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Abstract 

In the 1700’s, natural history played an essential part in constructing the western view 

of the east and its inhabitants. Based on this assumtion, the primary aim of this study 

has been to examine how two of Carl Linaeus’ apostles (Petrus Forsskål and Fredric 

Hasselquist) wrote about their specific cultural encounters while travelling.  

 

In its essence, the results of the study has been that Mary Louise Pratts  previous 

writings are applicable also on the travel writings of Forsskål och Hasselquist. Altough 

with a few significant deviations. For example it seems that the apostles considered the 

native history more relevant than what Pratts theory would give them credit for. 
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1 Inledning 

 

På Carl von Linnés tid hade Sverige precis blivit av med sin status som en europeisk 

stormakt och man sökte efter nya sätt att vinna makt och ära åt nationen. Det var här 

som det naturalhistoriska resandet och forskandet fick en så pass viktig roll i det 

svenska samhället.1 Hemförda träd, buskar och plantor skulle tämjas och fås att växa i 

sveriges skoningslösa vegetation.2 Med Saint Barthélemy och Sapmi som undantag 

hade Sverige svårt att hävda sig som en kolonialmakt, men skulle trots detta etablera en 

kolonial ekonomi med det naturalhistoriska resandet som grund. Linné hade runt 20 

unga män, populärt kallade Linnés apostlar, till sin hjälp. Detta arbete ska fokusera på 

två av dessa. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de två valda linnéapostlarna skildrade de 

främmande kulturer som de mötte under sina resor. Syftet är inte att undersöka det 

naturvetenskapliga arbete som var deras uttänkta primärmål utan snarare att analysera 

viss sekundär information som deras reseskildringar tydliggör. För att förtydliga detta så 

är målet att enskilt analysera de antropologiska aspekterna av reseskildringarna. 

Förhoppningen är att genom djupläsning av deras reseskildringar, ett komparativt 

förhållningssätt och en korrekt teoretisk utgångspunkt kunna säga något nytt om hur 

man bemötte och beskrev främmande kulturer. Naturalhistoriska verk var en vässentlig 

del i konstruerandet av både natur och människor, vilket bekräftar relevansen i 

undersökningar av denna sort. 

 

För att konkretisa syftet och för att göra det applicerbart i förhållande till materialet så 

har följande frågeställning tagits fram: 

Hur skildras de människor av olika folkslag och kulturer som apostlarna möter? 

Ur vilka aspekter är apostlarnas skildringar liknande och ur vilka aspekter skiljer de sig? 

 

                                                 
1 Hodacs, Hanna & Nyberg, Kenneth, Naturalhistoria på resande fot: om att forska, undervisa och göra 

karriär i 1700-talets Sverige, Nordic Academic Press, Stockholm, 2007. S. 20. 
2 Sörlin, Sverker & Fagerstedt, Otto, Linné och hans apostlar, Natur och kultur/Fakta etc., Stockholm, 

2004. S. 6. 
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1.2 Avgränsningar 

Den tydligaste och mest relevanta avgränsningen som har behövts göras inför detta 

arbete är den när det kommer till vilka apostlar som undersöks. Linné hade sjutton 

stycken till sitt förfogande och uppsatsen kommer endast att röra vid två av dessa. Att 

begränsa studien till endast ett par av apostlarna är en nödvändighet då både 

källmaterial och sekundär litteratur inom området är, som Hanna Hodacs och Kenneth 

Nyberg beskriver det, ”närmast outtömligt”.3 Målet är att skapa en nyanserad och rättvis 

redogörelse av apostlarnas efterlämningar och att undvika att bli överdrivet ambitiös är 

ett nödvändigt förhållningssätt för att detta ska vara möjligt. Istället har två apostlar 

valts ut, med det grundläggande argumentet att de rörde sig i liknande områden sett till 

geografiska förutsättningar. Med en omsorgsfull närläsning av de bägges reseskildringar 

och ett komparativt förhållningssätt så kan i alla fall ambitionen vara att säga något som 

både är nyanserat och relevant. 

 

När detta är fastslaget är det framförallt avgränsningar sett till sekundär litteratur som 

kommer att behöva göras. Källmaterialet är, förutom i vissa komplementerande fall, 

fastslaget. Detta kommer att redogöras för ytterligare under rubriken källmaterial. Jag 

har valt att dela upp min empiriska huvudstudie i underrubrikerna ”religion och 

vidskepelse”, ”typologi” och ”kunskap och samhällsutveckling”. Dessa underrubriker 

valdes utifrån vad som framstod som relevant för att kunna besvara min frågeställning 

på ett nyanserat sätt, men också utifrån vilket typ av material som tycktes vara 

tillgängligt. Därefter har vilket material jag valt att bearbeta ytterligare i sin tur baserats 

på de färdiga underrubrikerna. När det kommer till sekundär litteratur så måste man åter 

igen ha den stora massan av vad som har skrivits i åtanke. Här har den stora utmaningen 

varit att skapa sig en tydlig bild av vilka forskare som är mest relevanta inom området 

för att sedan kunna prioritera sin läsning därefter. I denna process har handledaren, med 

sin stora kunskap inom närliggande områden, spelat en stor roll. 

 

1.3 Disposition 

 

Uppsatsen kommer att börja med en del där jag redogör för det rådande forskningläget. 

Som jag tidigare beskrivit så finns det ett enormt källmaterial runt Linné och hans 

                                                 
3 Hodacs & Nyberg, 2007. S. 40. 
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apostlar. Detta innebär att det finns stora svårigheter i att skapa en tydlig bild av hela 

forskningsläget. Förhoppningen är dock att tillräckliga avgränsningar ska leda till att det 

inte blir en omöjlig utmaning. Efter att tidigare forskning är avklarat kommer en del där 

jag redogör för arbetets teoretiska utgångspunkt. Den teoretiska utgångspunkten 

återkommmer sedan först mot slutet av uppsatsen då den ska appliceras på den 

empiriska huvudstudiens resultat, för att förhoppningsvis nå en relevant och välgrundad 

slutsats. Efter teorin ska jag gå igenom arbetets metod och i förlängningen även vilket 

källmaterial som metoden kommer att appliceras på. Här resoneras kring hur jag rent 

praktiskt kommer att gå tillväga i min bearbetning av materialet och det förs ett 

källkritiskt resonemang. När detta är avklarat kommer rubriken bakgrund. I bakgrunden 

ska den grundläggande information och de förutsättningar som jag anser vara essentiella 

för att förstå arbetet att presenteras. När bakgrunden är avklarad kommer den empiriska 

huvudstudien. Huvudstudien utgör merparten av uppsatsen och är en redogörelse av all 

den relavanta information, kopplat till uppsatsens frågeställningar, som har synliggjorts 

i mitt arbete med källmaterialet. I den empiriska huvudstudien bör lämpligen inga 

subjektiva resonemang föras. När detta är avklarat kommer arbetets analys. Här ska den 

teoretiska utgångspunkten appliceras på huvudstudiens resultat. Detta kommer att leda 

till arbetets slutsats. Arbetet avslutas med en didaktisk reflektion där ett resonemang, 

kopplat till lämpliga styrdokument, förs angående hur uppsatsen och dess resultat hade 

kunnat användas inom skolundervisning. 

 

2 Tidigare forskning 

När man ska diskutera Linnéapostlar är det svårt att se förbi verket Linné och hans 

apostlar av Sverker Sörlin och Otto Fagerstedt. Verkets relevans bekräftas bland annat 

av Naturalhistoria på resande fot.4 Boken håller sig borta från att vara en biografisk 

redogörelse för Carl von Linné och fokuserar istället på det globala 

insamlingsprojektet.5 Detta innebär att fokus snarare hamnar på apostlarna och deras 

reseskildringar. Boken erbjuder en sammanfattande redogörelse för både Hasselquists 

resa till det heliga landet och Forsskåls resa till Jemen. Därmed väljer jag att göra denna 

sammanfattning tudelad: 

 

                                                 
4 Hodacs & Nyberg, 2007. S. 25. 
5 Sörlin & Fagerstedt, 2004. S. 8. 
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Hasselquist skildras som en kompetent och energisk ung man. Författarna tillskriver 

stor relevans till det handelspolitiska uppdrag som han får för det Levantiska 

kompaniets räkning.6 Hasselquist uttalar sig minst sagt föraktfullt gentemot Egyptens 

invånare och man menar på att detta måste ses mot bakgrunden att det handelspolitiska 

uppdraget gick mycket sämre än vad man hade räknat med. Man beskriver även 

Hasselquists uppenbara frustration gällande sin begränsade rörlighet. Han beskriver det 

själv som att leva i ”civil arrest” och detta tycks oförnekligen ha färgat hans bild av 

landet och dess invånare.7 Trots sina negativa känslor kan Hasselquist inte undgå att 

beundra landets delvis avancerade jordbruk, när det kommer till exempelvis egyptiernas 

konstgjorda bevattningskanaler.8 

 

Även Forsskål beskrivs i positiva ordalag och författarna trycker på hans mångsidiga 

kompetens samt hans strävan efter frihet och sanning.9 Forsskåls resa var till Jemen och 

Fredrik V (av Danmark) var expeditionens ”beskyddare och ivrige tillskyndare”. Hos 

Forsskål noterar författarna en tendens som de anser vara vanlig i Europas 

sjuttonhundratal. Oavsett vart Forsskål befinner sig rent geografiskt så har han 

förhållandevis stort överseende med bofasta människor, medan man ser på nomader 

som opålitliga och svekfulla.10 Ett citat av Forsskål som bekräftar fenomenet lyder: 

”Man bör ej mindre vara utrustad med Gevär, samlad i ett stort sällskap, för att kunna 

avskräcka de strövande Araber, Egyptens plåga och resandes olycka.”11 

 

Utöver det jag nu redogjort för beskriver inte Linné och hans apostlar möten med kultur 

och människor i någon vidare utrsträckning. Man lägger mycket fokus på brevväxlingen 

med Linné och intriger mellan de olika resande. Bokens mål är inte att vara särskilt 

djupgående och författarna har själva förklarat att de strävar efter att bevara ”något av 

dramaberättandets friare och mer sökande form”.12 Detta erbjuder en potentiell lucka 

där jag, med min mer specifiserade frågeställning, kan läsa apostlarnas reseskildringar 

mer fokuserat på ändamålet. Däremot så har boken, tillsammans med ikfoundation.org, 

varit mycket relevant även i arbetet att bygga upp bakgrunden till de bägge apostlarna. 

