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Predikstolen

var den första exkursion
som studenterna gav sig ut på under terminen.
Det var förväntansfulla studenter som väntade vid Fjärdingstullen, som låg i Engelska
parken där universitetsbiblioteket Carolina
Rediviva nu ligger. De hade hört mycket om
de spännande exkursionerna med Professor
Linné.
Det biologiska värdet av Linnéstigarna i
Uppsala är oerhört stort. Majoriteten av de
svenska arterna är namngivna av Linné.
På Linnés tid fanns inte bruket att skriva
insamlingsort på insamlade djur och växter.
Forskarna är emellertid övertygade om att
åtskilliga arter som idag finns i Linnés samlingar i Linnean Society är från Uppsalas
omgivningar.

Gottsundavandringen

was the first excursion of
the term for Linnaeus’s students. Full of
expectation after all the exciting things they
had heard about excursions with the famed
professor, his students would gather in the
English Park where the Carolina Rediviva
Library now stands.
The biological importance of Linnaeus’s
Herbationes Upsalienses is enormous. A
majority of Swedish species have names that
were given them by Linnaeus. While it is
assumed that many came from the area
around Uppsala, there was no tradition at
the time of including the name of the site of
the collected animals and plants. Researchers
are nonetheless convinced that numerous
species in the Linnaean collection kept by the
Linnean Society in London are from in and
around Uppsala.
The Gottsunda walk

Året är 1754. Ut genom Kungs-

ängstull vid Uppsalas södra stadsgräns vandrar en grupp människor. Det är herrar från
universitetet som marscherar efter varandra.
En har anteckningspapper och penna, han
är protokollförare. En annan bär på en lång
kopparburk vid höften. Det är en ”Vasculum Dillenianum”, som senare ska bli känd
under namnet ”portör”. En tredje bär på den
”Clerckska saxen”, två korslagda håvar som
man kan fånga insekter med. En fjärde har
gevär med sig, han är fågelskytt. En femte
går sist och vakar noga över gruppen. Han
är utsedd till fiskal, ordningsman. Allt som
allt är de ett trettiotal. Allra längst fram går
deras lärare med raska steg, Professor
Linnaeus, som visserligen är rätt kort i
rocken, men som har desto mer pondus
i sina steg.

Utdrag ur Guidegurun av M. Manktelow ur Nyfiken Grön –
handbok för naturguider. 2006. reds. C. Bertilsson och P. Larsson
Svenska Naturskyddsföreningen

De vetgiriga och flitiga naturforskare,
som i mängd finnas i Upsala, fullända på
detta sätt sina botaniska exkursioner,
mestadels under juni månad.
De lära genom dessa känna sitt färdeneslands rika skatter för att en gång använda
dem till nytta för sig själva och till gagn för
samhället samt till Skaparens pris och ära.”
Ur Botaniska Exkursioner i trakten av Uppsala, Herbationes
Upsalienses. Akademisk avhandling under Linnés præsidium
Upsala 1753.

The year is 1754. A group

of people are wandering out through
Kungsängstull by the southern boundary
of Uppsala city; gentleman from the
University marching one after the other.
One of them has notepaper and a quill pen;
he is the record-keeper. Another is carrying
a long copper can on his hip; this is a vasculum dillenianum, later to be known as just
a “vasculum”. A third is carrying the
“Clerck’s scissors”, a pair of crossed nets
used to catch insects. A fourth is carrying
a gun; he is a bird shooter. The fifth and
last watches over the group carefully. He
has been appointed as fiscal, or monitor.
All told, there are about 30 of them. In
front moving with quick steps, is their
teacher, Professor Linnaeus; he may be
rather short, but he carries authority in
his stride.

The diligent and inquisitive natural
researchers, found in abundance in Uppsala,
thus perfect their botanical excursions;
mostly in the month of June. Through these,
they learn to know the rich treasures of their
homeland, that they might one day use them
to their own benefit and the good of society,
and to the praise and glory of the Creator.”
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