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CARL SKOTTSBERG
resenär, forskare, trädgårdsprefekt,
folkbildare, person

Göteborgs botaniska trädgård har
gatuadressen Carl Skottsbergs Gata
 A. Botaniska institutionen vid
Göteborgs universitet har adressen
Carl Skottsbergs gata  B. Gatans
namn är långt ifrån en tillfällighet.
Carl Skottsberg, som gatan är uppkallad efter, utförde huvuddelen av
sin gärning just här.
Vem var då denne Carl Skottsberg?
Vad har han en gång uträttat för att
förtjäna hågkomst i dag? Jo, han var
en av de stora resenärerna i Floras
rike, han använde det han såg och
samlade in under sina resor till vetenskapliga studier, han organiserade
och i stort sett skapade Göteborgs
botaniska trädgård som han utvecklade under ett tredjedels århundrade
till en av de ledande i sitt slag, han
delgav en kunskapssökande allmänhet vad han själv tagit reda på eller
läst sig till från andras publikationer,
och han var en kraftfull personlighet.

Carl Skottsberg föddes den 
december  i Karlshamn. Farfadern hade drivit ett handelshus där;
det finns fortfarande kvar som museum under namnet Skottsbergska gården. Fadern, som var rektor för realskolan i staden, dog redan när Carl
var sex år. Modern flyttade efter några
år till Stockholm med sina fyra små
barn. Carl Skottsbergs yngsta dotter
Ann-Mari (Adi) har berättat att ekonomin var knapp och att Carl som
skolpojke tjänade litet småslantar genom att hjälpa mindre läraktiga skolkamrater med läxorna. Han gav också ut en hektograferad tidning, Linnea. Det ligger nära till hands att i
detta se tidiga yttringar av den lust
att förmedla kunskap till andra, som
är så uppenbar hos honom i äldre
dagar.
Så var det dags för studentexamen
 och studier vid Uppsala universitet.



Resenären
Innan han ens hunnit fylla  engagerades Carl Skottsberg av Otto
Nordenskjöld som expeditionsbotanist och gav sig av till Antarktis med
den berömda expedition som lämnade
Göteborg den  oktober . Otto
Nordenskjöld var systerson till Adolf
Erik Nordenskiöld (man stavade sitt
namn litet olika inom skilda grenar
av släkten), som bland annat hade
genomfört den första nordostpassagen, och därmed kusin till Erland
Nordenskiöld, som är mest känd som
indiankännare och förste chef för
Göteborgs etnografiska museum.
Man kan undra en del över den
vetenskapliga gruppens ungdomlighet. Expeditionsledaren Otto Nordenskjöld var  år, geologen J. G.
Andersson  (han hann bli klar med
sin disputation först efter fartyget
Antarctics avresa från Göteborg och
hann upp expeditionen på Falklandsöarna i efterhand), kartografen löjtnant S. A. Duse var också  år,
fysikern och meteorologen Gösta Bodman  liksom zoologen K. A. Andersson och expeditionsläkaren Erik Ekelöf, och Carl Skottsberg alltså bara
. Den ende äldre forskaren var zoologen Axel Ohlin, som måste vända
hem sjuk på ett tidigt stadium och
dog kort efteråt. Kanske var det svårt
för Nordenskjöld att få med sig mer
etablerade forskare? Han hade fått ett
överraskande avslag på sin ansökan
om medel från Vetenskapsakademien
trots den planerade expeditionens enbart vetenskapliga syften − det var
verkligen inte avsikten att bara ge sig
ut på äventyr till okänt land, som så
många andra expeditioner gjort under
hjältetiden, inte heller att ägna sig åt

 
den nationalism, som vid den tiden
var så utbredd. Deltagarna representerade flera olika länder. Nordenskjöld
skriver en smula gåtfullt i förordet
till reseskildringen Antarctic. Två år
bland Sydpolens isar ():
”Särskildt vållade frågan om personalen stora svårigheter, och flera
af de viktigaste platserna blefvo
först i sista stunden tillsatta.”
Inte desto mindre kan man konstatera
i backspegeln att valet av de ungdomliga medarbetarna var mycket lyckosamt. Bodman, K. A. Andersson och
Skottsberg disputerade på material
som de hade samlat under expeditionen, alla tre år , och samtliga nådde liksom Nordenskjöld själv framskjutna positioner i samhället. Vad
gäller valet av Skottsberg kan det
ha spelat en roll att han dels som
-åring gjort en florainventering på
den estniska ön Ösel med två uppsalakamrater, vilket hade resulterat i
tre publicerade rapporter, dels som
-åring på den ene av de två kamraternas rekommendation antagits att
assistera den ryktbare geografen, klimatologen och glaciologen i Uppsala
Axel Hamberg vid fältarbete i Sarek,
något som avkastade ytterligare en
publikation av Skottsbergs hand. Min
gissning är att Otto Nordenskjöld frågade Axel Hamberg och kanske också
den sedermera så inflytelserike växtbiologen Rutger Sernander om råd.
Även Sernander var verksam i Uppsala. Adi Skottsberg kan inte erinra
sig att fadern nämnt hur han kom
att bli erbjuden uppdraget som expeditionsbotanist. Hur som helst kom
antarktisresan att spela en avgörande
roll för Carl Skottsbergs framtida levnadslopp.