                                                 
6 Sörlin & Fagerstedt, 2004. S. 67. 
7 Ibid. S. 68. 
8 Ibid. S. 69. 
9 Ibid. S. 83. 
10 Ibid. S. 88. 
11 Ibid. S. 88. 
12 Ibid. S. 8. 



 

7 

IK foundation är en global organisation som förespråkar och skriver om natural- och 

kulturhistoria.13 

 

Ytterligare en bok som bidragit med mycket grundläggande information är 

Naturalhistoria på resande fot av Hanna Hodacs och Kenneth Nyberg. Även om bokens 

fokus inte uttryckligen ligger på Carl von Linné och hans lärjungar, utan snarare på det 

naturalhistoriska resandet i stort, så får det linneanska resandet ett stort fokus i boken. 

Detta motiveras med att det finns så pass mycket källmaterial att utgå ifrån att det blir 

en naturlig utgångspunkt för deras undersökning.14 Det linneanska resandet bestod till 

stor del av apostlarnas resande där de samlade in växter och spred Linnés lära. En viktig 

lärdom att dra från denna bok är dock att även om detta fenomen var ett brett fenomen 

så var det en del av ett större sammanhang av naturalhistoriskt resande i Europa.15 Då 

sveriges deltagande i den koloniala expansionen var relativt perifielt så kom det 

naturalhistoriska resandet och dess förtjänster att bli en kompensation för detta. Det har 

ofta argumenterats för moralisk överlägsenhet här, och man har framhållit att apostlarna 

förhöll sig kritiska till kolonialism och rasism.16 Detta är en romantiserad bild och 

erbjuder ytterligare en intressant aspekt att undersöka. Hur förhåller sig Hasselquist och 

Forsskål till ovannämnda företeelser? Utöver det jag nu beskrivit så har denna boken 

framförallt fungerat som en grund i min strävan att få en mer utförlig förförståelse 

gällande det naturalhistoriska resandet i stort.  

 

En relevant bok när det kommer till Hasselquist är Från Karakorum till Siljan av Hanna 

Hodacs och Åsa Karlsson. Boken är en antologi och delen som är relevant för min 

forskning heter ’Det kända och okända orienten’ och är skriven av Åsa Karlsson. I 

denna delen nämns Hasselquist sporadiskt men ändå relativt frekvent. Boken belyser 

bland annat den relevanta faktorn som är hur distanserad Hasselquist var från 

lokalbefolkningarna i de olika länder som han besökte. Karlsson beskriver hur han 

endast bodde hos européer och i stort sett endast gjorde utflykter med européer.17 

Kanske kan detta säga något om den bild av lokalbefolkningar som Hasselquist hade när 

han reste ut, kanske kan det vara en förklaring till den bilden som han byggde upp när 

                                                 
13 The IK Foundation, about ik. https://www.ikfoundation.org/about.php (hämtad 2019-05-09) 
14 Hodacs & Nyberg, 2007. S. 11. 
15 Ibid. S. 17. 
16 Ibid. 20 f. 
17 Karlsson, Åsa & Hodacs, Hanna (red.), Från Karakorum till Siljan: resor under sju sekler, Historiska 

media, Lund, 2000. S. 217. 

https://www.ikfoundation.org/about.php
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han var där. Med största sannolikhet är det i vilket fall en relevant aspekt att ha i åtanke, 

även när denna undersökning genomförs. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Arbetet kommer att utgå ifrån ett postkolonialt perspektiv med ett specifiserat fokus på 

Mary-Louise Pratt och hennes tankar om ”The Contact Zone”. Även Sverker Sörlin 

kommer att vara relevant då han har skrivit mycket om Linnés apostlar ur ett 

postkolonialt, om än något populärvetenskapligt, perspektiv. Som en grund till allt detta 

kommer även Edwars Saids Orientalism att spela en stor roll för den teoretiska 

utgångspunkten. Detta då Said var en av grundarna till det postkoloniala tänkandet och 

har varit mycket inflytelserik på detta område i stort. Nämnas bör att Said har fått viss 

kritik, bland annat för att han presenterade en inaktiv ”orient”, skapad av västvärlden. 

Det är med detta i åtanke som Pratt blir undersökningens huvudsakliga utgångspunkt. 

Man kan se hennes tänkande som en utveckling av den postkoloniala teorin. 

 

Saids huvudsakliga fokus ligger på hur Storbritannien, Frankrike och USA framställer 

orienten och sedemera även hur de agerar där. Hans tankesätt har dock legat till grund 

för det postkoloniala forskandet i stort och hans något snävare förhållningssät bör inte 

på ett nämnvärt sätt försvåra dess applicerbarhet på denna undersöknings specifika 

tendenser. Said fastställer att ”förhållandet mellan Västerlandet och Orienten är ett 

maktförhållande” och ”ett förhållande av dominans”.18 Vidare ser han det som 

nödvändigt att använda sig av Focaults begrepp diskurs för att identifiera orientalismen. 

Försöker man sig på att förstå orientalismen som något annat än en diskurs blir det i 

förlängningen omöjligt att förstå sig på den systematiska disciplin som begreppet 

innebär.19 Said beskriver förhållandet mellan västvärlden och orienten som en 

dikotomisk uppdelning, där västvärlden är en aktör medan orienten endast agerar passiv 

motspelare.20 Denna norm leder till att orientens egen röst aldrig hörs inom 

orientalismen, vilket i förlängningen leder till en avhumanisering av orienten.  

Med tidigare nämnda kritik i åtanke, kommer som sagt Pratt att appliceras på Saids 

förhållningssätt. Jag har för applicerbarhetens skull översatt, sammanfattat och 

parafraserat de viktiga frågor att ställa som Pratt nämner enligt följande: 

                                                 
18 Said, Edward W., Orientalism, Nyutg., Ordfront, Stockholm, 2016. S. 69. 
19 Said, 2016. S. 66. 
20 Ibid. S. 200. 
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❖ Med vilka ”koder” har reseskildringar skapat ”resten av världen” för de 

Europeiska läsarna vid specifika tillfällen i Europas expansionistiska process? 

❖ Hur har reseskildringarna bidragit till utvecklingen av Europas självbild i 

relation till något som blev möjligt att kalla för ”resten av världen”? 

❖ Hur används de typiska särdragen inom reseskildringar för att legitimera 

aspirationer gällande ekonomisk expansion och imperiebyggande? 

❖ Vid vilka tillfällen underminerar reseskildringarna dessa aspirationer? 

❖ Hur hanterade författare på den mottagande sidan av Europeisk intervention de 

Europeiska kodifieringarna av deras egen verklighet? 

❖ Hur har Europas ”underordnade” bidragit till skapandet av den europeiska 

självbilden och Europas förståelse av sig självt?21  

 

Pratt har specifikt skrivit om Linneanskt resande, dock med sitt fokus på aposteln 

Anders Sparrman som reste i södra Afrika mellan åren 1772-1776.22 Pratt beskriver hur 

den mänskliga världen blir ”naturaliserad” i Sparrmans skildring och att den därmed 

endast fungerar som en bakgrund. De afrikaner som reser med Sparrmans sällskap rör 

sig endast i berättelsens periferi där de gör arbete som att hämta vatten eller bära 

packning. Om de över huvud taget nämns så är det endast som ”en hottentott” och 

aldrig personifierade med ett namn eller annat personlighetsdrag. Hon synliggör även 

hur Sparrman skriver om invånarna som om de vore kulturlösa varelser, vilket framstår 

som att det är inspirerat av Linnés riktlinjer för naturalhistoriskt resande. Sparrmans 

beskrivningar av invånarna är strikt biologiska och fokuserar på fysiska attribut, utan att 

deras röster någonsin återges för. Utöver att avkulturaliseras så blir även nativinvånarna 

”deterritorialized” och tas ifrån deras levnadsmiljö när de beskrivs i reseskildringarna. 

Detta leder i förlängningen till att även ekonomiska och historiska aspekter förbises.23 

Dessa påståenden om Sparrmans skrivande kommer att återkopplas till under 

uppsatsens analysdel, där jag kommer att diskutera huruvida de är applicerbara även på 

de exempel som framkommer i min undersökning. 

