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BEN GT] ONSELL 

Biologen Anders Sparrman 

D ubriken ~a denna upp:ats ~ ~edvetet anakro~istisk. Begreppet biologi 
1'ar belagt 1 svenska spraket ud1gast 1814, det v1ll saga under Sparrmans 
senare levnadsar, men langt efter att hansom Linnelarjunge i vissa avseen
den gav prov pa vad vi nu nog skulle vilja kalla biologi. 1 Det kanske ime 
skulle vara sa patagligt om det inte vore for kontrasten gememot andra 
linneaner och bland dem har Carl Peter Thunberg utgjort det framsta och 
oftast anforda jamforelseobjekter. Detta av flera skal. For det forsta tavlade 
de pa samma arena, beskrev grovt sett samma trakter med samma flora och 
fauna. For det andra framstar Thunberg som den kanske mest renodlade 
sinnebilden for den deskriptive naturalhistorikern i kraft av sitt detaljrika 
kunnande och sin flit och noggrannhet i falt, i samlingarna och med pen
nan. Vid sadana jamforelser har Linne, explicit eller implicit, utgjort idealet 
och det skall sagas, att Linne bland allr han i skrift efterlamnar i vissa srycken 
framstar som biolog i lika hog grad som Sparrman - se sarskilt resorna och 
inre minst den lappl~ndska. 

Man kan diskutera i vilken grad larjungarna medvetet sokt efterlikna 
masrarens stil och sprik. Till stor del var der kanske giver av amnet. En 
systematisk redogorelse med distinktioner och kannetecken far en given 
form och terminologi vem som an hailer i pennan. Men ocksa skildringar av 
landskap, bebyggelse, arbete pa aker och ang och sa vidare foljer hos manga 
linneaner ett latt igenkannbart monster som i Thunbergs fall blivit foremal 
for raljans i den pa sin rid synnerligen populara och mycket lasta Min son 
pa gaiejan (1 781) av Ja cob Wallen berg. 2 

Icke sa Sparrman. For der forsta efterstravar han inre den fullstandighet 
som ar till exempel Thunbergs ideal. I sin reseberattelse ger han korr efter 
ankomsten rill Kapprovinsen den 12 april 1772 ett slags programforklaring 
for vad lasaren kan van ta sig. 3 

Orrkannare bora inre vanca sig vaxternas nogare uppraknande som bleve alltfor 
vidlyftigt, utan noja sig genom dee anforde liksom i hast och pa langt hall, gora sig 
en nagorlunda malning af landec sasom dee ar, med dess mest forekommande Oner 
och Tradbevaxt, pa olika stall en och olika arstider. 4 
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Aven omen Thunberg eller Solander i praktiken fart noja sig med ungefar 
detsamma, hade de nag inte sagt det rent ut. Den fortjusning han uttrycker, 
nar han fardas mellan Kapsraden, dar han landstigit, och Residentens gard 
i Falso Bay, dit han var pa vag, kan nag aterfinnas hos andra linneaner och 
man kan komma att tanka pa Linnes landstigning pa Oland 1745, eller for
alldel uppstigandet pa fjallet 13 ar tidigare. Det senare kan dock Sparrman 
inte ha sett i tryck. 

Det ar knapt att beskriva med hvad fagnad en orcalskare finner pa en gang for sig en 
sa rik samling af okande, rare och vackre Varblomster uti en frammande Varldsdel 
[ .. . ]. Forsummade icke ett ogonblick att tillskynde mig ett annu angenamare tids
fordrif, nemligen att till fots besoka de annu obekante blomstren.5 

Sparrman hade ju da sin condition hos Residenten art tanka pa i forsta hand 
och kunde se blomstren som ert tidsfordriv. Senare, under resan i Sydafrikas 
inre och pa varldsomseglingen sag han nog annorlunda pa sin mission - som 
den linnean han i grunden var, vilket fick kapten Cook att formas att enrol
lera honom pa HMS Resolution. 

Som bland Hera andra men anda kanske framst Sten Selander i Linnelar
jungar i ftammande lander (l 960) framhallit ar Sparrl¥n mer romantiker 
an upplysningsman och har som sadan k.nappast nagon motsvarighet bland 
de ovriga aposdarna. 6 Med ratta beromd ar hans skildring av motet med 
Nya Zeelands sydvastra kust, dar fjordarna och bergen an i dag stammer val 
overens med Sparrmans beskrivning: 

Faste jag sasom botanist mina ogon framfor allt och begarligast pa Floras grona 
sloja; men denna var fran bergens ryggar ned till deras yttersta fotabjell wid hafs
kanten sa tatt hopwicklad af buskage och trad, !of och barrslagen, samt i sadan 
frodvaxt att ej minsta flack lemnades rill nagon skonare mellan prydnad af dee 
gras- och planrgrona. 

