-
len C begagnades vid privata lektioner och kammaren A blev av Praeses an-
vänd till hans enskilda bibliotek. Från denna är utsikten fri över hela trädgår-
den, så att man kan kontrollera hur flitigt arbetarna fullgöra de dem förelagda 
sysslorna, samt att inga okynniga göra något ohägn eller roffa åt sig växer.242 

På Hammarby är båda våningarna fullhöjdsvåningar och därmed signaleras 
ingen statusskillnad arkitektoniskt, där fyller makarnas respektive rumssviter 
på övervåningen också publika funktioner. Salen finns i båda husen på ne-
dervåningen. Det går inte att belägga vilka möbler som funnits i de olika 
rummen, något som annars kan signalera vilken typ av performativ praktik 
de främst varit tänkta för. Det går endast att konstatera att man haft ett 
möblemang som väl fyller de behov som kunde finnas med avseende på 
verksamheten i husen. Det finns många stolar för studenter vid kollegier 
eller gäster, det finns alla tillbehör för att umgås på det nya, mer intima sättet 
kring spelbord, te- eller kaffedrickande, det finns rikt med textilier och be-
lysningsföremål och tekniskt moderna lösningar som limmade papperstape-
ter på väggarna på Hammarby. En jämförelse kan göras med den dubbelhet 
Gadi Algazi beskriver i de tyska humanisternas hushåll. Där var gränserna 
mellan familjelivet, det privata, och den lärda, vetenskapliga verksamheten 
oklara och en strategi bestod i att öva en intellektuell förmåga att avskilja 
sig. I familjen von Linnés hushåll finns avgjort en tydligare uppdelning där 
vissa rum fått en funktionalitet knuten till den vetenskapliga verksamheten. 
Detta ligger också helt i linje med den specialisering av rummens funktioner 
som sker vid denna tid, och som flera forskare pekat på. Strategin har ut-
vecklats från att eftersträva imaginär avskildhet till att utföra olika sysslor i 
olika rum. Detta utesluter inte att rummens användning kan skifta, och att 
rum kan ha oklar användning eller status. Rummens funktion avgörs av till-
fälle, vilka som vistas i rummet, vad de gör och hur de är klädda. 

Ett annat belägg för att husen och vissa rum används performativt är vissa 
beskrivningar som görs av husen av främst Linné d ä. Det faktum att en dis-
sertation ägnas trädgården och huset ger det en status och fungerar performa-
tivt. Det är just den sortens handlingar som skapar status, och därmed är 
performativa. Dissertationen författas också vid en tidpunkt då renoveringen 
av huset precis är slutförd och trädgården fått sin form. Det innebär att av-
handlingen kan ses som ett tack, eller en gåva, till universitetet som medgivit 
och finansierat de åtgärder som genomförts i hus och trädgård. Främst fram-
                                                
242 Hortus Upsaliensis, s 15. 
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hålls kanslern Carl Gyllenborgs insatser i dissertationen. Han beskrivs som 
den som ”befaller” att sedan fäktsal, astronomiska observatoriet och sjukhu-
set iordningställts, så ska trädgården och huset åtgärdas. En yngre bror till 
Carl Gyllenborg, Fredrik Gyllenborg, finansierar också trädgårdens järngrind 
som i övre kanten har lilla riksvapnet som ornament mot gatan, och på detta 
vapens andra sida finns familjen Gyllenborgs vapen.243 Framhållandet av 
husets kvaliteter återkommer även i Linné d ä:s vitor. Detta förekommer 
både i Vita I och Vita II. I Vita II skriver han att han ”… bodde uti ett palais 
till honom bygdt ganska täckt af academien, och trädgården want nu sin 
fullkomlighet.”244 Ett inslag som återkommer är beskrivning av porträtt av 
botanister som hänger på väggarna i huset. I Vita I nämns ”främst de båda 
Rudbeckarna”.245 Även detta understryker en performativ funktionalitet. 
Porträtten ska beses av dem som besöker huset, de kallas i dissertationen 
”åskådare”: ”Prefektbyggnaden har att uppvisa åtskilligt, som kan bereda 
åskådarna njutning. Man kan där få se porträtt av de mest framstående bota-
nisterna,…”246 Detta tyder på att Linné själv i viss utsträckning betraktar 
besökarna till huset som delar av en slags iscensättning eller ”performance” 
som gör begreppet ”performativitet” synnerligen relevant i analys av hur 
husen och verksamheten i dem fungerat. 

Slutsatser 
I detta kapitel har föremål och textkällor samspelat i flera avseenden. Fråge-
ställningarna har uppkommit i en slags dialektisk process där studium av 
föremål och av texter omväxlande har fått forma frågor, men också analys. 
Det är inte i alla stycken helt lätt att hänvisa till föremålen, i termer av 
gängse sätt att referera och skriva fotnoter. Det är dock otvetydigt att arbets-
process, frågor, analys och resultat påverkats av de fysiska föremålen. I detta 
avseende har studien samma ansats som Giorgio Riello beskriver som för-
hållningssättet history and things. Detta gäller främst de delar som fokuserar 
på kläder, möbler och inredning men också de delar som behandlar byggna-
der. Vissa delar av kapitlet är mer text- eller räkenskapsbaserade, det gäller 
t ex analysen av hushållet storlek och organisation samt verksamhet som 
bjudningar och studenter i huset. Det är också i hög grad i detta kapitel som 
hushållets närmaste rumsliga kontext beskrivits och analyserats. Undersök-

                                                
243www.botan.uu.se/vara-
tradgardar/linnetradgarden/sevardheter/tradgardsvandring/tradgardsgrinden--porta-magna/, 
konsulterad 13/1 2020. Gyllenborg nämns även i dissertationen: Linné, Carl von Hortus 
Upsaliensis, Uppsala botaniska trädgård. (red) Martinsson, Karin, översättning Thore Mag-
nus Fries, andra upplagan, (Uppsala: 2007), s 19. 
244 Vita Caroli Linnaei, s 76. 
245 Vita Caroli Linnaei, s 76. 
246 Linné, Carl von, disseratation, Hortus Upsaliensis, s 30. 
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ningen har omfattat delvis basala, men tidigare ej kända, förhållanden som 
hushållets storlek och vilka som ingått i det. Resultatet när det gäller storlek 
och organisation är att hushållet består av familjen och legofolket. Det är på 
så sätt organiserat i likhet med akademistatens övriga hushåll. Antalet pigor 
och drängar är jämförbart med professorer i samma ställning, givet familjens 
och husets storlek. Det går inte att säga att hushållet har särskild status pga 
storleken. Hypotesen att den status ett rektorat eventuellt ger skulle gå att se 
genom ökat antal legofolk kan motbevisas. Det finns inte ett sådant samband 
utan hushållets storlek har snarare förklaringar av praktiskt slag, som famil-
jens storlek, ekonomiska omständigheter och husets storlek. De största hus-
hållen i akademistaten är hantverkarnas hushåll. 

I kapitlet har vissa av hushållets praktiker analyserats, det gäller främst per-
formativa praktiker. Till dessa praktiker hör bruk av kläder för olika till-
fällen, användning, inredning och möblering av husen, samt värdskap, bjud-
ningar och mottagande av gäster och besökare i huset. Hushållet är väl utrus-
tat med kläder för olika tillfällen och sociala sammanhang, och det finns en 
stor medvetenhet om vikten av att uppvisa en passande front vid t ex besök 
vid hovet eller egna bjudningar. De rådande sociala koderna påverkar an-
skaffning och val av kläder. Tidigare har det i regel hävdats (i t ex biografier 
och andra texter) att det endast är Sara Elisabeth von Linné som är ”intresse-
rad” av allt som rör kläder, medan Carl von Linné ansett sådant vara fåfäng-
ligt och onödig lyx. Det finns ingen grund i källorna för sådana yttranden, 
tvärtom tyder allt på att båda var medvetna om vilken roll yttre attribut spe-
lade och både gemensamt och var för sig agerade för att utrusta hushållets på 
ett lämpligt sätt utifrån de behov som fanns. I själva verket kan både hust-
runs och andra hushållsmedlemmars arbete beskrivas som en nödvändig 
förutsättning för att de performativa praktikerna ska kunna isensättas. Utan 
anskaffning av kläder, eller andra hushållssysslor, hade det inte varit möjligt 
för Linné att bygga upp bilden av sig själv, och därmed formera persona. 

Det går inte att i detalj följa konsumtion och ägande av föremål, men finns 
tillräckligt mycket uppgifter för att det ska gå att få en bild av förhållandena. 
När det gäller möblerna rör det sig om blandad stil, med både äldre och ny-
are föremål. Vissa delar är troligen arvegods medan annat skaffats. Det finns 
många exempel på att rummen används flexibelt och dynamiskt, t ex finns 
ett stort antal stolar som lätt kan flyttas runt och användas vid undervisning 
eller bjudningar. Till del följer stil och funktion en allmän trend i samtiden, 
till del märks de speciella förutsättningar som uppkommer i och med att det 
är just Carl von Linnés vetenskapsidkande som anger ramar och behov. Det 
finns t ex särskilt utformade skåp för samlingar, och delar av universitetets 
samling placeras i huset. Det mycket stora antalet stolar avspeglar troligen 
att huset besöktes i hög utsträckning och att de privata kollegierna var välbe-
sökta. Även när det gäller mindre föremål som porslin, glas och silver märks 
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innehav som är direkt eller indirekt knutna till olika roller och funktioner. 
Det finns bland annat silver som Linné får som inspektor samt föremål som 
familjen köper för att de passar till hur de vill formera och manifestera per-
sona. Till den kategorin hör den kinesiska servisen med linneablommor, och 
den utgör ett utmärkt exempel på hur identitetsformering påverkat anskaff-
ning av föremål. Den visar också hur viktigt det ansågs vara att husgeråd och 
liknande var anpassade till de praktiker de skulle brukas i. När den första 
sändningen från Kina visade sig ha en dekor som inte höll måttet var det så 
pass viktigt att en ny beställning görs. En sådan detalj var inte minst viktig 
vid de bjudningar och värdskap som ägde rum i huset. 

Hushållet von Linné tar också emot studenter, störst antal på 1760-talet. Det 
finns ett mindre antal som bor mer stadigvarande i huset, men de flesta be-
söker mer kortvarigt. Störst antal uppges besöka Hammarby på 1760-talet. 
Hushållet kommer att vistas på fler platser i och med att egna egendomar 
köps, främst används Hammarby på somrar och ferier. Husen disponeras på 
något olika sätt, i prefektbostaden inne i Uppsala är det främst övervåningen 
som används för det vetenskapliga arbetet och undervisning med studer-
kammare, sal för undervisning, utrymme för samlingar, medan entré-
våningen har kök, sal och utrymmen för familjen. Detta gör att övervåning-
en, som inte är fullhöjd och därmed vanligen har lägre status än fullhöjdsvå-
ningen, får ett fokus och en uppmärksamhet som den annars inte skulle fått. 
Husen, och delvis verksamheten i husen, beskrivs av både Linné själv och av 
besökare. Dessa beskrivningar fungerar både som en del av performativ 
praktik och som en form av exempla. Beskrivningarna skapar status, samti-
digt som kan vara utgångspunkt eller inspiration för andra som ägnar sig åt 
liknande verksamhet som hushållet von Linné. Hushållet ägnade sig i högsta 
grad åt att formera idenitet genom performativa praktiker. Mycket av det 
som tidigare skrivits om Carl von Linné d ä och Sara Elisabeth i äldre forsk-
ning har visat sig inte stämma. De performativa praktiker som beskrivits i 
detta kapitel är medvetna i skiftande grad, men den del av dem som är mest 
aktiv och medveten är den del som kallas självpresentation. Följande kapitel 
kommer att behandla just detta. 
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3. Självpresentation i hushållet von Linné. 

”…han åht gierna god mat, drack goda drycker; 
men aldrig war där uti yppig”1 
 

Hushållets medlemmar presenterar och beskriver sig själva på olika sätt, och 
i olika sammanhang. Linné d ä skriver bl a ett antal texter med biografiskt 
innehåll, och där han för olika syften beskriver sin karriär och karaktär. I en 
av dessa skriver han att han gärna äter god mat och dricker god dryck. Vil-
ken sorts dryck han syftar på vet vi inte exakt, men det skulle mycket väl 
kunna inkludera en kopp kaffe eller te ur linnea-servisen, eller ett glas vin ur 
något av de graverade glasen. I hushållsmedlemmarnas egna beskrivningar 
fästs uppmärksamhet på praktiker som berörts i tidigare kapitel; på t ex klä-
der, mat och dryck. Det är aspekter som har stor betydelse i självpresentat-
ionen, men det finns även andra viktiga beståndsdelar. 

I detta kapitel kommer jag att beskriva och analysera hur hushållets med-
lemmar presenterar sig själva. Syftet är att undersöka hur roll och social 
persona som diskuterats i tidigare avsnitt formeras i porträtt och texter av 
självbiografisk karaktär. Det går också att formulera det som att fokus flyttas 
från en performativ praktik som den formeras genom kläder, bjudningar, 
hushållets organisation etc (teman som behandlats i föregående kapitel), till 
presentationer och representationer av persona genom text och bild. I första 
hand används de samtida porträtten av familjen och Linné d ä:s vitor som 
källmaterial. Detta leder till att det blir ett visst fokus på Linné d ä eftersom 
det inte finns lika rikligt med porträtt, eller texter, som rör hushållets övriga 
medlemmar. Porträtten och texterna ses i detta sammanhang inte endast som 
återspeglingar av ett förhållande, utan jag betraktar dem på samma sätt som 
Martin Tunefalk betraktar medaljmediet i sin avhandling Äreminnen. ”Me-
daljerna återspeglade inte bara samtidens föreställningar. Det var genom 
denna typ av medium som föreställningarna om status etablerades, förhand-
lades och omformades.”2 Detta menar jag kan överföras både till de texter 
och bilder som här används, det är till stor del genom dessas utformning som 
identitet och status formeras, de är inte ett resultat av att en viss identitet är 

                                                
1 Vita Caroli Linnaei, s 86. 
2 Tunefalk, Äreminnen, s 29. 
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given eller status uppnådd. Jag ansluter mig även till Steven Shapins analys 
av hur den ideala identiteten för en vetenskapsman omformas vid den aktu-
ella tiden. Shapin menar att någon gång mellan 1750 och 1850 sker ett skifte 
bort från att den lärde idealt sett är mer av en tillbakadragen karaktär som 
inte nödvändigtvis behöver leva ett aktivt liv i samhället eller till nytta för 
samhället. Det nya idealet är i stället ett där vetenskapsidkaren ska vara både 
gentleman och lärd. Kännetecknande för detta är ett aktivt liv (i den tidens 
termer), och ett visst mått av uppoffringar för att anpassa sig till olika situat-
ioner och behaga sina gelikar. Enligt samma ideal ska alla slags excesser 
undvikas och självkontroll övas. Detta kontrasterar mot det äldre, lärda idea-
let där ensamhet, tillbakadragenhet och ett visst inslag av melankoli i person-
ligheten är karakteristiskt. Den lärde kan enligt detta äldre ideal vara själ-
visk, behöver inte behaga eller vara till lags, han kan också vara närmast 
besatt av sådant som inte är av särskilt stort intresse för polite society. Vidare 
kan han ha dåliga manér, dåligt humör och vara otrevlig eller ociviliserad. 
Förändringen som sker består alltså i att vetenskapsidkaren helst ska förena 
delar av dessa två ideal och vara både gentleman och lärd. Den lärdom som 
ska övas ska inte pedantisk, kunskaperna ska aktivt användas, t ex för sam-
hällets bästa.3 Ett liknande resonemang kan överföras på den kontext Linné 
verkar i. De professorer som är verksamma i Uppsala är inte gentlemän i 
samma bemärkelse som de huvudsakligen brittiska aktörer Shapin analyse-
rar. Det finns dock liknande tendenser när det gäller vilken slags beteende, 
sociala koder eller vilken slags lärdom som idealiseras. Utvecklingen till 
nyare ideal märks i de sammanhang självbilden artikuleras aktivt i olika 
medier. 

Begreppet self-fashioning används i forskning som just pekar på förekoms-
ten av aktiva eller performativa aspekter när någon medvetet formulerar 
bilden av sig själv, och sin identitet. Det kan appliceras på exempelvis por-
trätt och används i det sammanhanget av bl a Richard Brilliant i Portraiture 
och av Carolina Brown i Liksom en herdinna. Andra beskriver utformning 
av porträtt och konstverk på liknande sätt, utan att använda samma term, det 
gäller t ex Marcia Pointon i Hanging the head , Solfrid Söderlind i Porträtt-
bruk eller Sabrina Norlander Eliasson i Portraiture and social identity in 
eighteenth-century Rome.4 Gemensamt är att de pekar på porträtt-bilder som 
centrala delar när det gäller att medvetet och aktivt formera bilden av sig 
själv och den egna rollen eller identiteten. Faktorer som porträttets utform-

                                                
3 Shapin, Never Pure, s 146-158 
4 Brilliant, Richard Portraiture (London, Reaktion Books, 1991), Brown, Liksom en herdin-
na., Norlander Eliasson, Sabrina Portraiture and social identity in eighteenth-century Rome, 
(Manchester: Manchester University Press, 2009), Pointon, Marcia Hanging the Head. Por-
traiture and Social Formation in Eighteenth Century England. (New Haven & London: Yale 
University Press,1993), Söderlind, Solfrid Porträttbruk i Sverige 1840-1865. En funktions- 
och interaktionsstudie. (Stockholm: Carlssons, 1993). 
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ning när det gäller bild-element, kläder, kropps-position, attribut och symbo-
ler, bakgrund, eller porträttet storlek är avgörande för att åstadkomma det 
resultat som är önskvärt från fall till fall. 

Relationen mellan porträtt-målare, modell och den tänkta publiken spelar 
också olika roll beroende på sammanhang och påverkar resultatet. Richard 
Brilliant poängterar också att för att formering av den medvetna självbilden 
ska fungera måste den ske mot bakgrund av en social och kulturell kontext 
där de valda inslagen fungerar på det tänkta sättet. Det handlar om att den 
avporträtterade vill framställa sig på ett förväntat sätt, men förväntningarna 
hos betraktaren måste stå i samklang med personens önskan. Han skriver 
(med avseende på en amerikansk senator i mitten av 1800-talet): ”He was, in 
effect, able to look himself in the eye and compose himself satisfactorily 
with respect to his own expectations and the expectations of others.”5 

Även om det i detta fall gäller ett fotografi från 1800-talet kan samma sak 
sägas om 1700-talets porträtt av familjen von Linné. De väljer att avbilda sig 
på ett bestämt sätt, och på så sätt forma en bild av sig själva. Den bilden är 
beroende av hur de själva vill utforma den, men den är också beroende av 
vad betraktaren förväntar sig. Martin Tunefalk gör en liknande analys i sin 
avhandling Äreminnen. Här handlar det om hur medaljer används för att 
performativt etablera social status. Tunefalk pekar på att en förutsättning för 
förändring av uttrycken är att det finns åtminstone en mindre grupp som så 
att säga är mottaglig för de nya uttrycken, innan de blir så etablerade att de 
blir allmänt accepterade som nya ideal: ”Etablerade grupper med stora kapi-
taltillgångar införde nya uttryck i mediet – uttryck som sedan kunde använ-
das av mindre etablerade grupper i kontexter som var relevanta för dem men 
främmande för uttryckens tidigare avsändare. För att vinna acceptans måste 
såväl uttryck som sociala grupper etableras genom kopplingar till erkända 
kapital. Först därefter kan de i sin tur forma kommande föreställningar.”6 

En grupp som får tillträde till just medaljmediet under 1700-talet är veten-
skapsidkare. Skälet är att KVA börjar slå medaljer över ledamöter, och detta 
står för en stor andel av den ökning av medaljer över ofrälse personer som 
finns under 1700-talet. Medaljernas utformning är en del av ett nytt ideal för 
social status, och Martin Tunefalk ser själva medaljmediet som performativt. 
Det är inte en återspegling av ett förhållande där status redan är uppnådd, det 
är i sig så att medaljslagningen skapar status. ”Jag utgår från att föremål, ord 
och bilder inte enbart ska ses som uttryck för rådande föreställningar utan att 
det i dessa språkliga framställningar sker en förhandling och en formering av 

                                                
5 Brilliant, Portraiture, s 59. 
6 Tunefalk Äreminnen, s 285. 
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sociala relationer – att statusföremål som medaljer verkar performativt.”7 Jag 
delar denna syn och menar att den kan överföras även till den typ av materi-
ella artefakter som används som källmaterial i denna studie. Det gäller 
främst texter som vitorna (och vissa av breven) och porträtt, men i någon 
mån kan även kläder, husgeråd och andra artefakter betraktas på samma sätt. 
Användningen av dem är performativ, i synnerhet vid bestämda tillfällen. 
Det handlar då inte bara om hur föremålen används, det faktum att de an-
vänds är i sig betydelsefullt. Även vissa utsagor gällande dygd och beteende, 
t ex föreläsningar, dissertationer eller brev kan ses som performativa. Genom 
att skriva eller yttra dem formeras ett ideal, eller en del av ett ideal. Jag 
kommer att betrakta även self-fashioning eller självpresentation som perfor-
mativ praktik. 

Det finns evidens för att Linné och andra hans samtid medvetet framställer 
sig i en slags roll och på en form av scen. I olika slags texter förekommer 
bilden av världen som en scen, så även i Linnés texter. Linné menar att män-
niskan bär mask och att det försiggår ett slags teatralt spel där hon deltar, 
mer eller mindre entusiastiskt måhända. I Diaeta Naturalis skriver han att 
”naturen spelar en komedi snarare än en tragedi”.8 I ett brev till Bäck skriver 
han om en rad världsliga händelser som ”komedier” där världen spelar sin 
roll; 

Studenter, skulds utfodringar, örfilar, slagsmål, Friesendorfar, Norrelii sterb-
hus, berättelser om LifMedicos, Bibliothecarier, Celsier, prästmöte, Marknad, 
orationer, Programer, barnsöhlsvisiter ageras wid wåra comoedier, at wij 
gapa bort detta och förgiätom det angelägnare; så spelar werlden sin roll, och 
wij saknom ej tiden, förr hon är sin wäg.9 

Det märks även när han talar om hur människor beter sig som apor, t ex i det 
att man ständigt vill efterlikna andra, eller i att förställa sig så att man blir en 
överdriven parodi på hur man bör bete sig.10 Som vi kommer att se i kapitel 
fyra finns hos Linné en viktig balansgång mellan hur det yttre avspeglar det 
inre på ett adekvat sätt, och hur det kan förvandlas till en överklädd yta och 
därmed till oacceptabel överdrift. Idealet är att det yttre väl speglar vem en 
person verkligen är. Detta kan också sägas vara ett återkommande tema un-
der tidigmodern tid. För att kunna uppfatta att det yttre blir en mask som på 
ett felaktigt sätt förklär en persons sanna jag krävs en form av tyst, gemen-
sam överenskommelse gällande hur olika sociala grupper bör bete sig. Detta 
har bl a dräkthistorikern Susan Vincent behandlat: 
                                                
7 Tunefalk, Äreminnen, s 13. 
8 Linné, Diaeta Naturalis, s 31. 
9 Brev till Abraham Bäck, 27/1 1750 ns (16/1), L1092, konsulterat 2/10 2011. 
10 Broberg, Gunnar Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och männi-
skolära. (Uppsala: Lychnos bibliotek 28, 1975), s 275-277, och Linné, Lachesis Naturalis, s 
61. 
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In order to mask identity and put on the characteristics of another sort of per-
son, there needed to exist a shared understanding of how different social 
groups acted and appeared. There was a tacit agreement, at least, as to dress, 
posture, demeanour, voice and speech.11 

Det innebär att ytan ansågs förmedla något om personen innanför, och därför 
är det av vikt att var och en klär sig efter stånd och rang. Om detta anses 
möjligt innebär det också en möjlighet att använda ytan för andra syften – 
för att förklä, lura, bedra eller leka med de etablerade koderna. Vincent me-
nar att det delvis var accepterat att man lekte med koderna, inom vissa ra-
mar: ”...it was also an accepted ploy, or play, to mask this identity through 
disguise, disrupting the correspondence between external and internal 
truths.”12 De ramar som gällde hade i hög grad samband med 
klass/ståndstillhörighet, det var mer accepterat att de övre skikten klädde ut 
sig och ”lurades” än att de marginaliserade eller socialt underordnade gjorde 
det. En oro för att ytan inte korrekt återspeglar det inre uttrycks även av De-
nis Diderot, som enligt historikern Daniel Roche uttryckte denna överty-
gelse: ”He expressed /.../ deep conviction that clothes communicated clearly 
and fear that one's moral significance might not be appreciated as a result of 
a new outfit: 'No-one know who I am!'”.13 

Simon Schaffer pekar på att bilden av naturen som teater var vanligt före-
kommande. I en essä som behandlar en debatt kring publika uppvisningar av 
elektriska experiment i England under 1740-talet framhåller han att kontras-
ten mellan ”bakom scenen” och ”på scenen” kunde utnyttjas av naturalfilo-
sofer som ”på scenen” uppvisade de fenomen som pågick ”bakom”: 

The image of nature as a theatre was an eighteenth-century commonplace. 
Adam Smith used it to illuminate the natural philosophical task 'to render this 
lower part of the great theatre of nature a coherent spectacle to the imagina-
tion'. The contrast between the private space, behind the scenes, where reali-
ties operated, and the realm of mere appearance, on front stage, was used to 
place the natural philosopher.14 

Hur hushållets medlemmar framställer sig själva är en delvis medveten per-
formativ handling. Den kan alltså analyseras med avseende på hur de agerar, 
vad de har på sig eller hur de framställer sig själva vid olika tillfällen. Det 
går att tala om att de själva anser att det rör sig om att i viss mån spela en 

                                                
11 Vincent, Dressing the Elite. Clothes in Early Modern England. (Oxford: Berg, 2003), s 
162. 
12 Vincent, Dressing the Elite, s 166. 
13 Roche, The culture of clothing, s 451. 
14 Schaffer, Simon ”The consuming flame: electrical showmen and Tory mystics in the world 
of goods.” i Brewer & Porter, Consumption and the World of Goods, s 493. 
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roll, och att det är beroende av tillfälle och situation vad som visas fram och 
hur det görs. 

Jag kommer att använda texter och bilder för att belysa hur denna nya typ av 
ideal formeras och uttrycks i självpresentationerna i vitorna och på porträt-
ten, med utgångspunkt att det är i själva texterna och porträtten som dessa 
performativt skapas. 

Carl von Linné d ä:s vitor 
Carl von Linné d ä författar ett antal texter som innehåller biografiska fakta, 
beskrivningar av händelser i livet, listor över korrespondenter, författade 
verk och liknande. I en utgåva som görs 1957 av Elis Malmeström och Arvid 
Hjalmar Uggla räknas fem texter till denna kategori och benämns Vita I-Vita 
V. Dessutom ges ett brev till Albrecht von Haller ut i samma volym, även 
det innehåller mycket biografisk fakta.15  

Texterna är av något olika karaktär och omfattar olika perioder i Linnés liv 
och här följer en kort beskrivning av dem: 

Vita I är sju blad i oktav i slutet av ett verk av J Scheuchzers Agrographici 
Idaea...Tiguri 1719, och anteckningarna slutar med hemkomsten från Dala-
resan 1734. 

Vita II finns i British Museum genom köp från en av Linnés ättlingar (Mau-
ritz Ridderbielke). Den omfattar 23 blad i kvarto. De senaste uppgifterna är 
från juli 1750.16 

Vita III är den mest omfattande och upptar tiden fram till kort före Linnés 
död. Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbiblioteket; UUB x274. 
Denna har Adam Afzelius huvudsakligen använt i sin biografi. Manuskriptet 
omfattar 38 blad i folio, och delvis skrivet av Pehr Löfling. 

Vita IV är ingen sammanhängande levnadsbeskrivning, men innehåller par-
tier om hans föräldrar och lärare, samt tidiga liv och har därför tagits med. 
Den innehåller redogörelser för vetenskaplig verksamhet, men vissa delar av 
manuskriptet har utlämnats i utgåvan (innehållandes ett tal av Linné som 
rektor till kansler, att inlämnas till sekreta utskottet gällande nationalbelö-
ningsfrågan i riksdagen 1762.) Manuskriptet finns i British Museum, Eger-
ton 2037, folio. 

                                                
15 Vita Caroli Linnaei, s 9. 
16 Manuskriptet har beteckningen Egerton 2038 i British Musuem. 
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Vita V är en kort latinsk biografi som sändes till Académie des sciences i 
Paris 1776. Originalet finns på KVA, 8 blad i liten kvarto. 

Till detta kommer brevet från Linné till von Haller från september 1739 efter 
utgåva av von Hallers brev från 1773.17 

Utgivarna av vitorna fokuserar i inledningen på vad de menar att man kan 
utläsa gällande Linnés självkänsla och självkarakteristik ur dessa texter, en 
särskild artikel är ägnad detta tema. De är intresserade av att förstå Linné på 
ett personligt plan, att förstå vilka drivkrafter som var avgörande för Linné 
och vad som är skapande krafter för ”det stora svenska geniet”.18 Utgåvan 
kommer till stånd vid ungefär samma tidpunkt som man börjar intressera sig 
för bilder och porträtt av vetenskapsmän och det publiceras ikonografiska 
studier och kataloger över olika lärda och vetenskapsidkare.19 Linnés biogra-
fer, främst Thore Magnus Fries, har beskrivit Linnés karaktärsdrag och per-
sonlighet separerat från hans vetenskapliga gärning, och menade att det är av 
intresse främst för att förstå Linné som privatperson. Betecknande är att det i 
Fries biografi finns ett kapitel mot slutet som har rubrik ”Linné såsom en-
skild person och hans familjeförhållanden”.20 När Fries tecknar Linnés ka-
raktär och personlighet har utgångspunkten varit Linné egna texter och an-
teckningar, samt vittnesmål från ett antal studenter som vistats hos Linné, 
t ex Johann Christian Fabricius och Johann Beckmann. 

Modernare studier av biografiskt material och porträtt använder biografiskt 
material på ett annat sätt. Det handlar snarare om att relatera materialet till 
bredare sociala, kulturella eller geografiska kontexter.21 På ett liknande sätt 
använder modern porträttforskning porträtt som källmaterial.22 På samma 
sätt betraktar jag Linné d ä:s vitor, de är inte endast uttryck för en vilja att 
beskriva skeenden och händelser i livet, de har också ett annat bestämt syfte. 
I flera fall är detta syfte att vitorna ska tjäna som underlag för kommande 
parentationer i olika vetenskapliga akademier där Linné var ledamot. Detta 
uttrycks i några fall i texterna. 

I inledningen till Vita II finns noteringen ”Äffter min död skall detta tillstäl-
las först Prof Beronius som sig lofwat parentera; parentationen skall min 
hustru låta trycka så framt henne skall wähl gå; sedan ställes det så snart Pr 

                                                
17 Vita Caroli Linnaei, s 9-13. 
18 Vita Caroli Linnaei, artikel s 30-43, cit s 43. 
19 Beretta, Imaging a career, s x-xi. 
20 Fries, Linné, del 2, s 343. 
21 Beretta, Imaging a career, Jordanova, Ludmila Defining Features. Scientific and Medical 
Portraits 1660-2000 (London: Reaktion), 2000. 
22 Se t ex Pointon Hanging the head, Brilliant, Portraiture, Söderlind Porträttbruk och 
Brown, Liksom en herdinna. 
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Beron [ius] det afskrifwit till WettenskapsAcademien i Stockh. /.../”23 Vid 
Vetenskapsakademien ska texten också användas som utgångspunkt för pa-
rentation. Vita V är författad på latin och sändes via Vetenskapsakademien i 
Stockholm till Académie des sciences i Paris i juli 1776.24 Det innebär att 
Linné d ä mycket tydligt själv formerar en bild av sig själv både för sin sam-
tid och till ett tänkt eftermäle. Han väljer och väljer bort, och inslaget av 
självpresentation och den performativa funktionen blir tydligt. 

Det är främst två aspekter i vitorna som kommer att belysas i detta kapitel: 
Personer och nätverk samt direkt självkarakteristik. Personer och nätverk 
förekommer i samtliga vitor eftersom en stor mängd namn på lärare, kolle-
gor och andra vetenskapsmän förekommer. En av texterna (IV) är strukture-
rad kring namnen som utgör en slags rubriker för olika faser i Linnés tidiga 
liv. Direkt självkarakteristik förekommer i de flesta av texterna i någon mån. 
Det finns i form av beskrivningar av det egna utseendet och sättet, samt åter-
givandet av en del anekdoter. Detta är dock något som också skiljer vitorna i 
högre grad än bruket av namn på personer i nätverket. 

Nätverken kommer att beskrivas i termer av patron-klient förhållanden, och i 
termer av jämlika relationer. På liknande sätt används begreppen av bl a 
Bruce T Moran, Hjalmar Fors, Hanna Hodacs och Kenneth Nyberg.25 Nät-
verken präglar tidens sociala mönster och har av Hanna Hodacs beskrivits så 
här ”Nätverksrelationer definieras som ’ömsesidiga’, ’varaktiga’, ’frivilliga’, 
’icke-formaliserade’ och ’icke-hierarkiska’ relationer mellan jämbördiga 
personer.”26 Centralt i systemet är utbyte av gåvor, och för att ett jämlikt 
förhållande ska upprätthållas krävs att gåvor av lika värde utbyts. Jag kom-
mer att benämna parterna i en jämlik nätverksrelation ”kollegor”. Beroende-
förhållande, och därmed ett patron-klient-förhållande, uppstår när gåva av 
högre värde lämnas åt ena hållet, men inte kan återgäldas med något av lik-
nande värde. Det är också viktigt att notera gåvor inte behöver vara av mate-
riell natur; tjänster, information, positioner, dedikationer och liknande är 
exempel på vad som tillmäts värde i gåvoutbytet. Det kan också röra sig om 
föremål av olika slag; konstföremål, böcker, naturalier eller vetenskapliga 
instrument är exempel på sådant som ofta utbyts. Att ge en art, eller något 
annat, namn efter en annan person är troligtvis ett exempel på samma förete-
else som märks i dedikationer, panegyrik och tillfällesdiktning. Det handlar 

                                                
23 Vita Caroli Linnaei, s 58. Även om detta parti är överstruket i manuskriptet förefaller det 
troligt att detta var första avsikten med texten. 
24 Vita Caroli Linnaei, s 11. 
25 Moran, Bruce T (red) Patronage and Insitiutions. Science, technology, and medicine at the 
European court 1500-1750. (Rochester: Boydell, 2001), Fors, ”Away, away to Falun!” och 
”Stepping through Science´s Door”, Hodacs, H ”’Little Brother Carl’”, Hodacs & Nyberg 
Naturalhistora på resande fot, s 100-104. 
26 Hodacs & Nyberg, Naturalhistoria på resande fot, s 101. 
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om att i rätt forum använda en form av social valuta, ett tack till en namngi-
ven person eller personens namn för att hylla eller uppmärksamma denna. 
Det finns liknande i exempel i Linnés familj, och i de musiksamlingar som 
är knutna till familjemedlemmar. Det finns exempelvis ett stycke med titeln 
”Carl Linnaeus polones”, denna är komponerad 1738 av Linné d ä:s infor-
mator och senare svåger Gabriel Höök och dedikerad till Linné.27 Detta kan 
ses som ett exempel på en liknande företeelse, namngivning efter personer 
används i olika nätverk för att framhäva och hylla personer och som en form 
av social valuta. 

Personer och nätverk 
Linné använder genomgående en mängd namn för att beskriva faser och 
händelser i livet. Namnen används i olika syften och kan gruppers på olika 
sätt. Totalt i de fem vitorna nämner Linné drygt 380 namn på olika perso-
ner.28 För denna studie har namnen indelats i fyra huvudkategorier och en 
grupp för övriga. På det sättet kan en analys göras av hur vanligt förekom-
mande olika kategorier är och om de används systematiskt i olika syften. 
Kategorierna är ”patroner”, ”klienter”, ”kollegor” och ”familj”. I gruppen 
övriga ingår bl a lärare, läkare som behandlat Linné samt en del personer 
Linné träffat på resor. Kategorin kollegor inkluderar författare, företrädare 
och meningsmotståndare. Avgörande för hur namnen kategoriserats är hur 
de beskrivs av Linné. I vissa fall är beskrivningarna explicita och det sägs att 
en person är ”discipel” eller ”student”. I andra fall är beskrivningarna indi-
rekta och kategoriseringen har gjorts på andra innehållsliga grunder. Sam-
manställning över alla namnen finns på https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 
Tabell4NamnVitor. 

Som patron räknas en person som Linné står i någon slags beroendeförhål-
lande till, och de omnämns för de stöd de givit Linné. Till gruppen hör per-
soner som universitetslärarna Kilian Stobaeus och Olof Celsius, eller gyn-
nare som Carl Hårleman,  Carl Gustaf Tessin och George Clifford i Holland. 
Carl Gustaf Tessin var greve, riksråd och kanslipresident. Han ägde bl a 
Tessinska platset i Stockholm och Åkerö i Södermanland. På Åkerö har både 
han och hustrun Ulrika Lovisa, kallad Ulla, stora naturaliesamlingar. Tessin 
och Linné etablerade kontakt under åren då Linné bodde i Stockholm och 
                                                
27 Uppgift från Magnus Gustafsson i texthäfte till ”Linnaeus Väsen”, cd från 2007, NSD6093. 
Potentiellt hade Gabriel Höök nytta av detta senare i livet då han fick ekonomiska problem 
och lånade pengar av sin svåger. Se även Windahl Pontén, Annika & Tallroth, Roger ”’Be-
ständigt menuett och polska’. Om musik och dans i familjen Linné”, SLÅ, 2017, s 47-68. 
28 Siffran är ungefärlig, det är i vissa fall svårt att veta om namn som upprepas avser tidigare 
nämnda personer. Exempelvis ”Rudbeck” och ”Rudbecks son” som kan syfta på Olof Rud-
beck d ä, Olof Rudbeck d y eller något av Olof Rudbeck d y:s barn. Andra har också samma 
efternamn, t ex bröderna Jussieu eller Demidoff, och ibland anges endast efternamn vilket gör 
en exakt beräkning svår. 
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Tessin är en av Linnés mest centralt placerade kontakter och mecenater i 
Stockholm. Linné korresponderar även med Tessin och besöker Åkerö. Tess-
in bröt med hovet och avgick som kanslipresident 1752, men förhållandet till 
Linné förblev gott.29 Linné ger också ut en katalog över samlingen 1753, 
Museum Tessinianum. 