 

                                                 
21 Pratt, Mary Louise, Imperial eyes: travel writing and transculturation, Routledge, London, 1992. S. 4. 
22 Pratt, 1992. S. 50. 
23 Ibid. S. 53. 
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I övrigt kan det vara väsentligt att specificera vad Pratt menar med begreppet ”contact 

zone”.24 I grunden så används begreppet för att beskriva det utrymme där 

imperialistiska möten sker. Människors geografiska och historiska särarter kommer här i 

kontakt med varandra och i detta mötet påbörjas en relation. I de flesta fall är detta en 

relation som i mångt och mycket bygger på tvång och ojämlika maktförhållanden. Hon 

likställer ”contact zone” med begreppet ”colonial frontier” men menar på att det senare 

har sin grund i ett europeiskt, expansionistiskt perspektiv. Ett påstående som är lätt att 

sympatisera med då ”frontier” syftar till gränser och att de gränser som syftas till i regel 

endast finns där ur ett europeiskt perspektiv. ”Contact zone” flyttar istället på detta 

perspektiv så att det får en neutral utgångspunkt. Istället så ska begreppet syfta på det 

utrymme där de olika aktörerna i den imperialistiska relationen möts. Ordet ”contact” i 

begreppet är menat att understryka den interaktiva aspekten av de imperialistiska 

mötena, som enligt Pratt annars är lätt att se förbi. Detta syftar till att inte behandla de 

olika parterna i den imperialistiska relationen som dikotomiska, utan istället se till deras 

symbios. Dock fortfarande utan att se förbi den radikalt ojämlika maktbalans som 

råder.25 

 

4 Metod 

Detta arbete kommer näst intill uteslutande att utgå ifrån ett kvalitativt arbetssätt. Detta i 

kontrast till den kvantitativa metoden, som i sin grund utgår ifrån att analysera 

statistik.26 Den kvalitativa metoden kan, på grund av sin bredd, vara svår att definiera på 

ett konsist sätt. Risken blir att definitionen antingen blir allt för snäv och därmed 

utesluter grundläggande aspekter, eller att den bli för bred och därmed oanvändbar i 

praktiken. För att förenkla detta så har Robert K. Yin istället försökt att sammanfatta 

fem grundläggande drag för den kvalitativa forskningen, som här redogörs för i sin 

fullständighet: 

 

❖ Den studerar den mening som kan tillskrivas människors liv under verkliga 

förhållanden.  

❖ Den återger de människors åsikter och synsätt som ingår i studien 

                                                 
24 Begreppet ”contact zone” kommer kontinuerligt under uppsatsen att skrivas på originalspråk. Detta för 

att i så stor utsträckning som möjligt behålla dess grundläggande betydelse och för att undvika att 

väsentliga aspekter från begreppet inte går förlorade i översättningsprocessen. 
25 Pratt, 1992. S. 8. 
26 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S. 151. 
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❖ Den täcker in de sammanhang och omständigheter människor lever i 

❖ Den ger insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan förklara 

mänskligt socialt beteende 

❖ Den strävar efter att använda många källor istället för en enda typ av belägg27 

 

Den kvalitativa metoden som kommer att genomsyra detta arbete kommer mer 

specifiserat att röra sig inom textanalys. Textanalysen har sin grund i hermeneutiken, 

det vill säga tolkningslära, i dess bredaste bemärkelse. Hermeneutiken i dess moderna 

betydelse grundlades av den tyske teologen Friedrich Schleierman och utgår ifrån att 

meningar tillsammans bildar textens helhet. Detta påstående kan till en början tyckas 

vara banalt och något av en självklarhet. När man här talar om meningar så inkluderas 

dock meningarnas olika betydelser vilket gör begreppet mer komplext i sin betydelse 

och användning. När man talar om hermeneutik i praktiken så talar man ofta om den 

hermeneutiska spiralen. Detta är en modell som utgår ifrån tolkningsprocessens olika 

faser och hur dessa påverkar varandra. Maria Sjöberg förklarar det som att ”i den första 

fasen uttolkas texten som helhet utifrån textens detaljer, i den studeras detaljerna itfrån 

uttolkningen av texten som helhet”.28 Efter detta så bör man ha nått en ny nivå av 

förståelse och därmed vara mogen för att gå tillbaks till det första steget i modellen. I 

övrigt bör det nämnas att den historiska forskningen i allmänhet, och den kvalitativa i 

synnerhet, präglas av ett induktivt förhållningssätt.29 Det induktiva förhållningssättet har 

sin grund i att man genom observation och erfarenhet söker sig till en rimlig slutsats. 

Denna slutsats når man i praktiken genom att studera en mängd enskilda fall.30 

 

Bearbetningen av materialet kommer att göras genom en komparativ analys. I boken 

Historisk teori och metod så argumenterar John Tosh för den komparativa metodens 

fördelar och menar på att ”jämförelser kan ha stor betydelse för den historiska 

kunskapen”.31 Tosh talar om den komparativa historien i ett större sammanhang och 

definierar den som ”en systematisk jämförelse av utvalda drag i två eller forna 

                                                 
27 Yin, Robert K., Kvalitativ forskning från start till mål, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013. S. 19. 
28 Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod: guide för historiska studier, Upplaga 1, 

Studentlitteratur, Lund, 2018. S. 70. 
29

 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 s. 48. 
30 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, 

Stockholm, 2015. S. 24 
31 Tosh, 2011. S. 175. 
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samhällen som normalt behandlas var för sig”.32 Samma fördelar borde dock vara i 

princip lika nåbara när de appliceras på en mer specificerad individstudie. Ett 

varningens finger höjs då den komparativa historieskrivningen är komplex och 

mångbottnad av sin natur, vilket ställer stora krav på författaren. Fördelarna tycks dock 

vara fler än farorna och det komparativa förhållningssättet förblir grundläggande för att 

inte riskera att gå miste om en kritisk synvinkel. En förlust som lätt kan ske om man 

endast arbeterar inom gränserna för ett enskilt och fristående studieobjekt.33  

 

4.1 Källmaterial 

Uppsatsens källmaterial kommer till den allra största delen att bestå av de bägge 

apostlarnas egna reseskildringar. Dessa finns att tillgå som tryckta böcker, vilket dels  

förenklar arbetet men samtidigt skapar sina egna problematiska aspekter. Som 

kompletterande källmaterial finns även de bägge apostlarnas brevväxlingar med Carl 

von Linné att tillgå. Då man kan argumentera att reseskildringarna i sig är mer än 

tillräckliga som källmaterial för en uppsats på kandidatnivå så kommer breven 

framförallt att användas sporadiskt och i kompletterande syfte. Detta om det finns 

relevanta aspekter och nyanser som inte går att redogöra för utan dessa.  

 

En problematisk aspekt, som kan tyckas liten i sammanhanget men inte är att förbise, är 

att reseskildringarna är tryckta i originalspråk – det vill säga 1700-talssvenska. Ur en 

källkritisk synvinkel är detta positivt, men det öppnar upp för potentiella feltolkningar 

från mig som granskare. Ett sätt att bemöta denna problematik är att jämföra resultaten 

som framkommer ur de svenska texterna med motsvarande stycken ur The Linnaeus 

apostles – Global Science & Adventure vol. 4. I detta samlingsverk finns både Forsskåls 

och Hasselquists reseskildringar översatta till modern engelska. Hade man använt denna 

som förstahandskälla så hade man gått miste om äkthet, vilket rimligtvis kan ses som en 

förslust som är för stor för att de eventuella fördelarna ska kunna överväga för den. 

Däremot bör boken vara ett utmärkt komplement för att kunna säkerställa att min bild 

av vad aposteln vill ha sagt går att likställa med tidigare forskares tolkningar. 

 

                                                 
32 Tosh, 2011. S. 176. 
33 Ibid. S. 177. 
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5 Bakgrund 

Fredrik Hasselquist föddes år 1722 in i en fattig prästfamilj i Törnevalla, Östergötland.34 

Modern var psykiskt sjuk, fadern dog tidigt och Hasselquist var redan som barn ofta 

vädligt sjuk. Tack vare sin farbror (David Pontin) så sattes han dock i skola i Linköping 

och 1741 kunde han börja studera i Uppsala. Efter en föreläsning där Linné hade pratat 

om det beklaliga i att det fanns så mycket naturalhistoriskt arbete kvar att göra i 

Palestina så volonterade Hasselquist till resan. Hasselqvist var ung och mycket 

kompentent vilket talade till hans fördel. Däremot så hade fortfarande problem med sina 

sjukdomar och led bland annat av lungsot. Det var minst sagt en Linné med splittrade 

känslor som till slut valde ut Hasselquist till att vara den apostel som skulle resa till det 

heliga landet.35 Resandet har redan till viss del redogjorts för under rubriken Tidigare 

forskning och kommer i övrigt att, i den mängd det är väsentligt, redogöras för under 

den empriska huvudstudien. Sjukdomarna skulle slutligen besegra Fredrik Hasselquist 

och han gick sitt öde till mötes i Smyrna, nuvarande Turkiet.36 

 

Peter Forsskål var en prästson från Helsingfors som började studera på Uppsala 

universitet redan vid tio års ålder. Han var, vilket den låga åldern kan tyckas vara en 

ledtråd till, mycket begåvad och skrev bland annat hyffsad hebreiska som trettonåring. 

Forsskåls familj hade det dock, likt Hasselquists, förhållandevis knapert och han var 

tvungen att resa hem igen för att arbeta på gården. Under denna tiden så blev han 

undervisad i språk, filosofi och teologi av sin far. Som artonåring kunde han med hjälp 

av ett stipendium återvända till Uppsala och togs fort upp i kretsen kring Carl von 

Linné. Det var här, åter i Uppsala, som han skrev och publicerade sin text Tankar om 

den borgerliga friheten. Här kritiserade Forsskål den fortfarande rådande censuren och 

andra företeelser i samhället som inskränkte medborgarnas möjligheter att kritisera 

makten. Det var Linné som, när frågan kom från danskarna, rådde Forsskål att följa med 

på expeditionen till ”det lyckliga arabien”. Forsskål skulle slutligen, likt Hasselquist, att 

även han dö under sina resor. I hans fall var det malaria som blev slutet, i den lilla 

bergsbyn ”Jerim” den 11 Juli 1763.37 

 

                                                 
34 The IK Foundation, Fredrik Hasselquist. https://www.ikfoundation.org/ifacts/fredrikhasselquist.php 

(Hämtad 2019-02-12) 
35 Sörlin & Fagerstedt, 2004. S. 66 f. 
36 Ibid. S. 73. 
37 Ibid. S. 82 ff. 
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6 Empirisk huvudstudie 

6.1 Fredrik Hasselquists reseskildring 

 

Hasselquist reser iväg under sommaren 1749. Jerusalem38 är expeditionens 

slutdestination men på vägen dit gör han många exkursioner på andra platser. Bland 

annat stannar han i Egypten under nästan ett helt års tid. Hasselquist dör den 9 Februari 

1752. 