Det framstar som friskt och spontant fast det ar skrivet, eller atminstone 
tryckt, inemot 40 ar efter upplevelsen. Kanske hade Sparrman diverse skriv
na utkast, som forst sent omsider hopfogades till en publicerbar skrift. Vid 
det laget hade Sparrmans biologiska intresse och insatser sedan lange av
klingat. Men hur hade det borjat? Det ar inte alldeles latt att fa grepp om. 

Per Wastberg skriver i sin biografiska roman om Sparrman, att han efter 
ankomsten till Uppsala aterfann sin barndoms blomster i Olof Rudbecks 
skrifter men vad hade han fatt Iara om botanik i barndomshemmet?7 Fadern 
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kyrkohedern var nog ingen Nils Linnaeus. Kanske larde sig gossen mer om 
djurriket i det fagelrika och insektsvimlande upplandska bondelandskapet. 
Wastberg later den lille Anders plocka med fjarilar i prastgarden. 

Under sin forsta resa, rill Kina fran december 1765 till augusti 1767, fick 
Sparrman erfarenhet under sin valgorare kapten Carl Gustaf Ekebergs befal 
och farden resulterade i den dissertation, !ter in Chinam, som han forsvarade 
under Linnes presidium den 30 november 1768. 8 Det star, att respondemen 
hade sarnlat saval vaxter som djur (val framst insekter), saval vid Kanton som 
pa Java, medan annat nog bara observerats. En hel del insekter beskrivs i fot
noter, antagligen skrivna av Linne pa grundval av det insamlade materialet. 
Man kan notera, att han iakttagit ananas i Kanton, den hade tydligen redan 
inforts till Kina fran Sydamerika. Sparrman (eller Linne) gor reflexionen, 
att det inte ar latt att saga vilka vaxter som ar inhemska kinesiska och vilka 
som inforts med sjofarten. 

Botanikern 

Hans. forsta publikation fransett dissertationen kommer forst efter hemkom
sten fran de stora resorna och ror en nyupptackt parasitisk ort, Sarcophyte 
sanguinea (nu i familjen Balanophoraceae)9 funnen som han skriver "tre
hundrade timars resa NO t. 0 fran Goda Hopps Udden, uti de torftige torre 
Africanske slatter", insamlad i januari 1775. Sparrmans botaniska skrifter ar 
dock till sin antal helt fa, de viktigaste beskriver arter fran Kaplandet. 

For Vetenskapsakademien uppvisade han 1776 en stadig och sallsynt 
Protea, funnen pa "Hottentots-Hollands berget, et par dagsresor ifran Cap, 
och endast dar". Eftersom, som han skriver "botaniken blomstrar, under var 
Nadigste Konungs, Gustaf den IIl:s spira" gav han den ett "stort namn'', 
Protea Sceptrum Gustavianum, en medveten alludering pa var inhemska 
Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum av Rudbeck den yngre sa 
benamnd till Karl XI:s ara. Sparrmans beskrivning, pa svenska, ar valskriven 
och utforlig och rojer hans botaniska kompetens. 10 

En rredje art som han beskrev fran Kaplandet ar Ekebergia capensis, 
alltsa till ara for hans valgorare, kapten Ekeberg. "Denne Vaxt ar et Start 
och resligt trad" och slaktet ar forur helt obekant. Harger han "for mera 
karthets och tydlighets skull cradets kannemarken och beskrifning pa det 
Botaniska spraket", det vill saga la tin. 11 Slaktet, som hor till familjen Me
liaceae raknar nu ett femtontal arter fran sodra Afrika. Alla de tre namnda 
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"Faste jag sasom botanist mina ogon framfor allt och begiirligast pa Floras grona sloja; 
men denna var fran bergem ryggar ned till deras yttersta fotabjell wid hafikanten sa tiitt 
hopwickfad af buskage och triid, lof och barrsfagen, samt i sadan frodviixt att ej minsta 
fliick lemnades till nagon skonare me/fan prydnad af det gras- och pfantgrona. "Sparr
mans beskrivning av Nya Zeefands sydvastra kust. Milford Sound. Foto: Bengt fonsell. 

arterna fick sina uppsatser och illustrationer i Kungliga vetenskapsakademiens 
handlingar. 