Till Linnés patroner hör också kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ul-
rika. Patroner omskrivs med viss vördnad, om Stobaeus skriver Linné t ex 
”Denne Herren är jag obligerad, så länge jag lefwer för den kärlek han hade 
för mig”.30 Om drottningen skriver han att hennes samlingar tävlar med de 
största i världen, och han prisar henne som ”stor” och kungen som ”mild”.31 
Linnés möjlighet till karriär är beroende av patronerna och händelser knutna 
till dem beskrivs som nyckelhändelser i Linnés arbete. Som förväntat är an-
talet litet i de tidigaste vitorna, och ökar ju mer etablerad Linné blir. Andelen 
är relativt konstant. I Vita IV är patronerna inte fullt så frekventa som i öv-
riga texter. Ett skäl till att patronerna är mer frånvarande här kan vara att 
texten inte är en sammanhängande vita, utan ett manuskript utformats på ett 
mindre medvetet sätt än de övriga. Detta förhållande pekar på att förekoms-
ten av namn på patroner i texterna används medvetet och systematiskt av 
Linné. Han skriver in sig själv i ett sammanhang som ger honom hög status. 
Det ger hans intellektuella verksamhet en slags genealogi. Möjligen kan här 
också anas ett inslag av adelns etablerade intresse för just genealogi, och för 
att skriva in sig i långa längder av ätteled. Totalt kan ca 35 personer betrak-
tas som patroner, dessa ges också en framskjuten plats genom att de uppre-
pas många gånger. På det sättet avviker kategorin patroner från andra kate-
gorier: i den återfinns de namn som upprepas allra flest gånger i texterna. 
Upprepningar fungerar som ett sätt att markera och höja personers status. 

Linné etablerar också en egen grupp klienter, i regel benämner han dem ”di-
sciplar”. Hit har också räknats studenter och alla som Linné säger har kom-
mit för att höra honom. Här kan hans roll snarast beskrivas som lärarens, 
patronens eller beskyddarens, men gruppen klienter fungerar också som en 
faktor som ökar Linnés egen framgång. Det faktum att han har många klien-
ter som rest mycket, och att många av dem blivit professorer manifesterar 
Linnés egen betydelse. Det lyfts därför fram i flera av vitorna. Kenneth Ny-
berg har också pekat på hur Linné närmast använder även studenter-
nas/disciplarnas resande som en del av sin egen ”meritlista”.32 I Vita II 
nämns några av dem löpande, men både i III och IV finns listor med ”disci-
                                                
29 Kåhrström, Olof (red) Linnés nätverk. Kungliga bibliotekets utställningskatalog 
51/Hagströmerbiblioteket skriftserie 4 (Stockholm: Kungliga biblioteket och Hagströmerbib-
liotket, 2007), elektronisk resurs konsulterad 22/4 2019, s 33. 
30 Vita Caroli Linnaei, s 48. 
31 Vita Caroli Linnaei, s 123. 
32 Hodacs & Nyberg, Naturalhistoria på resande fot, s 145-146 
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plar” och deras resmål. Avvikande på denna punkt är vitan till Académie des 
sciences i Paris där Linné mer beskriver det som att ”vänner” och botanister 
från hela Europa skickar honom specimen. Han själv intar dock en särskild 
position i vänskapsrelationen. Vännerna tävlar med varandra om att skicka 
växter till honom och han skriver att vännerna ”...hava liksom tävlat att 
sända mig sina rariteter”.33 Redogörelsen i Vita V är överlag den som är 
minst inriktad på att namnge personer, det förekommer t ex inga som explicit 
beskrivs som klienter eller disciplar. Det totala antalet namn är där lägre än i 
någon annan vita. I stället är texten mer inriktad på utbyte av växter, sam-
lingar och Linnés egen karaktär. Detta ligger väl i linje med det sätt att ar-
beta som etableras och utvecklas i det nätverk Linné ingår i. Bettina Dietz 
har beskrivit det vetenskapliga arbetet i kretsen kring Linné som ett uttalat 
kollaborativt projekt där själva kärnan är korrespondens med utbyte inform-
ation, korrigeringar och liknande. Linné intar en central position men han är 
också beroende av ett ständigt flöde och utbyte av kunskap om nya arter, 
förbättringar och ändringar. Publicering av nya vetenskapliga verk blir på så 
sätt ett slags samproduktioner.34 I ljuset av detta är det också karakteristiskt 
att det är i vitan som sänds till en akademi utomlands som det jämlika förhål-
landet särskilt betonas. I det stora, internationella nätverket blir det särskilt 
viktigt att framhålla den gemensamma arbetsmetoden, men samtidigt möjligt 
för Linné att placera sig centralt i denna process. Eftersom utbytet av växter, 
och information, är valutan i systemet finns även ett tydligt fokus på hur 
föremål skickats till Linné och detta i högre utsträckning än i vitorna som är 
tänkt för en i första hand nationell publik. 

Förhållandena till vissa personer kan inte renodlat beskrivas som jämlika 
eller patron-klient. Det vanligast förekommande är att någon beskrivs både 
som klient och kollega, det kan t ex gälla personer som börjat som Linnés 
studenter men sedan avancerat. Linné har också patroner som tillfällesvis 
varit hans studenter. Till exempel har Henning Adolf Gyllenborg (senare 
hovkansler), kommersrådet Ahlström och malteserriddaren Sagramozo hört 
Linnés privata kollegium 1748.35 Ahlström är sannolikt Claes Alström, se-
nare adlad Alströmer (också en av grundarna av Vetenskapsakademien till-
sammans med Linné) samt markis de Sagramozo som invaldes i Veten-
skapsakademien och höll inträdestal 1748.36 Här finns ett samband med att 
vetenskapen i tilltagande grad blir föremål för elitens konsumtion. Chandra 
Mukerij, Simon Schaffer och Roy Porter har bl a pekat på olika aspekter av 

                                                
33 Vita Caroli Linnaei, s 190. 
34 Dietz, Bettina, ”Contribution and Co-Production” samt ”What is a botanical author? Pehr 
Osbeck’s travelogue and the culture of collaborative publishing in Linnean botany” i Hodacs, 
Nyberg & van Damme Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, s 57-79. 
35 Vita Caroli Linnaei, s 77 och 79. 
36 Dahlgren, Erik Wilhelm Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Personförteckningar 1739-
1915 (Uppsala: 1915), s 109, på runeberg.org. 
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detta.37 De naturalieföremål som ingår i samlingarna, växterna i trädgården, 
vetenskaplig litteratur eller publika experiment blir i allt större omfattning 
delar av det kommersiella handelssystemet. Samlarna, ofta ”amatörer”, blir 
beroende av mer expertmässig kunskap och den kan tillhandahållas av t ex 
en kunnig trädgårdsmästare eller en vetenskapsidkare. Tillgången till varand-
ras nätverk blir också viktig, inte minst för att i praktiken införskaffa de ef-
tersökta föremålen till samlingar. I någon mån präglas även Linnés förhål-
lande till kungaparet av att Linné besitter en expertkunskap som hans patro-
ner är intresserade av. Detta samspel är dock komplext, och samhällsord-
ningen är hierarkisk. Kungaparet är de främsta patronerna, men Linnés 
kunskaper om kungaparets samlingar är en tillgång patronerna är intresse-
rade av. När det gäller drottningens konkylie-samling skriver Linné att han 
”fick bryta en wettenskap uti Choncilierna där aldrig någon banat redig 
wäg”.38 Det var för honom ett nytt område, och genom arbetet med samling-
en uppstår ytterligare ett område där Linné ser sig själv som förnyare av 
vetenskapen. På så sätt får Linné genom drottningen ytterligare en tillgång i 
gåvo-utbytet, samtidigt som drottningen får den efterfrågade kunskapen och 
ytterligare bekräftelse på sin status. Belöning för insatserna vid hovet kom-
mer också, inte minst i och med att Linné blir riddare av Nordstjärneorden 
1753. Han hör till de vetenskapsmän som först tilldelas kunglig orden, och 
det har effekter på båda sidor i patron-klientsystemet. För patron-sidan, i 
detta fall kungaparet, innebär det att kretsen klienter som är aktuella för 
denna sorts belöning utökas. Vetenskapsidkarna tillför hovet en efterfrågad 
kunskap och blir attraktiva att ta med i nätverk och olika sociala samman-
hang. För Linné, och därmed för vetenskapen i mer generell mening, innebär 
det ytterligare auktoritet och sanktion.39 Medaljförläningen är en performativ 
praktik som ger Linné ökad status. 

De flesta namn som förekommer i vitorna tillhör kategorin ”kollegor”. Till 
gruppen har även räknats författare som Linné skriver att han bygger sin 
egen vetenskap och sitt eget system på, t ex Joseph Pitton de Tournefort, 
Caspar Bauhin och Joachim Burser. Andra är klassiska auktoriteter som 
Linné refererar till, men de flesta är samtida kollegor. Totalt är drygt hälften 
av namnen i vitorna att betrakta som kollegor. Namnen som förts till denna 
grupp kännetecknas av att Linné beskriver dem som ”jämlika”, särskilt i 

                                                
37 Se Mukerij, Chandra ”Reading and writing with nature: a materialist approach to French 
formal gardens.”, s 439-461, Schaffer, Simon ”The consuming flame: electrical showmen and 
Tory mystics in the world of goods.” s 489-526 båda i Brewer & Porter, Consumption and the 
World Of Goods, samt Porter, Roy Enlightenment. Britain and the Creation of the Modern 
World (London: Allen Lane, 2000), s 130-155. 
38 Vita Caroli Linnaei, s 123. 
39 Se även Chandra Mukerijs resonemang om hur författare i hög social position skänker 
auktoritet åt trädgårdsböcker, ”Reading and writing with nature: a materialist approach to 
French formal gardens”, s 449. 
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jämförelse med ”patroner” eller ”klienter”. Det kan röra sig om både me-
ningsfränder och meningsmotståndare, om korrespondenter, personer som 
skickar växter till Linné eller som är med på resor. En stor del av personerna 
i denna kategori ingår i ett aktivt nätverk kring Linné. Kontakterna upprätt-
hålls främst genom den omfattande korrespondensen. En del av korrespon-
densnätverket etableras i samband med den resa Linné gör till Danmark, 
Tyskland, Holland och England 1735-1738. Mängden korrespondenter utö-
kas ständigt, och i Vita III finns en lista omfattande 70 namngivna korre-
spondenter uppdelade på vilket land de verkar i. Även om det rör sig om 
kollegor finns betydande inslag av rangordning och bedömning av kollegors 
vetenskapliga insatser. Linné menar att han ”reformerar” vetenskapen i för-
hållande till föregångare och samtida. Han beskriver sig som ”auktor” sna-
rare än ”kompilator”.40 

I flera fall rangordnar han författare han bygger på, eller urskiljer mindre 
grupper som är särskilt viktiga. En av dessa rangordningar återges här i sin 
helhet. Det rör sig om en slags befälsordning där botanister får olika militära 
grader, och där Linné själv är general:41 
 
Florae Officiar'ii 
General  Linnaeus, Car:  Profess. Upsaliensis 
General major Jussiaeus, Bernh Profess. Parisinus 
Öfwerstar Hallerus, Alb  Profess. Göttingensis 
 Gronovius, J. Fr: Senator, Leydensis 
 Royen, Adr:  Profess. Leydensis 
 Gesnerus 
Öfwerst Leut: Burmann, Joh:  Profess. Amsteled  
 Gleditschius, J Gotlib  Profess. Berolinens 
 Moehringius, P H G Medicus Jewerae 
 Ludwig  Profess. Lipsiensis 
 Guettard  Med. paris. 
Major. Gmelin, Jo. Georg. Profess. Petropolit. 
 Sauvages, Francis. Profess. Montpeliens.  
 Lithorpius [Sibthorpius] Profess. Oxoniens. 
 Kalmius, Petr.   
Capitaine Celsius, Olaus  Prof. Upsaliens. 
 Pontedera, Julius Profess. Padua  
 Seguier, Joh. Franc Juris cons. Veronensis 
 Breynius, I Phil. Medicus Gedanensis 
 Gorter, David  Professor Harderovicen.  
 Wachendorpius Profess. Vltrajectinus 

                                                
40 Vita Caroli Linnaei, s 135. 
41 Listan finns i Vita III, Vita Caroli Linnaei, s 153-154. 
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 Bergen, Car. Aug.  Profess. Francf. viad. 
 Leche, Joh.  Medicus, Gotoburg 
Leutenant Martin, Johannes Profess. Cantabrigiae  

  Profess. Tolosanus (överstr) 
 Barrerius, Petr . Prof. Perpiniens. 

Wagner, Petr Christ Arch Badenburgico-  
   Culmbac. 
Fendric Miller, Philip  Hortulanus Chelseensis 
 Maynardus  Prof Perpiniensis 
 Collinson, Petrus Mercator Londinensis 
 Ens, Abrah.  Medicus Petropolitanus 
Rumormäst. Heister, Laur.  Profess. Hel[m]stadiensis 
Fältväbel Sigesbeck  Professur Peteropolit[an]us 
 

Den militära rangordningen förekommer som bild för Linnés position vid 
flera tillfällen, i början av Vita II skriver Linné ”Han som alla örter sedemera 
skulle uti Florae armé uppställa och commendera...”, och när följeslagarna 
vid Dalaresan får ”ämbeten” finns också en viss militär prägel.42 Claes Sohl-
berg är sällskapets ”botanicus” och kvartermästare.43 Den frekventa före-
komsten av namn på kollegor fyller flera syften, ett av dem är att lyfta fram 
Linnés egen gärning i förhållande till deras arbete. Att det rör sig om i sin tur 
framgångsrika och skickliga vetenskapsmän bidrar till att peka på kvaliteter-
na i Linnés nyskapande arbete. Därför nämns de inte bara vid namn, det 
skapas hierarkier där Linné själv alltid hamnar överst. Det är med all sanno-
likhet också viktigt att det är en stor mängd personer som utgör nätverket 
kring Linné. Även om det finns svårigheter med att bestämma den exakta 
siffran rör det sig om ca 200 personer som förekommer i vitorna i egenskap 
av kollegor. Som nämnts tidigare etablerar nätverket kring Linné en särskild 
kollaborativ arbetsmetod för publicering, och det faktum att Linné i regel 
finns överst i hierarkierna bekräftar hans position som en form av nav i sy-
stemet. 

I de senare vitorna står främst den egna produktionen av skrifter i fokus, och 
det förekommer listor och uppräkningar med mer eller mindre detaljerade 
beskrivningar av vad verken innehåller. Att publicera sig, och att framstå 
som nyskapande blir allt viktigare ju längre i karriären Linné kommer. Det 
finns givetvis ett samband mellan de namn och de böcker som förekommer. 
Vissa personer nämns i första hand i egenskap av författare, Linné urskiljer 
också vissa författare som han bygger på, och som han överlag i sak är enig 
med. Vissa personer har däremot ”skrivit emot” Linné. Det rör sig om per-

                                                
42 Citat från Vita Caroli Linnaei, s 59. 
43 Vita Caroli Linnaei, ss 59, 68. 
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soner som är kritiska eller har annan mening i sak än Linné själv. Bland 
dessa motståndare finns Charles Alston, Heinrich Johann Nepomuk von 
Crantz, Laurents Heister, Jacob Theodor Klein, Johann Georg Siegesbeck 
och Albrecht von Haller. Det är värt att notera att även motståndare före-
kommer på listan över ”floras officerare”. 

Det Linné kallar reformerandet av vetenskapen bygger på utbyte med och 
läsning av både motståndare och meningsfränder. Båda grupperna får genom 
att de tas med i vitorna en form av erkännande. Genom det etablerade syste-
met att i korrespondens korrigera andras publicerade verk, och på så sätt 
förbereda nya upplagor blir även meningsmotståndare en viktiga partners. 
Flertalet av de författare som inte är eniga med Linné får också växter eller 
släkten uppkallade efter sig. Exemplet Siegesbeck har använts för att påtala 
att Linné i regel använder motståndares namn till oansenliga, fula eller små 
växter. Siegesbeckia orientalis som är namngiven efter honom. Linné har 
förvisso en hel del kontroverser med Siegesbeck, och han nämner även dessa 
i korrespondens med andra.44 Växten är ganska oansenlig, men detta är inte 
konsekvent genomfört. Albrecht von Haller framför också omfattande kritik. 
Släktet som är uppkallad efter von Haller har större buskar med röda blom-
mor. Dessa kan inte betraktas som små eller oattraktiva. Artnamnet Sie-
gesbeckia finns också belagt innan kontroverser med Siegesbeck uppstår. 
Meningsmotståndarnas bidrag till att driva arbetet framåt var lika viktigt som 
meningsfrändernas, och de ”belönas” med samma slags gåvor; växter som 
namnges efter dem, omnämnande i tryck av olika slag, i dedikationer och 
liknande. 

Familj och släkt är en kategori som är ungefär lika frekvent som patroner 
och klienter. De beskrivs relativ kortfattat, men i några fall är det en vidare 
krets än den närmaste familjen, t ex förekommer svågrar, mor- föräldrar, 
morfars morfar och farmors bror. I ett fall nämns en fadder till ett av de egna 
barnen, nämligen fru Böttiger.45 Detta är också den kategori där det före-
kommer kvinnor i större antal. I övriga kategorier är det endast ett fåtal 
kvinnor; bland patroner finns tre kvinnor drottning Lovisa Ulrika, fru Rud-
beck (Rudbeck d y:s hustru) och grevinnan Ulla Tessin. Bland kollegorna 
finns bl a Madeleine Françoise Basseporte som var konstnär och verkade vid 
hovet och i botaniska trädgården i Paris. Vidare finns några änkor och ett 
mindre antal kungligheter.46 Med några få undantag nämns kvinnor i kraft av 
att de har familjeband till någon annan som förekommer i texten. 

                                                
44 Ett exempel är Linnés brev till Carl Fredrik Mennander, 12 december 1739 (ns), L0267 och 
brev till Sten Carl Bielke 15 april 1744 (ns), L0550. I det senare brevet ber Linné Bielke att se 
till att Pehr Kalm inte går på Siegesbecks föreläsningar i St Petersburg, så att Kalm inte ska 
bli influerad och sprida Siegesbecks tankar.  
45 Vita Caroli Linnaei, s 128. 
46 I sju brev mellan 1749 och 1752 till Bernard Jussieu hälsar Linné särskilt till Basseporte, 



 136 

I övrigt-kategorin finns ett 20-tal namn som Linné beskriver som lärare. De 
är i vissa fall även kollegor, eller patroner. Ett mönster är att Linné är särskilt 
detaljerad när det gäller namn på sina lärare i de texter som tillkommit tidig-
ast. Den första vitan är särskilt detaljerad i början och där finns t ex lektorer i 
olika ämnen på gymnasiet och namn på alla som Linné hörde i samband med 
en anatomi i Stockholm i slutet av januari 1729.47 

Antalet namn i vitorna kan jämföras med antalet korrespondenter i Linnés 
nätverk. I databasen över Linnés korrespondens, The Linnean Correspon-
dence, finns 655 avsändare och 342 mottagare (båda siffrorna inkluderar 
Linné själv). Av det totala antalet namn i vitorna finns ca 200 även i korre-
spondensen. Mönstret är att det främst är kollegor som också återfinns bland 
korrespondenterna, medan familjemedlemmarna i lägst grad också är korre-
spondenter.48 Detta förhållande är inte överraskande, inte heller det faktum 
att alla kollegor inte återfinns som korrespondenter, inte ens alla de där 
Linné explicit skriver att t ex växter utbytts. Det gäller t ex en Steller (som 
dupletter kommit från), och en Houston som ska ha skickat växter. Den tro-
liga förklaringen är att den korrespondens som finns kvar inte är komplett 
och att brev förkommit. Det kan också finnas en process där brev sparats av 
vissa skäl, medan andra inte sparats.49 

Direkt självkarakteristik 
Linné d ä beskriver sin egen karaktär explicit på några ställen i vitorna, det 
gäller främst den text som skickas till Acadmie des Sciences i Paris. Det 
finns dels beskrivningar av temperament, humör och sätt, men också mer 
renodlade beskrivningar av det egna utseendet. Den egna karaktären beskrivs 
i Vita III på följande sätt: 
 

Linnaeus war intet stor, intet liten, mager, brunögd. 
lätt, hastig, gick fort, giorde all ting promt, 
tolte ej sent folk; wart hastigt rörd, sensibel. 
arbetade continuerligen; kunne ej spara sig. /…/50 

                                                                                                               
vid ett tillfälle ber han Jussieu att att få ett porträtt gjort av Basseport föreställande Jussieu att 
ha i museet. L1029, L1049, L1161, L1247, L1352, L1325 och L1387, (konsulterat 27/3 
2016). 
47 Vita Caroli Linnaei, s 50. 
48 Uppgifterna baserar sig på sökningar i The Linnean Correspondence, konsulterat 27/9 2013. 
Motsvarande utsökningar kan göras där korrespondensen nu finns, på plattformen Alvin. Man 
bör också ha i åtanke att vissa av namnen i Vitorna är namn på personer som ej längre fanns i 
livet när Linné skrev om dem. 
49 För mer om denna problematik: Fors, Hjalmar, Mutal Favours, s 15-17. 
50 Vita Caroli Linnaei, s 86 
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Dessutom skriver han att han gärna åt god mat och dryck men inte var yppig, 
och brydde sig lite om utseendet: ”karlen borde pryda kläderna ej vice 
versa.”51Andra beskrivningar som förekommer är att han har ”en brinnande 
håg”, och att ”ingen har större flit”.52 En viss koppling finns till klassisk 
dygdeetik, att t ex arbeta hårt och ha en brinnande håg hör till det eftersträ-
vansvärda enligt de rådande dygdeidealen. Att vara måttlig hör också till de 
kristna dygder som var allmänna. Det finns andra inslag som har en mer 
direkt koppling till Linnés position i nätverket och till hans vetenskapliga 
verksamhet. I några av texterna finns en närmast aforistisk uppräkning av de 
insatser och bedrifter Linné gjort. Några exempel på dessa är: 

 
Han [dvs Gud, förf:s anm] har /…/ gifwit att alla önskeliga medel existerat 
på hans tid, att han kunne winna sine progresser. 
Gud sielf har /…/ gjort honom uptagen hos Maecenates scientiarum, ja 
hos de öfwerste i Riket och Kongahuset. 
Han har /…/ gifwit honom det största Herbarium i werlden, hans största 
nöje. 
Han har /…/ låtit honom se mera af sine Skapade wärk än någon dödelig 
för honom. 
Ingen naturkunnig har gjort flere observationer uti naturen 
Ingen har warit större Botanicus eller Zoologus 
Ingen skrifwit flere wärk, nättare, ordentligare, af egen experience53 

Satserna lyfter fram Linnés vetenskapliga verksamhet och framgång, men de 
framhåller även hushållet och familjen och han säger om hustrun att hon är 
den hustru han mest önskade sig och hon hushållar medan han arbetar. Han 
skriver också på liknande sätt om barnen och akademiens vackra hus som de 
bor i: 

Nu hade Linnaeus heder, den tienst han war född till; tillräckelige pgr 
[pengar], de han ock dels fått med sitt gifte; en kiär hustru, wackra barn och 
heders namn, bodde uti i ett palais till honom bygdt ganska täckt af acade-
mien, och trägården want nu sin fulkomlighet.54 

Detta stärker tesen att det är en karriärmässig fördel att ha familj och hushåll, 
det faktum att Linné får har fru, barn och hushåll väljs ut och lyfts in bland 
de meriter som räknas upp.55 Utformningen av satserna ligger också helt i 
linje med Martin Tunefalks analys av hur identitet formeras i medaljmediet 
när det gäller vetenskapsidkare. Han menar att för denna grupp utgick inte 
social status från makt, utan ”från duglighet inom ett artikulerat verksam-
hetsfält.”56 På medaljerna märks det bl a genom att yrkestitlar börjar använ-

                                                
51 Vita Caroli Linnaei, s 86. 
52 Vita Caroli Linnaei, s 158 och 185 
53 Vita Caroli Linnaei, s 145-146, liknande finns även på s 158-159. 
54 Vita Caroli Linnaei, s 76. 
55 Vita Caroli Linnaei, s 145-146. 
56 Tunefalk, Äreminnen, s 121. 
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das, och i valet av bild-element. När det gäller Linné d ä bidrar han till att 
formera en ny typ av status genom att lyfta fram de meriter som gäller just 
det egna vetenskapliga fältet. Han markerar också att detta accepteras av den 
äldre, befintliga eliten, han har erkänts av dem och fått en plats i deras krets. 
Beskrivningarna Linné gör av sig själv i text har en parallell i hur han, hans 
familj, men också andra samtida vid akademien avbildas i bild. Det handlar 
både om just medaljer men inte minst de målade porträtt som tillkom i deras 
samtid. 

Porträtt  
Porträttavbildningar är på ett påtagligt sätt en central del av formering av 
identitet. Här har beställaren, den avbildade samt konstnären stora möjlig-
heter att medvetet forma en visuell bild av den avbildade. Att den avporträt-
terades roll framhävs är mycket vanligt. Richard Brilliant har analyserat 
porträttkonsten just som något som befinner sig i skärningspunkten mellan 
konst och socialt, samtida liv (oavsett när porträttet skapas).57 I vissa fall är 
den avporträtterades roll det centrala i porträttet. Brilliant exemplifierar det 
med regenter men det gäller även en rad andra sociala roller, som ”ädel kri-
gare” eller ”great lady”; ”All are roles that place each of these persons in 
society, and in so placing them, constitute an essential part of their iden-
tity.”58 Carolina Brown har analyserat roll-porträtt av svenska kvinnor under 
1700-talet och även hon understryker hur porträtten är del av formering av 
identitet. Attribut, markörer och porträtt-typer skiljer sig när porträtt av 
kvinnor och män jämförs, men gemensamt är att de alltid innehåller inslag 
som ska placera den avbildade i ett ideal, i en social roll eller liknande kon-
text.  

Där kvinnorna avbildades i varierande modedräkter, mytologiska eller fiktiva 
roller, mot fonden av landskap eller antydda arkitektoniska element, träder 
männen huvudsakligen fram som en enhetlig kår av högreståndspersoner, mi-
litärer eller ämbetsmän i ett neutralt porträttrum. /.../ Ståndspersonen identifi-
erades genom posen men också genom de yttre attributen – peruken, dräkten, 
skjortans vita halsduk och stärkta spetsar, samt hatten instucken under väns-
ter arm. Ordenstecken och insigner eller plagg som riksrådsmanteln eller uni-
formen, gav information om status och ämbetsvärv.59 

Brown noterar också att det förefaller bildas fler nya typer av porträtt för 
kvinnor än för män under 1700-talet, männens porträtt förefaller mer göras i 

                                                
57 Brilliant, Portraiture, s 11. 
58 Brilliant, Portraiture, s 109. 
59 Brown, Liksom en herdinna, s 46. 
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en traditionell stil.60 Oavsett vilken typ av porträtt det handlar om är det 
centralt att status och roll kan avläsas i porträtten. Görel Cavalli-Björkman 
påpekar också att porträtt av just vetenskapsmän ändrar karaktär i början av 
1700-talet. Hon menar att tidigare individuella drag ersätts av mer homogen 
ikonografi.61 

När porträtten är färdiga kommer de att hänga i olika rum, i olika kontexter, 
beroende på vem som beställt och äger porträttet. I kungliga och furstliga 
samlingar finns exempelvis ofta serier och samlingar av specifika porträtt-
typer; den egna familjen och samtida regenter är kanske självklara exempel. 
Allt eftersom samlandet och sättet att exponera samlingar förändras under 
1700-talet blir också nya porträttkategorier av intresse.62 När naturaliekabi-
nett inreds kan en samling porträtt av naturalhistoriker integreras, eller när 
bibliotek inreds kan porträtt av lärda vara en del av rummet. Det kan både 
vara i form av målade porträtt, medaljonger eller i annat utförande. I biblio-
teket på Skokloster finns t ex en samling profilsågade porträtt som från bör-
jan utformats för biblioteket på Salsta slott.63 Ett annat exempel kan vara de 
intarsiaporträtt av naturalhistoriker som finns i naturaliekabinettet på 
Lövstabruk. Här finns alltså en marknad för porträtt av vetenskapsidkare, 
samtidigt som de själva, i likhet med kungligheter och adel, kan exponera 
sina samlingar tillsammans med porträtt av kända kollegor. 

Här är också av vikt att det inte bara är måleri som utgör porträttsamlingar 
av detta slag, även tryckta porträtt fyller en sådan funktion. Marcia Pointon 
behandlar intresset för att samla gravyrer av kända personer under 1700-
talet. Det finns exempel på att sådana klassificeras och rangordnas. James 
Granger ger ut ett sådant arbete 1769 där 12 olika ”klasser” av porträtt ord-
nas, högst återfinns kungligheter, medan personer som meriterat sig genom 
vad de skrivit finns i klass 9, omedelbart efter söner till adel utan titlar samt 
olika lägre tjänstemän och omedelbart före bl a konstnärer, mekaniker och 
”inferior Professions”.64 Det rimmar alltså väl med samtida tendenser och 
sätt att bygga samlingar både att hushållet von Linné äger porträtt av andra, 
men också att porträtt av den egna familjen skapas. 

                                                
60 För en kort översikt över 1700-talets porträttmåleri i Sverige se även Grate, Pontus ”Bild-
konsten” i Frihetstidens konst. Signums svenska konsthistoria (Lund: Signum, 1997) s 172-
186. 
61 Cavalli-Björkman, Görel & Grandin, Karl (red), Kungl. Vetenskapsakademiens porträtt-
samling (Stockholm: Atlantis, 2015), s 15. 
62 Se McGregor, Arthur Curiosity and Enlightenment. Collectors and Collections from the 
Sixteenth to the Nineteenth Century, (New Haven&London: Yale University Press, 2007). 
63 Karlsson, Johanna ”Från en lärd till en man av värld. En ikonologisk analys av nitton por-
trätt av kända 1600-talsmän”, C-uppsats, konstvetenskap, Högskolan på Gotland, 2013.  
64 Pointon, Hanging the head, s 54-56 
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Det är inte helt enkelt att exakt säga hur många porträtt som gjorts av Carl 
von Linné d ä i hans samtid. I Tycho Tullbergs katalog över Linné-porträtt 
från 1907 är det runt 45 porträtt som är tillkomna i Linnés samtid och som är 
någorlunda säkert attribuerade, samt säkert eller någorlunda säkert förestäl-
lande Linné. I siffran är inte kopior av samma porträttbild medräknade, inte 
heller silhuett-klipp. Däremot ingår oljemålningar, pasteller och gravyrer. 
Till dessa bilder kommer de medaljer som slogs under Linné livstid och som 
har hans bröstbild. Dessa är mer överskådliga, det finns tre sådana medaljer 
och dessutom två gipsmedaljonger. Det finns också en vaxpoussering som 
gjorts som förlaga till gipsmedaljonger, denna är utförd av Carl Fredrik In-
lander, och Linné nämner i brev till Kungliga Vetenskapsakademien att han 
sett den, att den är mycket lik och att det är en ”grace” för honom. Akade-
mien har också belönat Inlander med en guld-jetton för arbetet.65 

Tidiga porträtt –Hoffman, Ehrensvärd och Bernigeroth 
Det tidigaste porträttet av Linné kan vara en teckning av en anonym konstnär 
som har tjänat som förlaga till det mer kända porträttet som målas av Martin 
Hoffman under vistelsen i Holland. Hoffmans porträtt, från 1737, är ett stort 
helfigursporträtt som framställer Linné i dräkt från Lappland och med en 
linnea i handen. Bakom honom syns hans vetenskapliga produktion, som 
publicerats under tiden i Holland. Porträttet är ett för tiden ovanligt porträtt 
av en vetenskapsman, det är också en tribut till Linnés patron i Holland, 
Johann Gronovius. Det är Gronovius som namngett Linnea borealis 
(Gronov.), och växten i Linnés hand är försedd med en etikett som anger just 
detta. Det finns några drag som gör porträttet ovanligt, till dem hör inte 
minst storleken. Dagermåttet på porträttet i Linnémuseet är 183 x 97 cm. 
Ämbetsmän och vetenskapsmän avbildas mer frekvent i mindre format, det 
kan röra sig om bröstbilder eller knäbilder, men här är det ett porträtt i helfi-
gur och stort format. Linnés val av kläder är ett annat avvikande drag, de 
plagg och föremål som förekommer på målningen är i många fall just de 
föremål han fått eller skaffat under resan till Lappland några år tidigare. På 
detta sätt blir de en manifestation av att Linné har lyckats på resan, han har 
en begynnande samling föremål och det ger i den europeiska kontexten en 
viss exotisk karaktär till bilden. Valet att inkludera linnean är också viktig 
eftersom det är ett attribut som kommer att följa med på kommande porträtt. 
Det gäller även böckerna, bok och linnea-blomman kommer att följa Carl 
von Linné d ä som personliga symboler. Porträttet gjordes i flera samtida 
kopior, en version finns på Linnémuseet i Uppsala, en annan finns på 

                                                
65 Tullberg, Tycho Linnéporträtt. Vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen 
af Carl von Linnés födelse. Å universitetets vägnar af Tycho Tullberg. (Stockholm/Uppsala, 
1907), s 50 samt Brev till Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 18 augusti 1773, L4879, 
konsulterat 6/11 2016. 
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Boerhaave Museum i Leiden. På porträttet i Leiden saknas de böcker som 
finns som attribut på Uppsala-porträttet. Böckerna är försedda med titlar och 
fungerar som förstärkande attribut i porträtten. 

 

               

Bild 19. Carl von Linné i dräkt från Lappland, Martin Hoffman, Linnémuseet, SLS, 
LM360 (t v). Foto: Mikael Wallerstedt 

Bild 20. Carl von Linné i dräkt från Lappland, Martin Hoffman, Leiden (t h). Foto: 
National Museum Boerhaave Leiden 

Nedan följer en förteckning med korta beskrivningar av de samtida porträtt 
som finns. Jag fokuserar främst på de element i porträtten som sedan kom-
mer att användas vid en jämförelse med några tidigare porträtt av professo-
rer, i syfte att se hur de är komponerade och vilka inslag som främst används 
som markörer för identitet och status I genomgången är måleri och koppar-
stick inkluderade men ej medaljer och medaljonger. 

De två porträtten av Augustin Ehrensvärd och Johann Martin Bernigeroth är 
från 1740 respektive 1748, och liknar varandra mycket. På båda bilderna är 
Linné klädd i rock och peruk, vilar armen på en bok som är ställd på högkant 
på ett bord vid hans sida, och han har en linnéa-ranka i handen som hänger 
ner över boken. Perukerna är något olika, bland annat är Linné vänd åt olika 
håll på dem, och bakgrunderna skiljer sig åt. På Bernigeroths porträtt finns 
en urna med växt till höger i bild, och den står på ett bord som med en liten 
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låda utdragen i fronten. Till vänster i bild finns en pelare, och det återfinns 
även på Ehrensvärds porträtt men där till höger i bild. I båda fallen är skjor-
tan uppknäppt i halsen, och trots den i och för sig mer formella rocken och 
peruken ger det ett oklätt, informellt intryck. Augustin Ehrensvärd var greve 
och fältmarskalk, och troligen mest känd för att vara den som skapat Svea-
borg. Bernigeroth är en tysk konstnär som framför allt ägnade sig åt koppar-
stick. Sannolikt är Bernigeroths porträtt gjort med Ehrensvärds som förlaga. 

 

          

Bild 21. Carl von Linné, Pieter Tanjé, efter Augustin Ehrensvärd, gravyr, från Hor-
tus Cliffortianus, 1737, i senare bidning där porträttet tagits med. (t v). Foto: UUB   

Bild 22. Carl von Linné, Martin Bernigeroth, gravyr (t h). Foto: Åbo Akademis 
bildsamlingar   

Scheffels bröllopsporträtt 
Det par-porträtt som finns av makarna Carl och Sara Elisabeth är målat av 
Johan Henrik Scheffel i olja. Det anses vara målat med anledning av bröllo-
pet 1739. Porträtten är uppenbart avsedda att fungera som par-porträtt, och 
makarna avbildas båda i röda kläder. Sara Elisabeth har en robe ronde, och 
en hårprydnad där bl a en linnea-blomma fungerar som attribut. Detta val 
visar att hon är en viktig del av hur personan formeras, eftersom växten har 
så stark symbolisk betydelse för Linné d ä. Carl har allonge-peruk och trede-
lad klädning. Han vilar högra armen på en trave böcker och har en linnea i 
handen. Scheffel har även tillskrivits flera porträtt av familjen, det finns yt-
terligare ett av Linné d ä, där han avbildas i svart klädning med en klippvägg 
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i bakgrunden. På porträttet med svart klädning finns linnean i handen, och 
ordenstecknet för Nordstjärneorden är centralt placerat. Detta innebär att 
porträttet är målat efter 1753, enligt notering på baksidan är det utfört 1755. 
Nordstjärnan blir efter 1753 ett attribut som läggs till linnean och boken, och 
förekommer på de allra flesta avbildningar. Här kan även noteras att en svart 
sammetsklädning med sidenfoder finns i bouppteckningen, men eftersom det 
troligen är ganska många år mellan porträttets tillkomst och bouppteckning-
ens upprättande är det svårt att säga säkert om det är samma plagg det rör sig 
om. Ett porträtt av Sara Elisabeths far Johan Moraeus är också utfört av 
Scheffel.66 Scheffel kom till Sverige från Tyskland 1723, och ägnade sig 
främst åt porträttmåleri.67 

 

 

Bild 23. Carl von Linné i brudgumsdräkt, Johan Henrik Scheffel (t v). Linnés Ham-
marby, GUU, UU2900. Foto: Mikael Wallerstedt  

Bild 24. Sara Elisabeth von Linné i bruddräkt, Johan Henrik Scheffel (tillskriven) (t 
h). Linnés Hammarby, GUU, UU2915. Foto: Mikael Wallerstedt 

                                                
66 Alla Scheffel-porträtten av familjen kan i dag ses på Linnés Hammarby. 
67 Grate, ”Bildkonsten”, s 165. 
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Bild 25. Carl von Linné i svart klädning, Johan Henrik Scheffel (tillskriven). Linnés 
Hammarby, GUU, UU2901. Foto: GUU 

Rehn och Lundberg 
Det finns en liten teckning som med all sannolikhet föreställer Linné. Bilden 
har gått under benämningen ”Linné i vardagslag” sedan en litografi gjordes 
av den på 1830-talet, varefter den publicerades i Ny Illustrerad tidning 1875. 
Porträttet har en komplicerad historia, och har länge varit i England, i herti-
ginnan av Roxburghes samlingar. När Mary, hertiginna av Roxburghe dör 
2014 avyttras porträttet, och 2018 säljs det i på auktion i Uppsala och för-
värvas då av Uppsala universitetsbibliotek.68 Porträttet har en påskrift som 
gör gällande att det är Jean Eric Rehn  som avbildat Linné 1747. Mycket 
talar för att detta stämmer, bl a att det finns en annan liknande teckning i 
samlingarna på Nationalmuseum som även den attribueras Jean Eric Rehn, 
denna teckning föreställer Samuel Klingenstierna. Båda porträtten har 
samma vattenstämpel i pappret, och är original från 1700-talet. Åsa Hen-
ningsson föreslår att Rehn avbildat de båda professorerna, t ex när de rest för 
att delta i något av Vetenskapsakademiens möten i Stockholm.69 När det 
gäller beskrivningen att Linné skulle vara i vardagslag är den något mer pro-
blematisk. Vissa delar av klädedräkten är mer informell, främst de knäppta 
strumporna men han bär peruk och värja som avgjort tillhör formell klädsel. 
Möjligen tyder detta på att Linné är resklädd, eftersom knäppta strumpor 
eller stövelskaft förekommer just som reskläder.70 Jean Eric Rehn har även 

                                                
68 Henningsson, Åsa ”Myseriet kring Jean Eric Rehns Linnéporträtt,” SLÅ, 2018, s 41-52. 
69 Henningsson, Åsa ”Mysteriet kring Jean Eric Rehns Linnéporträtt”, SLÅ, 2018, s 46. 
70 De ”stövelkängor” Linné själv anger att han har som reskläder vid resan till Lappland torde 
vara av detta slag. Linné, Carl von Lapplandsresan, Iter Lapponicum, i Ährling, Ewald Carl 
von Linnés Ungdomsskrifter. Andra serien, (Stockholm: 1889), s 3 
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tillskrivits ytterligare ett porträtt av Linné, en bröstbild i profil. Denna är för 
närvarande endast känd genom en litografi från 1830-talet, var originalet 
befinner sig är inte känt.  