 

6.1.1 Religion och vidskepelse 

 

Den andra Mars skriver Hasselquist att de har sett storkar, och fortsätter med att förklara 

storkens betydelse i den turkiska kulturen. Turkarna värdesätter storkar och menar på att 

de bringar tur. Ett näste med storkar, förkarar Hasselquist, värdesätts högre av en 

vidskeplig turk än fält fyllda med kameler och får.39 

 

Den 15 april, på påskdagen, börjar grekernas och armeniernas festival och Hasselquist 

ansåg att sättet framförallt grekerna firade detta på var minst sagt värt att notera. De 

köper från sina mästare (turkarna) rättigheterna att fritt kunna ägna sig åt sina nöjen och 

fira. De betalar alltså muselem och har i utbyte rätten att fritt röra sig på gatorna och 

ägna sig åt dans, lekar, fylla och slagsmål. Sammar ritual sker i Konstantinopel, 

förklarar Hasselquist, och där är det ovanligt att en påsk passerar utan att i alla fall några 

människor blir mördade.40 Den 16 och 17 April fortsätter det grekiska påskfirandet 

entusiastiskt och Hasselquist beskriver hur detta var det enda som kunde höras under 

dessa dygn. Han skildrar hur de dansar genom gatorna till musik av säckpipor, trummor 

och andra instrument som han själv inte känner igen. Dessa skapar dock inget ljud som 

är tillräckligt njutbart för att lägga märke till, konstaterar Hasselquist, och bekräftar 

därmed åter igen sin avsmak gentemot den orientaliska musiken. Han beskriver även 

hur de kommer på olika sätt att tjäna pengar från åskådarna under festligheterna, detta 

för att kunna finansiera mer alkohol. Han exemplifierar detta med en herre som var 

oerhört duktig på att balansera saker på sitt huvud. Slutligen konstaterar han att inga 

                                                 
38 Namn på orter och dylikt kommer kontinuerligt under uppsatsen att väljas och stavas utifrån hur de är 

utskrivna i reseskildringarna. Detta val syftar till att bevara autencitet och återspeglar inga värderingar i 

övrigt. 
39 Hasselquist, Fredrik, Iter Palaestinum: eller Resa til Heliga Landet : förrättad ifrån år 1749 till 1752, 

Rediviva, Stockholm, 1969. S. 36 f. 
40 Ibid. S. 55 f. 
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mord skedde under firandet. Efter detta går han vidare till att jämföra det grekiska 

firandet med det armenska, vilket gör det mycket tydligt vilken kultur som han hyser 

mest respekt för. Han förklarar att armenierna är ett förnuftigare folk och att de inte firar 

sin högtid med sådana överflödigheter. Han såg dem aldrig dansa, konsumera alkohol 

eller göra ljud på gatorna utan konstaterar att om de ägnar sig åt liknande typer av bestyr 

så gör dem det i sina egna hem. Även då så har det snarare att göra med oskyldiga 

aktiviter.41 

 

Den 15 maj så besöker Hasselquist de alexandriska trädgårdarna. Han förklarar att han 

fick resa på ett sätt som han aldrig tidigare har gjort, nämligen på åsnerygg. Detta 

förklaras ytterligare genom att turkarna hade väldigt höga tankar om sig själva samtidigt 

som de hyste förakt gentemot kristna, judar och morer. Hästar, förklar Hasselquist, är 

enligt turkarna för nobla kreatur för att ovan nämnda folkgrupper ska ha rätt att rida på 

dem. Några få högt uppsatta araber eller morer (advokater nämns som exempel) kan 

göras kompromisser för och de får rida på mulor.42 

 

Den 22 Juli påbörjades ramadan och Hasselquist beskriver det som att de som är 

tillgivna den ”mahometanska” religionen vänder upp och ned på naturens ordning. 

Sedan beskriver han hur högtiden fungerar i praktiken. Högtiden varar i trettio dagar 

och under den tiden får man när solen är uppe inte äta kött, dricka eller bruka 

tobaksprodukter.43 

 

Den 15 November gjorde Hasselquist något som han utgår ifrån att väldigt få resande 

gjort innan honom, då han besökte en turkisk moské. Han förklarar att en kristen som 

besöker ett av de heliga rummen i Turkiet kan välja ett av två alternativ. Antingen så 

konverterar man till den mahometiska religionen, eller så blir man bränd levande. 

Hasselquist väljer trots detta att besöka moskén, ett beslut som han uppmanar framtida 

resande att inte upprepa. Han gick dit vid en tid då inga turkar var närvarande och gick 

in i moskén tillsammans med en fransk översättare och en janisar som han litade på. 

Efter sitt besök menar han på att risken inte var värd att ta, då moskéer i regel är 

likadana och han inte såg något som var anmärkningsvärt.44 

                                                 
41 Hasselquist, 1969. S. 56 f. 
42 Ibid. S. 59. 
43 Ibid. S. 81. 
44 Ibid. S. 106 f. 
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Den 28 Januari förklarar Hasselquist att detta datumet firas i Cairo, till minne av 

profeten Muhammeds födelse. Hasselquist jämför vad dessa festligheter kan tänkas 

betyda för kvinnor med vad ledighet betyder för skolpojkar. Han förklarar att kvinnorna 

får en dag där de kan njuta av de nöjen som man naturligt suktar efter om man tillhör 

det kvinnliga könet, oavsett vart i världen man är född. Detta lär betyda extra mycket i 

ett land där kvinnorna i vanliga fall ”hålls tillbaka” så pass mycket. Slutligen beklagar 

han att festivalen inte på det stora hela kan sjänka den frihet till kvinnor som är att 

sträva efter.45 

 

Den första April 1751 kommer Hasselquist fram till Jaffa där han träffar två latinska 

munkar, vars jobb det var att ta emot pilgrimer och skicka vidare dem emot det heliga 

landet. Han var inte nöjd med härbärget och menar på att det var alldeles för litet vilket 

var till följd av att turkarna är för att snåla för att tillåta en utbyggnad. Utöver detta så 

anser han dock att han blev väldigt vänligt bemött. Eftersom att han nu befann sig i det 

heliga landet så kunde han förvänta sig konstant information om heliga ting. Detta är 

något som Hasselquist raljerar på ett närmast sarkastiskt sätt angående. 46 Ett fenomen 

som Åsa Karlsson redan synliggjort i Från Karakorum till Siljan.47 Han förklarar även 

att pengarna som tjänas på att låta folk resa i landet, är en mycket relevant inkomst för 

turkarna. Detta då landet är okultiverat och näst intill obebott.48 

 

Den 9 April besöker Hasselquist Armeniernas patriark i Jerusalem, som han hade stiftat 

bekantskap med när han befann sig i Smyrna. Han förklarar att den armeniska nationen 

är rik och dessutom är mer benägen till andakt, och kanske till och med vidskepelse, än 

någon annan nation i öst. Armenierna har genom sina pilgrimsfärder fått sin tillvaro i 

Jerusalem i ett väldigt gott stånd och det går aldrig ett år utan att tusen pilgrimer 

kommer till Jerusalem ifrån Armenien, Persien och Turkiet. Ingen av dessa lämnar 

någonsin Jerusalem utan att först ge ut generösa donationer, skriver Hasselquist. Han 

skriver även att armenierna har den vackraste kyrkan i hela Jerusalem. Efter detta så 

börjar han att redogöra för judarnas situation i Jerusalem. Han förklarar att det bor cirka 

20 000 judar där och de judiska kvinnorna inte har sina ansikten dolda, detta på order av 

                                                 
45 Hasselquist, 1969. S. 113 f. 
46 Ibid. S. 124 ff. 
47 Karlsson & Hodacs, 2000. S. 208. 
48 Hasselquist. S. 124 ff. 
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turkarna då de vill kunnat särskilja sina kvinnor från de judiska. Han skriver även att 

större delen av judarna i Jerusalem är fattiga, mycket till följd av att de inte har något 

möjlighet att bedriva handel där. Därmed är donationer från judiska pilgrimer i stort sett 

deras enda inkomstkälla.49 

 

Den 11 April ger sig Hasselquist iväg med den karavan som ska till Jordanien och 

närliggande orter. Karavanen består av cirka 4 000 man av skilda folkgrupper och 

samhällspositioner. Det första anmärkningsvärda stoppet under deras resa var 

Bethanien, där helgonet Lazarus ska ha återuppstått ifrån de döda. Två timmar därifrån 

så tog de vilopaus i ett gammalt och nedgånget hus, vilket även detta var spektakulärt 

enligt munkarna. Här nämner Hasselquist att Jesus i regel inte uttalade sig om exakta 

platser och man kan åter igen spåra den raljanta och något sarkastiska undertonen i 

Hasselquists skriftspråk. Senare i samma stycke så förklarar han dock att de besökte 

berget där Kristus fastade och frestades utav Djävulen, detta helt utan några spårbara 

värderingar.50  

 

Den 17 April så firar både Greker, Armenier, Syrier och Copter påskafton. Denna dag 

besöker Hasselquist den Heliga elden, vilket han menar på är en av de konstigaste 

företeelser som existerar i samband med något man kan kalla för en gudstjänst. Han 

menar att de kristna som bor här tror att det på påskafton stiger upp en helig och 

onaturlig eld ur ”den heliga graven”. Han skriver att de tror att denna eld nedkallas från 

himlen genom ett mirakel varje år. Han förklarar även att pilgrimerna låter elden röra 

vid sina ansikten, medan kvinnorna låter den röra vid sina bröst, detta för att man helgas 

genom att brännas av den heliga elden.51 

 

Den 19 April reser Hasselquist ifrån Jerusalem, med målet att besöka Betlehem. Under 

sin resa skriver han bland annat att han såg den plats där profeten Elias sov. Det var en 

avlång grop i en sten, lika lång som en man, som låg i skuggan av ett olivträd. 