Aren dessforinnan, under varldsomseglingen gjorde han orvivelaktigt 
stora botaniska insatser, vilka nastan alls inte avsatt skrifter under hans eget 
namn. I inledningen till Characteres generum plantarum (1776) har Johann 
Reinhold Forster kort redogjort for arbetssattet ombord och skrivit, att 
Sparrman beskrev och ate sonen Georg avricade vaxcerna, medan fadern 
uteslutande agnade sig at w ologiska beskrivningar (se aven Jonssons bidrag i 
denna volym).12 Nicolson och Fosberg har i The Forsters and the Botany of the 
Second Cook Expedition (2003) framhallit, act Sparrman gjorde preliminara 
beskrivningar, som Georg Forster sedan overarberade. 13 Oakcat Sparrmans 
ovedersagliga bocaniska insatser, erkanda saval av Forscers som av eftervarl
den, har dee ratt och rader alltjamt problem kring auktorskapet for det som 
publicerats fran expeditionen. Sparrman har kommit att undanskymmas 
genom act sa gott som allt det nya kom act publiceras i de bada Forscers 
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namn. Nicolson och Fosberg pekar bland mycket annat pa de nya slakten 
och arter som i Georg Forsters namn publicerades i Vetenskapssocietetens 
i Uppsala Acta 1780. 14 I inledningen avtackas Sparrman for beskrivningar 
av de nya slaktena Gahnia (nu i Cyperaceae), Drimys (med tva arter, nu i 
Winteraceae) samt Forstera (nu i Stylidiaceae) som forst gjorda (primum 
concinnatas) "ab Experientissimo Dom. Doct. Andrea Sparrman". Pa grund 
av ordet "primum" anser Nicolson och Fosberg, att Georg Forster skall sra 
som auktor for dessa namn och att det speglar arbetsordningen ombord. 
Mense Jonssons ingaende analys av detta problem i denna bok. Sparrman 
och de bada herrarna Forster skildes at i Kapstaden i april 1775, Sparrman 
stannade tretton handelserika manader i Sydafrika, Forsters seglade till Lon
don. Infor avskedet delades insamlingarna upp. Sparrman lat omgaende 
frakta hem sin andel till Vetenskapsakademien i Stockholm. 

Ett mycket givande dokument betraffande Sparrman ar det presidietal 
han hall i Kungl. Vetenskapsakademien ar 1778, dar han bland mycket an
nat meddelar observationer fran varldsomseglingen. 15 I Akademiens utilis
tiska anda forsakrar han att pa Nya Zeeland vaxer atskilliga ganska nyttiga 
vaxter, av vilka han speciellt framhaller "Ny-Zelandsk Hampa" beskriven 
i Forsters namn som Phormium tenax (i dag kallad nyzeelandskt lin). Han 
skriver att den "narmast med visshet skulle ganska val trifvas i var Nord" 
och vidare: 

lnvanarne rillverka haraf med ringa moda et slags segt och skinande Jin, hvilkec uci 
Europeisk vafnad skulle i sryrka vida ofvertraffa Europeiskr linne, samr tafla med 
sjelfva silkec i giants. Haraf vitrna nogsamt de prof som jag, bada af raa amnet och 
dee cilverkade for Kong!. Academien haft den aran ac upvisa. 

Den har ju ocksa kommit att odlas som fibervaxt i stora delar av varlden. 
Han fortsatter pa temat nytta av vaxter fran Nya Zeeland genom att fram
halla myrtaceen Leptospermum scoparium (rosenmyrten), som besattningen 
nyttjade hellre an det kinesiska teet. Markligt nog finns i detta "Tal" ocksa 
tryckt en lang och intressant lista over i vart land naturaliserade vaxter. 

En sardeles intressant anmarkning i detta "Tal" galler floran pa "Sod
raste Udden av Nya Verlden" det vill saga Eldslandet, dar han funnit vad 
han kallar de "vildt vaxande Lappske orter" och han namnger Pinguicula 
alpina (fjalltatorr), Ranunculus lapponicus (lappranunkel) och Viola palu
stris (karrviol). Nu ar just dessa arter inte funna i Eldslandets flora, men 
val narsdende i samma slakten.16 Sparrman pekar har som den forste pa 
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bipolariretsfragan, det vill saga pa arrer eller slakten som har sin utbredning 
bade i de nordligaste och sydligaste delarna av jorden. Detra fascinerande 
vaxtgeografiska problem har sedan diskurerats genom alla ar, se sarskilt Du 
Rietz och Raven. 17 Han cillagger: "Har funnos ock andre Svenske vaxter, 
hvilka jamte de forra, hade lam pat sig efter sodra polens natur och sommar, 
i det de blommade uti December och Januarii manader". 