 

 

Bild 26. 23 Carl von Linné i helfigur rökande kritpipa, Jean Eric Rehn. Foto: UUB 

Porträttet i pastell som är målat av Gustaf Lundberg är troligen gjort 1753. 
Det styrks av att Linné det året i brev till Bäck nämner att Lundberg hindrat 
honom om morgonen när han varit i Stockholm. På det sättet hann han inte 
besöka von Höpken, och det har tolkats som att det enda sätt Lundberg kun-
nat hindra Linné på är att han målat Linnés porträtt.71 Skälet till att porträttet 
målas är med all sannolikhet att Linné blir riddare i Nordstjärneorden detta 
år, och medaljen har enligt uppgift tidigare synts på porträttet. Efter en skada 
har målningen restaurerats och då har det som skymtades av medaljen för-
svunnit.72 Kläderna på porträttet är något mellan formell och informell kläd-
sel, peruk bärs och spets syns på kråset i halsen, medan det närmast tycks 
vara en bunyan (rock för hemmabruk) som bärs ytterst. (Porträttet avbildat 
som Bild 5) 

                                                
71 Brev till Abraham Bäck, L1642, 18? September 1753 ns., (konsulterat 20/7 2016). Se även 
Tullberg, Linnéporträtt, s 34-35 
72 Enligt uppgift i Tullberg Linnéporträtt, lämnad av Sofi Stenhammar som ägt porträttet., s 
35. 
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Roslins porträtt 
Alexander Roslin var en av Sveriges mest framgångsrika porträttmålare vid 
tiden.73 Roslin tillbringade många år i Paris, och det var främst där han 
gjorde karriär, men han har också målat ett antal porträtt av Carl von Linné. 
Det tidigaste är det s k Versaille-porträttet. Det är en s k knäbild, där något 
mer av kroppen syns än på en bröstbild. Linné sitter i en stol, är iklädd peruk 
och har en linnea-ranka i vänster hand, högra handen vilar i knäet. Linné bär 
en tredelad klädning rosa siden. Roslins porträtt har sedan kopierats av Lo-
rens Pasch d y av allt att döma har så skett med Roslins godkännande. En 
senare kopia av porträttet finns i dag på Linnean Society i London.74 Roslin 
har även utfört ett av de mest kända porträtten av Linné, den bröstbild där 
han är avbildad i peruk och med brun/mörklila rock.75 Nordstjärnans medalj 
syns men lyfts inte fram centralt, rocken har förgyllda knappar och en linnea 
är instucken i ett oknäppt knapphål. Detta porträtt har också Linné själv 
nämnt som det bästa, han skriver i Vita III: ”1775 Linnaei porträtt giöres af 
Hr Roslin (som af andra tager 1000 plåtar, af honom gratis) så förtreffeligt at 
intet kan wara likare. alla andra äro något olike.” 76 Det är fullt möjligt att 
Linné tyckte porträttet avbildade honom väl. I ljuset av hur den sociala 
gåvoekonomin fungerade måste citatet också ses som en del av det systema-
tiska sättet att tacka för en utförd tjänst, i det här fallet genom att Linné be-
römmer Roslin för det han utfört och även nämner det ekonomiska värdet av 
handlingen. Linné skriver även om porträttet i brev till Abraham Bäck.77 
Linnés beskrivning av Inlanders vax-poussering, där Linné också berömmer 
utförandet, kan tolkas på samma sätt.78 Det blir en social resurs och en fördel 
att vara avbildad av Roslin, och det kan möjligen ha varit på motsvarande 
sätt ur Roslins perspektiv. För honom är det en fördel att komma till Paris 
och ha avbildat en av tidens mest kända vetenskapsidkare. Fraserna som 
formuleras som tack i vitan formerar och manifesterar detta förhållande. 
 

                                                
73 Grate, ”Bildkonsten”, s 221-235. 
74 Tullberg, Linnéporträtt, s 62. Enligt Linnean Society är deras kopia utförd av Jean Haagen 
1906. 
75 Viveca Hansen menar i Textilia Linneana att denna rock är den som i bouppteckningen 
benämns ”en melerad klädesklädning med förgyllda knappar”. Det kan vara fallet, men mål-
ningen visar inte tydligt att plagget är melerat. Hansen, Viveca Textilia Linneana. Global 18th 
Century Textile Traditions and Trade (London: IK Foundation, 2017), s 24. 
76 Vita Caroli Linnaei, s 134. 
77 Cavalli-Björkman & Grandin, Kungl. Vetenskapsakademiens porträttsamling, s 59. 
78 Brev från Linné till KVA, 18 augusti 1773, L4879. 
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Bild 27. Carl von Linné i brunröd rock med förgyllda knappar, Alexander Roslin, 
kopia utförd av Jean Haagen. Linnés Hammarby, GUU, UU2930. Foto: Gustavia-
num, Uppsala universitetsmuseum 
 

 

Bild 28. Carl von Linné i rosa klädning, kallat Versailleporträttet, kopia av Jean 
Haagen, troligen efter kopia av Lorens Pasch som kopierat Alexander Roslin. Linne-
an Society of London. Foto: Linnean Society of London. 
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Krafft och Hallman 
Ett annat porträtt som tillkommit relativt sent i Linnés liv är porträttet utfört 
av Per Krafft d ä. På detta porträtt förekommer de vid det här laget ganska 
vanliga attributen; bok, linnea och Nordstjärneorden. Linné är klädd i en blå 
klädning och peruk. Möjligen är det fråga om den blå bomullssammetsrock 
som finns upptagen i bouppteckningen några år senare. Per Krafft studerade 
måleri både för Scheffel och Roslin. 
 

 

Bild 29. Carl von Linné i blå rock, Per Krafft d ä, ateljéreplik. GUU, UU1500. Foto: 
Mikael Wallerstedt 

Det finns ett antal porträtt som utförts av Magnus Hallman. Det finns åtta 
sådana upptagna i Tullbergs förteckning. Flera av dem är gjorda på beställ-
ning av olika institutioner, det finns t ex porträtt gjorda för Botanical garden 
i Oxford och medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Flera av Hall-
mans porträtt har också tillhört släktingar, och i några fall troligen målats för 
släktingar. Bland porträtten finns kopior efter Roslins och Kraffts porträtt. 
Dessa får på så sätt tidigt en viss spridning, och tillhör de mest reproduce-
rade efter Linné d ä:s död. Kopiorna är utförda både medan Linné lever och 
efter hans död, och att det utförts visar att både släkten och andra haft ett 
relativt stort intresse av att skaffa porträtt av Carl von Linné. Det bidrar till 
att han kommer att bli en av det svenska 1700-talets mest avbildade veten-
skapsidkare. Magnus Hallman ägnade sig huvudsakligen åt porträttmåleri 
och har avbildat många präster, han kopierade också ofta porträtt av konstnä-
rer som Roslin och Krafft. 

Sammanfattningsvis kan porträtten av Linné d ä sägas uppvisa en blandning 
av formella och informella plagg och stilar. Som väntat är bröllopsporträttet i 
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formell stil, det är ett högtidligt tillfälle som markeras med stilgrepp som val 
av kläder och attribut. Övriga porträtt på Linné d ä från början av karriären 
präglas däremot av en mer informell stil. De visar också upp honom som en 
person som ägnar sig åt vetenskap, genom att attribut som böckerna eller de 
insamlade föremålen från Lapplandsresan framhävs. Tendens är att de tidi-
gare porträtten som i första hand fokuserar på den vetenskapliga verksam-
heten är mer informella, eller när det gäller Hoffmans porträtt närmast udda 
och exotiskt. Det är förhållandevis ovanligt att en person i Linné d ä:s posit-
ion vid den tiden avbildas i helfigur, och valet av kläder och attribut förstär-
ker det ovanliga i bilden. Ett annat porträtt med ovanlig form är det ovan 
beskrivna s k Versaille-porträttet. Det mönster som Görel Cavalli-Björkman 
ser som ”mer homogen ikonografi” när det gäller porträtt av vetenskapsmän 
skulle jag mer specifikt vilja benämna ”ökad grad av formalisering”. De 
element som återkommer på porträtten är exempelvis medaljer och ordnar, 
formell klädsel, modemässiga peruker, och attribut som signalerar den av-
porträtterades verksamhetsområde och profession. Det finns porträtt som inte 
följer detta mönster, ett sådant är KVA:s porträtt av Christopher Polhem där 
han verkar bära en form av banyan och en mjuk mössa/nattmösa. Polhem är 
dock avbildad med Nordstjärneordens band och storkraschan, så dessa for-
mella element finns med trots den informella klädseln.79 Möjligen kan stilen 
förklaras av att Polhem avbildas vid hög ålder, 86 år, eller så kan det förkla-
ras av att det är acceptabelt med en viss variation och därmed utrymme för 
mer diversifierad stil på kläder och porträtt. 

Porträtt av andra familjemedlemmar  
Det finns inte alls lika många bilder av familjens övriga medlemmar, men 
det finns i alla fall ett porträtt vardera av döttrarna, tre (troligen) av Sara 
Elisabeth och minst två av Linné d y. Jämfört med andra samtida professors-
hushåll är det mer än det finns i det flesta familjer. Ett skäl är att en kusin till 
barnen, Sven Nicolaus Höök (son till Linné d ä:s syster Anna Maria och 
hennes man Gabriel Höök) har framställt en serie porträtt av familjen. Sven 
Nicolaus Höök var självlärd, och det finns även ett självporträtt av honom.80 
Det finns porträtt av Linné d ä:s föräldrar Nils Linnaeus och Christina Bro-
dersonia , hans bror Samuel och möjligen hans syster Emerentia, samt av 
Sara Elisabeths far Johan Moraeus. Det är oklart om dessa släktporträtt fun-
nits i huset när familjen bodde där. 

                                                
79 Cavalli-Björkman & Grandin, Kungl. Vetenskapsakademiens porträttsamling, s 73. 
80 Både självporträttet och porträtten av familjen von Linné finns i dag på Linnés Hammarby. 
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Bild 30. Nils Linnaeus, okänd konstnär (t v). Linnés Hammarby, GUU, UU2933. 
Foto: GUU 

Bild 31. Christina Brodersonia, okänd konstnär (t h). Linnés Hammarby, GUU, 
UU2934. Foto: GUU 

 

 

Bild 32. Samuel Linnaeus, okänd konstnär. Linnés Hammarby, GUU, UU2935. 
Foto: GUU 



 151 

 

Bild 33. Carl von Linné d y, Sven Nicolaus Höök, Linnés Hammarby, GUU, 
UU2904. Foto: GUU 

  

Bild 34. Elisabeth Christina von Linné, Sven Nicolaus Höök (uppe tv), Linnés 
Hammarby, GUU, UU2905. Foto: GUU 

Bild 35. Lovisa von Linné, Sven Nicolaus Höök (uppe t h), Linnés Hammarby, 
GUU, UU2906. Foto: GUU 
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Bild 36. Sara Christina von Linné, Sven Nicolaus Höök (nere t v), Linnés Ham-
marby, GUU, UU2907. Foto: GUU 

Bild 37. Sophia von Linné, Sven Nicolaus Höök (nere t h), Linnés Hammarby, 
GUU, UU2908. Foto: GUU 

Elisabeth Christina, Lovisa, Sara Christina och Sophia är alla porträtterade 
iklädda sidenklänningar i olika färg. Klänningarna är med all sannolikhet av 
samma, eller liknande, modell som som den blåbottnade, blommiga robe a la 
française som i dag finns i Linnémuseet (och som närmare beskrivs i kapitel 
2). Det kan här konstateras att även om det bara finns ett porträtt vardera av 
döttrarna är de avbildade i relativt formell stil. De bär den typ av plagg som 
förekommer i dietetik-föreläsningarna som exempel, en typ av plagg som det 
kan finnas medicinska risker med, men som ändå bör bäras av kvinnor i den 
ställning familjen har. (I kapitel 4 kommer detta förhållande att diskuteras 
närmare). Genom porträtten märks vilka val som görs i hushållet när det 
gäller kläder och yttre attribut, och döttrarna är en del av personaformering-
en i detta avseende. 

Nationella dräkten på professorsporträtt 
Carl von Liné d y har, utöver porträttet som kusinen Sven Nicolaus Höök 
utfört, porträtterats av Jonas Forsslund. Detta porträtt är gjort 1783, samma 
år som han senare dör. Det är målat kort efter hans återkomst från resan till 
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England och han avbildas i den nationella dräkt som införts av Gustav III 
1773. Dräkten används som akademisk dräkt och den förekommer på en rad 
professorsporträtt. Även om den har drag av uniform finns möjlighet att 
markera social status i bruket av dräkten på professorsporträtt, en möjlighet 
som Linné d y använder. Här följer en kort beskrivning av dräktens till-
komst, med visst fokus på användning av den i akademiska sammanhang.81 
Gustav III intresserade sig för dräktreformer, som han tänkte sig skulle gälla 
hela folket, utom landsbygdsbefolkningen, som ansågs ha en passande dräkt 
ändå. Tanken är bland annat kopplad till både ekonomiska och moraliska 
diskussioner om mode och konsumtion som pågick i samtiden. 1772 intro-
ducerar kungen en särskilt uniform för ett mindre antal hovmedlemmar som 
vistas med kungen på Ekolsund, den s k Ekolsundsuniformen. Dräktens ut-
seende påminner starkt om den dräkt som 1748 börjat användas som uniform 
i Serafimerorden, men färgen är en helt annan och snittet något annorlunda. 
1773 utlyses en prisfråga där kungen medverkar till att skriva utkast till frå-
gorna. Svaren skall föreslå en dräkt som är till nytta för att hämma överflöd 
och ”lurendrejeri”, den ska ge en ”Patriotisk Esprit”, gå att skilja från andra 
länders och passa klimatet. Det är något oklart vad som avses med ”lurendre-
jeri”. Enligt Eva Bergman kan det handla om att det förekom lurendrejeri 
med dyrbara tygkvaliteter.82 Jag skulle vilja föreslå att det snarare handlar 
om den typ av ”lurendrejeri” som Linné d ä avser när han kritiserar männi-
skor som klär sig som något de inte är, när ytan och det inre inte hänger 
samman och det finns en risk att betraktaren inte vet vem hen ser. Det upp-
fattas som problematiskt att personer klär sig över sitt stånd eller möjligen 
att de mer explicit försöker bedra omgivningen. Detta skulle kunna undvikas 
om alla bär en uniform dräkt som talar om vem personen är, eller vilken 
ämbete vederbörande har. Svaret på prisfrågan skulle vidare förklara vilka 
olägenheter som kan uppstå av dräkten införande, och om dessa olägenheter 
uppväger den allmänna nytta som införandet av dräkten innebär.83 

Den dräkt som sedan introduceras bestod för män av knäbyxor, en kort jacka 
med ett textilt, brett bälte, ärmlös väst, skor med rosor och kappa. Byxorna 
var skurna på samma sätt som de flesta byxor vid tiden, medan övriga plagg 
hade arkaiserande och äldre drag. Den fanns i en rad olika färgställningar 
vilka användes för olika ämbeten och för att markera olika finhetsgrad av 
dräkten. Versionen för vardagsbruk vid hovet var t ex svart med detaljer i 
den röda kulören coleur de feu. Tanken var att dräkten skulle användas av 
alla, utom allmogen som tilläts fortsätta bära de kläder de redan hade. Stä-
dernas borgare skulle enligt planen använda dräkten som infördes. Lena 

                                                
81 Nationella dräktens införande behandlas i Rangström ”Det helsvenska lejonet” i Modelejon 
samt Bergman, Eva Nationella dräkten. 
82 Bergman, Nationella dräkten, s 27. 
83 Bergman, Nationella dräkten, s 16-23. 
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Rangström har beräknat att reformen kom att omfatta ca 5% av befolkning-
en.84 

Denna dräktreform var inte den första som reglerade ämbetsdräkt. Vissa 
ämbeten har haft mer eller mindre fast reglerade dräkter tidigare. Akademi-
staten har haft någon form av lös reglering via konsistoriet. 1742-1743 dis-
kuteras i konsistoriet t ex svarta sidenkappor som bärs av promovendi. Saken 
gäller att de blivit svåra och dyra att skaffa för de som ska promoveras. Kon-
sistoriet vill dock behålla ”...sådan gammal anständig plägsed, som af wåra 
förfäder blifwit högt aktad och i från urminnes tider wid thenna acten orygg-
gad bibehållen”.85 Det verkar alltså som om det funnits någon form av regle-
rad eller överenskommen dräkt för akademiska ceremonier som uppfattas 
som gammal vid denna tid. 

När den nationella dräkten introducerades hade de flesta kungliga kollegier 
hovets vardagsvariant, men det fanns några som hade andra färgkombinat-
ioner. Krigs- och amiralitetskollegierna hade exempelvis en blå färg, medan 
hovkapellet hade en ljusbrun med rött och guld. Universiteten och Collegium 
Medicum hade samma dräkt, här handlade det om en svart dräkt, med rött 
skärp och röda skorosor i kulören cramoisie (en röd färg som skiljer sig från 
hovet vardagsvariant). Den används fram till 1816 då ett kanslersbrev regle-
rade att den kunde avläggas.86 Vid promotioner och högtider fortsatte man att 
använda dräkten en tid även om det hela tiden funnits ett visst motstånd mot 
dräkten. Många vid hovet tyckte att den var otidsenlig och de kände sig ut-
klädda. Vid akademierna blev det allt svårare att få tag i rätt kläder och till-
behör, mot slutet fick Uppsala universitet ibland låna ihop till alla som be-
hövde, och det lånades t ex från teaterförråd för att alla skulle ha rätt kappor, 
jackor, skärp och skorosor. Frack börjar användas in på 1830-talet. 

Trots detta motstånd blev nationella dräkten kopplad till professorsrollen, 
och en form av social markör, och den valdes inte sällan när professorspor-
trätt målades. Ett exempel på detta är den serie porträtt som David Martin 
Roth målat av professorer vid Lunds universitet. Roth fick i uppdrag att måla 
Lunds universitets rektor 1778, men lämnade sedan Lund för att studera för 
Gustaf Pilo i Stockholm. Han återvände som ritmästare vid Lunds universitet 
och målade porträtt av ungefär 15 professorer. Ett antal av dessa bär nation-
ella dräkten, i två olika varianter; dels förekommer den svarta med coleur de 
feu, dvs hovdräkten för vardagsbruk, och dels förekommer den akademiska 
varianten med cramoisie-röda detaljer. De professorer som porträtteras i 
hov-varianten är alla antingen adliga eller medlemmar i en kunglig akademi. 

                                                
84 Rangström, ”Det helsvenska lejonet” i Modelejon, s 248. 
85 Konsistorieprotokoll, UUA AI:86. 
86 Bergman, Nationella dräkten, s 106 



 155 

Det gäller Sven Lagerbring, Lars Laurel och Eberhard Rosén-Rosenblad. 
Mathias Norberg blir visserligen medlem av KVA, men är det inte vid till-
fället då porträttet målas och han porträtteras därför i den akademiska varian-
ten av dräkten. Andra som bär akademisk variant är Christian Wollin, Erland 
Samuel Bring och Lars Peter Munthe. Ingen av dessa var medlem av någon 
akademi. Samma tendens märks på de porträtt där professorer vid Uppsala 
universitet bär dräkten. Professorn i juridik Johan Peter Sleincour är avbildad 
i akademisk variant, medan Linné d y väljer hovets vardagsdräkt. 

 

 
 
Bild 38. Professor Mathias Norberg, ur David Martins Roths serie professorer vid 
Lunds universitet, iklädda nationella dräkten (t v). Lunds universitets konstsamling. 
Foto: Gunnar Mennander 

Bild 39. Professor Lars Laurel ur David Martins Roths serie professorer vid Lunds 
universitet, iklädda nationella dräkten. (t h). Lunds universitets konstamling. Foto: 
Gunnar Mennander,  

Linné d y kunde bära hov-varianterna av dräkten i egenskap av adelsman. 
Han har skaffat dräkten i februari 1783, dvs samma år som porträttet är må-
lat. Kvittot för dräkten finns i Linnean Society. Vid denna tidpunkt har Linné 
d y just återkommit från England, sjuk i gulsot. Dräkten anskaffas hos 
skräddaren Anders Ahlroth i Stockholm, den återfinns även i bouppteck-
ningen efter Carl von Linné d y. Plagget är det enda av familjens plagg som 
går att belägga både på kvitto, på porträtt och i bouppteckning. När det värd-
eras i bouppteckningen är det också det enskilt klart högst värderade plagget 
i alla familjens bouppteckningar.87 

                                                
87 Kvitto på Linné d y:s nationella dräkt, ms Linnean Society, bouppteckning efter Linné d y, 
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Bild 40. Kvitto på Linné d y:s nationella dräkt (uppe). Foto: Linnean Society of 
London 

Bild 41 Carl von Linné d y, Jonas Forsslund, GUU, UU1500. Foto: Mikael Waller-
stedt 

Det är möjligt att Linné d y skaffar dräkten just med syfte att bli avporträtte-
rad i den. Även om tanken med införandet av dräkten var att den skulle mot-
verka överflöd, och i viss mån viljan att överglänsa varandra med val av 

                                                                                                               
ms i Riksarkivet, utgiven Wallin, Sigurd ”Urkunder rörande familjen Linnés ägodelar”, 
SLÅ 1950-51, s 85-94 samt porträtt av Carl von Linné d y i GUU, UU95. 
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kläder, så var den dyr att skaffa. I kombination med att det finns varianter 
som uttryckligen endast kan användas av ett fåtal som tillhör en specifik 
grupp blir den ett plagg som kan bäras för att markera social status. Bland 
professorerna förefaller den användas systematiskt för att, inom ramen för 
det uniforma uttryck den ändå motsvarar, visa tillhörighet med grupper som 
adeln eller kungliga akademier. Dräktens olika varianter används på så sätt 
för att manifestera distinktion inom gruppen ståndspersoner. Vissa kan an-
vända den för att visa på en närmare koppling till hovet och därigenom till 
kungamakten. Linné d y:s agerande visar hur väl han behärskar de sociala 
koderna, och hur snabbt han i samband med återkomsten till Sverige från 
England måste ha insett vilken praktik som etablerats när det gällde vilket 
sorts professorsporträtt som bör målas. Mycket snabbt skaffar han den dräkt 
som ska bäras och i och med detta sker en transition där den persona som 
etableras av hans far får ett delvis nytt innehåll och uttryck. Det faktum att 
dräkten väljs för professorsporträtt visar även att professorerna tydligt är 
ämbetsmän i staten, samt att det är en position som kräver att en viss status 
markeras. 

Fyra porträtt av professorer i medicin – en jämförelse 

 
 
Bild 42. Lars Roberg, bröstbild, Georg Engelhard Schröder, hans krets, kopia utförd 
av Paul Dahlman (t v). GUU, UU64. Foto: Mikael Wallerstedt 

Bild 43. Olof Rudbeck d ä, Martin Mijtens d ä (t h). GUU, UU230. Foto: Mikael 
Wallerstedt 
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För att få en bild av hur porträtten, och därmed formeringen av självbild, 
förändrats från informell till formell görs här en jämförelse mellan fyra por-
trätt av professorer i medicin vid Uppsala universitet. Två av dem är porträt-
ten av Linné d ä av Per Krafft och Linné d y av Jonas Forsslund (bilderna 27 
och 40). De övriga två är porträtten av de tidigare professorerna vid samma 
fakultet Lars Roberg och Olof Rudbeck d ä. Det äldsta av dessa är porträttet 
av Olof Rudbeck av Martin Mijtens d ä från 1696. Porträttet av Lars Roberg 
är av utfört av Georg Engelhard Schröder. Kopian är utförd av Paul Dahlman 
på beställt av Uppsala universitet 1758. 

Olof Rudbeck framställs i svart rock som är uppknäppt i halsen. Han visar 
eget hår och bär inte peruk. På bordet som han lutar armen mot finns attribut 
som passare, glob och illustrerade ark och bakom honom står en bokhylla 
med böcker med titlar på ryggarna. Det finns en emblematisk bild som an-
spelar på hans efternamn på bokhyllan. Rocken Rudbeck är klädd i är av 
relativt ålderdomligt snitt, den representerar ämbetsdräkt för lärda och liknar 
de dräkter präster bar. Även om denna kan bäras i ett formellt sammanhang 
är den informellt framställd, vilket tydligast visas av den uppknäppta halsen. 
Peruk bars vanligen av eliten i samhället vid denna tid, men Rudbeck är 
framställd utan peruk. Porträttet av Lars Roberg har liknande drag. Roberg är 
dock klädd i plagg av tydligare 1700-talssnitt: en skjorta med någon form av 
färgat band att knyta med i halsen och en rock med slag. Även dessa plagg är 
uppknäppta på ett informellt sätt, också Roberg saknar peruk. Till denna typ 
av plagg hade det varit mer förväntat att bära peruk. Roberg markerar att han 
är en typ av lärd som kan göra avsteg från sociala konventioner, han kan 
vara informell även när formella inslag möjligen förväntas. Detta kan ses 
som ett exempel på en typ av äldre ideal och äldre typ av performativ prak-
tik. Han kan, kanske till och med bör, delvis stå utanför samhället och dess 
sociala krav. Lärdomen är det viktigaste kallet, och inte ett aktivt liv i sociala 
sammanhang. Samma sak kan sägas om Rudbeck d ä:s porträtt, även om det 
inte lika tydligt avviker från konventionen då peruk inte nödvändigtvis bärs 
till den typ av plagg som finns på Rudbecks porträtt. Porträtten av de båda 
professorerna har gemensamma drag med porträtt på t ex präster. De är ex-
empel på performativa praktiker som också återfinns bland präster. För 
många präster var det av vikt att markera avstånd från samtida mode 
och/eller yppighet. Bland präster, och andra, fanns också en livlig debatt om 
detta under 1600-talets senare del och in på 1700-talet. Trots detta gick ut-
vecklingen när det gäller prästporträtt också mot att det blir en självklarhet 
att bära moderiktig peruk på ämbetsporträtt. Det märks inte minst vid en 
jämförelse av präst-porträtten i familjen Linnaeus. Det handlar om porträtten 
av Nils Linnaeus och Samuel Linnaeus (bilderna 30 och 32). Nils Linnaeus 
är avbildad i ämbetsdräkt och eget hår, medan Samuel har börjat bära pe-
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ruk.88 Det som i faderns generation var ett tecken på lastbar yppighet har 
blivit ett mer självklart val för porträtt. Det är ett exempel på en tydlig för-
ändrad performativ praktik inom samma ämbetskår. En liknande utveckling 
kan ses i professorskåren när porträtten jämförs. 

De två porträtten på Linné d ä och d y visar en tydlig utveckling i jämförelse 
med de två porträtten på Roberg och Rudbeck. Porträtten av far och son 
Linné är båda gjorda i betydligt mer formell stil. Båda bär peruk, och de har 
olika typ av peruk beroende på vad som var mest modernt när porträtten kom 
till. Kläderna bärs på ett mer formellt sätt, Linné d ä väljer material som är 
relativt exklusiva, och fina knappar och spetsar. Linné d y är klädd i ett 
plagg med hög social status; den nationella dräkten för vardagsbruk vid ho-
vet. Detta representerar nya ideal, i form av nya performativa praktiker. I de 
nya idealen finns inslag som är hämtade från äldre adliga ideal, men där 
finns också inslag som är karakteristiska för just den akademiska eliten. De 
attribut som används, som böcker eller vetenskapliga instrument, är exempel 
på föremål som tydligt kan koppas till just den gruppen. Det blir också van-
ligt att exponera medaljer, dessa har i regel utdelats till dem just på grundval 
av deras vetenskapliga verksamhet. Samtidigt är det faktum att medaljer 
utdelas till denna kategori personer ett tecken på att status inte bara kommer 
av börd; meriter blir allt viktigare. Den som fått en medalj för arbetsmeriter 
inom ett visst fält är inte beroende av börd, och den insats belöningen utdelas 
för värderas högt även av den gamla bördsaristokratin. 

Samtidigt som självpresentationen präglas av ökad grad av formalitet finns 
en ökande diversifiering, på så sätt att det finns sammanhang där en infor-
mell stil kan användas, även om det är ett publikt, eller semi-publikt sam-
manhang. Det finns en bild som möjligen föreställer Linné d ä, där han i så 
fall avbildas i s k turkiska kläder, rökandes pipa.89 Plaggen liknar den typ av 
plagg som även finns på den här återgivna bilden av Jean Eric Rehn av-
bildande en sittande man. Denna typ av plagg representerar en slags kläder 
som blir något av ett mode och som kan användas i vissa sammanhang även 
då besökare kommer till huset. Det kan då sägas vara kopplat till en perfor-
mativ praktik av mer informellt slag och som hör till de icke-publika, men 
ändå inte nödvändigtvis helt privata rummen. Nya former av socialt um-
gänge uppstår, och därmed uppstår fler möjligheter att variera såväl den egna 
klädseln som andra attribut. 

                                                
88 För diskussion av enkelhet och lyx som ideal för präster, och i synnerhet perukfrågan se 
Möller, Håkan Lyx och mode i stormaktstidens Sverige. Jesper Swedberg och kampen mot 
perukerna, (Stockholm: Atlantis, 2014), samt Windahl Pontén, Annika ”Sahlins väska och 
Swedbergs skägg. Debatten om lyx och mode i historiskt perspektiv.”, recension i Signum 
1/2015. 
89 Bilden kan ses på webbsidan Linné on line, den föreställer ev Linné. 
http://www2.linnaeus.uu.se/online/liv/8_3.html 
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Bild 44. Sittande man, rödkrita, Jean Eric Rehn. Man avbildad i kläder som liknar de 
turkiska kläder Linné beskriver. UUB, Davidson nr 4531. Foto: UUB 

Linné d ä skriver uppskattande om just den typ av kläder som visas på bil-
den, löst sittande kläder av den typ som turkarna bär. Han skriver också till 
Abraham Bäck att de ska gå i nattrocken när Bäck kommer själv till Linné, 
och de inte är involverade i något formellt sammanhang. 

 
När M. Br. warit på Drotningholm, så res hit och se trägården; jag tycker han 
meriterar at ses på några dagar. när Min Bror sitt stora werlden och kongar, 
så res till en liten printz i floræ rike, och se till om icke där är mera för ögo-
nen, fast mindre för munnen. Lätt oss gå i wår nattråck och stänga till por-
ten.”90 

Detta pekar på en diversifiering där det går att vara oklädd i vissa samman-
hang, där endast ett litet antal aktörer är involverade, och att det i en mening 
är en del av en performativ praktik som är möjlig att manifestera och tala om 
i ett medium som brev. Däremot är det inte längre självklart att låta måla ett 
formellt ämbetsporträtt i informell klädsel, på samma sätt som tidigare varit 
fallet när Lars Roberg, Olof Rubeck d ä eller Nils Linnaeus lät måla sina. 

                                                
90 BS 1:4, s 225. 
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Att den formella klädseln blivit en viktig del av identiteten som akademisk 
ståndsperson märks också av en episod som Linné d y skriver om i ett brev 
under sin resa till London 1781. Linné d y har nyligen anlänt till London, 
och har möjlighet att komma till Joseph Banks på en av de s k publika fru-
kostar som arrangerades i hans hus. Linné är dock bekymrad över hur det 
ska gå, och tacksam mot både Solander och Banks som kommer och hjälper 
honom ur en knipa han är i: ”Banks och Solanders vänskap kan iag ej nog 
beskrifva; iag var första aftonen då iag ej kunde ännu komma ut i brist på 
kläder var prinerad (?) av deras visit…”91 Han beskriver sedan hur han arbe-
tar om morgonen i Banks hus: ”…9 till Banks (ifrån hvilken iag bor ett litet 
stycke), där iag för mig sielf arbetar i Zoologien till kl: 10, kl: 10 äter iag 
frukost med honom till kl: 11 hvilken frukost är publique; efter 11 går Banks 
Solander och iag till att arbeta,…”92 För att få tillträde till detta viktiga nät-
verk var det centralt att ha rätt kläder.93 De kläder Linné d y sedan kommer 
att skaffa i London är också av formellt snitt. Troligen har han tagit med sig 
de kläder han skaffade i London tillbaka till Sverige när han i slutet av 1782 
återvänder. I hans bouppteckning finns fem poster som betecknas som eng-
elska, det rör sig om en vit rock och väst med paljettknappar, en grå rock och 
väst med svarta knappar, en brun rock med stålknappar och sidenfoder, en 
ljus grön engelsk klädning med stålknappar samt en fris94 kapprock med vida 
byxor. Ingen av kombinationerna i bouppteckningen stämmer helt överens 
med det som återfinns på det skräddarkvitto som finns kvar från tiden i Lon-
don. Möjligen kan den vita rocken och västen vara den som återfinns som 
första post på kvittot. Det som inte stämmer överens är att knapparna på 
kvittot verkar ha varit i drivet silver och förgyllda, inte paljettknappar.95 
Linné d y använder återigen kläder som performativ praktik, dels genom att 
anpassa sig till kraven på rätt yttre attribut hos Banks, men också genom att 
köpa och medföra plagg tillbaka till Sverige. 

Linné d y ådrar sig olika typer av kritik. Det rör sig inte minst om en typ av 
kritik som riktar in sig just på hans sätt att bete sig, föra sig och klä sig. Han 
sätt att sköta arbete kopplas till del ihop med hans yttre. Delvis verkar kriti-
ken ha liknat sprätthökskritiken, dvs den kritik som riktar in sig på män som 

                                                
91 ms, brev från Linné d y till Abraham Bäck, 4 dec 1781, Linnean Society. Observera att 
läsningen av ”prinerad” är osäker. Det förefaller stå så, men det är inte ett ord som finns. 
Möjligen kan det vara en felskrivning för ”pronerad”, dvs Linné d y känner sig prisad eller 
hyllad av deras besök, möjligen kan det vara någon form av förkortning för ”priviligerad”. Jag 
tolkar dock meningen som att Linné vill säga något positivt om Banks och Solanders besök 
hos honom. 
92 ms, brev från Linné d y till Abraham Bäck, 4 dec 1781, Linnean Society. 
93 Linné d y går också till skräddaren i London, det finns ett skräddarkvitto från hösten 1781, 
se Windahl Pontén, Annika ”Sorgdräkt och engelska kläder. Två av familjen von Linnés 
kvitton” i SLÅ, 2012. 
94 Fris betecknar en typ av yllekvalitet. 
95 Windahl Pontén, ”Sorgdräkt och engelska kläder”, SLÅ, 2012, s 26-29. 
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ansågs klä sig för överdrivet, modemässigt och fåfängt. I ett brev mellan 
bröderna Anders och Johan Peter Falck 1770 sägs ”Unge Herren roar sig 
mäst om dagarne, frågar ej så mycket efter Flora, om efter Nympherna; har 
en stålt gång, kläder och pudrar sig à la mode och giör ständiga wisiter, der 
som wackra Fruentimmer äro.”96 Värt att notera är att det också ska ha spri-
dits en satir över honom i Uppsala kort efter hans promotion. Det uppger 
Anders Ehrström i minnesanteckningar efter sin vistelse i Uppsala 1764. Här 
är kärnan att Linné utsett sin egen son till efterträdare:  

Detta förhållande gaf anledning till en satir som utkom under Distings mark-
naden i Upsala, då man fann anslagit ett papper med förteckning på nyligen 
utkomna böcker uti hvilkas titlar flera af Professorerne och andra personer 
blefvo ihog komna. Bland andra Skrifter anmäldes då Konst att blifva Profes-
sor utan hufvud och Doctor utan vett. En skadelig bok. Carl von Linné.97 

Det verkar alltså ha funnits olika grunder för att kritisera och/eller göra satir 
över Linné d y, och det finns tydliga inslag av element som rör performativ 
praktik. När det klädda yttre påstås ta för stor plats, eller ägnas för mycket 
medveten uppmärksamhet, utgör det grund för att kritisera Linné d y som en 
sämre vetenskapsman. Även detta förhållande menar jag visar att kläder, 
beteende och yttre delar av performativ praktik blivit en central del av hur 
identitet formeras för och av akademiska ståndspersoner. Linné d y:s val och 
handlande i samband med avporträtteringen kan också tolkas som ett slags 
svar på kritiken, han knyter sig genom porträttet till hovet och till en grupp 
ämbetsmän med koppling dit. Det är svårt att tänka sig långtgående kritik 
mot detta val av kläder och porträttstil. Detta är ett exempel på hur han mo-
difierar den persona som etablerats av hans far. 

Slutsatser 
De självpresentationer som här analyserats är huvudsakligen texter i form av 
vitorna och samtida porträtt. För att ge någon kontext till hur porträttstilen 
har utvecklats har också några ytterligare professorsporträtt samt en diskuss-
ion om nationella dräkten på professorsporträtt tagits med.  

När det gäller vitorna är det tydligt att Linné beskriver sig själv i förhållande 
till sitt omfattande nätverk av patroner, kollegor och klienter, men även släk-
tingar. Totalt nämns ca 380 namn i vitorna, och den största gruppen är kolle-
gor. Ca 35 kan karakteriseras som patroner, 200 som kollegor och övriga är 
klienter, släktingar samt några som inte ryms i någon kategori. Patroner, 
klienter samt släkt och familj är ungefär lika frekventa kategorier. Linné d ä 
                                                
96 Citerat ur Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 370. 
97 ms x274c, Linneana samlade av Adam Afzelius, UUB. 
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använder dessa personer på ett systematiskt sätt för att ge sammanhang och 
legitimitet till sin egen verksamhet. Att skriva in sig själv i nätverken är av 
värde för honom, men troligen också för personerna som omnämns. Det kan 
också ses som en del av gåvoekonomin, en del av valutan är att omnämna 
personerna i fråga. I sammanhanget kan noteras att namngivning av arter där 
andra personers namn används fungerar på liknande sätt. Vitorna skiljer sig 
något åt, vissa av dem är mer fokuserade på namn medan andra är mer inrik-
tade på arbete och publikationer. De författas med olika mottagare i åtanke. I 
flera fall ska de användas som underlag för kommande parentationer i aka-
demier där Linné d ä är ledamot. Texterna måste därför betraktas som me-
dier där han medvetet format en bild av sig själv, mer exakt den bild som ska 
förmedlas till eftervärlden. I texterna finns även inslag av de performativa 
praktiker som är föremål för analys i andra delar av avhandlingen. Exempel-
vis nämns prominenta personer som gästat husen, och de belöningar som 
utdelats i form av Nordstjärneorden, medaljslagning och adlandet. Även 
Roslins porträtt nämns. Det finns också beskrivningar av bibliotek och sam-
lingar, både egnas och andras. 