Hasselquist resonerar angående detta men kan inte själv svara på om Elias hittade 

stenen såhär, eller om senare folk urholkat stenen på detta sätt för att anekdoten ska 

framstå som mer sanningsenlig. Senare i samma stycke förklarar han att invånarna i 

Betlehem, likt alla Palestinas invånare oavsett om de är ”mahomiter” eller kristna, är 

                                                 
49 Hasselquist, 1969. S. 131 f. 
50 Ibid. S. 133 ff. 
51 Ibid. S. 145 ff. 
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uppdelade i två parter som kallas röda och vita fanan. Bägge parternas enda mål är att 

förtrycka den andra parten. Han menar även på att turkarna utnyttjar denna konflikt till 

sin fördel och att det hade blivit mycket problematiskt för turkarna om de bägge 

parterna kunde enas.52 

 

Den 2 Maj reser Hasselquist ifrån Acra till Nazareth. I Nazareth besöker han bland 

annat huset där Josef ska ha bott och han beskriver byn som stor och med välbyggda 

hus. Dock tycker han att husen är långt ifrån eleganta.53 

 

Den 16 Maj uttrycker Hasselquist att vidskepelse är ”en allmän smitta bland alla 

ohyffsade folkslag” och att detta är som allra tydligast och mest utbrett inom 

österländerna. Han fortsätter med att han specifikt har observerat detta hos folk som 

arbetar med silkesmaskar. I alla delar av öst så tror man att om en främling ser 

silkesmaskarna, så är allt hopp om lyckad produktion förlorat.54 

 

6.1.2 Typologi 

 

Den 16 December bevittnar Hasselquist platsen där en ung svensk man blivit skjuten för 

fem år sedan och förklarar att detta är en förlust som ej kan repareras, trots att förövarna 

blivit straffade. Dock nyanserar han sin återgivelse med att bestraffningen visar på att 

det, även bland de som vi kallar för barbarer, finns ”kännare av dygd”.55 

 

När han kommit fram till Magnesia så beskriver Hasselquist sitt möte med en muselem, 

den högsta befälhavaren för en turkisk stad. Han förklarar att ingen resande möter en 

muselem utan att ha med sig gåvor som exempelvis te eller sötsaker. När han först 

skulle träffa muselem så hade han viktigare saker för sig - han ägnade sig åt sin 

kvällsbön. Hasselquist fick därmed lov att vänta, vilket han gjorde i en byggnad där det 

för tillfället hölls en bröllopsceremoni. Han förklarar att han, likt på alla ställen i denna 

stad, vart vänligt välkomnad här. Han fick inte se brölloppet genomföras, eller för den 

delen se brudparet, då detta var ett få förunnat privilegie. Däremot så beskriver han de 

festligheter som han bevittnade. Underhållningen bestod som vanligt av musik och 

                                                 
52 Hasselquist, 1969. 150 ff. 
53 Ibid. S. 159 f. 
54 Ibid. S. 173. 
55

Ibid. S. 26 
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dans, där Hasselquist åter igen inte var någon större beundrare av musiken. 

Instrumenten bestod av två små koppartrummor och ett enligt Hasselquist illa låtande 

hackbräde, som han menar spelades på så hårt att folk i rummet inte kunde konversera 

med varandra. Efter bröllopets alla festligheter återvände han till muselem, som nu hade 

tid att träffa honom. Han skriver åter igen att han blir vänligt bemött och beskriver 

sedan muselem som en ung man som knappt hunnit få mustasch än. Sedan förklarar han 

hur vägen till höga ämbeten fungerar likadant bland turkarna som i resten av världen. 

Erfarenhet och dylikt kan förstås vara en fördel, men den allra viktigaste aspekten är 

forfarande rikedom och makt.56 Dagen efter var Hasselquist tvungen att åter igen besöka 

muselem, innan han kunde ta sig an några andra åtaganden. Han förklarar att han, såsom 

Medicus, var relativt väl ansedd hos muselem och att detta var något som spred sig 

genom resten av staden. Folk behandlade honom med respekt och höll sig ifrån att kalla 

honom för Jaur (otrogen), vilket annars var kutym när man såg en kristen främling. I 

utbyte mot undersökningar och mediciner gav muselem Hasselquist tillåtelse att röra sig 

helt fritt i staden, och lovade att bergen och resten av ställena där Hasselquist önskade 

att botanisera skulle hållas säkra. Detta ansåg Hasselquist vara den bästa gåva han 

kunde tänka sig.57 

 

Den 30 maj, på morgonen, lämnar Hasselquist Alexandria i en liten båt och reser mot 

Rosetta. Utöver att skildra miljön och de djur han ser så förklarar han att under den 

turkiska ”regeringen” så måste man alltid vara redo för attack och försvar. Dock så var 

invånarna i Rosetta tillräckligt civila för att man inte skulle behöva oroa sig för att bli 

attackerad av dem.58 

 

Den 22 Juni bevittnade Hasselquist en grupp egyptiska dansöser och han beskriver det 

som att dansens huvudmål endast är att ”reta köttets lustar”. Han resonerar över det 

potentiellt absurda i att ett land som annars förvarar sina kvinnor inomhus, noggrant 

vaktade, tillåter denna typ av bestyr. Dansöserna beskrivs enligt föjande: ”De, som öfva 

detta spelet och skaffa sig penningar därigenom, äro unga bonde-pigor ifrån landet och 

stundom gifta qvinnor, alla svarbruna, och föga annat, än nakne, klädde i et blått 

                                                 
56 Hasselquist, 1969. S. 43 ff. 
57 Ibid. S. 46 ff. 
58 Ibid. S. 69 f. 
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lintyg[…]”. Även denna gång beskriver han den tillhörande musiken, men lägger inga 

märkbara värderingar i sin skildring.59 

 

Den 17 Juli vid klockan fyra på eftermiddagen lämnar Hasselquist Cairo. Vid resans 

första nattstopp beskriver han hur maten serveras på golvet och att händerna får agera 

sked, kniv och gaffel. Han förklarar att den som inte kan nöja sig med detta 

tillvägagångssätt kommer ha mycket svårt att ta sig fram bland araber. Dock menar 

Hasselquist på att man ska ta i beaktning att de menar väl och att det troligtvis inte finns 

något annat folk som besitter mer välvilja, öppenhjärtlighet och gästfrihet. Han drar 

paralleller till bibeln och menar på att detta var deras förfäders tillvägagångssätt, är så 

än idag och kommer att vara så för alltid.60 

 

Den 16 Augusti besöker Hasselquist ett tält tillhörande en ung bey (råds-herre), vars 

insida han ger en utförlig skildring. Det Hasselquist såg när han kom in i tälten var ett 

rum som hade kunnat rymma två hundra personer. Hela insidan var täckt av fint gyllene 

tyg och fylld med soffor av samma material. Det låg vackra indiska mattor över hela 

golvet och Hasselquist reflekterar över att detta var magnifikt på en nivå som snarare 

hade varit lämplig för en prins. Istället tillhörde det en person som hade köpts för några 

år sedan för femtio eller sextio piasters, varjs jobb var att sitta på sina knän och servera 

kaffe och tända tobakspipor åt någon som tidigare gjort samma arbete. Hasselquist anser 

att detta är mycket anmärkningsvärt men konstaterar samtidigt att ”Sådan är de 

Egyptiska regenters uppkomst”. I samma stycke reflekterar Hasselquist om en Bashaw 

som har en, enligt honom, fullkomligt felaktig bild av turkarna. Bashawen anser att 

turkarna är ohövliga och okunniga medan Hasselquist istället argumenterar för att detta 

är grovt felaktigt. Han skriver att han fått flera bevis på motsatsen och att han blivit 

inbjuden av flera som inte ens kände honom, men trots detta behandlade honom med 

stor hövlighet.61 

 

På kvällen den 17 September kommer de fram till byn Abusir, som ligger nära platsen 

där de ska kolla på mumierna. Innan de han komma fram till land så fylldes stranden 

med människor som ville se vad deras sällskap ville. Hasselquist förklarar att bönder 

alltid är nyfikna när de ser främmande folk och att Egyptier i synnerhet är 
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60 Ibid. S. 74 ff. 
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misstänksamma. Byns Schek steg ombord tillsammans med två män med arabiskt 

utseende utrustade med sablar och pistoler. Efter att ha undersökt vad sällskapet hade 

för ärenden så lämnade mannen båten direkt och lämnade kvar sina två medhjälpare. 