Zoologen i Kaplandet 

Men framfor allr var Sparrman zoolog och som sadan vagar man kanske 
havda en av de mest observanra och lyckosamma i sin tid. Der galler alldeles 
sarskilt de tretton manaderna i Sydafrikas annu ororda inre, dar de Stora 
daggdjuren levde i rallosa skaror. Har blev han pionjaren, den forste zoolog 
som sag en afrikansk noshorning, eller ett strutsbo, den forste som beskrev 
en varrenbuffel, en gnu, en buschbock, en springbock, en harrebeest, en 
eland och sa vidare. Nagra av dessa djur var helt okanda, andra hade i form 
av skallar eller skinn studerats och givits naturligt nag ofullstandiga men 
ocksa misstolkande beskrivningar av zoologer som Pennant, Buffon, Alla
mand, vilka Sparrman kritiserar, i synnerhet den sistnamnde. Hans beskriv-• 
ningar av de sydafrikanska daggdjuren inflot i en jamn strom i Vetenskaps
akademiens handlingar (och nagra pa andra hall) under 1770-talers senare 
halfc. Dear utforliga, askadliga och av sarskilt varde, eftersom de bygger pa 
sjalvsyn och err uppenbart intresse for djurens beteende och upptradande. 
Han var synnerligen anatomiskt inrresserad och tog val rill vara arr han var 
den forste som fick mojlighet att studera dessa djurs mjukdelar, snabbc for
ruttnande under Afrikas stekande sol. Err drastiskt exempel ar dissektionen 
av den rvahornade afrikanska noshorningen, Rhinoceros africanus "af ingen 
natur-forskare forur sedd och beskrifven". 18 Efter act ha skjutit rva noshor
ningar omkring en mil fran lagret blev man rvungna act lamna kadavrena for 
art atervanda forst foljande formiddag, da rota redan satt in. Dock borjade 
man med arr sceka annu farskt kott, vilkec var "smakeligt nog, nara liknande 
svin-kott, men mycket grofre". Sedan foljer: 

Under decca, hi:iggo vi med hand-yxan en i:ipning pa Ref-benen; med slicande och 
skarande hulpos vi ac ac ucci:imma bukcavicecen; jag gjorde som skyndsammasc 
ricningar, afmacning och beskrifning ofver dessa delar, hvarefter Diaphragma bart
cogs, och en naken Hoccencocc cill ha.lfcen inkri:ip i asec, for ac uttaga lungorna och 
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Rhinoceros bicornis. Anders Sparrman, "Beskrifning om Rhinoceros bicornis'; Kung
liga vetenskapsakademiens handlingar 1778. Foto: Linnemuseet, Uppsala. 
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hjartat. Som genom skotcet uti de stora lung-adrorne, Djuret fltc sin bane, voro 
lungorna redan anscuckne, och de, sasom lefver och mjalte hade ej varit manga 
minuter i opna luften, forr an de borjade posa och fermentera; starka hetcan af 
middags-solen, torst och stank kunde ej langre uthardas. Jag nodgades sluta, sedan 
jag blott hunnit utrona foljande. 

Sa foljer over tva rrycksidor en anaromisk beskrivning, som slutar med 
maginnehallets aUdeles osmalta och helt friska rotter och kvisrar och aven 
succulenta vaxter bland vilka han igenkande "en och annan straf samt taggig 
Stapelia". Allra sist beklagar han: "magens langd har jag glomt anteckna" -
for en sann linnean en ovantat uppriktig bekannelse. 

Ma detta tjana som prov pa Sparrmans skildringar av de stora djuren. 
Bland nu mer valkanda djur som Sparrman beskriver ar flodhasten , dar 
motet hall pa att ga riktigt illa. "Men rvan emot var formodan, rusade dju
ret upp utur vattnet och var oss inpa lifvet, da mera elden af en musquet, 
an troligen verkan af kulan, kom djuret at under et hafrigt skran kasta sig 
tillbaka i vattnet. Vi hade annars dels aldeles blifvit fortrampade, dels rvart 
afbitne, [ ... ].Man tror, at en snabbfotad Hottentott med moda kan undan
lopa en Hippopotamus". 

Ytterligare ett dussintal storre daggdjur, bland dem buffel, gnu, eland 
och springbock ("luftspringare gazellen") far sina utforliga och maHnde 
beskrivningar. Ocksa i reseberattelsen har Sparrman gett livfulla skildringar 
av djur han matt, dock inte alla ganger forstahandsursagor. Har handlar det 
om sektreterarrageln: 

Dess satt att angripa ormar ar besynnerligt. Han nalkas den alltid med den forsig
tigheten att hilla en vingspets framfor sig an dermed parera undan dess giftiga bett; 
under riden passar han tillfalle att trampa och sparka den, eller ock att med vingpen
norne spratta dem an de kratsa hogt upp i luften; da de af denna medfart omsider 
mattas och domna, sa dodar och slukar han dem efter sin beqvamlighet utan fara. 