Linné d ä understryker också vikten av att verka i ett hushåll. Inte minst sker 
det när han beskriver sin situation i Vita II där huset liknas vid ett palats, 
barnen beskrivs som vackra och hustrun som kär. Han framhåller också hur 
hon hushållar så att han kan arbeta. Detta bekräftar resultatet av analysen i 
kapitel 2 genom att vikten av att verka i ett hushåll lyfts fram. I vitorna finns 
också några delar med mer direkt självkarakteristik. Här beskriver Linné sitt 
utseende och sin personlighet. Delvis återspeglas äldre dygdeideal i beskriv-
ningarna, men det går också att följa hur duglighet och merit accentueras. 
Detta följer ett mönster där personlig merit kommer att bli allt viktigare för 
att skaffa kontakter och göra karriär. En annan del av självpresentation är de 
samtida porträtt som utförs av Carl von Linné och hans familj. Här är förhål-
landet mycket ojämnt när det gäller antalet porträtt av de olika medlemmarna 
i familjen. Det finns ett stort antal porträtt av Linné d ä, två av Sara Elisa-
beth, två av Carl d y och ett vardera av de fyra döttrar som nådde vuxen ål-
der. Det finns ca 45 porträtt av Linné d ä, men flera av dem bygger då på 
samma förlagor. Detta till trots är det relativt ovanligt att det alls finns por-
trätt av alla medlemmarna i en professorsfamilj vid denna tid. 

Porträtten av Linné d ä är av flera typer, det finns såväl medaljer som mål-
ningar i helfigur, bröstbilder och knäbilder. Några av porträtten är utan tvivel 
ovanliga för att vara porträtt av en vetenskapsman, det gäller inte minst det 
tidiga porträttet av Hoffman som avbildar Linné i samiska kläder. Alla por-
trätten är en del av en medveten identitetsformering. Ett tecken på det är att 
attributen på porträtten systematiskt används, till en början rör det sig om 
linnean och böcker, efter 1753 tillkommer Nordstjärneorden. Ett annat teck-
en är själva stilen som väljs för porträtten. En tydlig tendens är att porträtt av 
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vetenskapsmän utvecklas från en informell stil till en mer formell under 
1700-talet. Det avspeglas i val av kläder och attribut, och blir tydligt när 
porträtten av Lars Roberg, Olof Rudbeck d ä, Linné d ä och Linné d y jäm-
förs. Samma tendens framträder i andra serier porträtt av vetenskapsmän, 
t ex porträtten av ledamöter i KVA. När nationella dräkten införs som 
ämbetsdräkt för professorer blir det också viktigt att välja rätt version av 
denna. De som har rätt att bära varianter för hovet väljer i regel att avbildas i 
dessa, medan övriga har den akademiska varianten av dräkten. Trots den 
uniforma karaktär dräkten har kan skiftande status markeras. Utvecklingen 
av porträttstil mot det mer formella märks även på porträtten av Nils Lin-
naeus och Samuel Linnaeus, där Samuel är avbildad i mer formell, mode-
mässig stil. Båda är klädda som präster, men det äldre porträttet speglar ett 
äldre ideal där prästen idealt skulle stå fri från påverkan av modemässig 
dräkt. På liknande sätt avbildas professorerna i generationerna innan Linné 
d ä, t ex bär de inte peruk och har informella kläder. I familjen von Linné 
finns också porträtten av döttrarna som även de uppvisar en relativt formell 
stil, med sidenklänningar och uppsatta frisyrer. 

I detta kapitel pekar resultaten av analysen på att olika aspekter självpresen-
tation kan beskrivas i termer av utveckling från informell till formell stil, och 
att det märks ett skifte där merit blir mer centralt än börd. Dessa linjer präg-
lar den persona som Carl von Linné och hans hushåll formerar. I följande 
kapitel kommer fler exempel på detta, denna gång från ett mer teoretiskt 
perspektiv då föreläsningar, och andra texter, kommer att analyseras med 
avseende på hur exempla används och hur praktiker som förekommer i hus-
hållet också figurerar dessa källor. 
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4. Medicin, moral, mode – vetenskapsidkarens 
formering av persona 

Enär te sedan länge hos oss europeer blivit en lyxartikel, som ingår i våra 
vardagsvanor, är det icke mera fråga om dess verkan eller nytta; ty ett inrotat 
bruk låter sig icke ändras genom några förnuftsskäl.1 

 

Hushållets porslin från Kina användes för att servera te och kaffe. Bruket av 
dessa drycker är relativt nytt, och det införlivas i sociala praktiker. De be-
handlas också ur medicinsk synvinkel i både föreläsningar och avhandlingar, 
tillsammans med t ex chokladdryck, spritdrycker och en rad andra fasta fö-
doämnen. I detta kapitel är det främst det som hälls i koppen som står i cent-
rum. Tillsammans med en rad andra faktorer utgör synen på hur dryckerna 
kan eller bör brukas en del av personaformering. 

I första hand ligger fokus på normativa utsagor som görs gällande hur man 
bör klä sig samt vad man bör äta och dricka. Detta kan betraktas som teore-
tiska aspekter av praktiker som återfinns i hushållet. Kapitlet kommer att 
diskutera och analysera relationen mellan medicin, moral och mode: vad 
ansågs nyttigt och acceptabelt och vad ansågs onyttigt, skadligt och oaccep-
tabelt? Det handlar om hur tankar om överflöd, vanan och naturen uttrycks, 
och vad som idealiseras respektive betraktas som olämpligt. Innehållet i 
föreläsningarna analyseras i avsikt att lyfta fram hur utsagor och exempla 
brukas för att indikera vem man bör vara och hur man ska agera. I viss mån 
kan idéer och tankar som förs fram i föreläsningarna ses som personaskap-
ande i förhållande till föreläsarens eller författarens egen persona, och alltså 
inte bara i förhållande till åhörarna. Relationen mellan de exempla som före-
kommer i föreläsningarna och praktiken i hushållet von Linné kommer där-
för i några fall att beröras. Tyngdpunkten ligger här på några bestämda roller 
som ingår i personan. Det gäller för Linné d ä att han agerar främst som pro-
fessor, lärare och vetenskapsidkare, medan Linné d y främst är lärare och 
vetenskapsidkare. Eftersom rollerna inte är helt möjliga att åtskilja går det 
också att se inslag av hushållsföreståndaren Linné (d ä) i materialet. Kopp-
lingen mellan föreläsningarnas innehåll och praktiken i hushållet blir särskilt 
tydligt i de delar det handlar om exempel som rör mat, dryck, kläder och 

                                                
1 Linné, Carl von, dissertation, Potus Theae, s 14. 
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liknande. Vissa delar av föreläsningar kan sägas ha en motsvarighet som 
iscensätts i hushållet. 

Kapitlet har fem avsnitt samt en slutsatsdel. Första delen är en bakgrund till 
begreppen lyx, nytta och natur. Därefter följer en översikt över tidigare stu-
dier av Linné d ä:s förhållande till lyx, och det följs av de tre avsnitt som 
utgör den huvudsakliga analysen. Dessa tre avsnitt behandlar områdena na-
tur och vana, modern lyx och nytta, samt moral och måttlighet. Kapitlet av-
slutas med en kort slutsatsdel. 

Källmaterialet består främst av de föreläsningar som både Linné d ä och 
Linné d y gav i ämnet dietetik. Linné d ä höll dessa vid åtta tillfällen, och 
hans föreläsningsmanuskript finns utgivna tillsammans med ett urval an-
teckningar förda av studenter som åhört föreläsningarna.2 Föreläsningarna 
har titeln Lachesis Naturalis, och studenternas anteckningar kallas av utgiva-
ren Collegium Diaeteticum. Linné d y gav föreläsningarna 1775 och 1776 då 
han vikarierar för sin far som var upptagen med arbete i bibelkommissionen. 
Linné d y:s föreläsningsmanuskript är ej utgivna, men finns som manuskript 
i Linnean Societys samlingar.3 Ämnet dietetik kan beskrivas som läran om 
hur man skall äta, dricka och leva på ett hälsosamt och naturligt sätt. Före-
läsningarna i dietetikämnet behandlar en rad olika teman: kost, sinnena, bo-
städer, rörelse och motion, men också kläder och bruket av dessa. 

Dietetik har periodvis ansetts vara en underavdelning till det större ämnet 
hygien, men Linné förefaller använda begreppet synonymt med hygien. Hy-
gien som ämne har förekommit i olika form sedan antiken, och man talade 
även om sex res non naturales, dvs sex icke naturliga ting. Med detta avsågs 
sex områden som människan själv kunde påverka och som inte var givna av 
naturen, icke-naturliga ska alltså snarast förstås om ej förutbestämda.4 Båda 
uppsättningarna föreläsningsmanuskript håller sig också till de områden som 
sedan antiken ingått i ”sex res non naturales”, men Linné d ä och Linné d y 
uppvisar vissa skillnader i urval och disposition. Linné d ä förefaller haft ett 
särskilt intresse för dietetik, ämnet ingick inte i den professur han fick efter 
bytet med Nils Rosén von Rosenstein 1742. De gjorde dock en ny fördelning 
av ansvarsområden så att Linné kunde fortsätta ha ansvar för just dietetiken. 

                                                
2 Lindblad (red), Collegium Diaeteticum och Lachesis Naturalis. Gunnar Broberg anger att en 
dietetikföreläsning sommaren 1760 åhörts av 239 personer. Broberg, Mannen som ordnade 
naturen, s 234, se även Broberg, Gunnar ”Mat och levnadskonst. Arkiater Linné ger goda 
råd.”, Lychnos, 2005, s 162-166. 
3 Föreläsningsmanuskripten finns även digitaliserade och nås via www.linnean.org  
4 Berg, Fredrik ”Hygienens omfattning i äldre tider. Sex res non naturales”, Lychnos, 1962, s 
91-127. 
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Han verkar också ha gått på privata kollegier i ämnet hos Kilian Stobaeus i 
Lund.5 

Dietetik-föreläsningarna behandlar relativt vardagliga aspekter av hur man 
bör leva, hur människor lever i olika delar av landet och i andra länder, och 
även vissa beskrivningar av hur levnadsvanor förändrats över tid. De för-
medlar i ett avseende praktiska råd, men i ett annat avseende en idealbild av 
de ämnen som behandlas. Föreläsningarna kompletteras med några av Linné 
d ä:s dissertationer. Eftersom dessa är 186 till antalet har ett urval gjorts med 
avseende på vilka texter som berör de frågor som står i fokus i detta avsnitt.6  

De flesta frågor som behandlas i detta avsnitt relaterar till konsumtion på 
olika sätt, eftersom det handlar om idéer och ideal gällande kläder och mode, 
mat och dryck. Därigenom berör det även andra frågekomplex såsom den 
samtida överflöds- och lyxdebatten eller medicinsk teori. Linné d ä och 
Linné d y framhåller praktiker och ideal som kan tillämpas av olika grupper 
bland åhörarna, men både studenter och föreläsare kan i viss mån sägas till-
höra samma breda grupp i det att de tillhör akademien. 

Föreställningarna om hur ett hälsosamt liv ska levas är starkt kopplade till 
vad som anses vara ”naturligt”, och vad som inte är det. Detta gäller givetvis 
inte bara i dietetik-föreläsningarna, utan över lag i texter som behandlar lik-
nande ämnen i samtiden. Det ”naturliga” är allt som är i enlighet med män-
niskans natur och det motsvarar ett slags grundläggande behov. Det ”natur-
liga” utgör ett ursprungligt eller idealt tillstånd. Även om det är eftersträ-
vansvärt att leva i enlighet med det naturliga finns många faktorer som gör 
att det inte är möjligt. En avvikelse från ”det naturliga” är onödigheter av 
olika slag, sådant som benämns överflöd, lyx eller yppighet. Detta skulle 
människan klara sig utan. Av olika skäl finns ändå allehanda bruk och atti-
raljer som man lagt sig till med, och som till och med kommer att uppfattas 
som nödvändiga. 

Lyx, nytta och natur – en bakgrund 
Under 1700-talet pågår en debatt om vad som är lyx och överflöd, respektive 
vad som är naturligt, eller mer accepterat och normalt. Frågan debatteras i 
stort sett i hela Europa. Här följer en kort genomgång av begreppet lyx och 
dess historia. Diskussionen om lyx är i och för sig inte ny för 1700-talet, 
saken har diskuterats i princip sedan antiken i olika form. Förutom om att det 

                                                
5 Berg, ”Hygienens omfattning i äldre tider”, s 123-124 
6 För en översikt, se Nynäs, Carina och Bergquist, Lars, A Linnean kaleidoscope: Linnaeus 
and his 186 dissertations 1-2, (Stockholm: Fri Tanke, 2016). 
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handlar om nytta finns alltid inslag gällande vad som är dygd och last med i 
sammanhanget. 

Christopher Berry ger i The idea of luxury en idéhistorisk genomgång av hur 
begreppet diskuterats från antiken och framåt. Han menar att lyxen spelar en 
stor roll i Rom i såväl lagstiftning som tänkande. Berry skriver att det ro-
merska sättet att betrakta lyx närmast blir ett paradigm som består till debat-
ten och filosofin under 1700-talet ersätter det med ett annat.7 Stoikerna har 
en utvecklad syn på vad som är lyx, de menar att det liv som styrs av pass-
ioner och lustar är ett ofritt och ovärdigt liv. Människan bör eftersträva att 
kontrollera sina begär och leva ett mer frugalt liv, om man inte gör det får 
det konsekvenser för styrka och hälsa. Kopplingen mellan nödvändighet och 
dygd å ena sidan och lyx och last å andra sidan har funnits sedan antiken, 
Till Wahnbaeck menar att den etableras av Aristoteles.8 Det finns under an-
tiken en tydlig tendens att sätta ett samband mellan lyxkonsumtion och för-
svagning och förvekligande. Flera uppehåller sig vid hur de krigiska för-
mågorna, styrka, mod, och därmed manlighet påverkas negativt av överdådig 
konsumtion. Lyxen anses ”mjuk”, och den kopplas därför ibland ihop med 
det kvinnliga. Aristoteles menar t ex att en man som lever luxuöst inte kan 
uthärda smärta, men tanken finns både hos Platon och stoikerna. I tidens 
medicinska litteratur uppehåller man sig särskilt vid effekterna av luxuös 
mat. Även här märks en tanke på att en särskild ”mjukhet” blir resultatet av 
lyxkonsumtion. Man tänker sig också att det finns direkta kroppsliga konse-
kvenser av viss kosthållning, visst sätt att klä sig och överlag det sätt en per-
son lever på. Det förorsakar ohälsa eller försvagning att göra på ett felaktigt 
sätt, medan hälsa och styrka är resultatet vid rätt beteende. Kopplingen mel-
lan försvagning på grund av lyx, förlust av krigiska förmågor och nedbryt-
ning av mod och styrka är tydlig också hos de romerska historieskrivarna. 
Många av dem ser ett direkt samband mellan otyglad lyx och Roms nedgång 
och senare fall. Det gäller bl a Sallustius, Livius och Tacitus.9 

I en kristen kontext förändras synen något då till exempel betoningen på 
synd i motsats till dygd är ett nytt inslag. Wahnbaeck pekar på att Augusti-
nus hävdar att lyx behövs i den jordiska, världsliga tillvaron, civitas terrena, 
men inte i den gudomliga. Lyx var olydnad och perverterade den mänskliga 
naturen.10 Berry undersöker hur kopplingen mellan lyx och synd utvecklas 
under medeltiden. Den antika tanken att lyx är ett brott mot de naturliga 
gränserna för människan gör det lätt att likställa lyx med last och synd. I den 

                                                
7 Berry, Christopher J The Idea of Luxury. A conceptual and historical investigation. (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1994), s 63. 
8 Wahnbaeck, Till Luxury and Public Happiness. Political Economy in the Italian Entlight-
ment (Oxford: Clarendon Press, 2004), s 14. 
9 Berry, The Idea of Luxury, s 67-70. 
10 Wahnbaeck, Luxury and Public Happiness, s 15. 
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kristna kontexten accentueras kopplingen till kvinnan genom berättelsen om 
syndafallet och hur Eva frestar, eller förför, Adam.11 I syndafallet blir hela 
mänskligheten drabbad av arvsynd, och de köttsliga lustarna och skamkäns-
lorna är en följd av detta. Människan är försedd med ett redskap för att kon-
trollera drifterna: viljan, men alla låter sig inte kontrolleras. Augustinus ser 
sexualiteten som okontrollerbar, och den bör därför hållas inom äktenskapets 
ramar. När vi bryter mot de gränser som är satta för det mänskliga beteendet 
begår vi en synd.12 Inslaget av kamp mellan delar av själen märks i dikten 
Psychomachia av Prudentius. Författaren är en sen-romersk kristen förfat-
tare, och verket kan räknas som en av de första konsekvent genomförda alle-
gorierna. Prudentius fick ett stort genomslag och användes långt fram i tiden 
på ett aktivt sätt. Psychomachia finns i en engelsk översättning från 1743.13 
Tankegångarna i denna text kommer att prägla den kristna synen på lyx, inte 
bara under medeltiden. Det faktum att det finns en utgåva av texten från 
1743 visar att den fortfarande har aktualitet vid den tidpunkten. Det är annars 
en tid då ett nytt sätt att se på lyx har börjat vinna insteg. 

Under 1600-talets början termen luxe användas alltmer, särskilt i Frankrike. 
Till Wahnbaeck menar att den var något mindre moraliskt laddad än andra 
begrepp som använts mer tidigare (t ex det grekiska truphē). Det används 
dock nedsättande och negativt och får ungefär samma innebörd som tidigare 
ord för samma företeelse. Ordet återfinns i en fransk ordbok 1704, då i bety-
delsen ”överflödiga utgifter, praktfulla excesser i vanor, möbler eller på bor-
det”.14 Diderots Encyklopedie tar in uppslagsordet luxe 1765, författare till 
artikeln är Jean-François de Saint-Lambert. I artikeln sägs att man bör förstå 
ordet i ett politiskt och ekonomiskt sammanhang, och att det inte är lyx utan 
politiska system som avgör om en stat går under eller når storhet. Både för-
delar och nackdelar med lyxen anges i argument för eller mot. Slutsatsen blir 
att man bör undvika extremer åt båda hållen.15 Vad passagen visar är att det 
går att argumentera för att lyxen har fördelar 1765, något som inte skulle 
varit möjligt på samma sätt ett århundrade tidigare. En tydlig utveckling 
under 1700-talet är att lyxen som företeelse allt tydligare knyts till ett eko-
nomiskt resonemang om hur samhället fungerar och vad som är människans 
drivkrafter. De moraliserande synpunkterna lever kvar, men det sker vad 
Christopher Berry betecknar som en demoralisering av lyxen. Denna tendens 
är tydlig i större delen av ”den lärda världen”, i England, Tyskland, Frank-
rike, Nederländerna, de skandinaviska länderna med flera. När det gäller 

                                                
11 Berry, The Idea of Luxury, s 89. 
12 Berry, The Idea of Luxury, s 93. Han pekar på att begreppen luxury” och lechery blir likty-
diga. 
13 Utgåvan finns digitaliserad, bl a British Librarys exemplar som finns på Eighteenth Century 
Collections online. 
14Wahnbaeck, Luxury and Public Happiness, s 15. 
15Wahnbaeck, Luxury and Public Happiness, s 44 och Berry, The Idea of Luxury, s 136-137. 
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omvärdering av lyx intar Bernard Mandevilles texter en särskild ställning. 
Mandeville var holländare till börden, han tar doktorsexamen i medicin och 
flyttar till London för att praktisera medicin. Han gifter sig 1699 med en 
engelsk kvinna och blir kvar i landet. 1704 publiceras texten The Grumbling 
Hive: or, Knave Turn'd Honest, den kompletteras och ges ut tillsammans 
med andra titlar fram till 1724. Hela samlingen brukar benämnas The Fables 
of the Bees, or Private Vices, Public Benefits. Mandeville försvarar en viss 
typ av last och menar att den är bra för ekonomin i ett land. Han tänker sig 
att det finns andra typer av laster som inte är försvarbara, det rör sig om så-
dant som han kallar fraud; lurendrejeri, rån, svindleri, mutor, utpressning, 
förskingring och andra sätt att tillskansa sig pengar, och som om de uppda-
gas är lagbrott. Den andra typen av last är pride and luxury och det är något 
Mandeville försvarar. Den sortens last fördöms inte av lagen, men av relig-
ionen, menar Mandeville. I själva verket är det laster som är nyttiga för eko-
nomin.16 Mandeville ser problemen med det som tidigare beskrivits som 
negativa konsekvenser av lyx, såsom korruption eller förvekligande, men 
han anser inte att upphovet till dem är lyx. Han exemplifierar med att länder 
kan ha framgångsrika soldater även om de haft spets på skjortorna och peru-
ker. Om några blir ruinerade på grund av lyx beror det på dårskap eftersom 
man inte ska leva över sina tillgångar, men lyxen i sig ruinerar inte.17 Man-
devilles texter har likheter med satir, men faller inte helt inom ramen för den 
klassiska satiren. Det har diskuterats vilket inflytande han egentligen haft. 
Samtidigt som man inte kan tillmäta texterna alltför stor vikt kan man inte 
heller bortse från dem, inte minst eftersom de refereras av många efter ho-
nom.18 Tanken att lyxkonsumtionen i första hand är en ekonomisk fråga sna-
rare än ett område för moralfilosofi eller teologi vinner, oavsett Mandevilles 
roll i detta, alltmer insteg i samhällsdebatten under 1700-talets gång. 

Överhuvudtaget utvecklas teoribildning och idéströmningar på det ekono-
miska området under 1700-talet. Det finns en koppling mellan hur lyx och 
nytta diskuteras och bredare ”ism-er” som kameralism, merkantilism eller 
utilism. Området är föremål för många studier, och jag kommer inte att för-
hålla mig till hela detta forskningsfält, men det finns några titlar som är sär-
skilt relevanta i föreliggande studie. Lisbet Koerner´s Linnaeus. Nature and 
Nation analyserar hur kameralism på olika sätt kommer till uttryck i Linnés 
tänkande och gärning. Andre Wakefield har i The Disordered Police State. 
German Cameralism as Science and Practice analyserat kameralism på ett 
delvis nytt sätt, och låtit begreppet vidgas från att syfta endast på en ekono-
misk teori och praktik som handlar hur kammarens finanser ska skötas. Han 
har pekat på att kameralismen i vidare bemärkelse interagerar med andra 

                                                
16 Mandeville, Bernhard The fable of the Bees, introduktion s 18- 19. 
17 Berry, The Idea of Luxury, s 133-134. 
18 Wahnbaeck, Luxury and Public Happiness, s 24. 
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yttringar för nyttotänkande, tänkande kring praktiskt tillämpade teorier och 
ekonomiska vetenskaper vid universiteten. I den bemärkelsen kan Linnés 
föreställningar relateras till begreppet ”kameralism”, och Koerners analys är 
ett exempel på hur det kan göras.19 Min analys syftar inte huvudsakligen till 
att relatera eller ”placera in” Linné i olika idékomplex eller strömningar utan 
snarare till att analysera hur han fungerar i och utformar sin närmaste miljö 
och utifrån den formerar sin identitet och karriär. Det gör att delvis andra 
parametrar är intressanta i min studie jämför med t ex Koerner, även om jag 
tangerar liknande idékomplex och områden. 

Yppighetsdebatt i Sverige 
I svenska sammanhang kan man hitta exempel både på avmoraliserad och 
ekonomiserad syn på lyx under 1700-talet. Sådana exempel är Anders Johan 
von Höpkens Tal om yppighets nytta, hållet i KVA 1740 och i någon mån 
Hindric Johan Wredes Tal om et Borgerligit Samhälles eller et Lands ock 
Rikes rätta Styrka… hållet vid presidiets nedläggande i KVA 1743. Dessa 
båda tal har analyserats av Leif Runefelt i Dygden som välståndets grund 
och han menar att de står för olika syn på dygden och sedeläran. Von 
Höpken står för ett mer långtgående avmoraliserande av lyxen, och därmed 
en ny syn på vad dygd är. Wrede argumenterar däremot för att yppighet 
måste vila på dygdens grund. Runefelt visar också att tanken på avmorali-
serad lyx har begränsad spridning i Sverige, och att det finns gott om kritik 
mot detta synsätt.20 Det är dock inte så enkelt som att alla som försvarar lyx 
gör det på ekonomisk grund och alla som kritiserar den gör det på moralisk 
grund. Runefelts analys visar istället att många anser lyxen vara relativ, och 
att en måttlig konsumtion av överflöd kan vara acceptabel. Att konsumera på 
ett sätt som är passande för sitt stånd anses inte nödvändigtvis vara otillåten 
lyx. En dygdig konsumtion leder samhället framåt. Så hävdar t ex Henning 
Adolf Gyllenborg och menar att de rikare har en skyldighet att konsumera 
för att de fattigare ska ha en utkomst. Olof von Dalin menar att överflödet 
blir skadligt bara om det konsumeras mer än det produceras, eller mer än det 
finns inkomster till.21 Många argumenterar också för vikten att producera den 
efterfrågade yppigheten i riket, eller att hitta olika form av substitution för 
importerade varor. 

                                                
19 Wakefield, Andre The Disordered Police State. German Cameralism as Science and Prac-
tice. (The Chicago: Univeristy of Chicago Press, 2009), passim. 
20 Runefelt, Leif Dygden som välståndets grund. Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens 
ekonomiska tänkande.(Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in 
Economic History 43), 2005, s 101. 
21 Runefelt, Dygden som välståndets grund, s 110-114. 
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Leif Runefelt har också publicerat en studie av konsumtionsdebatten: Att 
hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om kon-
sumtion i Sverige 1730-1830. I denna tar han fasta på tre diskurser som styr 
debatten; han kallar dessa igenkännbarhetens, beständighetens och könsmak-
tordningens diskurs. Mycket kortfattat handlar igenkännbarhetens diskurs 
om att ståndskillnaderna utgör en del av den naturliga samhällsordningen, 
och att denna skillnad ska vara synlig i t ex klädedräkt. Beständighetens 
diskurs rör sig kring tanken att människan är ombytlig och flyktig, och i 
detta finns risken för att samhället förstörs genom t ex lyx, last och överflöd. 
Dygd och moral är däremot beständiga. Könsmaktordningens diskurs hand-
lar om synen att det finns en naturlig hierarkisk ordning mellan könen, och 
de har olika funktion och egenskaper, något som ska avspeglas bland annat i 
beteende och kläder.22 Inom dessa diskurser kan ett antal ”retoriker” identi-
fieras, exempelvis diskuterar Runefelt ”Fjollans retorik” inom ramen för 
könsmaktsordningens diskurs. 

Många delar av Linné d ä:s bidrag till debatten om konsumtion och lyx kan 
relateras till någon av de av Runefelt föreslagna diskurserna. I vissa avseen-
den är Linné en direkt del av debatten och de åtgärder som föreslås, i och 
med att så mycket av hans verksamhet bedrevs på uppdrag av t ex ständerna. 
På ett annat plan är han en mer perifer aktör i yppighetsdebatten. Det går att 
spåra debatten i texter och föreläsningar, men de direkt ekonomiska argu-
menten är få och i stället är det de medicinska aspekterna som står i fokus. 
De medicinska inslagen i debatten berörs något av Runefelt, men frågan om 
hur kroppen och affekterna påverkas medicinskt är relativt frånvarande. Det 
kan bero på att den inte märks så mycket i de källor Runefelt använder. I det 
linneanska materialet är de medicinska aspekterna dock ett bärande element, 
när det gäller Linné kan man närmast tala om en medicinsk diskurs. 

Synen på hur människans kropp och affekter fungerar är en viktig styrande 
princip när Linné berör yppighetsfrågan. Huvuddelen av min analys skulle 
kunna sägas behandla en ytterligare diskurs i lyxdebatten; den medicinska 
diskursen. Det handlar om hur den individuella människan fungerar och hur 
olika yttre aspekter påverkar henne, både kroppsligt och när det gäller affekt, 
dygd och personlighet. Avsikten här är dock inte i första hand att visa att det 
finns en fjärde diskurs, utan att lyfta fram den medicinska diskussion som 
Linné företräder, och som inte rakt av kan placeras in i Runefelts schema. 
Den följande analysen kan således säga komplettera de perspektiv Runefelt 
för fram. 

                                                
22 Runefelt, Leif Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om 
konsumtion i Sverige 1730-1830 (Lund: Nordic Academic Press, 2015), passim, bl a s 32, 69, 
99, 279. 
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Diskussionen kring lyx och överflöd har också praktiska konsekvenser, inte 
minst i de överflödsförordningar som tillkommer i Sverige. Statsmakten ser 
behov av att reglera vem som brukar vilka konsumtionsvaror, och av att 
belägga vissa ”lyxvaror” med skatter och avgifter. Debatten är kopplad till 
flera idékomplex, såsom olika moralfilosofiska strömningar och olika eko-
nomiska teorier. Det är också tydligt att det finns ett ökat intresse för eko-
nomi som disciplin och nya ekonomiska teorier. Ekonomi, eller oeconomia, 
som termen löd, blir också ett självständigt universitetsämne på många håll 
vid 1700-talets mitt. Den första professuren i ekonomi i Uppsala tillsätts 
1741, innehavare blir Anders Berch. Ämnet får en stark koppling till juridik 
eftersom det är en av professurerna i juridik som omvandlas. Detta är inte 
fallet för de flesta andra professurer i ekonomi, som tillskapas senare och 
placeras på filosofisk fakultet. En förklaring är det nära samband man såg 
mellan naturvetenskaper och ekonomi. Termen ekonomi avser vid denna tid 
”hushållning” i bred bemärkelse, det rör sig bland annat om att identifiera, 
beskriva och bättre nyttja de resurser som finns i naturen.23 Här finns också 
en direkt koppling till en av Linnés viktigaste intressesfärer: naturalhistorien. 
Ett syfte med naturalhistoria är att studera vilka naturresurser som finns, att 
beskriva och klassificera dem, men det finns också ett starkt inslag av att 
diskutera och föreslå hur naturresurserna ska användas.24 I detta överlappar 
de två ämnena varandra. Placeringen på juridisk fakultet i Uppsala blir heller 
inte standard för övriga professurer i ämnet. Att det en finns viss motsättning 
kring placeringen kan anas i Uppsala då Linné d ä vid något tillfälle besvärar 
sig. Linné anser att Berch skapar docenter i ett ämne som Linné själv är an-
svarig för. Det finns alltså en otydlig gräns mellan ämnena vilket tyder på att 
de ägnar sig åt likartade frågor.25 Att gränsdragningen mellan fakulteter och 
ämnen var oklar framkommer också av det faktum att ytterligare en profes-
sur i praktisk ekonomi tillsattes 1759. Med donerade medel från brukspatro-
nen Erik Borgström skapas då en sådan professur, och den placeras på filo-
sofisk fakultet. Tanken var att professuren inte skulle innehålla undervisning 
”...i allmänna hushållningen i afseende på handel, politik, manufakturer m. 
m., eller i kemi och experimentalfysik eller i naturhistoria, utan endast med 
dessa vetenskapers tillämpning på den praktiska ekonomin...”26 När Veten-
skapsakademien skapas finns också tankar om att den ska vara till nytta för 
rikets manufakturer och näringar, och ekonomi är ett område många av de 
tidiga ledamöterna uppvisar stort intresse för.27 

                                                
23 Annerstedt, Uppsala universitets historia, s 99-100.  
24 Koerner, Linnaeus: Nature and Nation, Introduction, s 1 ff. 
25 Heckscher, Eli F ”Anders Berch och den ekonomiska vetenskapens första steg i Sverige”, 
Lychnos (Uppsala, 1943), s 43-44. 
26 Annerstedt, Uppsala universitets historia, s 303 Annerstedt menar även att medlen ska ha 
donerats ”under påtryckning” från Linné. Det är oklart vad han grundar detta antagande på.  
27 Hildebrand, Bengt Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens förhistoria, grundläggning och 
första organisation. (Stockholm, 1939, bd 1), s 223-247. 



 174 

Lyx och Linné 
Många frihetstida debattörer diskuterade fördelarna med lyx och den eko-
nomiska nytta för landet som lyxkonsumtion innebar. Frågan märks dock 
endast lite av i de sammanhang där både Linné d ä och Linné d y explicit 
talar om lyx och definierar vad det är. I Linné d ä:s dissertation om te påtalas 
att te varit en lyx, men nu ingår i vardagsvanorna. Det är också eftersträ-
vansvärt att undvika import och få till en inhemsk produktion. I andra sam-
manhang argumenterar Linné för att det är fördelaktigt med svensk produkt-
ion av olika varor, och många har pekat på Linnés anknytning till hattarnas 
ekonomiska politik. Ett exempel är när Linné under resan till Öland och 
Gotland passerar Norrköping och där gläds åt att svenska män kan gå i 
svenska kläder: ”Vi fägnade oss härvid, att svenske män fingo gå i svenska 
kläder, och så många torftiga födas av sina händers verk.”28 Han kan i sam-
manhanget konstatera att de färgväxter eller råvaror till glastillverkning som 
man tidigare till stor kostnad behövt köpa in utomlands nu har påträffats i 
Sverige. Detta ser Linné som en ekonomisk fördel. Indirekt kan det peka på 
att Linné inte anser dyrare varor som glas vara helt onödiga. Lisbet Koerner 
har analyserat de bärande delarna av Linnés tankar på området, bland annat 
när det gäller de substitut för dyra råvaror och lyxbetonade produkter som 
han försöker åstadkomma med svensk odling eller tillverkning.29 Sådana mer 
explicit ekonomiska tankegångar saknas i stor utsträckning i föreläsningarna 
i dietetik. 

Tidigare studier av Linné d ä:s förhållande till lyx 
Forskare och författare som tidigare studerat hur Linné förhållit sig till lyx 
har i regel koncentrerat sig på de kritiska inslagen. De har sällan iakttagit de 
nyanser som finns. Elis Malmeström behandlar ämnet i en skrift 1925, Linné 
som kulturpersonlighet. Några Linnéstudier. Här jämförs Linné med bl a 
Olof von Dalin och Anders Johan von Höpken. Malmeström finner att Linné 
är mer långtgående i sin kritik. Malmeström ser lyxkritiken som en del i ett 
mer omfattande ”program”, han skriver: 

Linné kämpar för den enkla och stränga patriarkalismen, som slagit rot och 
vuxit upp inom den lutherska protestantismen./…/ Det är också tydligt att 
Linné bär patriarkalismens krav och livsordning i sinnet. Dess ideal är väl 
först och främst märkbart på människorna, det är ett etiskt-religiöst ideal.30 

                                                
28 Linné, Carl von Carl Linnaei Öländska och Gothländska Resa på Riksens Högloflige Stän-
ders befallning förrättad Åhr 1741 med Anmärkningar uti Oeconomien, Natural-Historien, 
Antiquiteter, &c med Åtskillige Figurer. (Stockholm och Uppsala: Kiesewetter, 1745), 
elektronisk resurs, www.litteraturbanken.se, s 10. 
29 Koerner, Linnaeus. Nature and Nation, Hodacs, Silk and Tea, s 156-165. 
30 Malmeström, Elis Linné som kulturpersonlighet. Några Linnéstudier (Uppsala: 1925), s 
132 och 133. 
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Malmeström skriver ”patriarkalism” och syftar med all sannolikhet på den 
lutherska traditionens beroende av hustavlan. I betydelsen av ordet ligger då 
till exempel synen på husfaders roll i familjen. Linnés etiska hemvist har 
visserligen en stark koppling till den lutherska protestantiska traditionen, 
med den typen av, i en äldre bemärkelse, ”patriarkala” inslag. Samtidigt är 
Linné på många sätt en egensinnig protestant, något som t ex märks i Neme-
sis Divina. I de sammanhang där lyxkritiken framförs finns inte många be-
lägg för att det skulle vara en del av ett patriarkalt program som Malmeström 
beskriver det. Däremot finns en mer genomförd argumentation som bygger 
på antaganden om vad som är naturligt, och vad som är hälsosamt. Det kan 
finnas anledning att se lyxkritiken som en del av ett patriotiskt program, 
Linné uttrycker i andra sammanhang vikten av att vetenskaper och andra 
verksamheter är till för fäderneslandets bästa. Mycket talar för att Linnés 
utilisitsikt präglade åsikter om vad som är nyttigt för landet, särskilt i kom-
bination med att han fick bestämda uppdrag som hängde samman med 
statsmakternas ekonomiska program, medför en viss syn på lyx. 

De biografer som skrivit om Linné brukar endast kort beröra lyxdebatten, så 
gott som alla nöjer sig med att konstatera att Linné är genomgående kritisk. 
Ett undantag är Knut Hagberg som återger Linné d ä:s lista över modern lyx 
och konstaterar att många av föremålen ”inte var utan lockelse” för Linné, 
även om Hagberg också påpekar att Linné ”…ställer/…/den naturliga enkel-
heten i seder gentemot samtidens hälsovådliga yppighet.”31 Wilfrid Blunt 
drar slutsatsen att det måste vara fru Linné som är drivande när det gäller 
lyxkonsumtionen. 