Den artonde när de skulle resa vidare skickade Scheken en kaka till sällskapet. Smaken 

av kakan blev ännu godare av vetskapen att den var skickad med ett så simpelt och 

välmenande uppsåt. Hasselquist förklarar att den största dygden som Egyptierna och 

Araberna har kvar från sina förfäder är deras gästfrihet. Det hade varit felaktigt av 

fadern i en familj att låta en främling lämna utan att ge bort en gåva. En person som är 

hungrig och ser någon äta ska kunna sätta sig och delta i måltiden, utan fruktan. Man 

räknar med att få denna frihet återgäldad av sina medmänniskor.62 

 

12 November rider Hasselquist mellan gamla och nya Cairo och ser soldater som tränar. 

Han förklarar att turkar tycker om krig och inte är obekanta med militära övningar. Han 

fortsätter med att förklara att de även övar sin slavar i bland annat att rida väl och att 

avfyra skjutvapen. Slavarna är alla unga kristna, i regel köpta från Circassien eller 

Georgien.63 

 

Den 27 November beskriver Hasselquist hur han såg svarta slavar säljas i Cairo. Han 

beskriver vart ifrån slavarna är köpta, hur de ser ut och hur de är klädda. ”De äro mäst 

Qvinfolk, nakne, endast täkte öfver sin blygsel: hafva fina hår flätade i små låckar, och 

smorde med et sags fett, samt firade med coraller och Corall-pärlor, som hänga i näsan 

och öronen”. Han tycks inte lägga någon form av värdering i sin redogörelse utan 

avslutar bara med ett konstaterande om att prydnader (smycken i detta fallet) är viktiga 

för alla folkslag.64 

 

Den 28 Maj kommer Hasselquist till Cypern. Han förklarar att säsongen för att 

botanisera redan är över och att det därmed saknas anledning till att göra några längre 

exkursioner. Det fanns däremot två sevärdheter som han ville se, varav den första var 

St. Crux, Cyperns högsta berg.65 Ditåt reser han den 9 Juni, endast med sin tjänare och 

en guide. Några beväpnade mannar var inte nödvändigt att ha med sig då detta land 

aldrig någonsin hört talas om att en resande blir anfallen eller dylikt, menar Hasselquist. 
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Den 13 så besöker han Famagusta, och förklarar att kristna människor inte får rida 

igenom stadsporten. Detta är en tradition som även finns i Jerusalem och Damascus. Det 

första som han gjorde i Famagusta var att besöka commendanten. Han beskriver honom 

som en usel karl, ”utan alla tecken av en befälhavande officerare”. Detta var något som 

turkarna aldrig skulle vara otydliga med på detta sätt, förklarar Hasselquist.66 

 

6.1.3 Kunskap och samhällsutveckling 

 

Den 16 December gör Hasselquist sin första utflyckt till häst i Smyrna, och han är 

öppen med att denna inte gav honom en positiv bild av östvärldens invånare. Han 

jämför vägarna (som är fyllda av sten och lera) med de överlägsna vägar som finns i 

Sverige och menar på att detta gav honom en mycket sämre bild av de södra länderna i 

stort.67 

 

Den 5 Januari deltog han på en bal som den holländska konsulen höll åt alla Européer. 

Han berömmer tillställningen på grunden att den hölls enligt europeisk kutym. Musiken 

var det enda som var ”inhemskt”, vilket han menar på var illa nog. Från detta drar han 

paraleller till antikens grekland, där denna konstform hade uppnått perfektion. Nu fanns 

konsten inte längre någon stans att skåda, menar Hasselquist på. Han väljer dock, åter 

igen, att nyansera sitt uttalande genom att påpeka att i alla fall den dansuppvisning som 

tillhörde var av hög kvalité.68 

 

Den elfte mars lämnar Hasselquist Smyrna och reser mot ”Magnesia”. Sällskapet är som 

alltid beväpnade när de reser, vilket han menar på är en nödvändighet även vid kortare 

resor. Under denna resan redogör han framförallt för den miljö han ser, men han 

kritiserar även turkarna för sitt ineffektiva sätt att bruka jorden: ”Alla bärgen lågo 

obrukade, til tecken af et illa häfdadt land. Vore Natolien starkt bebodd, och folket goda 

hushållare, så skulle man säkert se dem använda sjelfva bärgen til nytta”. Under samma 

resa lägger han märke till några broar av sten, som verkade vara för bra för att vara 

byggda av det folk som numera bodde här. Under samma resa så besöker de även 3-4 
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67 Ibid. S. 158. 
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tavernor. Hasselquist förklarar att det hade varit underligt av en turk att servera alkohol, 

men att de däremot glömmer bort sin religion väldigt fort om de blir bjudna.69 

 

Den 26 November beger sig Hasselquist till Janisarernas port, vid Cairos slott. Han 

beger sig dit för att få se en byggnad som en kommendant lät bygga i sitt namns 

åminnelse. Hasselquist förklarar att man inte kan förvänta sig att se de spår av storhet i 

turkisk byggnadskonst som man fortfarande kan se i till exempel egyptiska eller 

grekiska byggnader. Han fortsätter med att skriva att ingen turk förstår hur man lägger 

en sten rätt och ännu mindre hur man för upp en vägg. Han förklarar att armenierna är 

turkarnas arkitekter och att de bygger så väl som man kan förvänta sig från någon som 

inte haft en läromästare utan endast har naturlig skicklighet. Han lägger till att om detta 

folk hade rest i Europa och låtit sig inspireras så hade man snart i öst kunnat se mästare 

inom alla ”snille-bragder”.70 

 

Den 16 Mars ger sig Hasselquist ut för att botanisera i Damiata och när han är klar med 

det så gå han in ett hus där de bearbetar ris, vilket var Damiatas största inkomstkälla. 

Han förklarar att egyptierna utan tvekan lärde sig konsten att hantera ris ifrån indianerna 

under kalifernas styre, då många plantor togs över röda havet till Egypten på den tiden 

och numera växer fritt där. Han menar på att de som styr över landet nu för tiden aldrig 

skulle bry sig om att inskaffa denna typen av kunskaper, och kanske inte ens skulle 

förvalta kunskaperna om det inte vore för deras stora mängder slavar som de har till att 

göra arbetet. Han har en förhållandevis kritisk ton i detta uttalandet och påpekar hur 

slavarna måste göra detta helt för tyrannernas vällust, och själva inte kan skörda några 

frukter från sitt hårda arbete.71 

 

Den 19 Mars seglar Hasselquist längs Nilen för att undersöka hur staden ser ut. Han 

förklarar att husen nära stranden är tillräckligt väl byggda enligt egyptiskt sätt, men att 

husen inne i staden är de eländigaste hus man kan se någonstans. Han lägger även till att 

han räknade det till tolv moskéer som han såg i staden.72 Den 28 Mars lämnar 

Hasselquist Damiata, mycket nöjd över att få resa vidare. Han beskriver staden som den 

eländigaste i hela Turkiet.73 
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Den 4 April ger sig Hasselquist ut för att undersöka Jaffa. Han beskriver det som en 

liten stad, belägen på en höjd utmed sjöstranden. Han är inte särskilt imponerad över 

stadens byggnader, vilket åter igen spåras till turkarnas lathet, men förklarar att det var 

ännu värre för några år sedan. Sedan dess hade en Armenier från Konstantinopel fått i 

uppdrag att renovera stora delar av staden. Detta hade gjort att staden, i alla fall sett från 

sjön, hade ett mer tillfredsställande utseende. Resten av staden beskriver han dock 

fortfarande som ”eländiga jordkojor”, mest bebodda av turkar och araber. Utanför själva 

stadens centrum är infrastrukturen inte heller särskilt behaglig, menar Hasselquist på.74 

 

Den 30 April kommer Hasselquist fram till staden Acre, där han får ta härbärge i de 

franska munkarnas kloster. Han förklarar att detta är det enda europeiska huset i hela 

staden och att han var fullständigt nöjd med hur han blev välkomnad. Han förklarar att 

härbärgen i största allmänhet är mycket att föredra i Syrien och Palestina i jämförelse 

med motsvarande i Jerusalem. Framåt kvällen så gick han runt staden för att bevittna 

dess nybyggda stadsmur. Han förklarar att en vanlig arab hade gjort uppror och nu 

styrde detta landområde och hade byggt denna mur på sex månader. Han lägger till att 

den turkiska kejsaren inte hade kunnat bygga en motsvarande mur i Syrien, om han så 

fick hundra år på sig.75   

 

6.2 Peter Forsskåls reseskildring 

 

Peter Forsskål och hans sällskap reser iväg under vintern 1761. Resans slutdestination är 

Jemen (Det lyckliga Arabien) och han kommer under resans gång även besöka bland 

annat Egypten och nuvarande Turkiet. Forsskål dör den 11 Juli 1763. 

 

6.2.1 Religion och vidskepelse 

 

Den 3 Juli 1761 anländer Peter Forsskål till Smyrna. Han förklarar att husen man bor i 

där är annorlunda, detta helt utan några märkbart kritiska undertoner. Sedan gör han en 

något längre utläggning om hur matvanorna ser ut på orienten. Slutsatsen är att de är 

präglade av religionen i mycket större utsträckning än vad de är i västvärlden.76 

                                                 
74 Hasselquist, 1969. S. 126. 
75 Ibid. S. 158. 
76 Forsskål, Peter, Resa till lycklige Arabien: Petrus Forsskåls dagbok 1761-1763, Svenska Linné-

Sällskapet, Uppsala, 1950. S. 27 ff. 
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Den 12 besökte Forsskål Raithu trädgård, som låg en timmes vandring norr om Tor. 

Han ville först ta med sig en arab som skydd, men fick höra att detta var onödigt här. 