Jag har ej haft ti llfalle att se denna ormflngst, bor dock ingalunda tvifla derpa 
sedan jag hort den af sa manga bade Hottentotter och Christna berattad. I mena
geriet i H aag nastan pa samma sate roar sig med en pinne. 19 

T yvarr tillater ime utrymmet har fler prov pa Sparrmans livfulla prosa. Ocksa 
en del mindre daggdjur (till exempel den biatande Vtverra) , odlor och insekter 
finns med bland Sparrmans beskrivningar fran Sydafrika. Men det kan nog 
anses karakteristiskt, att insekterna intar mindre plats an hos manga andra 
linneaner, till exempel Thunberg. For de utpraglade systematikerna ar kom
binationen av botanik och entomologi naturlig men inte sa for en "biolog" 
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Azurmes, Parus saebyensis, numera P cyanus. Anders Sparrman, Museum Carlso
nianum (1786-1789). 
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Attrappen vitvingad sothona, Fulica leucoryx. Anders Sparrman, Museum Carlso
nianum (1786-1789). 
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som Sparrman. Hans framsta entomologiska bidrag ar en uppsats om 31 nya 
arter sydafrikanska "Curculioner" (vivlar), alla val tecknade i uppsatsen.20 

Fran Sydafrika hemforde Sparrman en rikhalrig zoologisk samling som 
lamnades till Kungl. Vetenskapakademien. En forteckning pa "Naturalier 
friin Soderhafvet, Caput Bonae Spei, Caffer same Hottentots Landen" in
lamnades rill Akademiens standige sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin. 
Under naturalierna inrangeras ocksa en star mangd etnografika, nu pa Et
nografiska museet i Stockholm medan naturalierna i egendig mening finns 
pa Narurhistoriska Riksmuseet. Bada dessa museer ar avknoppningar friin 
Vetenskapsakademien under 1800-talet. Bland naruralierna marks "Vilda 
randiga Hastfolet uppstoppad". Der ar dee kanske mest beromda numret 
i Sparrmans samling, foler av den nu urdoda zebraslaktingen qvagga, som 
annu kan beskadas pa Riksmuseet. 

Fagelbockerna 

I det afrikanska materialet spelar raglarna en undanskymd roll och under de 
forsta cio aren efter hemkomsten behandlar inte en enda publikation vad som 
skulle bli Sparrman~ framsta specialitet. Han skrev texterna rill' rva prakrverk, 
Museum Carlsonianum (1786-1789) och Svensk Ornithologie (1806). 21 Bada 
ar praktfulla verk i folio med handkolorerade planscher, de forsta i Sverige 
fransett Carl Alexander Clercks om fjarilar och spindlar (se Dal Sveriges 
zoologiska litteratur 1483-1920 for en utforlig redogorelse for verkens till
komst- och tryckhistoria).22 Akademiledamoten och presidenten Gustaf von 
Carlson agde pa site gods Malby i Bjornlunda socken i Sodermanland en star 
samling uppstoppade flglar, som han onskade bevara for efcervarlden i ett 
kommencerat planschverk. Uppdraget gick till akademikollegan Sparrman, 
som forfattat de lacinska beskrivningarna och till Jonas Carl Linnerhielm, 
bekanc for sina malningar av svenska landskap, som tecknade atminscone 
flercalet planscher. Fyra volymer med 25 planscher vardera gavs ut, darucover 
graverades 20 som aldrig bands samman och i dag ar mycket sallsynta. 23 

Dec ar en brokig flgelskara som mater pa de 100 ucgivna planscherna. 
Flercalec ar fran exotiska trakter, nagra hemforda av Sparrman, sasom Anas 
magellanica (nu kallad Chloephaga hybrida, kelpgas), vilken rangades och 
gladde besattningen som julmiddag vid Eldslandet 1774. En annan som 
hemforts av Sparrman ar nr 10, Pelicanus punctatus fran Queen Charlottes 
Sund pa Nya Zeeland, dar den enligt Sparrmans nocis bygger sina bon i 
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traden. For Rallus australis har Sparrman antecknat, att den bor pa Nya Zee
land, dar han ganska ofta sett den pa de sydliga stranderna. Andra kom fran 
den sene Linnelarjungen Clas Fredrik Hornstedt, som samlat pa Java och 
som lar ha skrivit vissa texter och kanske aven tecknat medan Sparrman var 
i Senegal 1787-1788. Manga faglar ar afrikanska, hemforda av Sparrman. 
Ett mindre antal ar samlade i Sverige, mest spektakular ar azurmesen, Parus 
saebyensis, uppkallad efter en annan av von Carlsons sormlandska egendo
mar. Denna blamesslakting har sedan idemifierats med en av Peter Simon 
Pallas beskriven Parus cyanus fran Sibirien. Den fagel von Carlson skot 1783 
ar det hittills enda sakra fyndet av arten i Sverige. Senare formodade fynd 
ar antagligen albinistiska blamesar. Mest apart i samlingen ar nr 12, Fulica 
leucoryx, en vitvingad sothona. Denna ar en motsvarighet till skvadern och 
avslojades av den eminente fagelkannaren, lundazoologen Sven Nilsson som 
"hvarken en egen art, som Sparrman och Gmelin formodat, icke heller en 
tillfallig varietet, som Latham och Temminck menat, utan helt enkelt en 
sammansatt fogel med kropp af en Fulica atra [sothona] och vingar af en 
Snoripa, och hvilken Presidenten Carlson erhallit i Julatrap af en sin van, 
som visst icke dermed asyftat att aka listan pa nya arter eller varieteter i 
fogelsystemet". 