 
Eftersom Linné själv starkt fördömde lyx – han upprättade faktiskt en gång 
en lista över saker som han betraktade som överflödiga, och den omfattar 
nästan allt som kan göra ett hem bekvämt eller en måltid njutbar – bör vi 
kanske förmoda att det var fru Linnaea som insisterade på att 'vara så god 
som en ann'.32 

Blunt menar dock att Linné inte levde som han lärde eftersom mycket av det 
som fanns på listan fanns i hemmet. Denna tolkning är mycket svagt under-
byggd, förhållandet mellan praktiker i hushållet och Linnés syn på konsumt-
ion är betydligt mer komplex. Blunts framställning är visserligen populärt 
hållen, men hans förståelse av Sara Elisabeth von Linnés funktion i hushållet 
är starkt tendentiös och ofta grundlös.33 

                                                
31 Hagberg, Carl Linnaeus, s 164-165. 
32 Blunt, Carl von Linné, s 176. 
33 Blunt skriver exempelvis att om Sara Lisa ”levat två århundraden senare skulle hon otvivel-
aktigt ha delat sina lediga timmar mellan cocktailparties och TV-rutan.” Carl von Linné, s 
174. I det engelska originalet delar hon tiden mellan bingohallen och TV-rutan. Blunt, Wilfrid 
The Compleat Naturalist. A Life of Linneaus (London: 1971), s 175. 
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Det är påtagligt att det saknas modernare, vetenskapliga studier av Linné 
d ä:s syn på överflöd och lyx. Närmast kommer Gunnar Broberg i bland 
annat avhandlingen Homo Sapiens L, och något berörs ämnet i Till livs med 
Linné. Broberg pekar t ex på hur anpassningsbar Linné anser att människan 
är, och hur stor roll de förhållanden hon lever under anses spela. Det fram-
kommer i Linnés syn på vildmänniskor, barn och vuxna, som av olika skäl 
levt bland djur. Linné refererar till ett antal sådana fall. Det finns också in-
slag hos Linné som drar åt tanken på den ädle vilden, tanken att det liv de 
enklare folken lever är bättre, sundare och mer naturligt. Det märks i flera 
sammanhang när Linné talar om samerna.34 Broberg beskriver också Linnés 
syn på det enkla livet. Det framhålls som ett ideal för Linné, och det idealet 
präglas av en slags förening mellan stoicism samt götisk och biblisk primit-
ivism. Här finns dock en utveckling, då Broberg menar att Linné inte är lika 
”nyfrälst och översvallande” i Lachesis Naturalis som han tidigare varit i 
Diaeta Naturalis. Föreläsningarna hålls första gången 1742, Diaeta Natura-
lis utkommer 1733.35 Förklaringen kan finnas i att Linnés sociala status har 
förändrat mellan de två manuskriptens tillkomst.36 Även Leif Runefelt be-
skriver Linné d ä som en förespråkare av det enkla livet, där det enkla också 
står för något ursprungligt och naturligt för svenskarna. Det yppiga är främ-
mande, utländskt och onaturligt och därmed inte eftersträvansvärt.37 

Sammantaget kan man alltså säga att det finns starka inslag av en form av 
kulturkritik av detta slag hos Linné. Även om Linné ser många positiva sidor 
med ett enkelt liv föredrar han själv en viss rikedom, i Diaeta naturalis ut-
trycker han det på detta sätt: 

En rik bonde skulle jag önskat wara, om jag af barndomen want mig där wid, 
men ännu heldre om ej så kalt woro, att wara en förmögen fiellapp. Men nu 
önskade jag äga ett litet sätterij på en öö, som lågo wähl till...38 

Det är alltså moraliskt godtagbart att önska sig att vara någorlunda rik och 
välbeställd, Linné vill vara något besutten; en rik bonde, eller en förmögen 
lapp eller ägare av ett säteri, vilket även det medför god ekonomi och en viss 
status. Det finns här något avgjort nytt i förhållandet till såväl den antika 
tanken att all lyx är onaturlig och kan och bör kontrolleras, som till den trad-
itionellt kristna linjen att dygder och laster utkämpar en strid i människan, en 
strid där lyxen alltid står på lastens sida. Förändringen kommer till uttryck i 
både Linné d ä och Linné d y:s hållning. Som vi ska se nedan är deras posit-

                                                
34 Broberg, Homo Sapiens L, ss 206-220, 254-264. 
35 Linné, Carl von Diaeta. Naturalis Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt, utg av 
Arvid Hj Uggla (Uppsala: 1958), inledning, s 7. 
36 Broberg, Homo Sapiens L, s 269-272. 
37 Runefelt, Dygden som välståndets grund, s 117-119. 
38 Dieata naturalis, s 122, citerat ur Broberg, Homo Sapiens L, s 267. 
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ioner mer nyanserade än vad som vanligen framkommit i tidigare studier. 
Detta gäller t ex frågorna om lyxen är en naturlig del av människans behov 
och begär, om lyxen är en kraft som verkar mot alla goda dygder eller i vil-
ken grad den kan vara till nytta för det allmänna. Till exempel uttrycker både 
far och son flera gånger att lyxen är det som går utöver vad som av naturen 
behövs, vilket kommer att visas nedan. 

Natur och vana 
Hur förhåller sig då Linné d ä till frågor som gäller vana, naturlighet och 
yppighet? I en av vitorna skriver han hur: ”...han hatade i högsta grad alt 
hwad högfärd lucktar, han war ej luxurieux, men lefde som andra måt-
telig...”39 Med utgångspunkt från detta citat verkar det ganska enkelt att kon-
statera att Linnés ideal är måttligheten, och att han är kritisk mot lyx. Det är 
också i princip genomgående så det tolkats av hans biografer. Eftersom cita-
tet kommer från en text där Linné beskriver sig själv, med bestämda syften, 
kan det dock inte läsas bokstavligt. Det hör till genren att framhålla sig på 
det här sättet, och det är dessutom möjligt att vara kritisk till lyx och samti-
digt se att den kan medföra något positivt. 

Syftet här är att nyansera och analysera Linnés syn på överflöd, lyx eller 
yppighet så som den framgår ur hans texter och föreläsningar. På ett stort 
antal ställen i dietetik-föreläsningarna återkommer Linné d ä till vad som är 
lyx eller överflöd, och vad som är naturligt eller vad som är mot naturen. 
Frågan om vad som är naturligt hänger i högsta grad samman med vad som 
anses vara lyx. Gunnar Broberg framhåller att naturen för Linné är en slags 
ordnande princip, eller världsordning. Den är också ursprunglig, och på så 
sätt nära kopplad till Gud. Uttryck för detta finns i flera texter, bl a i Systema 
Naturae.40 Att lyxen finns beror i grund och botten på en slags tävlan mellan 
människor, ingen vill vara sämre en den andre. Detta gör också att man vill 
leva på ett sätt som inte bjuds av naturen, att man vill ha något utöver det 
som fordras i grund och botten; 

Man will städse lefwa öfwerflödigare och kräseligare än naturen fordrar, och 
det är det, som kallas luxe. Wij kalla offta det luxe, som likwäl ej sådant är, 
och gå det förbi som wärkeligen är en luxe.41 

I samma text skriver Linné: ”Utsvävningar är allt som är mot naturen, vare 
sig det har inmundigats eller tillfogats utvärtes.”42 I avhandlingen Om om-

                                                
39 Vita Caroli Linnaei. Citatet från Vita III, aa s 144. Vita III anses vara den mest utförliga av 
vitorna, manuskript UUB, X 274a. 
40 Broberg, Homo Sapiens L, s 140-141. 
41 Collegium Diæteticum, s 137. 
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växling i födan (De varietate ciborum) finns en liknande definition av vad 
som är överflöd: 

Innan vi gå vidare, vilja vi noga, såsom tillbörligt är, söka skilja mellan över-
flöd och normalt omväxlande kost, eller åtminstone i korthet klargöra, vad vi 
mena med detta för alla riken och folk ödesdigra onda. Överflöd kalla vi 
sålunda det, som är onödigt och dyrbart och som mindre väl överensstämmer 
med naturen.43 

Det är alltså yppighet eller lyx att leva på ett annat sätt än naturen fodrar, 
men frågan är mer komplicerad än så. Linné d ä menar att sådant som anses 
för lyx inte alltid är det, och tvärtom. Vad som är naturligt är inte heller det-
samma för alla människor. Alla anses vara födda lika, men sedan vänjer sig 
människan vid olika typer av kost, olika temperatur, olika typ av kläder etc. 
Den processen spelar en betydande roll för vad som kommer att vara natur-
ligt respektive yppigt för olika individer. Vanan påverkar hela kroppen och 
alla sinnen, och en rad exempel på hur den fungerar används av Linné. Hör-
seln kan vänjas vid olika typer av musik, magen vänjer sig vid olika typ av 
mat, kroppen vid olika typ av kläder. På så sätt kan en bonde nöja sig med 
välling, men ”...en förnäm ej så”.44 Vidare är en bondpiga och en fröken 
födda lika men uppfödda olika så att de inte tål samma mat. ”Tösen kan äta 
rökt kiöt, agnbröd, spiksill. Fröken aldeles intet, utan Bullionger, stekar, 
confect, men ej sill. Vice versa får fröken ont och ref i magen.”45 På liknande 
sätt passar inte alla typer av rörelse alla, bondpolskan anses vara lämplig för 
”folket”, medan en menuett passar ”en veklig människa”. Det går heller inte 
att vända på det, en menuett är inte lämplig för bondfolk.46 

Linné d ä är medveten om att mycket omväxling eller stor variation i kosten 
anses som överflödigt av vissa. Han argumenterar själv för att det snarare är 
nyttigt. Om man har förutsättningar att äta varierat är det bra. Det är hälso-
sammare, och han pekar på att naturen själv ”prålar” med stor variation. Han 
skriver: 

Om det emellertid går att draga några slutsatser med hänsyn till vad som är 
bäst, skulle jag kunna säga, att för lyckeligare lottade människor av högre 
stånd och villkor, vilka varken hunger, träldom eller något annat nödvändig-
hetens vapen tvinga dem därtill, denna enklaste diet är alldeles fientlig och 
mer skadlig än jag kan säga.47 

                                                                                                               
42 Collegium Diæteticum, s 141, latin: ”Luxus omne quod contra naturam sit, vel assumptum 
vel externe applicatum.” Översättningar från latin av docent Peter Sjökvist, Uppsala universi-
tetsbibliotek. 
43 Linné, dissertation, Om omväxling i födan, s 6-7. 
44 Lachesis Naturalis, s 47, s 86-90 (punkt 21). 
45 Lachesis Naturalis, s 110. 
46 Collegium Diaeteticum, s 51 och 56. 
47 Linné, dissertation Om omväxling i födan, s 15. 
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Om somliga företeelser som av vissa anses vara lyx är bra enligt Linné d ä, 
finns det annat som han är kritisk mot. Vissa företeelser är mer direkt mot 
naturen, som skor med klackar. Hade skaparen sett att vi behövt klackar 
hade foten varit formad annorlunda, menar Linné d ä. I några fall är Linné 
kritisk för att saker och ting är opraktiska, det gäller t ex styvkjolar, av Linné 
kallade repkjortlar.48 Här menar han att en fransk kunglig mätress uppfunnit 
dem, men tagit modet från Indien där man behöver det för att hålla ut klä-
derna från kroppen på grund av värmen. Det finns alltså från början en prak-
tisk och användbar aspekt. Nu säger kvinnorna att de får en fri gång, och det 
menar Linné kan vara sant, men dessa plagg är ändå mer ”...onyttige och 
owige än ganglige. I kyrkan åstadkomma de förargelse, i wagnen äro de 
obeqwäme, vid spatserandet förtretlige, i gästbodslag otjenlige.”49 

I de flesta fall när Linné är kritisk mot lyx är det med utgångspunkt från 
hälsoaspekter. Det är i sig kanske inte förvånande eftersom det analyserade 
materialet är avsett för ett uttalat medicinskt sammanhang. Resonemangen 
kan dock ses som mer allmängiltiga, och därmed ha en funktion som går 
utöver det rent medicinska. Både argumenten för och mot lyx underbyggs 
med att det är med eller mot naturen, och att det därmed är hälsosamt eller 
ej. Företeelser som är yppiga eller modemässiga kan vara skadliga ur hälso-
synpunkt. Det gäller t ex de kläder som modet föreskriver, och som kommer 
från länder med varmare klimat, som Frankrike eller Italien. Män som går i 
silkesstrumpor i Sverige om vintern får ”frost i benen”. Kvinnor klär sig på 
vintern som om det vore italiensk sommar. Detta kan leda till olika sjukdo-
mar och är därför onyttigt. När det gäller kläder spelar dock åter vanan in, 
Linné pekar på att en bondhustru kan åka öppen släde utan skada, där en fru 
måste vara nedbäddad. Tunna kläder som inte håller värmen kan alltså vara 
bra, om de brukas dagligen.50 

Ett annat hälsoargument framförs mot peruker, som främst bärs av män även 
om det förekommer att kvinnor använder dem. Bruk av peruker gör att kra-
niet blir tunnare och svagare, alltså blir skallen tjockare om man går barhu-
vad, vilket kan ha hälsomässiga fördelar.51 Här återger Linné en uppfattning 
som är spridd i olika versioner, och som har att göra med att kylan ansågs 

                                                
48 Det rör sig om de underkjolar (robe ronde, panier eller poche) som användes, och som var 
styvade med metallribbor eller s k valben för att hålla ut kjolen och ge den önskad form. 
49 Collegium Diaeteticum, s 39. 
50 Lachesis Naturalis, s 86-90. Frågan om vilken roll vanan spelar för dräktskick eller andra 
bruk ligger i närheten av klimatläran. Linnés resonemang verkar dock inte ligga i anslutning 
till läran att klimatet på boningsorten påverkar dräkten eller sederna, i exemplet verkar bond-
hustru och frun komma från samma klimatmässiga förhållanden, men ändå utveckla olika 
behov. Temperaturen är visserligen en del av klimatet, men det fanns olika syn på klimatets 
inverkan. Se t ex Frängsmyr, Carl Klimat och karaktär. Naturen och människan i sent svenskt 
1700-tal (Stockholm: Natur och Kultur 2000), s 152-187. 
51 Lachesis Naturalis, s 71, Collegium Diaeteticum, s 40. 
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ohälsosam och peruken kunde vara en hjälp mot kylan.52 Det finns alltså en 
slags dubbelhet; peruken kan fungera som ett skydd mot kylan, men att den 
gör det kan bero på att den burits så mycket att kraniet blivit tunnare. Vanan 
avgör därmed att det blir närmast ett nödvändigt bruk att bära peruk. Vissa 
föremål som associeras med tidens mode kan vara nyttiga mer förbehållslöst, 
detta gäller t ex solfjädrar som 

 
 /.../ äro för fruntimmer braf, emedan de emottaga solstrålarna och swalka 

sig, då de äro warma, jämwäl kunna de leka med dem, der de intet ha att 
säga. Men hvarföre parasåller äro här intet mer i bruk, undrar jag mycket, ty 
med dem kan man skyla sig både för sol och regn53 

Ett annat bra och användbart plagg är de rockar som männen använder, även 
om Linné tycker att de har för många veck vilket gör dem tunga.54 En rock, 
även kallad justaucorps eller l'habit är vid tiden ett dyrbart plagg, det kan 
endast anskaffas av den som har råd. De rockar som har många veck var 
moderna i början och mitten av 1700-talet, till en början när plaggtypen kom 
kunde de till och med hållas ut av tagel i sidorna och komma att likna en 
kjol.55 Linné vänder sig inte mot att de är för yppiga på grund av de många 
vecken, eller mot kostnaden, han betonar den praktiska aspekten; de blir 
tunga att bära på grund av konstruktionen. 

Argumenten som handlar om hälsa och medicin är nära kopplade till de teo-
rier om kroppens funktioner och andra medicinska teorier som kommer till 
uttryck i texter och föreläsningar. Kort kan dessa beskrivas som en kombi-
nation av galensk medicin och iatromekanik. Tanken att kroppen följer me-
kaniska lagar och att kroppsprocesser kan förklaras i mekanistiska termer 
hade vunnit insteg i medicinen, bland annat i form av iatromekanik. Det 
leder till ett stort intresse för faktorer som värme, kyla, tryck, vätskor, dunst-
ningar och liknande. Linné d ä är influerad av Santorio Santorios arbete De 
statica medicina et de responsione ad staticomasticem från 1657, som han 
ägde och uttryckte uppskattning för, det var en författare ”hwars bok jag 
kysser”.56 Ett ökat inslag av mekanistiska och/eller iatromekaniska inslag är 
en allmän utveckling inom medicinen, samma sak gäller t ex Frans Magnus 
Westerdahls Underrättelser om hälsans bevarande… från 1764. Denna skrift 
uppmärksammades av Linné d ä då någon ska ha sagt honom att den byggde 
på hans kollegier, han skaffar då ett exemplar men menar att det inte är fal-
let.57 Westerdahl skriver t ex att kroppen är täckt av ”dunströr” eller ”porer” 
                                                
52 Vincent, Susan The Anatomy of Fashion. Dressing the body from the renaissance to today. 
(Oxford and New York: Berg, 2009), s 2-14. 
53 Collegium Dieateticum, s 41. 
54 Collegium Diaeteticum, s 41. 
55 Rangström, Lena ”Bland franskinfluerade sprätthökar”, i Rangström, Modelejon, s 222. 
56 Dieta Naturalis, s 16, Broberg Homo Sapiens L, s 129. 
57 Brev till Abraham Bäck, 20 november 1764, L3473, konsulterat 18/8 2015. 
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och genom dessa kan ångor, vätskor och partiklar passera både in i kroppen 
och ut.58 Delar av kroppen beskrivs som fibrer, både av Westerdahl och 
Linné d ä resp Linné d y, och dessa påverkas av temperatur, skakningar, 
fuktighet etc. Alla de antika non naturales, de icke naturliga ting, som be-
handlas i dietetiken har fortfarande aktualitet, dock i delvis moderniserad 
form. De yttre förhållandena som människan kan påverka står i direkt förhål-
lande till hur kroppen fungerar. Steven Shapin menar att synen på sex res 
non naturales blir en viktig del av den preskriptiva medicinen, men att det 
också finns ett moraliskt och socialt incitament i detta: 

 
The management of the Galenic non-naturals constituted the prescriptive part 
of early modern medical dietetics, but it also made up a substantial part of the 
early modern cultural practices that established personal identity and social 
worth.59  

Den iatromekaniska synen på kroppen och dess funktioner förklarar också i 
hög grad tanken att vanan påverkar kroppen även i fysisk bemärkelse. Bru-
ket av t ex peruk blir inte bara en social vana eller konvention, den påverkan 
peruken gör på kroppen är också mekanisk och därför kan skallbenet bli 
tunnare och perukbäraren blir mer känslig för kyla. Samtidigt är peruken 
förknippad med persona och social status. Westerdahl sammanfattar förhål-
landet mellan vana och natur i rubriken ”Vanan är liksom den andra Natu-
ren.”, och med de orden kan både Linné d ä:s och Linné d y:s syn på vanan 
beskrivas.60 

Linné d y, vanan och naturen 
I Linné d y:s föreläsningsmanuskript utvecklas tankegångarna kring vanans 
funktion mer sammanhängande än i Linné d ä:s. De delar grundsyn, men det 
finns vissa mindre variationer. Linné d y utgår från hur kroppen beskrivs i 
Bibeln som en ”väv”, och drar slutsatsen att den är det i relativt bokstavlig 
bemärkelse – att den består av två delar som likt varp och inslag är nära 
sammanflätade med varandra. Delarna är kroppen och själen. Det är värt att 
notera att Linné d y som rubrik för sin beskrivning av kroppen använder 
Structura machinae där Linné d ä använder Structura corporis.61 Jag menar 
att det tyder på en tendens där Linné d y framhåller de mekanistiska 
aspekterna. Det basala behov kroppen har kopplas närmast till vad som är 
naturligt, medan de begär själen utvecklar kopplas till vanan. Samtidigt har 
                                                
58 Westerdahl, Frans Magnus Underrättelser om hälsans bevarande. Förklarad med nyttiga 
Anmärckningar och grundad på de berömligaste, äldre och nyare AUCTORES erfarenhet. 
(Uppsala: Kong Acad Tryckeriet, 1764), s 341. 
59 Shapin, Never Pure, s 283. 
60 Westerdahl, Om hälsans bevarande, s 17. 
61 Linné d y, ms, Dietetik-föreläsningar. Complete set with four introductions 1775 and 1776, 
föreläsning L24, blyertspag 30. 
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vanan en positiv effekt, den gör oss i en mening till bättre människor, och 
skiljer oss från (de oskäliga) djuren. ”Det är genom vanan som vår elaka 
natur från barndomen skall bättras, att vi må kunna lämna det hvarigenom vi 
eljest nog skulle likna de oskäliga diuren, och bli skickeliga menniskor att 
umgås med;...”62 Naturen är heller inte detsamma som förnuftet, Linné d y 
ger ett antal exempel på hur naturen (ofta kroppen) kan vilja en sak, men 
förnuftet har fått oss att inse att det bör vara på ett annat sätt. Ett sådant ex-
empel är konsumtion av brännvin där kroppen vill ha brännvin, men förnuf-
tet, eller förståndet, ”blivit övertygat” om att det är skadligt. Natur och för-
nuft är ofta, men inte alltid överens. Naturens skeenden är vidare något som 
sker utan viljans inblandning.63 

Vanan gör att naturen, och kroppen formas efter olika rådande förutsättning-
ar. Det som skulle kunna vara direkt skadligt, eller rent av livshotande, blir 
möjligt på grund av att kroppen vänjes vid det. Här exemplifierar Linné d y 
med de omständigheter samer lever under, det skulle vara omöjligt att bo ett 
klimat som det i Lappland om man inte vant sig vid det. I likhet med hur 
Linné d ä resonerar menar Linné d y att alltför kraftiga förändringar av män-
niskans omgivningar kan ha skadliga konsekvenser. Linné d y stannar dock 
inte vid yttre förhållanden som klimatet i detta avseende. Han menar att sy-
nintryck och smak också påverkas av vanan. Den som är van att se vackra 
och raffinerade ”mästarstycken” som teckningar eller ornament kommer att 
reagera när ögat blir varse något som är dåligt utfört. Det rör sig om närmast 
en kroppslig reaktion och personen kan uttrycka att ”det stöter ögat”, men 
kan inte riktigt förklara detta.64 Reaktionerna på förändring är ofta fysiska, 
och kan leda till ohälsa och det gäller inte minst vilka kläder man är van vid 
att bära. Här resonerar Linné d y och Linné d ä på ett likartat sätt, men Linné 
d y väljer andra och mycket tydliga exempel. Ett sådant är exemplet på vad 
snörning har för betydelse för den kvinna som är van. Linné d y berättar om 
en ung kvinna som blev bjuden på ett bröllop och tänkte äta sig mätt på kon-
fekt. Hon bad därför sin jungfru att inte snöra så hårt. När hon kom fram till 
bröllopet hade hon bara hunnit börja äta när hon svimmade. Man försökte 
liva upp henne med luktvatten, och snörlivet lossades helt, men först när hon 
fått något att äta och sedan blivit hårt snörd igen mådde hon väl. Skälet till 
detta är att trånga kläder är något vissa vänjer sig vid. Linné d y beskriver 
hur snörningen gör att kvinnans liv växer sämre, det påverkar ”matkanalen” 
och hur kraftigt byggd hon blir. ”...deras växt blir så klen, att det ej bär sig 
utan snörlif utan faller ihop”.65 Liksom Linné d ä pekar Linné d y på att tryck 
kan förorsaka blekhet och melankoli, och att detta även kan drabba stu-

                                                
62 Linné d y, ms, Dietetik-föreläsningar, föreläsning L25-26. 
63 Linné d y, ms, Dietetik-föreläsningar, föreläsning L24. 
64 Linné d y, ms, Dietetik-föreläsningar, föreläsning L25-26. 
65 Linné d y, ms, Dietetik-föreläsningar, föreläsning L38. 
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derande och de som väver. De mer moraliska implikationerna som Linné d ä 
tar upp i ett exempel om en kvinna som ertappades otrogen saknas dock i 
Linné d y:s exempel gällande snörning. Linné d ä:s exempel handlar om hur 
en kvinna ertappats otrogen och slagits ihjäl av sin man. Hennes kropp öpp-
nades och undersöktes efter döden och det konstaterades att den ena njuren 
var abnormt stor. Detta orsakade blodet att rinna på samma sätt som när en 
kvinna snörs. Beteendet beror därför inte på ”affekter”, utan på ”strukturen”. 
Hennes beteende är visserligen inte försvarbart, men det kan förklaras av 
njurens form. När Linné d y diskuterar snörning handlar det snarare om att 
visa hur något som i och för sig kan ha skadliga effekter ändå blir det kvin-
nan mår bäst av. Det innebär inte att Linné d y förhåller sig neutral till de 
mer moraliska konsekvenserna av att olika sätt att klä sig eller i övrigt upp-
föra sig. 

Snörning är också något som diskuteras mer allmänt i medicinska samman-
hang vid tiden, och både Linné d ä och Linné d y bidrar med delvis egna 
synpunkter, men använder sig också delvis av argument som återfinns i flera 
andra sammanhang. Kluvenheten mellan att det är medicinskt riskabelt att 
vara snörd, men potentiellt moraliskt riskabelt att inte vara det är ganska 
typisk för denna diskussion.66 Just styvade liv är ett exempel på sådant som 
både behandlas i föreläsningar och som samtidigt används i praktiken i fa-
miljen von Linné. Bland bevarade plagg finns både sådana som burits över 
korsett samt en del av ett styvat liv eller klänningsliv med ben. Döttrarna är 
också avporträtterade i plagg som har styvade liv med snörning. Här finns 
alltså i teorin en dubbelhet eller kluvenhet i förhållande till plaggets nyttighet 
och medicinska risker, samtidigt som bruket av det är en praktik i hushållet. 
Det har tydligt inte ansetts tillräckligt riskabelt för att familjens kvinnor inte 
ska använda det, utan snarare är det en praktik är väl etablerad i det stånd 
familjen tillhör. 

I likhet med Linné d ä pekar Linné d y på att vissa företeelser som anses vara 
lyx inte är det, medan annat som är mer accepterat kan vara skadligt eller 
onaturligt. Linné d y är dock överlag mer kritisk mot de socialt accepterade 
modeföreteelserna än fadern. När det t ex gäller solfjädrarna som Linné d ä 
menar vara nyttiga då de kan kyla när det är för varmt så pekar Linné d y på 
att själva användningen av dem kan vara fysiskt ansträngande, och kombi-
nationen av det och den avkylande effekten kan vara negativ.67 Även i detta 
fall rör det sig om ett föremål som använts i familjen, precis som är fallet 
med styvade liv. I ett fall menar Linné d y att kvinnornas moderiktiga kläd-
sel troligen oavsiktligt är hälsosam; det gäller urringningar som lämnar brös-
tet bart. Han menar att den allmänna tron är att det är bra att täcka bröstet när 

                                                
66 Vincent, The Anatomy of Fashion. s 38-50. 
67 Linné d y, ms Dietetik-föreläsningar, föreläsning L38. 
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det är kallt, men i själva verket är det nyttigt med kall andedräkt i lungorna. 
”Således är fruntimbrenes blottade bröst alldeles enligt med hälsans conser-
verande fast man nog är öfvertygad att det intet är ändamålet.”68 Linné d y är 
positiv till ombyte i vanor och klädedräkt, och på så sätt inte helt avvisande 
till att följa modets växlingar. Både kvinnor och män sägs må bra av att få 
nya kläder, de känner sig gladare och muntrare och det har en positiv effekt. 
Linné d y tillbakavisar att det endast är kvinnor som är intresserade av för-
ändringar och ombyten i klädedräkten, det menar han gäller män i lika hög 
grad. Likaså pekar han på att männens kläder är minst lika riskabla för häl-
san som kvinnornas: ”Karlarnes klädbonad jämförd med Fruntimbernes är 
mycket förmenligare till hälsans conservation...”69 

För att få en bild av hur Linné d ä förhåller sig till mäns respektive kvinnors 
kläder har jag räknat förekomsten av omnämnda plagg i Linné d ä:s dietetik-
föreläsningar (både Lachesis och kollegieanteckningarna), samt i Diaeta 
Naturlis. Sammanlagt omnämns 56 plagg, av dessa är 15 tydlig markerade 
som mansplagg, 24 benämns som kvinnoplagg, och för övriga har 7 ingen 
specifik könsmarkör angetts. Därtill finns 10 plagg som kopplas till olika 
etniska grupper och där saknas i regel markering av vilket kön som använder 
plaggen. Vidare har plaggen kategoriserats med avseende på om Linné är 
positiv, negativ eller neutral i värderingen av dem. Resultatet finns återgivet 
i tabell 3 nedan. Mönstret är då att han genomgående är positiv till samtliga 
plagg som kopplas till etniska grupper, medan han är mest negativ till mans-
plagg och förhållandet till kvinnoplagg är mest blandat. Notera att plagg i 
något fall registrerats i flera kolumner, det handlar om fall där värderingen är 
glidande: 

Tabell 3. Förekomst och värdering av plagg i Linné d ä:s föreläsningar i dietetik. 
Antal plagg 56 Positiv Negativ Neutral Överdrift/onödig 

Mansplagg 15 3 12 2  

Kvinnoplagg 24 2 8 13 2 

Etniskt bundna 10 10    

Ospecifierat 7 2 3 2  

Källa: Lindfors, O (utg), Collegium Diaeteticum och Lachesis Naturalis=Uppsala 
universitets årsskrift, Skrifter med anledning af Linnéfesten, band II, (Uppsala: 
1907). Linnés Dietetik. 
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Det är naturligtvis problematiskt att göra statistik av detta slag; underlaget är 
litet och det är ibland en definitionsfråga vad som ska betraktas som nega-
tivt, neutralt eller onödigt. Trots dessa problem är mönstret dock tydligt; 
Linné d ä är överlag positiv till de kläder han knyter till bruk i vissa länder 
och av vissa etniska grupper, det gäller t ex turkar och samer. Han är över-
vägande negativ till männens modeplagg, och mer ambivalent när det gäller 
kvinnornas. Dessa tendenser är inte lika tydliga i Linné d y:s manuskript, 
med undantag för att även han är övervägande negativ till mansplagg. När 
det gäller synen på vanan och hur den påverkar hälsa och kropp finns annars 
inga större skillnader, både Linné d ä och d y tillmäter vanan stor betydelse 
och menar att samspelet mellan vanan och natur avgör vad som är hälsosamt. 

Modern lyx och nytta 
Frågan om vad som är lyx hänger, som vi sett tidigare, samman med en rad 
faktorer; vad som är mot naturen, vad som är ohälsosamt eller vad som är 
opraktiskt eller kanske löjligt. Det finns kritik mot vissa plagg eller företeel-
ser, men annat anses vara brukbart eller nyttigt. Synen på vad som är lyx är 
relativ såtillvida att olika saker är lyx för olika grupper eller stånd i sam-
hället, men det finns också en medvetenhet om en historisk utveckling som 
innebär att olika företeelser anses luxuösa i olika tider. Det finns inte en gi-
ven lista över företeelser som är lyx, och en annan som upptar nödvändig-
heter. Beroende på vem man är, när, var eller vilket sammanhang det rör det 
sig om kan alltså olika saker definieras som lyx. 

I Linné d ä:s föreläsningsanteckningar finns en lista där ”modern” lyx upp-
tas, i den specificeras vad han anser vara aktuell lyx (luxus hodiernus). I 
listan räknas drygt 60 företeelser upp, strax under hälften av dessa är olika 
typer av mat och dryck. Där finns t ex socker, konfektyrer, russin, kanel, 
muskot, mandeltårtor, geléer, karp, ostron, kaviar, viner, te, kaffe och cho-
klad. Bland övriga företeelser finns tygkvaliteterna silke, siden och sammet, 
vidare bland annat tapeter, pukor, dans, kortspel, brädspel, tärning, kome-
dier, maskerader, målningar, byråer, vagnar, vaxljus, porslin och präktiga 
palats.70 Det rör sig alltså om ett brett register av nya företeelser och föremål. 
I kollegieanteckningarna framkommer att Linné d ä särskilt poängterat att 
geléer är just en lyx som hör till den nya tiden, hans främsta invändning mot 
detta är att magen inte får något att arbeta på när man äter sådan mat. Magen 
blir förslappad, och man bör vänja magen vid massiv mat.71 

Några av livsmedlen på listan har Linné d ä utvecklat tankar kring i andra 
sammanhang, det gäller t ex dryckerna te, kaffe och choklad. Dessa tre 
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drycker är föremål för varsin dissertation. Potus Coffeæ (Kaffedrycken), från 
1761, behandlar främst kaffets medicinska egenskaper som beskrivs som 
positiva i vissa sammanhang. Till övervägande delen medför kaffekonsumt-
ionen risker och drycken ska inte ses som dietetisk (alltså som nyttig i hälso-
syfte). Kaffet orsakar bl a dålig aptit, gasbildning, dålig sömn och sura svett-
ningar. Det sätter också ner könsdriften, och alla dessa verkningar beror i 
hög grad på kaffets kvalitet som bränd och het dryck. Kaffedrycken anses 
inte tillföra kroppen något utan mest ha negativ inverkan på kroppens fibrer. 
Kaffets egenskaper kan utnyttjas medicinskt, t ex för den som behöver något 
uppiggande, möjligen mot mask samt mot huvudvärk. Trots detta noterar 
Linné att kaffet nyttjas alltmer, det säga ha fått lika stor utbredning i de 
”högre” skikten som tobak har i de ”lägre”. I resonemanget finns tydliga 
kopplingar till ekonomiska diskussioner, och det handlar dels om att kaffet i 
sig betingar ett högt pris, men också om att de tillbehör som anses nödvän-
diga är dyra och lyx-betonade. Linné skriver:  

För att enligt vedertagen sed tillreda och intaga denna dryck fordras så många 
olika tillbehör, med vilka tidens överflöd berikat våra kök, att det är mödo-
samt att ens räkna upp dem. De äro framför allt följande: 
En panna av järn för att rosta bönorna. 
En stålkvarn för att mala de rostade bönorna. 
En kopparpanna med lock för att koka dem. 
En trefot av järn för att ställa den kokande pannan på. 
Ett kopparkärl med glödande kol för att hålla kaffepannan varm. 
En kanna av silver att servera drycken i. 
En gräddkanna av silver. 
En sockerskål av silver. 
En tång av silver att taga sockret med. 
Koppar av kinesiskt porslin med fat. 
En liten silverdosa att blanda sockret i. 
Ett runt bord, målat och lackerat. 
En duk att lägga på bordet. 
En bricka på bordet att sätta kopparna på. 
Ett större silverkärl att för att diska kopparna. 
Andra saker att förtiga, som man anser alldeles nödvändiga, fastän de knapp-
ast kunna förvärvas för ett pris av tusen riksdaler.”72  

På liknande sätt är det med te. I Potus Theae (Tedrycken) från 1765, beskri-
ver Linné dock en dryck som har fler fördelar än kaffet. Det finns faktiskt en 
avdelning i texten med rubrik ”Lovprisning”. Fortfarande finns de negativa 
aspekter som kommer av att det är en het dryck, men här lyfts vissa fördelar 
fram, som att te släcker törst, renar blod, befriar från sten och är bra mot 
konvulsioner. Även här finns en tydlig ekonomisk aspekt; drycken är en lyx 
som blivit vardaglig; 
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Enär te sedan länge hos oss europeer blivit en lyxartikel, som ingår i våra 
vardagsvanor, är det icke mera fråga om dess verkan eller nytta; ty ett inrotat 
bruk låter sig icke ändras genom några förnuftsskäl.”73 

Här nämns också att man i Europa lyckats tillverka siden och porslinskärl, 
men teet ”äro kineserna ännu ensamma om.”74 Av det skälet är det särskilt 
intressant att försöka hitta surrogat. Linné försöker även få en tebuske till 
Uppsala vilket också beskrivs i dissertationen. Det var förenat med stora 
svårigheter, det var svårt att få plantorna att överleva på skeppen, och vid ett 
tillfälle spolades en buske överbord. Till slut lyckas det när Carl Gustaf Eke-
berg planterade frön innan avresa och när de anlände Göteborg fanns plantor 
som Ekeberg själv förde till Uppsala.75 Avhandlingen De Potu Chocolate, 
(Om Chokladdrycken) lades fram 1765 under Linnés presidium. I dissertat-
ionen beskrivs endast chokladens positiva egenskaper, den bör skattas högre 
än kaffe eller te eftersom den ”...varken utmärglar kroppen eller försvagar 
krafterna i förtid...”.76 Chokladen föredras av den som undviker skarpt och 
föredrar mild och söt föda, av t ex förnäma damer. Drycken används även 
för att bota olika sjukdomstyper; tärande, hypokondriska och hemorrojder.77 
Den blir också ett afrodisiakum, om den blandas med vanilj som anses vara 
ett av de mest könsretande ämnena som är känt. Ett annat intressant förhål-
lande är att Linné här menar att konsumtionen av choklad kan användas som 
bot för vissa åkommor som drabbar kvinnor som suttit för mycket still och 
druckit för mycket kaffe. Överlag förknippas konsumtionen av kaffe, te och 
choklad med kvinnor, även om kaffehus nämns i kaffe-avhandlingen.78 
Kaffe, te och choklad är också exempel på varor som fick helt ny spridning i 
Europa och Sverige under 1700-talet. Flera forskare har studerat hur Linné 
förhöll sig till dessa varor och kopplingen till den globala handeln, samt till 
aktuella idéströmningar och resonemang kring lyx, ekonomi och hushåll-
ning.79 

Det är tydligt att både Linné d ä och Linné d y skiljer mellan det som anses 
vara modern, samtida lyx och vad som varit lyx i andra tider. De följer de 

                                                
73 Linné, dissertation, Potus Theae, s 14. 
74 Linné, dissertation, Potus Theae, s 14. 
75 Linné, dissertation Potus Theae, s 15. 
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tion Books, 2015). 
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flesta samtida författare och debattörer när de ser en utveckling gällande vad 
som är lyx.80 Det rör sig alltså inte om en statisk uppsättning föremål, eller 
ett visst mode utan om ett mer relativiserande synsätt. Eftersom det finns en 
drivkraft i att konsumera lyxartiklar i tävlan att vara annorlunda eller bättre 
än andra så kommer också uttrycken för lyxen att förändras. Till utveckling-
en bidrar också att det är vanan som styr den vardagliga konsumtionen. Det 
som var lyx hos romarna är det inte i samtiden, och det som är lyx nu kom-
mer inte att vara det om 100 år. Linné d ä menar att det skulle väcka stort 
löje om de som levat 100 år tidigare steg upp igen, på samma sätt kommer 
det som bärs i hans samtid troligen att väcka löje 100 år fram i tiden.81 På så 
sätt har var tid sin lyx och sitt mode. I åtskilliga exempel refererar han till 
antika författare och ger exempel på vad som varit lyx i äldre tider. Gång på 
gång markeras likaledes att det rör sig om andra företeelser nu, i dissertat-
ionen Om omväxling i födan heter det exempelvis: 

 
Skilt från detta är vår egen tids överflöd, vilket som bekant består i te, kaffe, 
sötsaker, vin och sällskapsliv efter middagsmåltiden till långt in på natten 
med strängaspel o. d.82  

Tanken att lyx inte är statiskt utan något som förändras och utvecklas över 
tid är alltså tydlig. Kombineras detta med föreställningen att vanan innebär 
att det för vissa blir närmast nödvändigt att konsumera lyxvaror så kan resul-
tatet tolkas som att både Linné d ä och Linné d y har en försiktigt positiv syn 
där lyx kan vara närmast nödvändigt och nyttigt. Det kan vara fallet eftersom 
konsumtion av lyx i så fall praktiseras som ett resultat av vanans inflytande. 
Vissa begränsningar finns dock, det finns moraliska inslag i diskussioner och 
exempel i föreläsningarna, och viss kritik framförs, vilket nästa avsnitt 
kommer att behandla närmare. 

Moral och måttlighet 
Även om de moraliserande inslagen är få i föreläsningar och andra texter så 
förekommer de. Det finns en tydlig koppling mellan lyx och moral på flera 
sätt, och kritik förekommer. Det finns också inslag av satir och drift i kriti-
ken. Ett sådant exempel är de fall där hovets män och kvinnor kritiseras för 
överdrivet intresse för ytliga ting, eller de fall där sprätthökarna kritiseras. 
Linné d ä använder som exempel de hattar som vissa män (sprätthökar) bär 
under armen, här menar han att det finns många huvudbonader som endast 

                                                
80 Berg, Maxine Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain. (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2005), s 32. 
81 Linné, Lachesis Naturalis, s 88. 
82 Linné, dissertation Om omväxling i födan, s 8. 