Man kunde endast säga att man var grek, då greker var älskade just på denna plats, så 

skulle man kunna röra sig säkert.77 Han beskriver även hur han, precis tillbakakommen 

till Tor, blev uppsökt av en grupp beväpnade janitscharer från hans resesällskap. När de 

hade varit vid vattenplatsen hade det kommit en grek dit och förklarat för araberna där 

att det var en utlänning som reste omkring i området och ritade av deras land. Han 

skriver att araberna har väldigt lätt för att misstänka utlänningar för trolldom och dylikt, 

så de hade genast gett sig av för att leta rätt på denna man. Janitscharerna hade kommit 

för att eskortera honom till stranden där han skulle vara säker. Forsskål ser detta som ett 

starkt bevis på ”ädelmod och menskjo-kärlek”, oavsett vilken nation och religion som 

de tillhörde. Han avslutar med att förklara att han var skyldig dem sin tacksamhet och 

förundran.78 

 

 
6.2.2 Typologi 

 

Den 8 September går Forsskål ombord på ett turkiskt skepp som ska ta honom till 

Alexandria. Han förklarar att skeppet fraktade kvinnliga slavar och beskriver detta som 

en ovanlig marknadsvara sett ur ett europeiskt perspektiv. Utöver detta uttrycker han 

inga värderingar.79 Han beskriver även hur det hände att ”slavinnorna” brukade 

observera honom ifrån sitt fönster när han fiskade. Detta utvecklades sedemera till 

primitiva konversationer och han gav dem en bit vitt socker, då han ville visa på 

vänskap.80 

 

Den 27 September 1761 kom Forsskål fram till Alexandria, Egypten. Inför att han ska 

ut och resa inom landet förklarar han att: ”Man bör ej mindre vara utrustad med Gevär, 

och samlad i ett stort sälskap, för at kunna afskräcka de ströfwande Araber, Egyptens 

plåga och resandes olycka”. Efter detta följer en redogörelse av hur en beduin ser ut. 

Han skriver att de har mörkbrun hud, är uselt klädda och är beväpnade med bland annat 

kastspjut och gevär. Vidare skriver han att: 
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En del af detta folk-slag är mer oskyldigt, sedan det späkt sig med bofast 

lefnad. De lefwa uti små kojor af ris och låga tak; utan för staden, emellan 

trädgårdarne. De arbeta dagsvärken i plantagerne; de flytta ej gärna och 

lefwa nögde uti sin fattigdom. Andra äro Flytt-Herdar; hvilcka föra sina 

små Getehjordar från bete till bete; och äro tillika Jägare efter djur och 

menniskjor.81 

 

Han skriver ytterligare att de beduiner som är bosatta vid staden är vänner med 

invånarna, och gör sitt yttersta för att skydda dem från de plundrande nomaderna.82 

 

Vid ett tillfälle i Alexandria skriver Forsskål entusiastiskt att han hittat sin ”botaniske 

ö”, en halv-ö som kallas för Ras-ettin. Han förklarar att araberna inte vågar ta sig dit och 

att det därmed är det enda stället i Alexandria där man kan botanisera i säkerhet utan att 

var beväpnad och i en större grupp.83  

 

Angående vägarna förklarar Forsskål att man är säker när man reser här. Däremot så var 

det fortfarande rimligt att använda sig av några säkerhetsprocedurer. Det var en 

möjlighet att någon illasinnad kunde känna sig allt för lockad att utnyttja situationen om 

han såg en grupp resande som var för få eller för illa beväpnade. Stora grupper av 

rövare existerade dock inte på samma sätt som de gjorde i Egypten.84 

 

Den 10 Juni 1763 stannar Forsskåls sällskap i Örreisch, som ligger i provinsen Mocha. 

Här skriver han bland annat att folk som bor i bergiga regioner inte använder sängar, 

utan sover på bara marken. Han förklarar även att folket i denna specifika region är 

misstänksamma av sig och att resande brukar föredra att inte övernatta här. Forsskåls 

sällskap hade dock med sig en tjänare som tillhörde Dolan och därmed höjde folkets 

respekt för sällskapet.85 

 

Den 13 Juni kommer Forsskål fram till Ta(ae)s, där det första de gör är att träffa Dolan. 

Forsskål beskriver honom i ett positivt ljus och förklarar att han reste på sig både när de 

togs emot och när de skulle lämna rummet. Detta, skriver Forsskål, är något som en 

Dola endast gör när han möter folk med mycket hög status. Forsskål förklarar även att 

Dolan var en före detta slav. Han kunde nu åtnjuta full frihet, men när han dör så 
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kommer hans arvtagare endast kunna ta emot en tredjedel av hans förmögenhet. Resten 

kommer att gå till Dolans tidigare ägare.86 

 

Den 6 November reser Forsskål ifrån Rosetta. Han förklarar att Egypten är plågat av 

rövarpack på land och att det därmed är säkrare att resa längs Nilen. Han skriver dock 

att det forfarande kommer fram byfolk under natten för att se om det finns några 

lämpliga fartyg att attackera. Då menar han på att det är mycket viktigt att man avfyrar 

sina vapen, för att visa att man är medveten om deras närvaro.87 

 

När han reser förbi byn Fûa så reflekterar han över kvinnornas utseende. ”De 

mörkbruna landets quinnor, prydde alla med försilfrade ringar om armar och fötter.” 

Dock så lade han märke till en kvinna som var ljus till hyn och såg ut som att hon var 

ifrån Europa. Han skriver att han inte kunde avgöra vilket folkslag denna kvinna 

tillhörde.88 

 

Den 31 Januari 1762 var Forsskål tvungen att söka skydd över natten hos en beduin. 

Han insåg inte att det var en beduin förrän han redan var inne och skriver att han hellre 

hade bott hos en egyptisk bonde. På grund av detta var han tvungen att överrösa sin värd 

med smicker, detta för att inte bli rånad medan han sov.89 

 

En annan gång var han ute och botaniserade tillsammans med en arabisk livvakt och sin 

turkiska dräng. Forsskål beskriver hur en ytterligare arab närmade sig sällskapet och så 

fort som han tog ett steg för mycket ifrån sin medresenärer så blev han anfallen och 

rånad på sina pengar. Dock så var hans sällskap fortfarande nära och kunde fort komma 

till hans räddning.90 

 

I Sues var Forsskål tvungen att besöka stadens bey vid namn Ahmed Bey Suckari. Som 

alltid var det kutym att ge bort en gåva vid denna typen av möte. Planen var att ge 

honom europeiskt socker, en vara som Forsskål förklarar är mycket värdefull i dessa 

delar av världen. De fick dock fort veta att han hellre ville få en kikare. Som tur var 

kunde detta ordnas och gåvan var mycket uppskattad. Forsskål förklarar ytterligare att 
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man inte behöver oroa sig över att ge bort oönskade gåvor, utan man kunde i regel bara 

vänta så brukade mottagaren vara oblyg nog att själv förklara vad han önskade sig.91 

Större delen av Forsskåls resesällskap hade varit och besökt sinaiöknen medan han själv 

var tvungen att stanna kvar i Sues tillsammans med en kompanjon som fått feber och 

inte kunde resa. När de kommer tillbaks så skriver Forsskål att de var rasande över deras 

ledsagares fruktansvärda uppförande. Han menar att araberna hade krävt hälften av alla 

skatter som hittades, och att de var så fyllda med avund att de vägrade att ge sällskapet 

namnen till olika örter. Han förklarar att det är oerhört svårt att resa i dessa öknar och att 

man gör bäst i att inte visa för tydligt att man är utlänning. Detta då landets invånare är 

snåla och kommer utgå ifrån att man är rik och endast reser för att skapa sig mer pengar, 

dels genom handel och dels genom att hitta skatter.92 

 

Den 13 December reser Forsskål mot Lojaha. Han beskriver att båtens besättning bestod 

av 10 svarta slavar. De var endast klädda i ett tunt kläde och en tunn mössa av linnetyg. 

Han skriver att deras kost endast bestod av dadlar och bröd, men att detta även gäller 

skäpparna. Han lägger även till att slavarna var gladare än någon arab eller turk som han 

tidigare sett under resan. Sedan beskriver han en av slavarna som ska ha varit ung och 

svart, med sina fyra främre tänder vässade så att han såg ut som en hund. ”Han hade 4 

fram-tänderne hel spetsade och coniske, som tänderne på en hund. De sades, at 

föräldrene så tillskapa öfra framtänderne med en fil; och det är landets sed, och altså där 

en skönhet.” Sedan beskriver han hur en av slavarna klagade över smärta i hjärtat. 

Kaptenen värmde då upp ett järn och brände två hål på slavens bröst. Detta menar 

Forsskål botade slaven.93 

 

I den lilla byn Fedj Edjelbe beskriver Forsskål hur deras sällskap försökte bedriva 

handel med en grupp familjer som bodde där. Han beskriver hur folket här var 

annorlunda gentemot andra araber, dels på grund av att de lät sitt hår växa sig långt. Han 

förklarar även att kvinnorna i byn inte täckte sina ansikten, vilket inte spelade någon roll 

då de var väldigt fula.94 

 

I Djaliæ blir Forsskåls sällskap tilldelade ett får, som emiren beslutat att de inte behöver 

betala för. Forsskål framställer sig själv som kritisk till att ta fåret ifrån bönderna utan 
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att betala för sig, men förklarar att araben i sällskapet var mindre ömsint och tog till 

vara på erbjudandet utan deras tillåtelse.95 

 

 
6.2.3 Kunskap och samhällsutveckling 

 

Den 30 Juli kommer Forsskål till Konstantinopel och han beskriver välkomnandet i 

positiva ordalag. Han förklarar att det är traditionsenligt att bemöta resande med 

vänlighet här, men även att han bemöttes med respekt på grund av sin den specifika 

natur som hans uppdrag var utav.96 I Konstantinopel beskriver Forsskål bland annat en 

akvedukt från år 560 som fortfarande används. Han förklarar att den har bevarats, inte 

till följd av respekt för hantverket eller åldern, utan då den fortfarande fungerar och att 

”barbarerne” ser den som oumbärlig.97 

 

Söder om Rosetta bevittnar Forsskål ett tegelbruk och förklarar hur processen går till. 