Pa grund av Akademiens trangboddhet framforde ar 1787 Peter Jon~s 
Bergius det nagot markliga forslaget, att Akademiens fagelsamling skulle 
overforas till von Carlsons Malby och inrangeras i dennes kollektion. 24 Detra 
under forutsatming att von Carlson testamenterade sin samling till Aka
demien; att Akademiens deposition skulle aterga efter von Carlsons dad 
forefoll sjalvklart, men blev icke sa. Orn von Carlsons och fagelsamlingens 
vidare oden scar att lasa i Lindroths historik over Vetenskapsakademien och 
i Dais ovannamnda verk om Sveriges zoologiska litteratur. 25 Flertalet av de 
sparrmanska och hornstedtska faglarna som avbildas i Museum Carlsonia
num, kanske fler, tillhorde nog Akademiens kontingent. 

Der andra praktverket Svensk Ornithologie utkom bara i en volym. Sparr
man hade fortsatt att arbeta med en femte volym av Museum Carlsonia
num aven efter von Carlsons dad 1801, men arbetet avstannade och 1805 
borjade han i stallet forbereda Svensk Ornithologie. For krakfaglarna, die 
ocksa blakraka och sommargylling fordes, finns utforliga beskrivningar eller 
snarare berattelser, som dock bryts abrupt mitt under skildringen av som
margyllingen. Har finns ocksa vad vi nu raknar som former, mutanter, som 
den albinisriska torneaskatan, Corvus tornensis. Ovriga planscher ar okom
menterade. De innehaller manga rovfaglar, i ovrigt en blandning av litet av 
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Den albinistiska tornellskatan, Corvus tornensis. Anders Sparrman, Museum Carl
sonianum (1786-1789). Foto: Lunds universitetsbibliotek. 
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Triidkrypare. Anders Sparrman, Svensk Ornirhologie {1806). Foto: Lunds universi
tetsbibliotek. 
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varje. Manga gar igen fran Museum Carlsonianum, andra har kopierats fran 
Rudbecks den yngres fagelbok. Exemplaren i Akademiens samlingar var till 
stor del for malarna for att kunna anvandas. En annan forlaga ar ett neder
landskt prakrverk Nederlandsche Voge/en, som utgavs fran 1770 och framover 
och som Sparrman varderade hogt. En del faglar ar i detta verk okonvenrio
nellt placerade, till exempel skatan diagonalt framatlutad. Sa ar den ocksa i 
forsta haft:et av Svensk Ornithologie, vilket renderade kritik. Nagra planscher 
avbildar ocksa aggen och for sommargyllingen och tradkryparen ar saval bo 
som agg inkluderade. 

Nar Svensk Ornithologie urkom, hade Sparrman annars sedan lange pa 
det hela tager lamnar "biologin". I Vetenskapsakademiens handlingar inByter 
arbeten av Sparrman allrmer sporadiskt, under 1780-taler ett halvdussin, 
darefrer hara nagra ra, der sista 1806. Der handlade dock om Buglarver, som 
innasda sig i levande manniskors innanmaten, och hor kanske narmast rill 
medicinen, som val nu sedan lange var Sparrmans huvudinrresse. 

N agra svenska naturalier 

Ron ur den inhemska naturalhisrorien meddelas, nar han vid nagra tillfal
len patraffat nagot sardeles marl<ligr. Sa laser man i ett brev till Thunberg 
avsanr strax efter aterkomsten fran Karlskrona dar han tjanstgjort som lakare 
under der grasliga arer 1790, da flottan aterkommande fran Finland inforde 
forfarliga farsorer. I ett postskriptum i det namnda brevet stir: "En ny svansk 
groda har jag kommit ofver". Fem ar senare, 1795, avkastar detta en uppsars 
"En gronflackad groda, funnen i Carlscrona och beskrifven". 26 Der ar den 
i van land yttersr sallsynta gronflackiga paddan, som han upptackt. Efrer 
en ingaende jamforelse med likarrade paddor, rapporrerade bland annat av 
Pallas fran Ural, kommer han fram till atr den skulle kunna vara "et distinct 
Species". Detra omdome star sig an i dag. Sparrmans namn Bufo viridis ar 
der for arren gallande. Den har senare upprackrs pa andra hall i Europa. 
I Sverige fauns den pa ett 50-tal lokaler i sodra och ostra Sverige upp till 
Ostergorland, men nu bara pa nagra ra plarser i Skane och pa Urklippan 
i sydosdigaste Blekinge. Dar och pa annu en plats i detta Ian har lyckade 
popularionsforstarkningar genom urplanteringar gjorts i sen rid.27 