 189 

bärs för prydnads skull, medan de borde vara ett skydd mot köld.83 Han ralje-
rar över att hatten inte bärs på huvudet:  

 
Hatten bruka vi at betäcka hufvudet med men en sprätthök bär honom under 
armen, och mjället ryker om huvudet på gatan. Wore wäl at på slutet ej ble-
fwe i modet att taga af sig böxorna och bära under armen”84 

Detta exempel är Linné inte ensam om att använda, Elis Malmeström har 
uppmärksammat att det även används av Ludvig Holberg i Niels Klims un-
derjordiska resa från 1741:  

 
En annan sed, som jag fann lika löjlig, var denna: de [i Europa] har vissa 
täcken eller hattar på sina huvuden för att skydda dem mot kylan, men de bär 
i allmänhet dessa under armen, och det t. o. m. mitt i vintern /…/85 

Motsvarande kritik förekommer allmänt spridd vid tiden. I Frankrike och 
England är benämningarna les élégants och macaronis, och sådana karaktä-
rer blev ofta föremål för satir och karikatyrer.86 Sprätthökarna representerar 
en manlighetstyp som kritiserades för att vara överdriven, alltför feminin, 
vek eller på andra sätt opassande. De kan skryta överdrivet över sexuella 
erövringar och därmed visa prov på för lössläppt leverne.87 Det finns också 
exempel på att vetenskapsidkare blivit föremål för sådan kritik, Joseph 
Banks karikeras i denna stil som the Botanic macaroni.88 

Både Linné d ä och Linné d y är även mycket kritiska till att det yttre skattas 
högre än en persons inre karaktär och egenskaper, men det är mer uttalat och 
utvecklat hos Linné d ä. Som exempel förekommer hoven där man inte talar 
lärt, utan skvallrar eller där inte karlen hedrar kläderna utan tvärtom. Båda 
beklagar att det yttre gör kavaljeren, men kommer samma person utan de 
fina kläderna är det ingen som lyfter på hatten. Linné d ä nämner t ex i diete-
tik-föreläsningarna att Roberg inte hedras som den välklädde Hermansson, 
fast Roberg sägs vara tio gånger mer lärd.89 Roberg är Lars Roberg som var 
en av Linné d ä:s företrädare som professor i medicin, grundaren av 
Nosocomium som var föregångare till Akademiska sjukhuset. Hermansson 
                                                
83 Enligt Svensk Etymologisk ordbok, 1922 kommer ”sprätt” i sprätthök av sprätter i betydel-
sen sprätter med benen, dvs att man stoltserar med sin gång. 
84 Collegium Diaeteticum, s 39. 
85 Malmeström, Linné som kulturpersonlighet, s 59, citat Holberg, Ludvig Niels Klims under-
jordiska resa, (Umeå: 2007), s 216. Se även Broberg, Homo Sapiens L, s 279-280. Linné ägde 
Holbergs roman och refererar till den ett antal gånger. 
86 Rangström, ”Bland franskinfluerade sprätthökar”, s 218 
87 Liliequist, Jonas ”Från niding till sprätt. En studie i manlighetsbegreppets historia från 
vikingatid till sent 1700-tal.”, i Berggren, Anne Marie (red) Manligt och omanligt i historiskt 
perspektiv (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1999), s 87-90 
88 Fara, Patricia Sex, Sex, Botany and Empire. The story of Carl Linnaeus and Joseph Banks. 
(Cambridge: Icon Books UK, 2003), s 9 
89 Lachesis Naturalis, ss 61, 86-90. 
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är Johan Hermansson som var professor Skytteanus. Linné jämför även den 
förmögne Falu-bergsmannens vanor med Stockholmskavaljerens. Detta görs 
med hjälp av två ”dagsprogram” som Linné beskriver i föreläsningsmanu-
skripten. Linné har med klockslag angivit hur en typisk dag kan se ut för de 
båda, enligt Gunnar Broberg är exemplet lånat från Olof von Dalins Den 
svenska Argus.90 Inte sällan har särskilt Stockholmskavaljerens dag tagits 
som intäkt för att Linné är kritisk mot levernet i staden och mot de förvekli-
gande vanor som den moderna tiden för med sig, och även Broberg gör en 
sådan tolkning. Det är dock viktigt att notera att Linné inte moraliserar 
nämnvärt här. Bergsmannen i Falun och kavaljeren i Stockholm är karaktärer 
som lever olika liv efter olika rutiner, dricker en del alkohol (dock av olika 
slag), äter om än olika saker. Båda drabbas av olika sjukdomar beroende av 
sitt levnadssätt och dör av dessa. Bergsmannen blir tjock, fast, röd och fet 
och dör av ”hydrope”, kavaljeren får ”dropper, frossa eller hectique”.91 
Dropper är en av benämningarna på syfilis, frossa är någon typ av febersjuk-
dom, och troligen menas med ”hectique” lungsot.92 

Det yttre ägnas alltså en hel del uppmärksamhet, av både Linné d ä och 
Linné d y. En av de största moraliska riskerna med yppighet, och med att 
alltför mycket följa modet och därmed skaffa sig en yta som är alltför över-
dådig och utsmyckad är att personen i fråga riskerar att dölja sin rätta karak-
tär och person. Det skapar en osäkerhet hos dem som möter personen, hur 
ska man veta vem det egentligen är? En ännu allvarligare moralisk risk är att 
personen inte heller känner sig själv rätt på grund av den yppiga ytan. De 
moraliska riskerna är främst uttalade hos Linné d ä. För honom var förmågan 
att känna sig själv central och kopplad till att vara människa.93 Devisen No-
sce te ipsum (som betyder ”känn dig själv”) används av Linné d ä som över-
skrift för människosläktet, Homo under Antropmorpha i Systema Naturae 
från första upplagan 1735 och i de följande upplagorna. Att känna sig själv 
är att förstå vad som är människans natur, och vad som är personens rätta 
karaktär. Allt som stör denna förmåga blir givetvis en risk, och går odlandet 
av en dekorativ yta för långt kommer varken personens omgivning eller per-
sonen själv att förstå vem hen verkligen är. 

En motvikt till människan i detta avseende är aporna.94 Visserligen anser 
Linné d ä att aporna är nära släkt med människan, och i många avseenden 

                                                
90 Broberg, Homo Sapiens L, s 271. 
91 Lachesis Naturalis, s 152-153. ”Hydrope” syftar troligen på någon form av vätskeansam-
ling, möjligen hjärtsvikt. 
92 Enligt SAOB är hektik ett sjukdomstillstånd med feber, ofta använt som benämning i slut-
skedet på lungsot. 
93 Broberg, Homo Sapiens L, s 273. 
94 Linné är den förste som klassificerar människan som ett djur, och han har ett särskilt in-
tresse för apor. Se Broberg, Mannen som ordnade naturen, s 329-332. 
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lika människan, men i ett avseende finns en viktig skillnad. Aporna beskrivs 
som imiterande, de visar då upp en yta som inte motsvaras av något under 
och de blir en slags narrar. Aporna figurerar också i drift och satir, särskilt 
när det gäller människor som ”apar efter”, som härmar seder och bruk utan 
eftertanke eller som mest är intresserade av yta och flärd. Ordet simia som 
används som namn på släktet apor har också en dubbel betydelse och kan 
syfta på ”någon som imiterar”. Både apor och hovfolk sägs ägna sig åt en 
slags imiterande komedispel och därmed vara narraktiga. Bilden att männi-
skor använder olika ”masker” i livets teater används, och de som inte be-
härskar användningen av maskerna blir narrar, vare sig de är apor, hovfrök-
nar eller sprätthökar.95 

Leif Runefelt analyserar också hur apan används, både i bild och text i kon-
sumtionsdebatten under 1700-talet. Han menar att apretoriken mestadels har 
en negativ innebörd, det är ingen fördel att bli liknad vid en apa. Den som 
beter sig som en apa är passiv och kan inte behärska sina begär utan beter sig 
som ett djur. Efterapandet har flera dimensioner: ”Efterapandet var dubbelt: 
svenskarna apade efter det utländska, de lägre apade efter de högre.”96 
Samma tankar finns även hos Linné d ä. Han menar att svensken är Svecus 
simia i det att strävan är att dricka som en tysk, klä sig som en fransman, 
bygga som en italienare, röka som en holländare, snusa som en spanjor och 
supa brännvin som en ryss.97 Tanken att lägre apar efter högre i samhället 
förekommer också. Runefelts analys är i princip tillämpbar på Linnés reso-
nemang, men jag vill hävda att det finns också en mer komplex förståelse av 
hur en persons yta och en persons inre samspelar. Det märks främst om apre-
toriken kombineras med teater-metaforerna, och därtill behöver Linnés upp-
fattning om vanan tas i beaktande. Det är inte så att en välklädd yta per defi-
nition är dålig, eller att en person med ett visst slags yttre nödvändigtvis har 
apat efter. Det finns ett element av att världens ordning är sådan att olika 
masker kan och bör användas på ett adekvat sätt. Den som väl behärskar att 
avväga och avgöra vilken mask eller vilken yta som passar beter sig på ett 
passande och acceptabelt sätt. Den personen är inte en apa eftersom det finns 
något under ytan, en inre karaktär som motsvarar masken som används. 

En annan del av lyxkritiken kan närmast beskrivas som satir, drift eller ironi. 
Det verkar tydligt att det är ett medvetet grepp att skämta och raljera. Här är 
det vanskligt att som modern läsare avgöra vad som är skämt, men Linné d ä 
antyder i företalet till Västgötaresan att humor används: ”jag har väl underti-
den inspädt några roliga och menlösa uptog, at gifwa Läsaren ren nöje, där 

                                                
95 Lachesis Naturalis, s 61, brev till Abraham Bäck 13 juli 1753 (ns), L1613, brev till 
Abraham Bäck 16 februari 1753 (ns), L1540 (konsulterat 20/7 2016). 
96 Runefelt, Att hasta mot undergången, s 57. 
97 Broberg, Homo Sapiens L, s 276-277.  
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jag ej kunde göra gagn”98 Ann-Mari Jönsson har behandlat Linné och hu-
morn i en artikel, och hon ser bl a passagen med hatten som bärs under ar-
men i stället för på huvudet som exempel på hur humorn används som 
undervisningsmetod. Jönsson menar att Linné använder humor på olika sätt; 
som kampmedel för att bereda väg för nya botaniska tankar, som pedagogisk 
metod, i kampanjen för det svenska arvet och för dess egen skull. En viktig 
iakttagelse Ann-Mari Jönsson gör är att humorn kan användas för bestämda 
syften, att den fyller en funktion. Det är inte omöjligt att humorn i sig kan 
fungera som statusmarkör, den kan vara ett sätt att visa beläsenhet, vitterhet 
eller andra socialt sett eftersträvansvärda egenskaper. Andra som Elis Mal-
meström och utgivaren av Lachesis-manuskriptet Axel Otto Lindfors har 
också pekat på att Linné d ä använder humor. Jag delar denna bild, men 
tycker att det är vanskligt att i detalj veta vad som uppfattats som ett skämt 
och i vilken grad. Jag vill också framhålla att det inte är säkert att använd-
ning av humor är det samma som att ta avstånd från den företeelse skämtet 
gäller. Det är fullt möjligt att driva med sådant som man själv är en del av, 
eller som man omfattas av på något sätt. Även om Linné driver med skor 
med klackar, peruker eller hattar innebär det inte att han tar avstånd från dem 
så att han själv eller hans familj inte kan använda dem. 

Educationsvärket och adelskritik 
Hittills har diskussionen om lyx och konsumtion rört samhället i allmänhet, 
och hushållets praktiker. Det är dock så att föreläsningarna hade en specifik 
publik som åhörare, nämligen studenter inskrivna vid Uppsala universitet, 
och bland dessa fanns ett antal studenter som var adliga. Här kommer jag 
specifikt att analysera hur det går att spåra inslag av adelskritik när lyx dis-
kuteras. Det enklare folket anses överlag ha ett mer hälsosamt, måttligt och 
dygdigt sätt att leva, äta och klä sig. Adelskritiken uttalas inte bara i föreläs-
ningarna, i Linnean Society finns ett manuskript som består av sju utkast till 
svar gällande ”educationsvärket”, detta är något som Kungl. Maj:t givit pro-
fessorerna tillfälle att svara på, och svaren behandlar hur den akademiska 
utbildningen bör förändras. Frågan om ”educationsvärket” hänger samman 
med uppfostringskommissionens arbete. Den hade varit verksam sedan 1724 
och föreslog olika typer av förändringar för utbildningsväsendet i Sverige. 
Konsistorierna vid universiteten var ofta ganska kritiska mot de förslag som 
kom från kommissionen.99  

I utkasten till svaren som är i fokus här finns kritik av ett lite annat slag, och 
det är det främst de adliga studenterna som drabbas av den. Utkasten är 
                                                
98 Cit från Jönsson, Ann-Mari ”Ingenting är allvarligare än skämtet – Carl von Linné och 
humorn”, Svensk Botanisk Tidskrift, Vol 96:3-4, (2002), s 175. 
99 För en översikt över Uppfostringskommissionens arbete se Kaiserfeld, Thomas ”The Per-
sistent Differentiation: The Swedish Education Commission's Reform Work, 1724-1778” i 
Eighteenth-Century Studies Vol. 43, No. 4 (SUMMER 2010), s 485-503. 
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skrivna omväxlande med Linné d ä:s och Linné d y:s händer och de tycks ha 
samverkat kring författandet av utkasten. Inget färdigt svar finns i detta ma-
nuskript. Utgångspunkten är att vetenskaperna är i ”avtagande”, intresset för 
dem är nedåtgående trots att utövande av vetenskap leder till välmåga och ett 
lyckligt folk. Nedgången sägs ”allmänt” skyllas på professorernas brister, de 
arbetar inte tillräckligt mycket. Samtidigt skriver far och son att man hör på 
källare att det talas om att bönderna är lata. Inget av detta stämmer, menar 
de; ”Lika oskyldige äro både Professorn och Bonden”. Det huvudsakliga 
problemet är adeln. De adliga unga männen uppfostras hemma hos sina för-
äldrar av en informator, de kommer att få de ”största sysslorna” i riket, men 
får ändå den klenaste utbildning och uppfostran. De kommer till akademier-
na för tidigt, och när de anlänt får de en ny informator. Den undervisning de 
följer består mest av ”/…/ att gå till Dansmästaren, Stallmästaren, Fäktmäs-
taren, Fransyska språkmästaren, kanske för Modets skul gå till Cancell:rådet 
Ihre och hör en student explicera några rader ur Livius/…/”.100 Kanslirådet 
Ihre avser Johan Ihre som var professor Skytteanus, men som också blev 
inspektor för den adliga studentnation (se mer nedan) som instiftades i sam-
band med att kanslern och kronprinsen Gustav besökte Uppsala 1768.101 

I ett av utkasten i Linnean Society finns en lista med förslag till åtgärder. 
Första punkten gäller att alla ynglingar, vare sig de är adel eller torparsöner 
ska gå i publik skola, andra punkten handlar om att informatorer inte är bra 
eftersom de mer tänker på sin egen läsning än på adepten. För det tredje ska 
ingen komma till akademien förrän vid 18-20 års ålder, och de bör stanna 
där 6-7 år. Ingen ska heller kunna komma till akademien utan att först ha 
genomgått gymnasiet, och ingen ska få anställning (”komma i tjänst”) förrän 
han är 25 år. Slutligen bör mer tid läggas på excercitier i gymnasiet så att 
man kan fokusera på vetenskaperna vid akademien. Kritiken som framförs i 
utkasten kan också ses som ett sätt att formera en roll, eller en del av en per-
sona, som är mer anpassad till en akademisk kontext. Argumenten pekar på 
att verksamheten vid akademien borde vara något i grunden annat än verk-
samheten vid t ex gymnasiet, men också att det inte i första hand är en ut-
bildning av adelsmän med vad det innebära av träning av de sociala färdig-
heter som excercitierna delvis var. När det gäller informatorer är det så att 
även om viss kritisk riktas mot dessa så verkar Linné d ä inte varit mot såd-
ana i det egna hushållet. Han hjälper även Abraham Bäck att skaffa informa-
tor åt sonen Carl.102 

                                                
100 ms ”Educationsvärket”, opag. 
101 UUA A1:131 Konsistoriets protokoll dec 1767-juni 1768, §2, pag 340. Se även Grape, 
Anders Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, bd 1 (Uppsala: 1949), s 
141-142. Ihre har också ett antal adliga studerande inackorderade i sitt hem. Trots detta kan 
även han framför kritik gällande hur utbildningen har utvecklats, framför allt hur avhandlingar 
författas. Han vänder sig t ex mot ytlighet. 
102 Hodacs & Nyberg, Naturalhistoria på resande fot, s 68-69, Hodacs ”Little brother Carl”.  
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Under rubriken ”Akademiåren” beskrivs mer i detalj hur studierna bör ut-
formas. Här framförs kritik mot disputationernas utformning; ”… disputat-
ioner håller iag för det största pedanteri som är vid Academien...”. Det hän-
der att den skicklige står ”som en Kluddare”, medan den som minst förstått 
”… polerat magnifikt i vädret med en hop glosor.” I stället förespråkas att 
respondenten under professors överinseende ska författa en traktat som för-
svaras. Vidare bör en uniform införas så att man undviker överdrifter och lyx 
och underlättar för lägre stånd. Den bör vara snygg, men inte överdriven. En 
punkt handlar om vilken uppmuntran som är lämplig för den som har håg för 
vetenskapen, och här anses det lämpligt att överheten tilldelar förtjänta ve-
tenskapsidkare pensioner, adelskap, baronskap och utmärkelser. 

Hur svaret på ”educationsvärket” slutgiltigt utformats har jag inte kunnat 
fastställa inom ramen för denna studie, däremot har det varit möjligt att spåra 
vad det troligen är tänkt som svar på. 7 april 1768 har konsistoriet ett sam-
manträde där kanslern kronprinsen Gustav närvarar. En paragraf behandlar 
kungens förfrågan att få reda på några resultat av de diskussioner som ägt 
rum med anledning av en befallning som Kungl. Maj:t skickat i september 
1767, saken gäller ”…utarbetande af underdånigt betänckande om upfost-
rings värcket här wid Kongl. Academien…”.103 Möten gällande hur detta ska 
besvaras har hållits hos ärkebiskopen, och en sammanfattning ges nu kron-
prinsen (det framgår inte vad denna sammanfattning innehåller). Kronprin-
sen i sin tur väcker då frågan om hur man bör göra med de adelsstudenter 
som ”…hittils inte stådt under någon enskildt Professors inseende…”, alltså 
de har inte varit medlemmar i någon nation. Kronprinsen menar att de adliga 
studenterna borde stå under inspektion av professor Skytteanus, både som 
trygghet för deras föräldrar och av omsorg för dem själva. I och med detta är 
den adliga nationen bildad, med professor Skytteanus som inspektor. Hela 
frågan visar att även om adelskritik förekommer från olika håll är det ett 
komplicerat förhållande där kritikerna kan vara i hög grad beroende av per-
soner ur adeln, stå dem väldigt nära genom patron-klient förhållande, släkt-
skap, ingifte etc. Detta visar också att det är fullt möjligt att kritisera förete-
elser som kritikern står nära eller är en del av. 

Vid mötet i konsistoriet ber Linné d ä kanslern om bifall för att låta Carl von 
Linné d y hålla de publika föreläsningarna i botanik. Ett skäl till detta är att 
Linné d ä fått kunglig befallning att vistas vid Ulriksdal. Konsistoriet har 
inget att invända, och kanslern bifaller. Detta tyder på att far och son vid 
denna tidpunkt samarbetat kring frågor som gäller professuren, vilket ytterli-
gare kan förklara att utkasten till svar på frågorna om ”educationsvärket” 
skrivits av omväxlande Linné d ä och Linné d y.104 

                                                
103 UUA A1:131, konsistorieprotokoll 7 april 1768, s 340. 
104 UUA A1:131, 7 april 1768, s 348. 
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I diskussionen om ”educationsvärket” berörs hur studenter bör vara klädda, 
men det är inte enda tillfället Linné d ä haft synpunkter på klädsel för stu-
denterna. I mars 1743 utses Linné av konsistoriet till promotor för Johan 
Westman, sedan kanslern bifallit fakultetens begäran att han ska antas till 
doktor. Vid samma möte väcker filosofiska fakultetens dekanus Gabriel 
Mathesius frågan om att promotionerna blivit allt dyrare för studenterna, det 
gäller då särskilt införskaffande av de svarta sidentygskapporna. Han före-
slår att kappor ska köpas in och hyras ut och att frågan ska ställas till kans-
lern.105 Diskussionen om saken pågår under april och del av maj. Nils Rosén 
von Rosenstein menar att det är ekonomiskt osäkert, det är inte säkert att 
akademien får igen pengarna och därför inte försvarligt att köpa in dem för 
allmänna medel. Konsistoriet gör i alla fall en beräkning av hur många kap-
por det rör sig om och vad kostnaden skulle bli, det är ”…nödigt at 50 styck-
en anskaffades, hwilka efter noga skedd uträkning kunna jämte arbets löner 
för 5700 Dr Krmt inköpas…”.106 Studenterna ska förslagsvis erlägga olika 
summor beroende på vilket sammanhang de används i, men kapitalet bör 
vara tillbaka efter tre eller fyra promotioner. I diskussionen framför Anders 
Berch åsikten att om de ska inköpas bör det vara av siden som är tillverkat i 
landet. Rosén von Rosenstein anför i sista diskussionen att om inköpet ska 
göras bör räntkammaren göra ett förskott utan ränta, och filosofiska fakulte-
ten ska ansvara för att kapitalet kommer tillbaka till räntkammaren. Linné 
har inget eget inlägg i denna diskussion, men anmäler att han håller med 
Rosén. Han är alltså något skeptisk till att använda allmänna medel, men går 
med på konsistoriets beslut att tillskriva kanslern för att få hans godkännande 
av saken. Alla är ense om att kapporna är en bra sak, de hänger samman med 
en sed man vill fortsätta och det är bra att det blir enklare och billigare för 
studenterna. Detta rimmar väl med Linnés senare förslag att inför en uniform 
som ytterligare skulle göra det enklare för studenter från enklare förhållan-
den att studera vid akademien. Ansatsen att också förenkla för studenter från 
ekonomiskt mindre starka miljöer är av vikt. Frågan är också en del av att 
universiteten utvecklar ceremonier för olika tillfällen men det går också att 
se den som en del av formering av persona och där ingående roller. De som 
agerar vid en ceremoni eller sammankomst i akademien gör det i en bestämd 
roll, och med det följer en bestämd klädedräkt. Personan knyts till rollen (i 
detta fall som student) vid akademien, inte till den sociala bakgrund studen-
ten kommer från. 

                                                
105 UUA AI:86 14 december 1742 – 13 december 1743, protokollen 28 mars, 9 april, 29 april 
samt 14 maj. 
106 UUA AI:86 14 december 1742 – 13 december 1743, protokoll 14 maj. 
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Struktur eller affekter? 
Ett viktigt inslag när det gäller adelskritiken, liksom när det gäller resone-
manget om vanan, är den medicinska aspekten av saken. Det alltför yppiga 
levnadssätt som adeln uppvisar är inte hälsosamt och det är orsak till svaghet 
och sjukdomar. Det handlar t ex om att de modemässiga kläderna är för 
kalla, om att plagg har skadlig inverkan på delar av kroppen, eller om mat 
och dryck som påverkar kroppens funktioner på ett negativt sätt. Det var 
dock inte bara adelns män och deras kläder som diskuterades ut ett medi-
cinskt perspektiv, utan även kvinnor. Denna diskussion gäller också vissa 
företeelser som var praktik i hushållet von Linné. På ett flertal ställen jämför 
Linné d ä rikare kvinnor med fattigare. Pigor rör sig mer och blir starkare, de 
äter också grövre, och mer närande mat vilket gör dem friskare. I dietetik-
föreläsningarna heter det: ”Dyngpigan kramar wasslan ur fröken.” och i en 
av dissertationerna ”’En arbetskvinna kan pressa saften ur en adlig jungfrus 
händer.'”107 Här används också snörning som exempel på ett modeplagg som 
har negativa effekter. Snörning hör stilmässigt tydligt till de välbeställdas 
dräktskick, och kan därför ses som en del av lyxen. Snörningen trycker på 
kroppen och påverkar olika processer som inte får fritt lopp. Med referens 
till Alfonso Borelli, professor i Pisa och författare till De motu animalium 
(1680) går Linné igenom vad som händer med kroppen hos flickor som 
snörs. Bland annat hindras gaserna i kroppen, så att t ex luftströmmen hind-
ras under revbenen. Detta menar Linné vara upphovet till att det finns fler 
hysteriska kvinnor bland ”de förnäma” än bland ”de gemena”.108 Snörda 
flickorna blir bleka, de föder färre barn än bondflickorna som inte snörs, de 
snörda föder också sina barn med större besvär. I resonemanget om snör-
ningen märks de iatromekaniska influenserna mycket tydligt, men det är 
också ett exempel på hur de medicinska aspekterna hänger direkt samman 
med sociala och moraliska. En annan effekt av snörning hänger samman just 
med dygdigt beteende; det handlar om att snörningen medför att blodet 
pressas mot genitalierna och där orsakar ökad hetta. Detta kan leda till 
okyskt eller promiskuöst beteende. Ett exempel som redan anförts gäller en 
kvinna som ertappats otrogen och slagits ihjäl av sin man. Vid obduktionen 
fann man att hennes ena njure var abnormt stor. Linné konstaterar: ”Detta 
kunna vi tillskrifwa affecterna, men långt mycket mer structuren. Olycklig är 
den, som har en sådan retelse.”109 Den otrogna kvinnan kan inte lastas för sitt 
beteende av det skälet (även om beteendet i och för sig inte är önskvärt). På 
samma sätt kan en väverska, som sitter i samma ställning länge råka ut för 
att blodet trycks nedåt; ”...en wäfwerska, på hvilken bloden i myckenhet 

                                                
107 Lachesis Naturalis, s 136 samt dissertation Om följderna av dietetiska fel och deras be-
handling, s 9. 
108 Lachesis Naturalis, s 39. 
109 Collegium Diæteticum, s 221. Det antyds även att det finns en ärftlig komponent i disposit-
ionen för omoraliskt leverne. 
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tryckes nedåt genitalia, [är] kåtare än andra.”110 Affekterna bör man lära sig 
att styra, men i de fall det finns en kroppslig förklaring till ett beteende är 
denna väg inte möjlig. 

Konsekvenserna av att följa modet kompliceras av vanans makt. Linné d y 
använde snörningen som ett exempel på hur beroende en kvinna kan bli av 
något som i själva verket har skadliga eller negativa effekter. Att visa sig i 
fel kläder vid fel tillfälle är inte heller möjligt eller lämpligt. Det är möjligt 
för en bondflicka att visa sig ute och arbeta i bara lintyget om sommaren, 
men om en ”förnäm flicka” skulle göra detsamma så skulle hon ”ej veta 
observera anständigheten”.111 En kluven inställning till olika plagg och delar 
av dräkt är förhållandevis vanligt, det som är passande för någon, eller något 
sammanhang är det inte i ett annat. Snörning debatteras exempelvis på flera 
håll, och det är ofta medicinska argument som används mot snörning. Å 
andra sidan är det ett tecken på status och anständighet att vara snörd. En 
kvinna som inte är snörd kan misstänkas för att vara lösaktig, i någon me-
ning ser vissa en analogi mellan att hennes överkropp är ”lös” och att hennes 
sinnelag eller moral är ”lös”. Att vara utan korsett är en moralisk risk, att ha 
korsett är en medicinsk risk.112 Kvinnorna i familjen von Linné använder 
precis den typ av plagg som används i exemplen. Praktiken i hushållet kom-
plicerar på så sätt det teoretiska resonemanget som kommer till uttryck i 
föreläsningar och texter. Det kan tyckas att både Linné d y och Linné d ä är 
kritiska i viss mån, men samtidigt rör det sig om en praktik som finns i deras 
egen familj. Kvinnorna där tillhör den grupp i samhället som förväntas an-
vända och uppträda i snörat liv, för att använda Susan Vincents tankegång 
skulle det ansetts opassande lösligt om de visade sig utan plagget i vissa 
sammanhang. Samtidigt finns också den medicinska förklaringen till varför 
Sara Elisabeth von Linné och hennes döttrar kan använda styvade liv; de har 
vant sig vid dem och de blir därför en form av nödvändighet som inte bara är 
social utan också medicinsk. Exemplet visar att kritik mot en praktik eller ett 
fenomen inte nödvändigtvis innebär att det inte förekommer i den egna levda 
praktiken. 

Måttlighet och balans 
För att balansera rätt mellan lyx som blir till last och lyx som kan vara dygd 
är måttfullhet den rätta vägen. En fara med yppigheten är onyttigheten, men 
framför allt är problemet risken för överdrifter och frosseri. I ett brev till 
Abraham Bäck skriver Linné d ä, med anledning av att han haft så mycket 
besök under ferierna: ”8 dagar hafwa upoffrats till luxen, utan nytta”. När 
det blir för mycket är det onyttigt, och nästa steg är frosseri som är ”den 

                                                
110 Collegium Diaeteteicum, s 221, samt Lachesis Naturalis, s 34. 
111 Linné d y, ms, Dietetik-föreläsningar, föreläsning L38. 
112 Vincent, Susan The Anatomy of Fashion, s 46-47. 
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största fienden till våra fäders dygder”.113 Många av de företeelser som före-
kommer i exempel i föreläsningar och dissertationer kan både användas med 
måtta på ett acceptabelt sätt, och på ett dåligt sätt som betyder att det blir en 
odygd eller frosseri. Modet kan följas, särskilt om vanan gjort det lämpligt, 
det kan vara ett tecken på ståndsmässighet och passande, men det finns 
också överdrifter som är olämpliga. I många sammanhang påpekas vikten av 
att allt görs med måtta och att det är lagom doser av allt. I samband med att 
Linné d ä beskriver ättika skriver han ” Som ingenting är i sig sjelf skadeligt, 
så framt det ej missbrukas...”114 Det kan gälla en sak som komedier, en före-
teelse som finns med på Linné d ä:s lista över modern lyx och som det före-
faller varit en viss debatt kring. Komedier kan vara av två slag; sinnrika och 
uppbyggliga eller koketta och fördärvliga.115 Ett annat exempel är att kläder-
na vi använder bör vara rena, men när det gäller linnekläder skall de inte 
vara för rena för det är inte hälsosamt.116 Här är måttfullheten inte bara viktig 
ur ett moraliskt perspektiv, utan också av hälsoskäl. Den som kan leva mått-
fullt kommer att leva ett lyckligt liv, i avhandlingen Om omväxling i födan 
(där måttfullheten gäller mat) uttrycks detta med följande ord: 

Av alla konster, hur många de än månde vara, är den viktigaste den att icke 
överskrida måttan, dygden framför andra, och naturens gränser, ty om du 
överskrider dem ens med en tumsbredd, kommer du förvisso icke undan 
oskadad och helskinnad. Lycklig den, som håller måttan!117 

Slutsatser 
Här ska sammanfattningsvis beskrivas hur persona formuleras av Linné d ä 
och Linné d y, särskilt med avseende på praktiker som både återfinns i före-
läsningar och andra texter, och i hushållet: hur man bör klä sig, bete sig och 
äta samt vilka dygdeideal som hålls fram. Ett gemensamt drag är att utsagor 
på dessa områden genomgående är baserade på medicinsk eller hälsomässig 
grund, om något är hälsosamt eller skadligt får ofta avgöra om det är accep-
tabelt eller ej. Vilken typ av kläder, eller vilken mat som passar är beroende 
av vilken individ det handlar om. Allt som individen har vant sig vid från 
unga år är det mest hälsosamma. Det uppstår därigenom ett samband mellan 
det som kan förklaras på medicinsk grund och vad som anses socialt pas-
sande, anständigt eller ståndsmässigt. Den som har råd att vänja sig vid fi-

                                                
113 Linné, dissertation, Om omväxling i födan, s 9. 
114 Collegium Diaeteticum, s 149. 
115 Collegium Diaeteticum, s 75, konsistoriet har också haft komedier som ämne för diskuss-
ion. Enligt Fries har de velat förbjuda alla teaterföreställningar under terminstid, i linje med 
att en kunglig förordning i januari 1759 förbjudit komedier. Alla teaterföreställningar ansågs i 
någon mån problematiska, men särskild komedier. Fries, Linné. Lefnadsteckning, del 2, s 227. 
116 Collegium Diaeteticum, s 42. 
117 Linné, dissertation Om omväxling i födan, s 16-17. 
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nare mat, tunna finna textilier, peruker eller hårt snörda livstycken tillhör i 
regel en grupp i samhället som socialt också förväntas se ut på det sättet. 
Linné d ä och Linné d y tillhandahåller i en mening ett medicinskt rättfärdi-
gande för synliga statusskillnader och en förklaring till varför det är nödvän-
digt att skillnader finns. Deras resonemang fungerar som en förklaring till 
varför ”förfining”, och förändring av moden, förekommer. Det handlar om 
ett ideal där statusskillnad får och ska synas. Personan som framträder i 
materialet har tydliga drag av adlig ståndsperson. Synen på hur sociala skill-
nader bör markeras och synas liknar äldre adliga ideal, och delvis eftersträ-
vas eller imiteras adelns sätt att formera identitet och persona i det här avse-
endet. Det innebär inte alltid att det är helt positivt att modet förändras, och 
nya vanor kan ha olika risker och nackdelar. Det är heller inte helt negativt, 
och både Linné d ä och Linné d y argumenterar för att variationer i kläde-
dräkt och matvanor är naturligt och kan vara fördelaktigt i olika avseenden. 
En skillnad mellan Linné d ä och Linné d y är att Linné d y i högre grad ser 
kroppen som en mekanism. Det gör även Linné d ä, men tendensen är tydli-
gare och mer uttalad hos Linné d y som också använder en delvis annan ter-
minologi. Skillnaderna påverkar dock inte nämnvärt hur de ser på kroppens 
funktioner, eller hur de ser på de etiska konsekvenserna av konsumtion av 
olika slag. Det finns en moralisk aspekt närvarande i resonemangen kring 
mode, lyx och konsumtion. Nya moden och lyxvaror kan användas på ett 
överdrivet sätt. Det medför olika slags moraliska risker; det försämrar möj-
ligheten att andra förstår vilken person de möter och det kan nedsätta den 
viktiga förmågan att känna sig själv. Överdrifter kan också innebära att nor-
mer och sociala koder utmanas eller sätts ur spel och överdrifter kan leda till 
frosseri. Delar av modet och lyxen kan betraktas som onödigt, onyttigt eller 
löjeväckande, men så länge det inte betraktas som frosseri kan det tolereras. 
Här finns också inslag av kulturkritik, och inte minst en viss adelskritik. Det 
finns också ett rekommenderat sätt att undvika att bruket av lyx- eller mode-
varor övergår i frosseri, och det är att iaktta måttlighet. Den som är måttlig är 
dygdig. Detta är till del inget nytt, det är snarare att betrakta som en del av 
personan som har starka kopplingar till tidigare ideal, det gör också att de 
praktiker som kommer till uttryck kan kännas igen och accepteras av många 
som den akademiske ståndspersonen interagerar med, t ex den adel som del-
vis kritiseras. 

Måttlighet bör inte förstås som något absolut, här finns ett mått av flexibili-
tet. Vad måttlighet är beror av vilken person det handlar om. Jag vill hävda 
att även om det finns ett inslag av adelskritik i diskussionen om vad som är 
lyx eller accepterad måtta kan termen ståndsperson användas som beteck-
ning på den persona som formeras. En ståndsperson behöver inte vara adlig. 
En av poängerna är just att det är möjligt även för ofrälse att leva upp till 
dessa ideal. Det är även ett faktum att vissa ofrälse även i mer formell me-
ning är ståndspersoner i så måtto att de t ex i kraft av ämbete har vissa privi-
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legier. Att vanan formar en individ förklarar också på ett medicinskt plan hur 
en persons vanor och praktiker kan förändras och ett förfinat sätt att leva, ett 
ståndsmässigt sätt, blir en nödvändighet. En akademisk ståndsperson är en 
del av den sociala kontext som akademien utgör, med de särskilda förutsätt-
ningar som finns där vad gäller nätverk, umgänge och sociala koder. Både 
Linné d ä och Linné d y markerar också att de menar att det finns skillnader 
mellan t ex professorer och adliga personer. Även om det i analysen kan 
konstateras att det finns likheter med adliga ideal i den persona som formule-
ras finns det också skillnader som motiverar att skilja ut den som just aka-
demisk. 

Till stor del anknyter far och son Linné till olika diskussioner och diskurser 
som finns i deras samtid. Det finns vissa inslag av den pågående lyx- och 
nyttodebatten även om de ekonomiska delarna av denna debatt inte är sär-
skilt påtagliga i det medicinskt orienterade föreläsningarna. De medicinska 
effekterna av olika modeplagg och av annan konsumtion diskuteras av andra 
samtida, med argument både för och mot olika plagg och företeelser. Förhål-
landet mellan natur och vanan är allmänt centralt inom medicin och dietetik. 
Den dietetik-litteratur som finns behandlar, liksom föreläsningarna, ofta ny 
mat och dryck, och diskuterar både risker och fördelar samt hur man bäst 
använder mat och dryck i förebyggande syfte eller som bot. Den innehåller 
även diskussion av kläder och andra yttre attribut på samma sätt som hos far 
och son Linné. Vissa variationer gällande detaljer, exakt hur man ser på 
kroppens funktioner eller förhållandet natur-vana finns, men det är tydligt att 
det finns ämnesområden som är återkommande och intresserar många i sam-
tiden. 

Ett förhållande som skiljer ut både Linné d ä och Linné d y som röster i den 
pågående diskussionen är att de genom sin position i den akademiska eliten 
kan sägas formera persona i hög grad. De uppvisar (liksom andra) en egen 
kombination av teori, praktik, förklaringar och exempel. De formulerar en 
sammansatt persona som är dynamisk såtillvida att olika ideal gäller bero-
ende på vem det handlar om. Inom ramen för personan den akademiske 
ståndspersonen finns utrymme att kritisera vissa överdrifter och frosseri och 
att samtidigt medicinskt förklara varför olika statusskillnader finns när det 
gäller konsumtion. En akademisk ståndsperson kan alltså leva ett relativt 
förfinat liv, vissa av de företeelser som i föreläsningarna beskrivs som pro-
blematiska för vissa, eller i vissa sammanhang, förekommer som praktiker i 
sociala sammanhang där familjen von Linné rör sig. De anammar inslag av 
äldre adliga ideal som gör gällande att statusskillnader bör märkas och synas. 
Samtidigt finns delar av personan som i hög grad tillhör ett nyare och mer 
meritokratiskt ideal. Adeln kritiseras, det finns en strävan att premiera på 
andra grunder än börd och det går via vanan att tillägna sig en passande 
identitet eller persona oavsett börd. Det finns en uppåtsträvande ansats i 
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Linné d ä:s karriär och den passar väl med de meritokratiska idealen, samti-
digt som de nätverk han etablerar sig har betydelsefulla medlemmar från 
bördsaristokratin. Kombinationen blir därför viktig, och delar av båda sidor 
ryms i personan akademisk ståndsperson. Både Linné d ä och Linné d y 
uppvisar ett mer komplext och sammansatt förhållningssätt till lyx och över-
flöd, och till hur ett idealt liv bör levas, än vad tidigare forskning gjort gäl-
lande. De är inte uteslutande kritiska till allt utländskt, allt yppigt och allt 
luxuöst, men de är heller inte övervägande positiva. De förespråkar båda 
måttligheten, men måttligheten kan vara varierad och för vissa präglad av en 
ståndsmässighet som visar att personen bemästrar sociala koder, och vet 
vilken mask, vilken kostym och vilken rekvisita som rätt för olika tillfällen 
på världens scen. 