Han skriver i samband med detta att man här inte känner till varken bord eller verktyg.98 

 

Precis innan sällskapet ska resa mot Djidda, den 9 Oktober, kommer en ospecifiserad 

man i maktposition och besöker dem. Baurenfeind (expeditionens målare) höll precis på 

att måla av ett litet sjödjur och mannen frågade om de inte kunde hitta något som var 

värt att göra i sitt hemland, istället för att göra en så dyr resa för att hitta så meningslösa 

saker. Forsskål tog detta som ett bevis på vissa människors ignorans och medvetna 

avsaknad av upplysning.99 

 

I Lohaja förklarar Forsskål bland annat att det råder stor brist på järndredskap. Han 

skrver att fabrikerna i landet är usla och att hantverk är näst intill obekant. Det råder 

även brist på virke av trä, trots att landet har gott om skog. Man kan exempelvis inte 

köpa färdiga brädor.100 
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7 Analys 

En skillnad som framstår som grundläggande i Forsskåls antropologiska världsbild är 

den mellan nomader och bofasta. Detta fenomen tas upp i Sverker Sörlin och Otto 

Fagerstedts Linné och hans apostlar, vilket redogjordes för under den tidigare 

forskningen, och har endast bekräftats under detta arbetets gång. Sörlin och Fagerstedt 

nämner även att Forsskål gör dessa uttalanden redan innan han skaffat sig någon 

förstahandskännedom om Arabien.101 En aspekt som framstår som essentiell då hans 

syn på detta inte tycks ha förrändrats nämnvärt. Detta går att kontrastera mot att denna 

tendens inte syns alls lika tydligt hos Hasselquist, som framstår som något mer 

oförutsägbar i hur han analyserar folkgrupper. Därmed framstår det som rimligt att utgå 

ifrån att Forsskåls antropologiska studier i detta fallet var djupt färgade av de 

förutfattade meningar som han hade redan innan resan påbörjades. Detta bör nyanseras 

med att Forsskål faktiskt blev överfallen och befann sig i genuin fara vid flera tillfällen, 

något som utan tvekan lär ha färgat hans syn på de människor som han interagerade 

med under sin resas gång.  

 

Hasselquists mer oförutsägbara typologi kan potentiellt sett spåras till en större respekt 

för områdets historia och invånarnas förfäder. Både inom kultur och typologi så 

respekterar han historien men är mer kritisk till nutiden. På ett näst intill exotifierande 

sätt förklarar han att det inte finns något annat folk med mer välvilja, öppenhjärtlighet 

och gästfrihet än araber. Detta förklaras med att detsamma var deras förfäders 

tillvägagångssätt. Vid ett annat tillfälle uttrycker han att den största dygden som 

Egyptier och Araber har kvar från sina förfäder är gästfriheten. Detta går till viss del 

emot en del av Pratts resonemang. Vilket tidigare har redogjorts för så skriver Pratt att 

nativinvånarna har en tendens att bli ”deterritorialized” och att tas ifrån sin levnadsmiljö 

när de skildras av apostlarna. Detta ska i förlängningen leda till att ekonomiska och 

historiska aspekter förbises. I förhållande till vad som har redogjorts för ovan framstår 

dett som simplifierande, om inte rent ut sagt felaktigt när det ska appliceras på 

Hasselquist. Potentiellt sett kan teorin appliceras på Forsskål, då han inte tycks tillskriva 

relevans till historien i samma utsträckning som Hasselquist gör.  

 

                                                 
101 Sörlin & Fagerstedt, 2004. S. 88. 
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Samma tendenser går att spåra även när man lämnar antropologin för den mer allmänt 

kulturella tematiken och ser till musik och ingenjörsskap där han bland annat drar 

paraleller till hur storslaget antikens Grekland var. Med detta sagt så skiljer sig 

skildringarna markant i ton baserat på vilket folkslag det är som diskuteras. Turkar 

beskrivs ofta som lata och inkompetenta medan Armenier beskrivs som förnuftiga. 

Även Forsskål kan uttrycka sig positivt angående områdets historia och invånarnas 

förfäder, men det framstår som att han i mindre utsträckning låter detta påverka den bild 

som han har av det nutida samhället. 

 

Det är tydligt att Hasselquist tillskriver mer relevans till religion i sin skildring än vad 

Forsskål gör. Han kombinerar ofta sitt botaniserande med att undersöka religiösa 

artefakter och han har nedtecknat mycket som har med religion och religiösa uttryck att 

göra. Dock så visar han inte områdets religioner lika stor respekt som han visar 

områdets historia. Ett tydligt exempel på detta är när undersöker en moské som han som 

kristen är strikt förbjuden att besöka. Att Hasselquist själv är kristen lyser ofta igenom 

när det kommer till resonemang och vilka artefakter som han väljer att undersöka, något 

som även tidigare forskning har synliggjort. Potentiellt sett så stärker detta hans vilja att 

kritisera den ”mahometanska” religionen och dess uttryck. Bland annat så kritiserar han 

hur religionen tar ifrån kvinnorna deras frihet. Att använda denna typ av kritik i sin 

retorik framstår som tydligt orientalistiskt, där det blir ett sätt att rättfärdiga sin egen 

agenda med grunden i en dikotomisk uppdelning av orientens och oxidentens 

kvinnosyn. Forsskål tycks inte vara lika intresserad av religion och följaktligen så 

skriver han inte lika mycket som Forsskål gör om det i sin reseskildring. De få gånger 

som han väl nämner religion så tycks det varken vara exotifierande eller märkbart 

kritiskt, utan förhållandevis platoniskt och i förbifarten. 

 

Som det tidigare har redogjorts för så beskriver Pratt hur den mänskliga världen blir 

”naturaliserad” i Sparrmans skildring och att den därmed endast fungerar som en 

bakgrund. Detta påstående framstår som fullt applicerbart på både Hasselquists och 

Forsskåls reseskildringar. Skildringar av människors yttre ingår i de bägge apostlarnas 

inventarie och de försöker oftast att hålla sig till strikt biologiska faktorer när de 

beskriver olika folkgrupper, vilket går i linje med Linnés riktlinjer. Apostlarnas strävan 

efter att typologisera är dock inte alltid möjlig att fullfölja i praktiken, framförallt när 

det gäller människor. Detta är märkbart exempelvis vid incidenten när kvinnorna i byn 
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Fûa skildras och Forsskål skriver att man inte kunde avgöra vilket folkslag en specifik 

kvinna tillhörde. Detta då hon tycktes tillhöra byn men hade vad Forsskål ansåg vara ett 

generiskt europeiskt utseende. 

 

Ytterligare en faktor som synliggörs i Pratts analys av Sparrmans reseskildring är att de 

afrikaner som reser med Sparrmans sällskap endast rör sig i berättelsens periferi, där de 

är namnlösa och gör simpelt arbete som att att hämta vatten eller bära packning. Under 

detta arbetets gång har ingen empiri som tyder på motsatsen framkommit och Pratts 

analys tycks vara fullt applicerbar även på Hasselquist och Forsskål. I detta 

sammanhang kan det vara relevant att hålla Åsa Karlssons kommentarer, som 

redogjordes för under tidigarer forskning, i åtanke. Hon förklarar att Hasselquist var 

mycket distanserad från lokalbefolkningen, och endast reste tillsammans med Européer. 

Därmed kan en potentiell förklaringsmodell helt enkelt vara att det inte fanns någon 

lokalbefolkning inom resesällskapet att redogöra för. Detta är dock, vilket empirin har 

visat på, en förenklande och inte helt sann bild. Även om basen i Hasselquists 

resesällskap utgörs av Européer så reser han vid flera tillfällen tillsammans med folk av 

olika nationer och etniciteter och karavanen till Jordanien är ett tydligt exempel på detta.  

 

 

8 Didaktisk reflektion 

Det första vi måste konstatera är att den form av källmaterial som har bearbetats i detta 

arbete sannolikt är för svårt sett till språket för att kunna närläsas av elever. Om själva 

materialet ska kunna bearbetas av elever på ett konstruktivt sätt så bör det antingen vara 

i form av den engelska motsvarigheten, eller en version bearbetad till mer simplifierad 

och modern svenska. Med det sagt så framstår uppsatsens tematik som ytterst relevant 

och vikten av att arbeta med liknande källor bekräftas av skolverket. Exempelvis när 

man ser till historieämnets syfte där det står att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin ”förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor 

utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer” 

och ”förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder”.102  

                                                 
102 Skolverket – historia – syfte, punkt 4 och 5 
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Vidare kan man argumentera för att ämnet har en tydlig samhällelig relevans. Inte minst 

i ett samhällsklimat som är så tydligt präglat av populism och företeelser så som ”fake 

news”. För ungdomar som växer upp i en sådan miljö blir det viktigt att de utrustas med 

rätt verktyg för att kunna arbeta med källmaterial och förhålla sig kritiska till vad de 

läser. Även den postkoloniala tematik som genomsyrar detta arbete framstår som 

relevant i förhållande till skolundervisningen. 

Linnés apostlar kan i sig framstå som ett något smalt ämne, som inom 

historieundervisningen lätt kan borprioriteras till förmån för andra relevanta händelser 

och företeelser. En sådan bortprioritering kan vara svår att argumentera emot, men jag 

vill fortfarande argumentera för att det finns bitar inom det område som detta arbete har 

berört som är fullt relevanta. Både sett till styrdokument och sett till samhällelig 

relevans. Placerar man dessutom fenomenet i exempelvis ett globalhistoriskt eller 

kolonialhistoriskt sammanhang så framstår plötsligt relevansen som uppenbar. Förutsatt 

att mer lättillgängliga versioner av texterna finns tillgängliga för eleverna så finns goda 

förutsättningar för att göra en fullgod lektionsplanering med detta material som grund. 
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