Nagot ar i borjan av 1790-talet hade Sparrman pa landsvagen i Duvnas 
i Sodermanland helt nara Stockholm funnir en "rasrigt ljusbrun" orm med 
leverbruna flackar, som han redan agde ett exemplar av fran Nykoping. Han 
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beskrev den som en ny art under namnet Cofuber ferrugi.nosus och formodar, 
arr den maste vara ganska spridd och gor darfor ett upprop: "Vore darfor val 
om de, som dylika fran de allmanna skiljackriga ofVerkomma, bevarade dem 
i li tet Brannvin for att kunna rill Naturforskare meddela, jamte sa mycket 
af Krakers Hisroria som kunnat erhallas". 28 Detra ar hasselsnoken, som visat 
sig vara vittspridd men sallsynt i de sodra delarna av lander. Har galler dock 
inte det av Sparrman foreslagna namnet, da den ridigare var beskriven av 
som Coronel/a austriaca. 

Eljest forefaller Sparrmans entusiasm for den svenska naturen ha varit 
martlig. Pa uppdrag kunde det handa att han gav sig ur och gjorde observa
tioner. Sa skickade akademikollegan Clas AJsrromer ut honom i Soderman
land efter arr pa atervag fran Goreborg vid Malmby nara Srrangnas ha blivir 
"varse et Stort Barrtrad af ovanlig skapnad, som vaxte sa nara lands-vagen, 
at en del af dess qvisrar hangde der utofVer". Sparrman for dit med ritaren 
Akrel och beskrev utforligt vad han kallade "Slok-granen (Pinus vimina
Lis)" .29 En rundresa i Nordsormland gav fler slokgranar och annu nagra 
rapporterades av andra. Detra ar Sparrmans enda rryckta bidrag om den 
svenska floran. Nu betraktas slokgranen som en form, en mutant, av gran, 
Picea abies £ viminafis. 

Som akademiens tjansteman fick Sparrman givervis hamera inkbmman
de och testamemerade kollektioner, mest berydelsefull bruksherren, baro
nen och akademiledamoten Charles De Geers ovarderliga insektssamling 
pa Leufsta. De Geer avled 1778, det vill saga samma ar som Linne, men 
Sparrman hade vistats dar redan under hans levnad och besett samlingarna. 
Han var da ocksa De Geers lakare, vilket framgar av en passus i ett brev 
fran Sparrman rill den da hemseglande Thunberg skrivet pa Leufsra den 29 
juli 1778, ett brev som berattar om mycket som just ar akruellr inom deras 
gemensamma sfar: "Academiens Cabinett ar nu ej sa simpelr, det ar rilokr 
[ ... ] med min saliga Patients Museum neml. De Geers". Men detta faller 
egentligen inom Sparrmans verksamhet vid Akademien, som behandlas av 
Grandin i denna volym. 

Sparrmans sisra srora resa, till Senegal 1787-1788, avkastade inga resultat 
for naturalhisrorien, endast en del etnografika. Dock beskrev Sparrman langt 
senare en &gel fran Vastafrika, Bucco atro-jlavus, fran Sierra Leone, hans sista 
zoologiska bidrag fransett Svensk Ornithofogie.30 Denna &gel hade givits rill 
"Herr John Heathcote, en nu hit-rest vetenskaps-alskare fran London" och 
den formodas vara sallsynt emedan Adam Afzelius ime observerat den under 
sitt vistande i lander. 
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Slok-granen, Picea abies f. viminalis vid Malmby nara Striingniis. Andm Sparrman, 
"Beskrifoing Pa Svenska Slok-Granen, {Pinus viminalis)'; Kungl iga verenskapsakademiens 

handlingar 1777. Foto: Lunds universitetsbibliotek. 
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Sa ser vi "biologen" Sparrmans verksamhet avklinga, annat upptar hans 
tid och intresse. 1770-talet var hans stora tid som naturalhistoriker, bade 
som observator pa faltet och som formedlare av sina markliga ron fran 
Sydafrikas djurvarld. Detta ar hans viktigaste insars i naturalhistorien, men 
hans mer fordolda bidrag till botaniken under Cooks andra resa bor inte 
forglommas. 