En slutsats är också att den bild äldre Linnéforskning ger av Linné d ä och 
Linné d y måste revideras när det gäller hur de ser på lyx och nytta. I själva 
verket är det ett komplext område där tidigare forskning inte alls tagit hän-
syn till det material som finns i källorna, men snarare låtit uppfattningar eller 
idéer om Linnés personliga karaktär styra beskrivningen. Det finns ingen 
anledning att hävda att Linné d ä är kritisk mot all lyx och lever enligt 
”högre ideal” utan flärd och yppighet på det sätt som vissa biografer gjort. 
Ofta har de samtidigt hävdat att Linné d y är överdrivet intresserad av flärd 
och yppighet. Detta stämmer inte, i stället är de en del av en samtida diskuss-
ion inom ett område som i sig kan förhållas till flera kontexter. De har ett 
betydligt mer komplicerat förhållande till dessa frågor än tidigare forskning 
gjort gällande. De delar i många avseenden synpunkter, tankar och teorier 
med andra samtida debattörer, men har också egna linjer och inslag som inte 
syns i särskilt hög grad hos andra. Det är också tydligt att personan föränd-
ras, den typ av kritik Linné d y utsätts är ett exempel på det. Ett annat är hans 
sätt att anpassa sig till nya sociala koder och sammahang där kläderna är ett 
självklart medel. 
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5. Sammanfattning 

Denna avhandling handlar om idenitet och materialitet i hushållet von Linné. 
Den huvudsakliga undersökningsperioden omfattar tiden från mitten av 
1730-talet till 1783. Startpunkten är Carl von Linné och Sara Elisabeth Mo-
raeas förlovning och bröllop, följt av tiden då de flyttar till Uppsala och bil-
dar hushåll. Slutpunkten markeras av Carl von Linné d y:s död. Valet av 
fokus skiljer studien från det mesta av det som skrivits om Linné tidigare 
eftersom det medför att uppmärksamheten riktas inte bara mot Linné d ä, 
utan också mot resten av familjen och andra medlemmar i hushållet. De var 
helt centrala för att den vetenskapliga verksamheten kunde bedrivas på det 
sett som skedde. Avhandling har haft två syften: I korthet har jag avsett att 
situera Linné i hans rumsliga och materiella kontext, och lyfta fram betydel-
sen av materialitet för hans och hans familjs verksamhet. Jag har beskrivit 
och analyserat det sammanhang som i många avseenden varit närmast Carl 
von Linné, det vill säga den miljö där den vetenskapliga verksamheten ägt 
rum. I den miljön har Sara Elisabeth, barnen och tjänstefolk varit högst när-
varande och aktiva. Det andra syftet har varit att visa vilka performativa 
praktiker som formerat Carl von Linnés persona. Avhandlingen har visat hur 
Linné aktivt skapat en ny typ av persona och hur han fungerat som en inno-
vatör på den sociala arenan. Han har genom föreläsningar, texter och levd 
praktik skapat exempla som blev attraktiva för andra att efterfölja. Den per-
formativa aspekten utgår från att det var handlingarna i sig som skapade 
ideal, särskild status, eller en persona. Därmed har analyserna i avhandlingen 
fördjupat, komplicerat och nyanserat bilden av Carl von Linné. Det finns en 
rad föreställningar om honom och hans hushåll som okritiskt traderats, och 
som denna undersökning visat vara dåligt underbyggda i källmaterialet. Stu-
dien har också uppmärksammat hur Carl von Linné d y delvis står för konti-
nuitet, men också för förändring då nya förutsättningar och krav gjorde att 
han förändrat praktiker som hans familj etablerat, och därmed formerat en 
variant på faderns persona. Jag har använt texter, föremål och bilder för att 
belysa hur denna nya typ av ideal formeras och uttrycks i olika performativa 
praktiker i hushållet; genom hur husen används och är ordnade, genom klä-
der, textilier och möbler, genom självpresentationerna i vitorna och på por-
trätten, genom föreläsningar och texter som dissertationer. 
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Bodde i ett palais – materiell kontext 
Metoden i studien har varit att kombinera text och föremål, särskilt på så sätt 
att det skapas en dialektisk relation mellan föremål och texter som ger upp-
hov till nya frågor. Kombinationen av föremål och texter har också visat sig 
vara fruktbar när det gäller att beskriva hushållets rumsliga och materiella 
kontext; användning av byggnader, möbler, husgeråd, kläder och liknande. 
Ett exempel på denna metodiska ”dialog” mellan texter och föremål är att 
uppsättningen frågeställningar i kapitel 4 i hög grad har påverkats av vilka 
föremål som dels finns i de bevarade samlingarna, dels omnämns i andra 
texter eller bouppteckningar. Jag har alltså främst analyserat de delar av die-
tetik-föreläsningarna där det förekommer exempel på och referenser till 
plagg, möbler eller andra föremål som används i hushållet, eller där praktiker 
från hushållet förekommer. Resultatet av analyserna i studiens alla delar har 
situerat hushållet von Linné rumsligt, men också i en social och tidsmässig 
kontext. Huhsållet anknyter i många avseenden till den samtida elitens kon-
sumtion när det gäller sätt att bo, klä sig och vara, men det finns också prak-
tiker som är specifika för dess ställning och funktion i det akademiska Upp-
sala. 

Avsikten har varit att beskriva och analysera hur Carl von Linné ”blir” ve-
tenskapsidkare, snarare än att fokusera på sakinnehållet i hans vetenskapliga 
verksamhet och texter. Detta har skett genom att studera den närmaste om-
givningen, hushållet och bostäderna. Resultatet från kapitel 2 visar att hus-
hållet är på många sätt jämförbart med andra liknande hushåll i akademi-
staten. Det finns också specifika praktiker och förhållanden som är karakter-
istiska för ett akademiskt professorshushåll. Många personer rör sig i husen, 
undervisning äger rum där, studenter vistas kortare eller längre tid i husen. 
Det medför särskilt anpassade praktiker när det gäller möbler och använd-
ning av olika rum och våningar. Bland annat är antalet stolar stort och det 
har en praktisk funktion när många personer deltar i kollegier, eller bjud-
ningar. Andra karakteristiska förhållanden är att husen rymmer samlingar 
och bibliotek. Även för detta krävs särskilda möbler och särskild ordning för 
rummen. Genom de olika roller Carl von Linné innehar uppkommer en 
mängd olika sociala situationer där familjen deltar, i husen eller på andra 
platser. Det är då av stor vikt att behärska olika sociala koder som krävs för 
att kunna ordna bjudningar för gäster av olika dignitet. En annan central 
aspekt är att kunna klä sig passande för olika sammanhang. Studien har visat 
att det finns en stor medvetenhet om detta, och det har funnits kläder som 
möjliggör den performativa praktik som handlar om att uppvisa ett lämpligt 
yttre. Genom detta manifesteras familjens och hushållets position. Carl von 
Linné d y har behövt anpassa sig till förändrade förutsättningar, vilket inte 
minst visas av hur han låter måla sitt professorsporträtt. 
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Både Linné d ä och d y använde föremål som fanns i hushållet som exempla 
i sina föreläsningar i dietetik, eller i texter som dissertationer. Detsamma 
gällde praktiker; det fanns ett flertal sådana som både förekom i hushållet 
och återfinns i föreläsningar. På det sättet går det att få en bild av hur de 
förhöll sig i mer teoretiskt avseende till det som i praktiken skedde i hushål-
let. Ofta intresserade de sig för de medicinska aspekterna av att t ex äta viss 
sorts mat, röra sig på ett visst sätt eller bära vissa sorters plagg. Vissa prakti-
ker definierades som ohälsosamma, trots att de förekom i familjen. Detta 
gäller både plagg som kvinnor och män bar, såsom snörda, styvade liv, styv-
kjolar eller peruker. En förklaring till denna diskrepans är att vanan ansågs 
spela en mycket stor roll för vad som var mest hälsosamt för en människa, 
vilket visas i kapitel 4. Även om t ex snörning kan vara skadligt kommer det 
att vara det bästa för den som har vant sig vid snörning och dess effekter. De 
medicinska förklaringarna till olika praktiker gav ett slags medicinskt rätt-
färdigande av att sociala skillnader borde synas. Vanan möjliggjorde också 
en slags ”förfinande process”, en person från en viss samhällsgrupp kunde 
vänja sig vid vad som konsumerades i en annan grupp högre upp, t ex kunde 
den som vill klättra socialt vänja sig vid elitens mat, kläder eller transport-
sätt. Det var dock viktigt att en persons inre var i överensstämmelse med de 
yttre attributen. Särskilt Linné d ä menade att det fanns moraliska risker om 
det inte gick att förstå vem en person var på grundval av den personens yttre. 
En annan viktig aspekt var att måttlighet skulle iakttas av alla. Ett visst mått 
av yppighet, eller lyx, var acceptabelt och särskilt för de övre sociala skikten, 
men det fick inte gå till överdrifter. Familjen von Linné tillhörde en sam-
hällsgrupp som konsumerade yppighet på en ståndsmässig nivå. Makarna 
hade ett gemensamt ansvar för att praktikerna i hushållet fungerade på ett 
passande sätt, och det gällde bl a kläder, möbler, bjudningar och andra soci-
ala sammanhang. Genom detta formerade de en bestämd typ av persona.  

Kiär hustru och wackra barn – den akademiske 
ståndspersonen. 
Den persona som kom till uttryck i hushållet von Linné kan benämnas aka-
demisk ståndsperson. Det är en typ av persona medlemmarna i hushållet 
aktivt formerar, och som är av delvis nytt slag. Den akademiske ståndsper-
sonen är en kombination av delar av äldre tiders ideal för lärda och adels-
män, och av nyare idéer om att vara mer samhällstillvänd och/eller nyttig. 
Den kan också beskrivas som en transitionsfas mellan äldre bördsaristokra-
tiska ideal och nyare meritokratiska ideal. Till sådant som en akademisk 
ståndsperson har gemensamt med, och till viss del tar över från, en adlig 
ståndsperson hör delar av självpresentationen, där t ex porträtt är ett viktigt 
inslag. Även vad gäller mode, eller sättet att klä sig hade den akademiska 
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ståndspersonen mycket gemensamt med hur andra grupper i samhället, i 
synnerhet adeln, klädde sig. För en akademisk ståndsperson handlade det 
också om en rörelse från informella stildrag till formella. Detta är tydligt när 
det gäller vilka kläder som väljs för de olika porträtten som analyserats i 
avhandlingen, såsom diskuterats i kapitel 3. Generationen professorer som 
föregick Linné d ä kunde avbildas i mer informella kläder, och t ex vara utan 
peruk. Linné d y valde att avbildas i den nationella dräkt som infördes av 
Gustav III. Detta tyder på en hög medvetenhet om vilken peformativ praktik 
som var mest aktuellt, och på en anpassning av den akademiske ståndsper-
sonens självpresentation. Detta kan sättas i samband med ett äldre ideal för 
lärda personer där det inte var lika viktigt att samverka med det omgivande 
samhället och t ex bidra med nytta. För Linné d ä och kommande generat-
ioner blev nytta betydligt mer centralt, och det var eftersträvansvärt att leva 
ett aktivt liv. Även detta gällde adliga ståndspersoner, men en akademisk 
ståndsperson bidrog till samhället med något annat än t ex en adelsperson. 

En annan aspekt av rörelsen från det informella till det formella är bostäder-
nas disposition och skick. Dessa framhölls alltid med syfte att huset skulle 
framstå som statusmässigt och väl fungerande för den verksamhet som ägde 
rum där. Huset liknades vid ett palats, det hängde porträtt på väggarna som 
skulle betraktas av besökare, formella bjudningar ägde rum i huset etc. Det 
var också tydligt att det fanns en dynamik när det gällde hur olika utrymmen 
och rum användes. Faktorer som hur hushållets medlemmar var klädda, hur 
rummen var möblerade eller vilka besökare som togs emot i vilket rum av-
gjorde ett specifikt utrymmes funktion. De textilier och föremål som fanns i 
huset fungerade väl i sammanhanget och var anpassade till hur rummen i 
huset användes, vissa möbler kunde t ex enkelt flyttas när rummens funktion 
skiftade. Detta skedde parallellt med att universitetet på ett allt mer systema-
tiskt sätt uppförde byggnader som hade en mer formell och igenkännbar stil. 
På så sätt fanns en kontext som uppvisde en liknande utveckling som det 
enskilda hushållet von Linné. Samtidigt som akademiens fasader blev mer 
enhetliga och formella, blev professorshushållets performativa praktiker mer 
formaliserade. I några avseenden blev de också mer diversifierade, dvs det 
uppstod fler olika sammanhang för social interaktion. I vissa sammanhang 
kunde en informell social kod vara funktionell och acceptabel. Nya situat-
ioner som uppstod, t ex nya undervisningsformer som exkursioner, krävde 
nya typer av sociala koder, och dessa kunde vara mindre formella än publika 
sammanhang tidigare krävt. 

Inom ramen för personan akademisk ståndsperson fanns också utrymme för 
en viss kulturkritik, och adelskritik. Kritiken gick till del ut på att just unga 
adelsmän som kom till universitetet inte gjorde vad de borde. De var i en 
mening inte tillräckligt nyttiga och blev inte förberedda för de uppgifter de 
borde ha i samhället. Ett problem för Linné var också att han menade att 



 206 

akademien borde träna andra färdigheter än de som adeln traditionellt haft 
behov av. Linné menade att kunskapsinnehållet och de ämnen som förekom 
för adeln borde förändras. Här märks att meritokratiska ideal präglar person-
an. Det uppstod ett större fokus på en persons arbete och personliga meriter, 
det var faktorer som skulle avgöra vad en person borde göra och vilken kar-
riär som var möjlig, inte bara börd och medfödd status. Utvecklingen känne-
tecknades i de flesta avseenden inte av hastiga brott, men förändringen var 
ändå tydlig. Denna utveckling hade flera förklaringar, en central sådan var 
att adeln förändrades på så sätt att fler och fler adlades, men det skedde 
också en förändring så att de ämbeten och positioner som varit förbehållna 
adeln i allt högre grad kunde innehas av personer med annan bakgrund. 
Dessa förhållanden gjorde att synen på börd och merit ändrades på flera sätt, 
och i flera grupper. Carl von Linné d ä var en ofrälse ståndsperson som adla-
des, på så sätt var han i en mening en representant för en ny typ av stånds-
person där merit låg till grund för en ny status. Det handlade inte bara om 
utdelandet av formella titlar på nya grunder, det fanns också en ny syn på 
vad som skulle vara avgörande när ämbetsinnehavare av olika slag skulle 
utses. Där börden tidigare spelat stor roll kom andra värden att bli viktigare; 
prestation, utbildning och meriter spelade större roll. Linné d ä var inte bara 
ett exempel på en person som gjorde sin karriär i detta delvis nya sociala 
landskap, han var också en person som formerade nya karriärvägar vilket 
inte minns märks i diskussioner om hur studenter skulle vara klädda eller i 
förslagen till svar gällande Educationsvärket (kring 1768). Tydligt är också 
att Linné d y både representerade kontinuitet och förändring när det gäller 
hur han hanterade karriär och självpresentation. 

Sammanfattningsvis präglas alltså personan akademisk ståndsperson av två 
rörelser eller processer: den rör sig från det informella mot det formella, och 
den rör sig från börd mot merit. Detta hänger samman med att lärda personer 
i allt högre grad blev offentliga aktörer och/eller ämbetsmän i staten. Det var 
också en tydlig fördel att en akademisk ståndsperson hade ett hushåll. Hus-
hållet utgjorde en viktig ”infrastruktur” som gjorde det möjligt att bedriva 
vetenskaplig verksamhet. Linné d ä understryker detta när han berömde sin 
hustru och skrev att hon hushållade så att han kunde arbeta. Det är i sam-
manhanget värt att notera att ”hushållning” vid tiden också var en benäm-
ning för ”ekonomi” i vidare bemärkelse, det går att associera hans beskriv-
ning av hennes verksamhet till ett större sammanhang. Sara Elisabeths insats 
var i många avseenden av stor betydelse. De performativa praktikerna, i 
synnerhet de som är kopplade till husen, kläder, porträtt och exempla-
användning, kan beskrivas som en slags biljett till inträde i eliten för natur-
kunniga och universitetsprofessorer: här spelar Linné en aktiv roll. Han for-
merar sin persona, och genom sina roller och funktioner därmed även andras. 
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Man kan fråga sig om det är intressant ur idéhistorisk eller vetenskapshisto-
risk synvinkel att Carl von Linné vid sin bortgång bl a äger 12 kattuntäcken, 
283 linneservetter och 128 stolar. För mig och i denna avhandling är det 
intressant för att de placerar Carl von Linné i en materiell kontext: i ett hus-
håll med andra människor och i rum fyllda med föremål. Carl von Linnés 
vetenskap produceras inte i ett vacuum, den kommer till vid en bestämd tid, 
på en viss plats, under specifika förutsättningar. Linnés karriär utspelar sig 
till stora delar i ett hushåll där det finns en hustru, barn, pigor och drängar, 
blommiga kattuntäcken och gula stolar, där sammetsrockar finns i gardero-
ben och konterfej på väggarna, och där porslin med linneablommor beställs 
från Kina inte bara en, utan två gånger. Min studie har inte drivit en ”stor” 
tes som visar något nytt om Linnés vetenskapliga gärning. Den har däremot 
genom att analysera en rad enskildheter och detaljer visat att de materiella 
och rumsliga aspekterna är av avgörande betydelse för att formera den aka-
demiske ståndsperson som är den framgångsrike Carl von Linné. Den har 
alltså kartlagt en central, och av tidigare forskning ofta negligerad, förutsätt-
ning för Linnés vetenskapliga verksamhet. I hans omedelbara närhet finns 
familjen och husfolket, och när han själv ska beskriva sin framgång inklude-
rar han denna närmaste omgivning: kär hustru, vackra barn och bodde i ett 
”palais”.  

 
Från och med hushållet von Linné  
Min förhoppning är att mina studier av olika aspekter av hushållet von Linné 
och av identitet och materialitet i hushållet bidrar till att komplicera och för-
djupa bilden av Carl von Linné. Det har tidigare i regel varit väldigt mycket 
fokus på honom som individ, och det är givetvis så att hans vetenskapliga 
arbete på många sätt är både intressant och enastående. Min ambition har 
varit att fästa uppmärksamheten på de förhållanden denna vetenskapliga 
verksamhet bedrevs under. I det sammanhanget har det verkligen inte hand-
lat bara om en individ, utan om en hel infrastruktur där många verkat för att 
allt skulle fungera. Jag har visat att hushållet spelat en stor och viktig roll, 
och varit en förutsättning för att vad som blev den ”berömde vetenskaps-
mannen” alls kunde framträda. I första hand har jag studerat Linnés omedel-
bara närhet, och studien har på det sättet karaktär av mikrohistorisk studie. I 
någon mån har jag också satt in hushållet i vidare kontexter, det akademiska 
Uppsala, nationella och internationella nätverk och sammanhang. 

Det finns också många nya frågor och problem, och stora möjligheter till 
vidare studier. En sådan är att närmare studera det akademiska Uppsala uti-
från mantalslängder, räkenskaper och liknande material. Vilka nätverk 
fanns? Hur förhöll sig de olika hushållen till varandra? Jag har t ex visat att 
fler och fler akademiska hushåll har en adlig hustru. Hur påverkar det nät-
verken och strukturen? Inte minst skulle det också vara intressant att studera 
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förhållandet mellan hantverkshushållen och de akademiska hushållen. I sam-
band med denna studie uppstod exempelvis den ännu obesvarade frågan om 
professorer ”placerade” sina döttrar i andra professorers hushåll som en form 
av utbildning. Frågan föranleddes av ett namn som möjligen kunde tyda på 
att så varit fallet, kanske ett sådant mönster kunde följas om mantalslängder 
och räkenskaper studeras närmare. Konsistorieprotokoll från både det större 
och mindre konsistoriet bör också ha mycket att tillföra sådana studier. 

Carl von Linné blev i många avseenden en symbol, som har använts för 
olika ändamål vid olika tidpunkter i historien. Resultaten av min studie har 
förhoppningsvis placerat honom tydligt i hans egen samtid, och även om det 
inte är en biografisk studie i första hand kan den påverka framtida biogra-
fiska framställningar om Linné. Det finns också flera möjliga vägar när det 
gäller vidare studier av själva hushållet von Linné, och det handlar inte minst 
om konsumtion av olika slag. En än mer detaljerad studie av trädgårdarna, 
men även husen kan göras, både med hjälp av räkenskaper, själva husen, 
bilder och text-källor, Det skulle också vara mycket spännande att göra en 
form av praktiskt återskapande-projekt som kunde vara mång-disciplinärt 
och facköverskridande. Jag tänker mig att det skulle ge mycket intressant 
kunskap att mäta upp, dokumentera och analysera plagg i de linneanska sam-
lingarna, och att försöka hantverksmässigt återskapa ett urval. I ett sådant 
projekt skulle vetenskapshistoriker, textilvetare, konservatorer, hantverkare, 
konstvetare och andra med fördel kunna ingå. 
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English Summary 

Beloved wife, beautiful children, lived in a palace – identity and materiality 
in the Linnaeus household. 

The subject of this thesis is identity and materiality in the household of Carl 
Linnaeus.118 Focus is on the period between the late 1730s and early 1780s. 
The starting point is Carl Linnaeus’s marriage with Sara Elisabeth Moræa, 
and the household they established in Uppsala following Linnaeus’s ap-
pointment as Professor of Medicine. The endpoint is the death, in 1783, of 
their oldest son, Carl Linnaeus filius, who at this point had succeeded his 
father on the chair. The household eventually came to consist of five chil-
dren who reached adulthood, one son and four daughters, and a number of 
servants. Including both the family and the household at large, the focus of 
this study differs in comparison with previous works on Linnaeus. By map-
ping the numbers of maids and manservants, and carefully piecing together 
scattered information about the consumption of the Linnaeus family, this 
thesis has uncovered a wide variety of new information about Linnaeus, 
Sweden’s most famous scientist.119 

The household was essential for the scientific work that took place in Lin-
naeus’s house; it had an important function as an infrastructure for research 
and, to some extent, education. Consequently, the thesis has two aims: the 
first is to situate Carl Linnaeus in his spatial and material context, and to 
emphasize the importance of materiality. The ambition is to describe and 
analyse the context that in many respects was closest to Linnaeus: the physi-
cal and spatial surroundings in which his work took place. The other aim is 
to show which performative practices formed the persona of Linnaeus. The 
sources I have used are texts, probate inventories, Uppsala University’s ac-
count books with taxations lists, receipts, artefacts such as clothes and furni-
ture, and portraits in order to describe and analyse how persona is formed 
through the performative practices of the household. The analysis includes 
both Linnaeus pater and filius, and explores similarities and differences be-
                                                
118 Carl Linnaeus refers to Carl Linnaeus pater (senior). When the son Carl Linnaeus is men-
tioned he is mentioned as Carl Linnaeus filius. 
119 All data is published at Swedish National Data Service. Datasets have text in Swe-
dish  https://doi.org/10.5878/3e9t-0503 
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tween them. The results show that Linnaeus forms a new type of persona in 
an active way and that he initiates new practices. Through lectures, texts and 
practices in the household, he creates examples attractive for others to fol-
low. One starting point for the analysis of the performative practices is that it 
is the actions themselves that create status and identity. The overall result of 
the study is a broader and deeper, more contextualized notion of Linnaeus 
which provides a counterbalance to a number of ideas of him that have been 
used and reused without critical assessment of source material and other 
evidence. The study also shows that Linnaeus filius represents both continui-
ty and change as he partly reforms the persona established by his father. 

Lived in a palace – the material context 
The method in the study is to combine text and objects, creating a dialectic 
relationship between them which allows new questions to be posed and new 
research problems to be identified. This method has proved fruitful when 
describing and analysing the spatial and material context of the household. 
The ”dialogue” between text and objects has also been useful in guiding my 
reading of the dietetics lectures: I have primarily used parts where objects 
used in the household, or practices that occur in the household, have been 
mentioned or used as examples. In many respects, the consumption and prac-
tices that took place in the Linnaeus household reflect what was common 
among social groups of similar status in eighteenth-century Sweden, but 
some features are characteristic of academic households in Uppsala more 
specifically. 

The aim has been to describe and analyse how Carl Linnaeus ”becomes” a 
world-famous and successful scientist. However, the focus has not been on 
the scientific content of his works. Rather, I have studied his closest context: 
the household and the houses in which he and his family lived. One result is 
that Linnaeus’s household was representative of a typical eighteenth-century 
Uppsala professor’s household. Many people visited the Linnaeus houses, 
particularly since they were used both for giving lectures and for private 
education. These practices influenced the use of rooms and furniture. The 
houses also had rooms where collections and the library were kept, giving 
rise to a need for special furniture and other arrangements. Because of the 
different roles played by Carl Linnaeus as, for example, professor, teacher 
and, after some time, member of the nobility, a number of social situations 
occurred, and there was a need for the family and household to manage them 
and to interact. It was very important that they mastered social codes, not at 
least when they had to host guests of high social status in the house. The 
family was sometimes appointed by the university to act as hosts on its be-
half. On such occasions, it was of great importance for the household mem-
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bers to dress appropriately and to receive guests in a correct manner. The 
household had all the resources that this necessitated, both socially and ma-
terially. 

Both Linnaeus pater and filius referred to practices and objects that existed 
in the household as examples in their lectures, something that enables us to 
access their more theoretical approach to the practices. They were both con-
sistently interested in the medical aspects of certain practices such as the 
wearing of various garments, the consumption of food and beverages or par-
ticular behaviours. Some practices were defined as unhealthy although they 
occurred in the Linnaeus household. An explanation of this discrepancy is 
that, according to medical theory, ”habit” had a strong impact on what was 
harmful or beneficial to an individual. According to nature, it was, for in-
stance, harmful to be tight-laced in a corset, but if a woman got used to this 
practice it would become necessary for her. Medical explanations of this 
kind justified some practices but also, more generally, the ”refinement” pro-
cess by which getting accustomed to certain foods and clothes allowed aspir-
ing individuals to reach a higher social stratum. However, Linnaeus also 
believed it was necessary that a person’s outer attributes reflected the inner, 
his or her true self, in a correct way. If their exterior gave a false impression 
of a person, this posed a clear moral risk. Another important aspect is that 
even if luxury to some extent acceptable, excesses were not tolerable: mod-
erate consumption of luxury was the ideal. In this respect the thoughts of 
Linnaeus reflect on the contemporary debate on conspicuous consumption 
and luxury. The Linnaeus family themselves belonged to a social group 
within which moderate luxury was a social necessity. By using certain 
clothes and furniture and by hosting guests, they contributed to forming a 
certain type of persona. 

Beloved wife and beautiful children – the academic 
gentry  
The persona formed by Linnaeus’s household can be labelled academic gen-
try (in Swedish, “akademisk ståndsperson”) It is shaped by the members of 
the household, and it is partially a new type of persona. The academic gentry 
combines older ideals for learned persons or nobility and more modern ide-
als associated with an active lifestyle according to which a person should 
contribute to society in a beneficial and useful way. This new type of perso-
na represents a transition from an older aristocratic system towards a new 
meritocratic system. Some old elements are brought forward and some new 
are incorporated. The academic gentry has some things in common with the 
nobility, such as the way they dress or other means of self-presentation. 
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There is a movement from informal to formal style. This becomes obvious 
when portraits of the members of the Linnaeus family are analysed and 
compared to other portraits of professors. An interesting example is the por-
trait of Linnaeus filius. He is criticised for being vain and too interested in 
fashion and, after spending some time in England, he returns to Sweden with 
a number of new clothes in his wardrobe demonstrating that he is aware of 
the importance of mastering social codes such as dressing in an appropriate 
way. However, on his return, when he has his portrait painted, he uses a na-
tional costume specific to the court and civil servants introduced by the King 
Gustav III in 1778. Since Linnaeus filius is a member of nobility he can 
choose this version, only accessible for the nobility. In other respects, he 
conforms to the behaviour of other professors, many of whom choose to 
dress in a national costume, irrespective of what specific type, for their por-
traits. We can understand this as a move against those who criticised Lin-
naeus filius: by selecting the national costume he can both display status and 
avoid critique since the costume is sanctioned by the king. This is also an 
example of how Linnaeus filius is changing the practices established by his 
father. 

An academic gentry was also allowed to voice a certain type of critique 
against culture and the nobility. In this respect, it is obvious that meritocratic 
ideals shaped their persona. Linnaeus pater and filius worked jointly for 
some time on a reply to a suggestion on a new education system that the 
authorities wanted to introduce. In their reply, they argued that the university 
should be selective in how they catered for the nobility and what they re-
quested at the university. Instead, there should be more focus on useful re-
search and less on practising fencing or riding. Rather than building their 
careers on their good names or the traditions of their families, the results of 
their studies and/or other works of merit should determine the opportunities 
given to young noblemen. Linnaeus was himself raised to nobility, and the 
reasons given were both his academic achievements and the work it was 
considered he had done for the country. In spite of this, he criticised the no-
bility but the general development was that more and more people from low-
er ranks were ennobled for similar reasons.  

In conclusion: the persona academic gentry is characterized by two types of 
movements or developments: from the informal to the formal style and from 
birth nobility towards meritocracy. These movements also represent a more 
general process in society. One result of the study is that it emerges that it 
was considered important for a member of the academic gentry to have a 
household. It was clearly beneficial for a professor’s career if he had a wife 
and family, something which had not been the case before. Linnaeus is 
aware of this, something his descriptions of his house, wife and family in the 
so-called autobiographical texts, the vitae texts, clearly demonstrates. Here 
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he writes that he can work because his wife takes care of the household, her 
work is considered crucial. Earlier biographers have usually described Sara 
Elisabeth Linnaeus as the one in the family insisting on fashionable clothes, 
she has also been labelled quarrelsome or lazy. There is no support for this in 
the sources; such descriptions are based on prejudice not evidence. This 
study has shown that she and Carl Linnaeus shared the understanding of the 
importance of mastering social codes, that they managed the performative 
practices together, and that with the help of them shaped the persona of the 
academic gentry. In this light, is it historically relevant that Carl Linnaeus 
according to the probate inventory owned 12 cotton bed throws, 283 linen 
napkins and 128 chairs? As this dissertation shows, the answer is in the af-
firmative. Such information places Carl Linnaeus in a material and spatial 
context; in a household with other people and in rooms full of objects. Carl 
Linnaeus´s scientific works were not produced in a vacuum but under partic-
ular historical circumstances. His career evolved in a household which also 
included a wife, children, maids, manservants, patterned cotton bedspreads 
and yellow chairs, where there are velvet coats in the wardrobe and portraits 
on the walls. Coffee cups with a twinflower decoration are ordered from 
China to this household not once but twice because the first time the colour 
and shape of the flower is not good enough. These symbols were important 
for the professor and scientist because they informed his status and helped 
delineate his identity. The twinflower was of particular importance, together 
with books and the order of the Northern Star, which he was awarded by 
King Adolf Fredrik in 1753, and which continued to be used as his attributes. 
By allowing material and spatial aspects, and a number of details and partic-
ularities to inform the analysis, I have outlined the formation of the persona 
of the academic gentry. I have complicated and broadened the picture of Carl 
Linnaeus and his household, thus shedding light on an important basic struc-
ture that has been overlooked by earlier studies but not by Linnaeus himself. 
When he describes his career and success, he includes his closest context, his 
house, household and family: beloved wife, beautiful children and lived in a 
palace. 
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Appendix 1. Födelse- och dödsår för 
omnämnda historiska personer. 

Listan är ej komplett, i vissa fall har inte uppgifter återfunnits. 
 
Acrel, Johan Gustaf (1741-1801) 
Adolf Fredrik (1750-1803) 
Afzelius, Adam (1750-1837) 
Alston, Charles (1683-1760) 
Alströmer, Claes (1736-1794) 
Annerstedt, Claes (1839-1927) 
Aristoteles (384 f Kr - 322 f Kr) 
Arnold, Janet (1932-1998) 
Augustinus (354 e Kr - 430 e Kr) 
Baltimore, Lord (Frederick Calvert) (1731-1771) 
Banks, Dorothea (1758-1828) 
Banks, Joseph (1743-1820) 
Basseporte, Madeleine Françoise (1701-1780) 
Bauhin, Caspar (1560-1624) 
Beckmann, Johann (1739-1811) 
Berch, Anders (1711-1774) 
Berg, Fredrik (1887-1974) 
Bergen, Carl August (1704-1759) 
Bergencrantz, Carl Fredrik (1726-1792) 
Bergman, Eva (1903-1984) 
Bernigeroth, Johann Martin (1713-1767) 
Beronius, Magnus (1692-1775) 
Bielke, Sten Carl (1709-1753) 
Blunt, Wilfrid (1840-1922) 
Borgström, Erik (1708-1770) 
Brahe, Tycho (1546-1601) 
Breyne, Johann Philip (1680-1764) 
Bring, Erland Samuel (1736-1798) 
Broberg, Lars trädgårdsmästare (död 1795) 
Burmann, Johannes (1707-1780) 
Burser, Joachim (1583-1639) 
Bäck, Abraham (1713-1795) 
Bäck, Carl Abraham (1760-1775) 
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Böttiger, Daniel Wilhelm (1700-1777) 
Caddy, Florence (1837-1923) 
Carlsson, Sten (1917-1989), 41  
Cavendish Bentinck, Margaret, hertiginna av Portland (1715-1785) 
Celsius, Olof (1670-1756) 
Charles de Geer (1720-1778) 
Cicero (106 f Kr - 43 f Kr) 
Clifford, George (1685-1760) 
Dalin, Olof von (1708-1763) 
Duhre, Anders Gabriel (1680-1739) 
Duse, Hans Henrik (1749-1811) 
Duse, Samuel Christoffer (1748-1826) 
Ehrensvärd, Augustin (1710-1772) 
Ehrström, Anders (1744-1822) 
Ekeberg, Carl Gustaf (1716-1784) 
Ekeblad, Clas (1708-1771) 
Englehard Schröder, Georg (1684-1750) 
Ens, Abraham (1836-1918) 
Ernst, Petter urmakare (1714-1784) 
Estham, Inger (1928-2016) 
Fabricius, Johann Christian (1745-1808) 
Faggot, Jacob (1699-1777) 
Falck, Anders (1760-1796) 
Falck, Johan Peter (1732-1774) 
Forsslund, Jonas (1754-1809) 
Forsstrand, Carl (1854-1928) 
Franklin, Benjamin (1706-1790) 
Fries, Thore Magnus (1832-1913) 
Frängsmyr, Tore (1938-2017) 
Gerentz, Sven (1921-1997) 
Gesner, Conrad (1516-1565) 
Gleditsch, Johann Gottlieb (1714-1786) 
Gmelin, Johann Georg (1709-1755) 
Goffman, Erving (1922-1982) 
Granger, James (1723-1776) 
Grape, Anders (1880-1959) 
Gronovius, Johan Friedrich (1611-1671) 
Gustav II Adolf (1594-1632) 
Gustaf (III), kronprins (1746-1792) 
Gyllenborg, Adolf Henning (1713-1775) 
Gyllenborg, Carl (1679-1746) 
Gyllenborg, Fredrik (1698-1756) 
Hagberg, Knut (1900-1975) 
Haller, Albrecht von (1708-1777) 
Hallman, Magnus (1745-1822) 
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Hansdotter, Elisabeth (1691-1769) 
Hazelius-Berg, Gunnel (1905-1997) 
Heckscher, Eli F (1879-1952) 
Heister, Laurentius (1683-1758) 
Hermansson, Anna Christina von (1718-1782) 
Hermansson, Johan (1679-1737) 
Hevelius, Jan (1611-1687) 
Hildebrand, Bengt (1893-1964) 
Hildebrand, Henric Jacob (1707-1775) 
Hildebrand, Sofia Lovia (1717-1766) 
Holberg, Ludvig (1684-1754) 
Hårleman, Carl (1700-1753) 
Höpken, Anders Johan von (1712-1789) 
Höök, Anna Maria (1710-1785) 
Höök, Gabriel (1698-1769) 
Höök, Sven Nicolaus (1731-1797) 
Ihre, Johan (1707-1780) 
Ingemarsson Linneaus, Nils (1674-1748) 
Inlander, Carl Fredrik (1744-1775) 
Jussieu, Adrien (1797-1853) 
Jussieu, Antione (1686-1758) 
Kalm, Pehr (1716-1779) 
Karl XI (1655-1697) 
Klein, Jacob Theodor (1685-1759) 
Klingenstierna, Samuel (1698-1765) 
Krafft, David von (1655-1724) 
Krafft, Per d ä (1724-1793) 
Lagerbring, Sven (1707-1787) 
Laurel, Lars (1705-1793) 
Leche, Johan (1704-1764) 
Lindfors, Axel Otto (1852-1909) 
Lindroth, Sten (1914-1980) 
Linnaeus, Christina (född Brodersonia) (1688-1733) 
Linnaeus, Samuel (1718-1797) 
Linné d ä, Carl von (1707-1778) 
Linné d y, Carl von (1741-1783) 
Linné, Elisabeth Christina von (gift Bergencrantz) (1743-1782) 
Linné, Johannes von (1754-1757) 
Linné, Lovisa von (1749-1839) 
Linné, Sara Christina (gift Duse) (1751-1835) 
Linné, Sara Elisabeth von (född Moraea) (1716-1806) 
Linné, Sara Lena von (1744-1744) 
Linné, Sophia von (gift Duse) (1757-1830) 
Livius (59 f Kr - 17 e Kr) 
Lovisa Ulrika (1720-1782), 38, 81, 124, 130 
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Lundberg, Gustaf målare (1695-1786) 
Löfling, Pehr (1729-1756) 
Löwegren, Yngve (1899-1991) 
Malmeström, Elis (1895-1977) 
Mandeville, Bernhard (1670-1733) 
Mary, hertiginna av Roxburghe (1915-2014) 
Mathesius, Gabriel (1705-1772) 
Matthieu, Georg David (1737-1778) 
Mauss, Marcel (1872-1950) 
Mennander, Carl Fredrik (1712-1786) 
Mijtens, Martin d ä (1648-1736) 
Miller, Philip (1691-1771) 
Moraeus, Johan (1672-1742) 
Munthe, Lars Peter (1752-1807) 
Naucler, Samuel (1724-1770), 32 
Nepomuk von Crantz, Heinrich Johann (1722-1799) 
Nietzel, Dietrich (1703-1756) 
Norberg, Mathias (1747-1826) 
Osbeck, Pehr (1723-1805) 
Palmstierna, Nils (1696-1766), 28 
Pasch, Lorens d y (1733-1805) 
Petreus, Eric (död 1752) 
Petrarca (1304-1374) 
Pilo, Gustaf (1711-1793) 
Pitton de Tournefort, Joseph (1656-1708) 
Polhem, Christopher (1661-1751) 
Porter, Roy (1946-2002) 
Prudentius (348 e Kr - 413 e Kr) 
Rehn, Jean Eric (1717-1793) 
Reuterholm, Nils (1646-1756) 
Ribbing, Catharina Charlotta (1720-1787) 
Ridderbielke, Mauritz (1813-1893) 
Roberg, Lars (1664-1742) 
Rosén von Rosenstein, Nils (1706-1773) 
Rosén-Rosenblad, Eberhard (1714-1796) 
Roslin, Alexander (1718-1793) 
Roth, David Martin (1768-1805) 
Rotherham, John (1725-1789) 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Rudbeck d ä, Olof (1630-1702) 
Rudbeck d y, Olof (1660-1740) 
Rudenschöld, Carl (1698-1783) 
Saint-Lambert, Jean-François de (1716-1803) 
Sallustius (86 f Kr - 35 f Kr) 
Santorio, Santorio (1561-1636) 
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Sarton, George(1884-1956) 
Scheffel, Johan Henrik (1690-1781) 
Scheuchzer, J (1672-1733) 
Sloane, Hans (1660-1753) 
Smith, James Edward (1759-1828) 
Sohlberg, Claes (1711-1773) 
Solander, Daniel (1733-1782) 
Sparre, Carl (1723-1791) 
Steuchius, Mattias (1644-1730) 
Stobeaus, Kilian (1690-1742) 
Stöver, Dietrich Heinrich (1767-1822) 
Söderberg, Daniel Henrik (1750-1781) 
Tacitus (56 e Kr - 120 e Kr) 
Tersmeden, Jacob (1712-1767) 
Tessin, Carl Gustaf (1695-1770) 
Tessin, Ulrika Lovisa (Ulla) (1711-1768) 
Thunberg, Carl Peter (1743-1828) 
Torén, Carl-Axel (1813-1904) 
Troilius, Samuel (1706-1764) 
Tullberg, Tycho (1842-1920), 18, 134, 217 
Uggla, Arvid Hjalmar (1883-1964) 
Ulrika Elenora (1688-1741) 
Voltaire (1694-1778) 
Wagner, Petrus Christiann (1703-1764) 
Wallerius, Johan Gottschalk (1709-1785) 
Wallin, Sigurd (1882-1968) 
Westerdahl, Frans Magnus (1734-1797) 
Wollin, Christian (1731-1798) 
Wrede, Hindrich Johan (1696-1758) 
Åkerman, Anders (1721-1778) 
Ångström, Hélène (1849-1943) 
Ångström, Knut (1857-1910) 
Ährling, Ewald (1837-1888) 
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Appendix 2. Beskrivningar av porträtt. 

