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Rickard Andersson (Baranowski) kontrollerade djur

som han själv tagit i Båtfors tidigare och ordnade lån

av material från Entomologiska museet i Lund. Lauri

Kaila lånade ut exemplar från undersökningar i Fin-

land. Bengt Ehnström kontrollerade bestämningen

och gav tillsammans med Lasse Wikars synpunkter

på manuskriptet. Robert Glinwood korrigerade engel-

skan. Fynden giordes inom ett projekt som delvis fi-
nansierats av WWF, delvis av SLUs skogliga fakultet'
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Carl von Linnds (1107-1718) långa liv och

många natur- och kulturhistoriska gärningat dr

välkända och behöver knappast någon vidare
presentation. Vad hans många lärjungar åstad-

kom i hans fotspår och på egen hand är inte alltid
lika välkänt - men förtjänas likväl att uppmärk-
sammas. Carl Peter Thunberg (1743- 1828) är

dock ett undantag, som på senare tid uppmärk-
sammats med bl.a. ett eget teveprogram
(Nordenstam, B., Eivergård, M. & Hallberg, B.
(Red.), 1997, Nordiska upptöcktsresanden, del
2, Från Jönköping till Japan, Utbildningsradi-
on). År 1989 påbörjades i Danmark ett projekt
med att insamla litteratur från Linn6 och hans

liirjungar i Köpenhamns universitetsbibliotek.
Detta fick namnet Bibliotheca Linnaeana Dani-
ca ochdenna bok är ett resultatet av detta arbete.

Den tidens forskare var generalister (i motsats
till dagens specialister) med bred vetenskaplig
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och litterär kompetens, vilket gör det hela litet
överflödigt att peka ut enskilda som entomolo-
ger även om några hade sin specialitet inom just
detta fält.

Boken har en mycket kort introduktion som i
princip förklarar dess syften och en förteckning
över citerad litteratur. Därefter följer beskriv-
ningen av de 331 Linn6lärjungarna i alfabetisk
ordning. Varje personbeskrivning inleds med en
kort, för att inte säga, summarisk biografi med
uppgifter om födelseort, karriären och dödsort
och dito orsak. Därefter följer det bibliografiska
avsnittet uppdelat på avhandlingar, olika tid-
skrifter, tal och brev. Tillika posthuma publika-
tioner återfinnes. I slutet på varje personbeskriv-
ning lämnas litteraturreferenser. Författaren har
tagit fasta på naturvetenskapliga verk och inte
medtagit litteratur som faller utanför detta, så-
som exempelvis teologi trots att många var kyr-
kans män.

Som nästan alltid så har en god bok även sina
brister som inte kan lämnas helt onämnda. Sys-
temet med att lista litteraturen tidskriftsvis kan
vid en första anblick te sig litet ovanligt, men
visar sig efter en stunds reflektion i stället ge en
mycket god översikt. Dock anser jag att volym-
nummer och paginering ar ett måste, även om
årtal och titlar på publikationer ack så nogsamt
dr angivna - utelämnande av detta gör att man
exempelvis inte kan få en uppfattning om av-
handlingarnas omfång utan att konsultera dessa
direkt. Beträffande fullständigher kan jag utgå-
ende från egen erfarenhet av bibliografiarbete
över ordningen Phasmida (se exempelvis Beitr.
Ent., B erli n, 44 Q99 D : 243 -250), bara konstate-
ra att sådana arbeten aldrig blir klara - vilket litet
är charmen med det hela, det dyker alltid upp
någon ny trevlig publikation. Vad man dock
skulle önska sig (som nog ligger utanfcjr målet
för denna volym och således får ställa sitt hopp
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till en framtida nytryckning) är attde nu så korta
biografiavsnitten utökas, samt portätt (gärna i
färg) av lärjungarna, och nog så viktigt att voly-
men inbindes i något vackert band påminnande
om 1700-talet. Dessa anmärkningar till trots, så
för oss alla som är intresserade av Linn6 och
hans liirjungars liv och vetenskapliga gärningar
är detta en mycket viktig referensvolym. Dess-
utom, är det en ren fröjd att bara läsa de korta
biografierna, se titlarna på uppsatserna, avhand-
lingarna och böckerna - man kan känna en fläkt
av fornstora dagat Måhända kanske inte alla as-
pekter på livet förr var så glamorösa - en inte
alltför ovanlig dödsorsak var allehanda feberre-
laterade sjukdomar, något som dagens forskare
slipper uppleva. Priset är rimligt och utgör inget
som helst hinder för att införskaffa boken - nå-
got som man dessvärre kan råka ut för ibland.
Sammanfattningsvis, är detta en viktig, både bra
och trevlig liten bok som bör finnas i bokhyllan
hos varje naturvetare med känsla för sitt natur-
vetenskapliga och kulturhistoriska arv. Vidare är
det med spänning man ser fram mot ytterligare
publikationer från B ibliothe c a Linnae ana D ani -
ca. Jag måste även gratulera dem till att de inte
slagit sig in på den elektroniska publikations-
verksamheten med CD-ROM som tycks vara i
tiden, speciellt för att återge äldre samlings- el-
ler originalverk i stället för traditionella faksi-
milutgåvor. Trots att detta nya medie sägs skall
göra allt mera lätt tillgängligt, vilker i sig kan
vara dr sant, har det nackdelen att datorerna
snabbt blir omoderna och måste förnyas till en
icke oansenlig kostnad. Således är det min in-
nerliga förhoppning att Bibliotheca Linnaeana
Danica även i framtiden har sitt förnuft i behåll
och fortsätter med den tryckta publikationen
som medie - till syvende och sist, en bok är en
bok - annars hade väl Gutenberg tagit fram CD-
ROM:en redan på sin tid!

Ulf Carlberg
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