Noter 

1 Nationalencykklpedins ordbok I (H oganas, 
1995). 
2 Jacob Wallen berg, Min son pa galejan, eller En 
ostindisk resa, innehallande allahanda bliickhorn
skram, samlade pa skeppet Finland, som afieglade 
ifran Gotheborg i decemb. 1769, och aterkom der
sammastiides i jun. 1771 (Stockholm, J 781). 
3 Anders Sparrman, Resa Till Goda Hopps-Udden, 
Sodra Pol-kretsen Och Omkring Jordklotet, samt 
till Hottentott- och Ca./Jer-Landen, .Aren 1772-
1776 I- II (Stockholm, 1783, 1802, 18 18). 

• Sparrman 1783, 35. 
5 Sparrman 1783, 35. 
6 Sten Selander, Linneliirjungar i friimmande 
liinder (Stockholm, 1960). 

- Per Wastberg, Anders Sparrmans resa . .En bio
grafok roman (Stockholm, 2008). 
8 Anders Sparrman (pres. Carl von Linne), Dis
sertatio academica sistens lter in Chinam (Upsa
liae, 1768). 
9 Anders Sparrman, "Beskrifning pa Sarcophyte 
sanguinea, en fo rr obekanr Parasitisk a rt fran 
Sodra Africa", KVAH 1776, 300-302. 

'
0 Anders Sparrman, "Beskrifning Pa en ny 

Vaxt, en Species af Protea, ifran Caput Bonae 
Spci", KVAH 1777, 53-56. 
11 Anders Sparrman, "Ett nyrt Genus i Vaxt
Rikct uptackt och kallat Ekebergia capensis", 
KVAH 1779, 282-284. 
12 J . R. Forster & G. Forster, Characteres gene
rum pfantarum (London, 1776). 

' 3 D. Nicolson & F. R. Fosberg, The Forsters and 
the Botany of the Second Cook Expedition, R.eg
num Vegetabile 139 (Konigstein, 2003). 

14 Nicolson & Fosberg 2003, 52; G. Forster, 
"Decas plantarum novarum in insulis maris 
australis transmissa", Ups. soc. sc. nova acta 3, 
1780, 171-186. 
15 Anders Sparrman, Tai, om den tilviixt och 
nytta, som vetenskaperne i allmiinhet, siirdeles 
natural-historien, redan vunnit och ytterligare 
kunna vinna, genom undersokningar i Soder
ha.foet (Stockholm, 1778). 
16 N icolson & Fosberg 2003 idenrifierar dessa 
med Pinguirnla antarctica (475), Ranunculus 
peduncularis (57 1), resp. Viola magellanica G. 
Forst. (689). 

" G. E. Du Rietz, "Problems of Bipolar Planr 
D istribution", Acta phytogeogr. suec. 13:215-
282, 1940; P. H. Raven, "Amphitropical rela
tionships in the flo ras of North and South Ame
rica'', Q Rev. Biol. 38:15 1-177, 1963 
18 Anders Sparrman, "Beskrifn ing om Rhinoce
ros bicomis", KVAH 1778, 303-314. 
19 Sparrman 1783, 158. 
20 Anders Sparrman, "Fyratio, ti l storre delen 
obekanre Curculioner, fran Goda Hopps-Ud
den, beskrifne jamte nagra anmarkningar vid 
samma lnsect-Slagte", KVAH 1785, 37-57. 
21 Anders Sparrman, Museum Carlsonianum 
1-JV (Stockholm, 1786-1789); Anders Sparr
man, Svensk ornithologie med efter naturen colo
rerade tekningar (Stockholm, 1806). 
22 Bjorn Dai, Sveriges woklgiska litteratur 1483-
1920 (Stockholm, 1996). 
23 Dal 1996. 
24 Yngve Lowegren, Naturaliekabinett i Sverige 
under 1700-talet, Lychnos-Bibliotek 13 (Upp
sala, 1952), 269. 



140 Anders Sparrman 

25 Sten Lindroth, Kung/. Vetenskapsakademiem 
historia 1739-1818 II (Stockholm, 1967). 
26 Anders Sparrman, "En gronflackad Groda, 
funnen i Carlscrona och beskrifven", KVAH 
1795, 183- 185. 
27 Llinsstyrelen i Blekinge Ian hemsida 2011. 
28 Anders Sparrman, "Coluber ferruginosus, en 
aldeles ny Hugg-Orm, funnen i Sodermanland 

och beskrifven", KVAH 1795, 180- 183. 
29 Anders Sparrman , "Beskrifning Pa Svenska 
Slok-Granen, (Pinus viminalis)", KVAH 1777, 
310-317. 
30 Anders Sparrman, "Bucco atro-flavus: Et 
nytt fogel species ifr:i.n Sierra Leone beskrifvir", 
KVAH 1798, 305- 307. 



Anders Sparrman. Gouache av Niclas Laftensen. Foto: Kung!. Vetenskapsakademien. 