Listan omfattar beskrivningar av de porträtt som förekommer i avhandling-
en, dock ej av andra bilder. Numren motsvarar nummer i avhandlingens 
bildförteckning.  
 
Bild 4: 
Carl von Linné d ä 
Okänd konstnär 
Olja på duk, 105x77 cm (dagermått) 
Knäbild av Carl von Linné d ä, klädd i informella kläder och röd bindmössa. 
Höger hand vilar på ett bord och han håller en penna i handen. En teckning 
av en linnea ligger under handen. Okänd datering. 
Linnémuseet, SLS (LM611) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 5: 
Carl von Linné d ä, 1753 
Konstnär: Gustaf Lundberg  
Pastell på papper, 48,5x38 cm (dagermått) 
Porträtt av Carl von Linné d ä, klädd i mörkblå informell rock med beige-
brunt foder och allongeperuk. 
Linnémuseet, SLS (LM359) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 19: 
Carl von Linné d ä, 1737  
Konstnär: Martin Hoffman 
Olja på duk, 183 x 97 cm (dagermått) 
Helfigur. Porträtt av Carl von Linné d ä, klädd i kläder från Lappland, han 
håller en linneablomma i höger hand, och en etikett med påskrift ”Linnea 
Gronov”. Till vänster i bild ett bord med böcker försedda med titlar Linné 
publicerat. 
Linnémuseet, SLS (LM360) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
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Bild 20: 
Carl von Linné d ä  
Konstnär: Martin Hoffman 
Olja på duk, (mått saknas, men snarlikt porträttet i Linnémuseet) 
Porträtt av Carl von Linné d ä, i helfigur, samma kläder som porträttet i 
Linnémuseet, men etiketten på linnean och böckerna saknas i bilden. 
Boerhaave Museum, Leiden 
Foto: National Museum Boerhaave, Leiden 
 
Bild 21: 
Carl von Linné d ä, 1744 
Konstnär: Pieter Tanjé efter Augustin Ehrensvärds gravyr från 1740. 
Kopparstick, 26x18,5 cm 
Knäbild. Porträtt av Carl von Linné d ä, klädd i informella kläder med upp-
knäppt rock och allongeperuk. Till vänster i bild ett bord på vilket en bok är 
lutad och Linné har sina båda händer på boken, och har en linnea i handen. 
Tullberg antar att bilden är baserad på Ehrensvärds gravyr, de titlar som 
anges under bilden gör att Tanjés bild måste vara gjord tidigast hösten 1744, 
men troligen innan 1747. Den här återgivna bilden är bunden tillsammans 
med ett exemplar av Hortus Cliffortianus från 1737. 
UUB 
Foto: UUB 
 
Bild 22: 
Carl von Linné d ä, 1749? 
Konstnär: Martin Bernigeroth, fri kopia efter Augustin Ehrensvärd 
Gravyr på papper (mått saknas) 
Knäbild av Carl von Linné, klädd i informella kläder med uppknäppt rock 
och allongeperuk. Till höger i bild ett bord på vilken en bok är lutad och 
Linné har sina båda händer på boken, och har en linnea i handen. En urna på 
en piedestal och utblick till höger i bild. 
Åbo akademis bildsamlingar 
Foto: Åbo akademis bildsamlingar 
 
Bild 23:  
Carl von Linné d ä, 1739  
Konstnär: Johan Henric Scheffel 
Olja på duk, 80x65,5 cm 
Midjebild. av Carl von Linné d ä, klädd i röd rock och väst samt allongepe-
ruk. Till vänster i bild vilar Linné armen på en trave böcker, i handen håller 
han en linnea. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2900) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
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Bild 24: 
Sara Elisabeth Moraea, 1739  
Konstnär: Johan Henric Scheffel (tillskriven) 
Olja på duk, 79x65 cm 
Midjebild av Sara Elisabeth Moraea, gift von Linné, klädd i röd robe ronde 
och med uppsatt frisyr med en bukett blommor, bland annat en linnea.  
Linnés Hammarby, GUU (UU2915) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 25: 
Carl von Linné d ä, 1755 
Konstnär: Johan Henric Scheffel (tillskriven) 
Olja på duk, 80x65 cm 
Midjebild av Carl von Linné d ä, klädd i svart klädning och med Nordstjär-
neorden. Han håller en linnea i höger hand och till höger i bild finns en ut-
blick. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2901) 
Foto: GUU 
 
Bild 26: 
Carl von Linné d ä, 1747  
Konstnär: Jean Eric Rehn (tillskriven) 
Blyerts och lavering på papper, 18,3 x 13 cm  
Porträtt i helfigur av Carl von Linné d ä i tredelad klädning (rock, väst och 
byxor) och med allongeperuk. Knäppta strumpor eller stövlingar samt skor 
med spännen. I höger hand en lång kritpipa som han röker. 
UUB 
Foto: UUB 
 
Bild 27: 
Carl von Linné d ä, 1914 
Konstnär: Jean Haagen, kopia efter Alexander Roslin 1775 
Olja på duk, 56x47 cm, 
Bröstbild. Porträtt av Carl von Linné d ä i brunröd rock med förgyllda knap-
par och allongeperuk. Linnean är instucken i ett knapphål på vänster sida 
rocken. På rocken syns perukpuder kring peruken. Nordstjärneordens medalj 
anas på rockens vänstra sida. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2930) 
Foto: GUU 
 
Bild 28: 
Carl von Linné d ä, 1906  
Konstnär: Jean Haagen, möjligen i kopia efter Lorens Pasch i kopia efter 
Alexander Roslin. 
Olja på duk, (mått saknas)  
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Knäbild av Carl von Linné i rosa tredelad klädning och allongeperuk. Till 
höger i bild ett bord med papper som Linné vilar sin vänstra hand på. I han-
den håller han en linnea och Nordstjärneordens medalj finns på rockens 
vänstra sida. 
Linnean Society of London  
Foto: Linnean Society of London 
 
Bild 29: 
Carl von Linné d ä 
Konstnär: Per Krafft d y, ateljéreplik  
Olja på duk, 69,3x54 cm 
Bröstbild. Porträtt av Carl von Linné d ä klädd i blå rock och väst samt al-
longeperuk. Till höger i bild en bok som han vilar vänster hand på, i handen 
håller han en linnea. Nordstjärneordens medalj finns på rockens vänstra sida. 
Tillkomstår: Jämför det 1774 signerade porträttet i Kungliga Vetenskaps-
akademien  
Linnés Hammarby, GUU (UU1500) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 30: 
Nils Ingemarsson Linnaeus, 1742 
Okänd konstnär 
Olja på duk, 82,6x59,4 cm 
Midjebild av Nils Linneaus klädd i prästdräkt med eget hår och skägg samt 
svart mössa. Höger hand pekar på en dödskalle och vänster hand vilar på en 
bok. 
Påskrift: Överst till vänster: Aetate 68. Natus 1674.  
A tergo: Nils Linneaus  
Etikett på ram a tergo: Johan Nibelius, förgyllare, Slöjdgatan 1, Stock-
holm. På spännram: Tillhört C.P.U Nordstedt - Otto Nordstedt  
Linnés Hammarby, GUU (UU2933) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 31: 
Christina Brodersonia 
Okänd konstnär, 1700-talets första hälft (utfört av samma konstnär som och 
motstycke till UU2933) 
Olja på duk, 82,6x59,3 cm 
Midjebild. Porträtt av Christina Brodersonia klädd i svart mantua med gul-
mönstrad bröstplatta och fontange i spetsar och röda band. I vänster hand 
håller hon en nejlika och i höger hand en solfjäder. 
Påskrift: Etikett på ram a tergo: Johan Nibelius, förgyllare, Slöjdgatan 1, 
Stockholm. På spännram: Tillhört C.P.U Nordstedt - Otto Nordstedt  
Linnés Hammarby, GUU (UU2934) 
Foto: GUU 
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Bild 32: 
Samuel Linnaeus  
Okänd konstnär (troligen kopia) 
Olja på duk, 53,4x41 cm 
Bröstbild. Porträtt av Samuel Linnaeus i prästdräkt och vit peruk. 
Linnés Hammarby GUU (UU2935) 
Foto: GUU 
 
Bild 33: 
Carl von Linné d y  
Konstnär: Sven Nicolaus Höök 
Pastell på papper, 49,3x30cm 
Bröstbild. Porträtt av Carl von Linné d y klädd i brun rock (möjligen av nan-
kin) samt stångpiskperuk. 
Påskrift: A tergo: “Carl von Linné född 1741 Jan. 20. Demonstrator 1759 
jan. 22. Professor 1763 mart. 19. Doktor 1765 jan. Död d. 1 november 1783 
giort år 1765 septem. af Gabriel Höök.” (enligt Fries de sista raderna 
“Död______Höök” säkerligen av nyare datum och den, som målat detta 
porträtt liksom de fyra följande, hette ej Gabriel utan Sven Nicolaus Höök. )  
Linnés Hammarby, GUU (UU2904) 
Foto: GUU 
 
Bild 34: 
Elisabeth Christina von Linné  
Konstnär: Sven Nicolaus Höök 
Pastell på papper, 50x30 cm 
Bröstbild av Elisabeth Christina von Linné, gift Bergencrantz klädd i blå-
bottnad blommig robe a la francaise och med uppsatt frisyr och örhängen. 
Blomma vid bröstplattan och i frisyren. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2905) 
Foto: GUU 
 
Bild 35: 
Lovisa von Linné  
Konstnär: Sven Nicolaus Höök 
Pastell på papper, 50x30 cm 
Bröstbild av Lovisa von Linné klädd i blåbottnad blommig robe a la 
francaise och med uppsatt frisyr och örhängen. Orangerosa sjal runt vänster 
axel, blomma vid bröstplattan och i frisyren. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2906) 
Foto: GUU 
 
Bild 36: 
Sara Christina von Linné  
Konstnär: Sven Nicolaus Höök  
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Pastell på papper, 50x30 cm 
Bröstbild av Sara Christina von Linné, gift Duse, klädd i gulbottnad blom-
mig robe a la francaise och med uppsatt frisyr och örhängen. Orangerosa sjal 
runt vänster axel och blomma vid bröstplattan och i frisyren. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2907) 
Foto: GUU 
 
Bild 37: 
Sophia von Linné  
Konstnär: Sven Nicolaus Höök  
Pastell på papper, 50x30 cm 
Bröstbild av Sophia von Linné, gift Duse, klädd i rosa robe a la francaise och 
med uppsatt frisyr och örhängen. En lock hänger ner från frisyren på hennes 
högra sida. Blomma vid bröstplattan och i frisyren. 
Linnés Hammarby, GUU (UU2908) 
Foto: GUU 
 
Bild 38: 
Mathias Norberg  
Konstnär: David Martin Roth 
Olja på duk (mått saknas) 
Midjebild av Mathias Norberg, professor vid Lunds universitet, klädd i nat-
ionella dräkten i akademisk avfattning, samt stångpiskperuk. 
Lunds universitets konstsamling 
Foto: Lunds universitets konstsamling 
 
Bild 39: 
Lars Laurel  
Konstnär: David Martin Roth 
Olja på duk (mått saknas) 
Midjebild av Lars Laurel, professor vid Lunds universitet, klädd i nationella 
dräkten för vardagsbruk vid kungliga hovet, samt stångpiskperuk. 
Lunds universitets konstsamling 
Foto: Lunds universitets konstsamling 
 
Bild 41: 
Carl von Linné d y, 1783  
Konstnär: Jonas Forsslund  
Olja på duk (mått saknas) 
Bröstbild. Porträtt av Carl von Linné d y klädd i nationella dräkten för var-
dagsbruk vid kungliga hovet, samt stångpiskperuk. 
GUU (UU1500) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
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Bild 42: 
Lars Roberg  
Konstnär: Paul Dahlman. Kopia efter Georg Engelhard Schröder beställd 
1758 av Uppsala universitet 
Olja på duk, 77x62 cm 
Midjebild av Lars Roberg klädd i informell röd rock och uppknäppt skjorta 
med en blått band vid kragen. Eget hår. Vänster hand vilar på en dödskalle 
placerad på ett bord framför Roberg. Till vänster i bild en bokrygg med på-
skrift ”Lars Roberg”. 
GUU (UU64) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 43: 
Olof Rudbeck d ä  
Konstnär: Martin Mijtens d ä  
Olja på duk, 128x99 cm 
Knäbild. Porträtt av Olof Rudbeck d ä klädd i svart rock med vit krage upp-
knäppt i halsen. Eget hår. Till höger i bild bokhylla med böcker i, samt på 
bokhyllan ett emblem med gula blommor och en fisk (en ruda). Till vänster i 
bild ett bord där Rudbeck vilar höger arm, på bordet finns passare och pap-
per. 
GUU (UU230) 
Foto: Mikael Wallerstedt 
 
Bild 44: 
Sittande man  
Konstnär: Jean Eric Rehn 
Rödkrita på papper, 17x12 cm 
Helfigur. Sittande man klädd i informell rock och mjuk mössa. 
UUB, (Davidson-nr 4531, 904Handt.Sv) 
Foto: UUB 
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Appendix 3. Konsumtionshändelser 

Konsumtionshändelser. Lista över företeelser, händelser och föremål relate-
rade till konsumtion i korrepsondensen mellan Carl von Linné d ä och Abra-
ham Bäck. 

 
Datum Vad Typ 
1749, 9 februari Besök i Stockholm med hustru resa/övernattning 
1749, jultid Inklistringsöl för herbarium bjudning 
1749, 30 oktober Vill ej låna ut vagn belägg innehav 
1749, 10 november Väntar bok från bokbindaren inköp 
1749, 26 december Promotion, barnsöl, rektorat bjudning 
1751, 9 februari Mottagit silverskål gåva, belägg innehav 
1751, söndag e 13 juli Bjuder Bäck på middag gäster 
1751, trol sept Bäcks systerdotter på besök gäster 
1751, 30 september Spanska kavaljerer på besök gäster 
1751, x december Trakterat nationen, fått silvergåva bjudning, belägg 

innehav, gåva 
1752, x juni Väntar fam Moraeus gäster 
1753, 8 augusti de Geer med hustru på besök gäster 
1753, 12 oktober Fira Sofia Albertinas födsel bjudning/kalas 
1754, x februari Hustrun handlat lintyg på marknad inköp 
1754, 15 mars Hovmarskalk Hildebrand m hustru gäster 
1754, x juni Lagning av vagn inköp 
1754, 16 juli Lagning av vagn inköp 
1754, 18 oktober de Geer på besök gäster 
1755, 21 mars Fira Bäcks bröllop hos Böttiger kalas borta 
1755, 29 maj Vänner anländer gäster 
1755, 10 juni Klingenstierna kommer gäster 
1755, 13 juni Gäster uteblir, mat lagad gäster/bjudning 
1755, 2 juli Bäck på besök, släktingar gäster/bjudning 
1755, 14 juli Gäster gäster 
1755, 22 juli Vagn behöver lagas inköp 
1755, 23 september Bonde med fam, fru van Marteville gäster/bjudning 
1755, okt-nov Till Stockholm med hustrun resa/övernattning 
1756, 31 mars Många gäster  gäster/bjudning 
1757, 18 februari Marknadsfrämmande gäster/marknad 
1757, 31 maj Hallman och Kähler på besök gäster/bjudning 
1757, 29 juni Besökt Stockholm resa/övernattning 
1757, 1 augusti Skuld kopparslagare i Stockholm inköp 
1757, 30 december Inväntar Tessin gäster 
1758, 3 februari Haft många gäster gäster 
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1758, 22 februari Utländska gäster gäster 
1758, 22 februari Skickat pengar för herbarieinköp  inköp 
1758, 5 september Gästat Bäck resa/övernattning 
1759, x september Kungligt besök gäster 
1762, 6 oktober Ska resa på bröllop kalas borta/resa 
1763, 27 maj Inväntar Hernquist gäster 
1764, 16 juli Bröllop för dottern gäster/bjudning 
1764, 8 december Gästat Bäck resa/övernattning 
1764, 8 december Låda artificiella blommor sändas belägg innehav 
1766, 18 februari Zacharias Johan Strandberg kom  gäster/bjudning 
1766, 9 maj Gäster, privata kollegier gäster/bjudning 
1766, 16 november Har gästat Bäck med barn och fru resa/övernattning 
1767, 19 juni Inväntar Bäck gäster/bjudning 
1767, 4 augusti Tackar för socker som hustrun fått gåva 
1767, 19 november Hoffman gästar gäster 
1769, 19 september Ska gästa Bäck och Wargentin, 

med hustrun 
resa/övernattning 

1769, 8 november Återfått 4 glömda mössor, hustruns belägg innehav 
1770, 5 juni Väntar kronprinsens besök gäster 
1770, 13 juni Resa till Stockholm, hustrun ska 

göra ärenden 
resa/övernattning 

1770, 16 augusti Fått förgylld dosa belägg innehav, gåva 
1770, 16 augusti Skuld för talg i Stockholm inköp 
1770, 9 november Fråga om kostnad för tak på museet förfrågan 
1770, 26 april Resa till Stockholm  resa/övernattning 
1771, 11 juni Bäcks son på besök gäster/bjudning 
1772, 5 juni Tackar för gästfrihet under kröning resa/övernattning 
1772, 27 oktober Kanslern har varit på besök gäster/bjudning 
1773, 4 februari Tidström på besök över julferien gäster/bjudning 
1773, sommar trol Gästat Bäck resa/övernattning 
1773, sommar trol Glömt värja belägg innehav 
1773, sommar trol Tackar för Malaga sekt gåva 
1773, december trol Tackar för taft, räkning ska betalas inköp 
1774, 18 november ”De artiga grevarna” på besök gäster/bjudning 
1775, 7 april Resa till Stockholm resa/övernattning 
1775, 7 april Inköp av kläder till barnen, hustrun inköp 
1775, 20 juni Tackar för välfägnad  resa/övernattning 
1772, 12 mars Marknadsfrämmande har åkt gäster/marknad 
Summering   
belägg innehav 7  
bjudning 4  
gåva 4  
gäster 17  
gäster/bjudning 13  
inköp 9  
kalas borta 2  
marknad 2  
resa/övernattning 13  
Totalt 71  
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Personregister 

Personregistret upptar inte Carl von Linné d ä och Carl von Linné d y. 
Övriga medlemmar familjen von Linné finns med. 

 
Acrel, Johan Gustaf, 114, 218 
Adolf Fredrik, 36, 37, 56, 88, 106, 

107, 130 
Afzelius, Adam, 27, 126, 162 
Ahlroth, Anders, 81, 155 
Ahrland, Åsa, 95, 218 
Alberti, Michaelis, 113 
Aldman, Lili-Anné, 68, 218 
Algazi, Gadi, 54, 92, 93, 117, 218 
Alm, Göran, 97, 116, 219 
Alston, Charles, 135 
Alströmer, Claes, 131 
Anderman, Tomas, 37, 85, 219 
Andersson, Eva, 68 
Andersson, Gudrun, 51, 81, 219 
Annerstedt, Claes, 33, 49, 88, 90, 

173, 219 
Appadurai, Arjun, 42, 43, 219 
Aristoteles, 168 
Arnold, Janet, 71, 219 
Augustinus, 168, 169 
Aulich, Graydon. D, 45 
Backman, Anna, 86, 215 
Baltimore, Lord (Frederick 

Calvert), 106, 107 
Banks, Dorothea, 105 
Banks, Joseph, 105, 161, 189 
Barrerius, Petrus, 134 
Basseporte, Madeleine Françoise, 

135 
Bauhin, Caspar, 113, 132 
Baumgarten, Linda, 60, 64, 71, 

219 

Beckmann, Johann, 30, 127 
Bennett, Tony, 42, 219 
Berch, Anders, 90, 173, 195 
Beretta, Marco, 44, 45, 127, 219 
Berg, Fredrik, 166, 167, 219 
Berg, Maxine, 188, 219 
Bergen, Carl August, 134 
Bergencrantz, Carl Fredrik, 37, 

55, 72 
Bergencrantz, Sara Elisabeth, 55 
Berggren, Anne Marie, 189 
Bergman, Eva, 64, 81, 153, 219 
Bergquist, Lars, 167 
Bergström, Cecilia, 37, 219 
Bergwik Staffan, 53, 225 
Bernigeroth, Johann Martin, 141, 

142 
Beronius, Magnus, 57 
Berry, Christopher, 168, 169, 170, 

219 
Biagioli, Marco, 46, 220 
Bielke, greve, 95 
Bielke, Sten Carl, 135 
Biörkström, Helena, 71 
Blondel, Jacques-François, 93, 

102 
Blunt, Wilfrid, 29, 30, 90, 175, 

220 
Borgström, Erik, 173 
Brahe, Tycho, 91 
Brewer, John, 42, 125, 132 
Brewer, Jon, 220 
Breyne, Johann Philip, 133 
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Brilliant, Richard, 122, 123, 127, 
138, 220 

Bring, Erland Samuel, 155 
Bringeus, Nils-Arvid, 220 
Bringéus, Nils-Arvid, 63 
Broberg, Gunnar, 30, 31, 32, 47, 

88, 124, 166, 176, 177, 180, 
189, 190, 191, 219, 220, 222 

Broberg, Lars, 115 
Brown, Carolina, 122, 127, 138, 

220 
Bryk Felix, 220 
Burmann, Johannes, 112, 133 
Burser, Joachim, 132 
Bäck, Abraham, 36, 53, 78, 86, 

105, 107, 110, 113, 115, 124, 
145, 146, 160, 161, 180, 191, 
193 

Bäck, Carl Abraham, 110, 193 
Böttiger, Daniel Wilhelm, 105 
Böttiger, fru, 135 
Caddy, Florence, 27, 30, 220 
Campbell, Colin, 23, 220 
Carlsson, Sten, 48, 59 
Cavalli-Björkman, Görel, 139, 

146, 149 
Cederlund, Johan, 97, 220 
Celsius, Olof, 35, 129, 133 
Chang, Hasok, 220 
Charmantier, Isabelle, 41, 111, 

225 
Ciszuk, Martin, 67, 68, 215 
Clifford, George, 36, 129 
Collinson, Peter, 134 
Cooper, Alix, 45, 89, 91, 220 
Coulton, Richard, 187, 221 
Dahlgren, Erik Wilhelm, 131, 220 
Dahlman, Paul, 157 
Dalin, Olof von, 171, 174, 190 
Daston, Lorraine, 21, 22, 45, 220 
de Geer, Charles, 106 
Diderot, Denis, 125, 169 
Dietz, Bettina, 131, 221 
Duhre, Anders Gabriel, 54 
Dunér, David, 219 

Duse, Hans Henrik, 38, 55 
Duse, Johanna Elisabeth, 55 
Duse, Samuel Christoffer, 38, 55 
Edman, Johan, 57 
Edman, Victor, 221 
Edman, Viktor, 101 
Ehrensvärd, Augustin, 141, 142 
Ehrström, Anders, 162 
Ekeberg, Carl Gustaf, 187 
Ekeblad, Clas, 37 
Ellegren, Hans, 35, 221 
Ellis, Markman, 187, 221 
Engelhard Schröder, Georg, 157, 

158 
Ens, Abraham, 134 
Eriksson, Gunnar, 31, 222 
Ernst, Petter, 103 
Ersson, Erik (örtagårdsmästare), 

96 
Estham, Inger, 64, 68, 70, 72, 73, 

75, 221 
Fabricius, Johann Christian, 30, 

127 
Fagerstedt, Otto, 228 
Faggot, Jacob, 105 
Falck, Anders, 162 
Falck, Johan Peter, 55, 109, 162 
Fara, Patricia, 45, 89, 91, 189, 

221 
Federhofer, Marie-Theres, 46 
Fors, Hjalmar, 46, 88, 89, 90, 94, 

111, 112, 128, 136, 221 
Forssberg, Anna Maria, 43, 221 
Forsslund, Jonas, 152, 156, 158 
Forsstrand, Carl, 73, 222 
Franklin, Benjamin, 105 
Fries, Thore Magnus, 28, 34, 55, 

83, 86, 88, 106, 109, 110, 118, 
127, 162, 198, 222 

Frängsmyr, Carl, 49, 179, 222 
Frängsmyr, Tore, 31, 33, 222 
Gerentz, Sven, 69, 222 
Gesner, Conrad, 133 
Geuttard, professor, 133 
Gleditsch, Johann Gottlieb, 133 
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Gmelin, Johann Georg, 133 
Goffman, Erving, 25, 26, 222 
Grandin, Karl, 139, 146 
Granger, James, 139 
Grape, Anders, 53, 108, 193 
Grate, Pontus, 139, 143, 146 
Gronovius, Johann, 140 
Gronovius, Johann Friedrich, 133 
Gustafsson, Magnus, 129, 222 
Gustav (III), kronprins, 106, 113, 

193, 194 
Gustav II Adolf, 88 
Gustav III, 81, 153 
Gyllenborg, Carl, 118 
Gyllenborg, Fredrik, 118 
Gyllenborg, Henning Adolf, 131, 

171 
Haagen, Jean, 147 
Hagberg, Knut, 29, 175, 222 
Hagelin, Ove, 222 
Haller, Albrecht von, 53, 127, 

133, 135 
Hallman, Magnus, 148 
Hammar, Britta, 222 
Hansdotter, Elisabeth (1691-

1769), 35 
Hansen, Viveca, 64, 146 
Hansen, Viveka, 222 
Harnesk, Helena, 32, 47, 222 
Harvey, Karen, 43 
Hazelius-Berg, Gunnel, 62, 64, 

68, 70, 222 
Heckscher, Eli F, 173, 223 
Heering, Peter, 223 
Heister, Laurentius, 134 
Heister, Laurentsius, 135 
Henningsson, Åsa, 144, 223 
Hermansson, Anna Christina von, 

57, 81, 103 
Hermansson, Johan, 190 
Hevelius, Jan, 89 
Hildebrand, Bengt, 173, 223 
Hildebrand, Henric Jacob, 88 
Hildebrand, Sofia Lovisa, 88 
Hoachadel, Oliver, 223 

Hodacs, Hanna, 32, 41, 46, 66, 
68, 69, 70, 75, 79, 80, 97, 110, 
113, 114, 116, 128, 130, 174, 
187, 193, 215, 223 

Hoffman, Martin, 140, 149, 163 
Holberg, Ludvig, 189, 223 
Hollander, Anne, 61, 223 
Hårleman, Carl, 37, 79, 94, 96, 

97, 100, 102, 104, 129 
Höpken, Anders Johan von, 36, 

37, 145, 171, 174 
Höök, Anna Maria, 149 
Höök, Gabriel, 129, 149 
Höök, Sven Nicolaus, 72, 149, 

151, 152 
Ihre, Johan, 53, 108, 193 
Ingemarsson Linneaus, Nils, 34 
Inlander, Carl Fredrik, 140 
Jarvis, Charlie, 41, 223 
Jonsson, Marita, 32, 223 
Jordanova, Ludmila, 45, 127, 224 
Joyce, Patrick, 42, 219 
Jussieu, Adrien, 112 
Jussieu, Bernhard, 112, 133, 135 
Jönsson, Ann-Mari, 192, 224 
Jöransdotter, Anna (änka), 96 
Kaiserfeld, Thomas, 192 
Kalm, Pehr, 133, 135 
Karl XI, 35 
Karlsson, Johanna, 139, 215 
Karmhag Olsson, familjen, 69 
Kettunen, Petronella, 32, 225 
Kihlmark, 95 
Klein, Jacob Theodor, 135 
Klingenstierna, Samuel, 90 
Knapas, Rainer, 88, 224 
Koerner, Lisbet, 23, 31, 170, 173, 

174, 187, 224 
Krafft, Per d ä, 148, 158 
Kåhrström, Olof, 130, 224 
Kähler, Johan Fried., 85 
Lagerbring, Sven, 155 
Lamb, Susan, 107, 224 
Landin, Carl, 86 
Larson, James L, 31, 224 
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Larsson, Lars-Olof, 32 
Laurel, Lars, 155 
Leche, Johan, 134 
Liby, Håkan, 71, 224 
Liliequist, Jonas, 189, 224 
Lindahl, Peter Johan, 224 
Lindal, Peter Johan, 104 
Lindell, Gunilla, 32, 88, 106, 220 
Lindfors, Axel Otto, 192 
Lindroth, Sten, 31, 33, 47, 49, 50 
Linnaea, Emerentia, 149 
Linnaeus, Christina (född 

Brodersonia), 34 
Linnaeus, Nils, 149, 158, 160, 

164 
Linnaeus, Samuel, 149, 158, 164 
Linné, Elisabeth Christina von 

(gift Bergencrantz), 36, 37, 39, 
51, 64, 67, 72, 75, 76, 80, 82, 
104, 105, 111, 152, 224 

Linné, Johannes von, 36 
Linné, Lovisa von, 36, 38, 72, 73, 

152 
Linné, Sara Christina von (gift 

Duse), 36, 38, 55, 152 
Linné, Sara Elisabeth von (född 

Moraea), 35, 36, 38, 39, 51, 54, 
59, 64, 72, 86, 90, 94, 98, 103, 
119, 142, 143, 163, 175, 197 

Linné, Sara Lena von, 36 
Linné, Sophia von (gift Duse), 36, 

38, 55, 73, 152 
Livius, 168 
Lovisa Ulrika, 88, 106, 130, 135 
Ludwig, professor, 133 
Lundberg, Gustaf, 62, 63, 145 
Lykknes Annette, 54, 226 
Löfling, Pehr, 55, 109, 126 
Lönnqvist, Bo, 224 
Löwegren, Yngve, 41, 96, 106, 

114, 224 
Malmeström, Elis, 29, 30, 174, 

189, 192, 224 
Mandeville, Bernhard, 170, 225 
Manktelow, Mariette, 32, 95, 225 

Martin, Johannes, 134 
Martinsson, Karin, 95, 118 
Mary, hertiginna av Roxburghe, 

144 
Mathesius, Gabriel, 195 
Matthieu, Georg David, 62 
Mattsson, Anders, 84 
Mauger, Matthew, 187, 221 
Mauss, Marcel, 21 
Maynardus, 134 
McGregor, Arthur, 114, 139, 225 
McKendrick, Neil, 42 
Mennander, Carl Fredrik, 83, 135 
Mijtens, Martin d ä, 157, 158 
Miller, Philip, 134 
Missa, Henri, 53, 55 
Moberg, Roland, 32, 98, 219, 228 
Moeringius, P H G, 133 
Moore, Charles. B, 45 
Moraeus, Johan, 35, 143, 149 
Moran, Bruce T, 128, 225 
Mukerij, Chandra, 95, 131, 132 
Munthe, Lars Peter, 155 
Müller-Wille, Staffan, 31, 41, 

111, 112, 225 
Möller, Håkan, 159, 225 
Naucler, Samuel, 40 
Nepomuk von Crantz, Heinrich 

Johann, 135 
Nietzel, Dietrich, 71, 96 
Nietzel, Rebecka, 71 
Nisser Dalman, Margareta, 98, 

101 
Norberg, Kathryn, 103 
Norberg, Mathias, 155 
Norlander Eliasson, Sabrina, 122, 

225 
Nyberg, Kenneth, 32, 97, 128, 

130, 131, 193, 223, 225 
Nynäs, Carina, 167 
Olausson, Magnus, 96, 225 
Opitz, Donald L, 53, 54, 225 
Orrje, Jacob, 22, 54, 226 
Osbeck, Pehr, 17, 18 
Palmsköld, Anneli, 43, 226 
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Palmstierna, Nils, 37 
Pasch, Lorens d y, 146, 147 
Pehrsson, Anna-Lena, 56, 226 
Persdotter, Caisa, 84 
Petraeus, Eric, 88, 105 
Petrarca, 92 
Pfeiffer, kopparslagare i 

Stockholm, 86 
Pihl, Christopher, 52, 53, 226 
Pilo, Gustaf, 154 
Pitton de Tournefort, Joseph, 132 
Plumb J. H, 42 
Pointon, Marcia, 122, 127, 139, 

226 
Polhem, Christopher, 149 
Ponsonby, Margaret, 226 
Pontedera, Julius, 133 
Porter, Roy, 42, 125, 131, 132, 

220, 226 
Principe, Lawrence M, 46, 221 
Prudentius, 169 
Rangström, Lena, 65, 81, 153, 

154, 180, 189, 226 
Rasmussen, Pernilla, 71, 222, 226 
Rehn, Jean Eric, 102, 144, 145, 

159 
Reuterholm, Nils, 35 
Rhees, David J, 223 
Ribbing, Catharina Charlotta 

(1720-1787), 106 
Ribeiro, Aileen, 65, 71, 226 
Ridderbielke, Maurtitz, 126 
Riello, Giorgio, 43, 118, 226 
Riskin, Jessica, 46, 220 
Rison, William, 45 
Roberg, Lars, 157, 158, 160, 164, 

189 
Roche, Daniel, 65, 125, 227 
Rolander, Daniel, 55, 109 
Rosén von Rosenstein, Nils, 51, 

53, 56, 81, 90, 114, 166, 195 
Rosén, Christina, 93, 227 
Rosén-Rosenblad, Eberhard, 155 
Roslin, Alexander, 146, 147, 148, 

163 

Roth, David Martin, 154, 155 
Rotherham, John, 55, 109 
Rousseau, Jean-Jacques, 105 
Royen, Adrian, 133 
Rudbeck, fru, 135 
Rudbeck, Olof d y, 35, 95, 129 
Rudbeck, Olof d ä, 95, 97, 129, 

157, 158, 160, 164 
Rudenschöld, Carl, 88 
Runefelt, Leif, 69, 171, 172, 176, 

191, 227 
Sagramozo, markis, 131 
Saint-Lambert, Jean-François de, 

169 
Sallustius, 168 
Santorio, Santorio, 180 
Sarton, George, 44 
Schaffer, Simon, 125, 131, 132, 

227 
Scharf, Sara, 111 
Scheffel, Johan Henrik, 142, 143, 

148 
Scheuchzer, J, 126 
Schmitz, Helen, 32, 227 
Scott, Katie, 93, 114, 227 
Seguier, Johann F, 133 
Sennefelt, Karin, 43, 221 
Shackelford, Jole, 91, 227 
Shapin, Steven, 24, 25, 45, 54, 

122, 181, 227 
Sibum, H Otto, 22 
Sibum, H. Otto, 21, 22, 46, 220, 

221 
Siegesbeck, Johann Georg, 134, 

135 
Sjöberg, Eric, 57 
Sjöberg, Lena, 57 
Sjöberg, Maria, 53, 227 
Sjöberg, Nils, 45, 227 
Sjöberg, Nina, 56, 227 
Sjögren, Anna, 32, 98, 101, 228 
Sjögren, Irene, 56, 228 
Sjökvist, Peter, 178 
Sjöström, kopparslagare i 

Stockholm, 86 
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Skuncke, Marie-Christine, 112, 
228 

Sleincour, Peter, 155 
Sloane, Hans, 112 
Smith, James Edward, 38 
Sohlberg, Claes, 35, 134 
Solander, Daniel, 55, 105, 111, 

161 
Solberg, 113 
Spangenberg, Carl Gustaf, 48 
Sparre, Carl, 62 
Stadin, Kekke, 61 
Stavenow-Hidemark, Elisabeth, 

72 
Steinrud, Marie, 91, 228 
Steuchius, Mattias, 57 
Stobaeus, Kilian, 112, 129, 167 
Styles, John, 41, 42, 65, 66, 228 
Stöver, Dietrich Heinrich, 27, 228 
Svanberg, Ingvar, 109 
Söderberg, Daniel Henrik, 110 
Söderlind, Solfrid, 122, 127, 228 
Söderström, Rose-Marie, 51, 102, 

228 
Sörlin, Sverker, 228 
Tacitus, 168 
Tallroth, Roger, 129, 230 
Tanjé, Pieter, 142 
Taylor, Lou, 42, 228 
Tersmeden, Jacob, 38 
Tessin, Carl Gustaf, 37, 105, 114, 

129 
Tessin, Gustaf, 36 
Tessin, Ulrika Lovisa (Ulla), 129, 

135 
Thunberg, Carl Peter, 112, 115 
Tilas, O, 85 
Torén, Carl-Axel, 86, 228 
Troilius, Samuel, 57 
Tullberg, Tomas, 35, 87, 228 

Tullberg, Tycho, 28, 140, 145, 
146, 148, 228 

Tunefalk, Martin, 25, 26, 121, 
123, 228 

Uddenberg, Nils, 32, 227, 229 
Ulrika Eleonora, 105 
Ulväng, Göran, 98, 229 
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