Expeditionsledningen och några av de övrigs deltagarna vid avresan i oktober . Stående,
från vänster: G. Bodman, C. Skottsberg, K. A. Andersson. Sittande, från vänster: A. Ohlin, O.
Nordenskjöld, C. A. Larsen, E. Ekelöf. Foto A. Jonason; ur Nordenskjöld m fl .

Efter ett uppehåll på Falklandsöarna fortsatte man till den antarktiska
kontinenten, där en grupp med expeditionsledaren Otto Nordenskjöld inrättade sig för övervintring i ett basläger som man kallade Snow Hill,
medan fartyget med resten av deltagarna, däribland Skottsberg, fortsatte
för vidare fältstudier.
Man besökte Sydgeorgien under
senhösten , tillbringade vintern
på Falklandsöarna och våren i Eldslandet vid Sydamerikas sydspets. Bland
annat kunde Skottsbergs insamlingar
av framförallt marina alger sändas tillbaka till Sverige från Falklandsöarna.

Mycket värdefullt insamlingsmaterial
från Eldslandet togs ombord på fartyget Antarctic, som den följande sommaren / åter gick söderut.
Man skulle hämta upp övervintrarna
men stötte på så mycket is att man
inte kunde ta sig till baslägret vid
överenskommen tid. Man satte i land
en grupp, som skulle underrätta övervintrargruppen om en alternativ plats
där fartyget skulle kunna hämta upp
båda. Skottsberg var bland dem som
stannade på fartyget, som fortsatte
kampen mot packisen. Vad som sedan
hände hör till de klassiska äventyren
i Antarktis’ utforskningshistoria.



 

Andra bandet av reseskildringen, där Carl
Skottsberg skildrade
fartygets förlisning.

Den seriösa forskningsfärden förvandlades i ett slag till ett överlevnadsprojekt med mycket osäkra framtidsutsikter. Antarctic, som visserligen
var byggt för polarsjöfart men faktiskt
hade en olämplig form för gång i is,
fångades i isskruvningar och krossades. Skottsberg skriver i reseskildringen av  om sina samlingar, som
gjorts efter det att man lämnat Falklandsöarna:

”En del af dessa pressade växter
kan jag möjligen få ta med mig, ehuru det nog blir svårt att hålla dem
torra, hvilket ju är nödvändigt. Det
är en verklig tortyr att välja ut en
mossa här, en laf där och så lägga
resten af bunten åt sidan − det sker
med en suck, och det en djup ändå.
Hvilka offer skulle jag ej bringa för
att få behålla mina samlingar. K.
A. Andersson och jag samtala ide-





Antarctic sjunker. Foto C. A. Larsen, ur Nordenskjöld m fl .

ligen i detta ämne. Ännu ha vi icke
uppgifvit hoppet att få hela fartyget
på grund, och då äro ju samlingarna räddade. Men om − ja vi kunna
knappt tänka den tanken till slut.
Jag hoppas och hoppas ändå, att
mitt »nödherbarium» aldrig skall bli
den dyrbarhet det sedan blef.”
Men när isskruvningen släppte Antarctic fri vattenfylldes hon och sjönk.
Man måste hastigt rädda så mycket
man kunde till ett isflak. Den blivande
vetenskapsmannen Skottsberg igen:
”Farväl, farväl för alltid! Jag törs
ej se bort åt skåpet, där alla mina
växter ligga. Det känns så underligt
detta − − −
Ett växtpaket har jag under
armen. Det är, om jag får säga det
själf, ett litet konststycke i sitt slag,

där alla växtprof äro ordnade i konvolut och dessa i paketet, så att de
ta minimal plats. Därför är ock detta herbarium, när det nu efter hemkomsten blifvit utlagdt, ej så litet,
som man skulle kunna tro. Konvoluten uppgå till många hundra.
Kunde dessa växter tala, skulle de
nog ha en hel del att förtälja.”
Det fick de också tillfälle till i den
meningen att många av dem kom att
bilda underlag för kommande publikationer. Men det är en långt senare
historia.
Nu stod man där på iskanten, tjugo
man utan fartyg, utan vinterutrustning
och utan möjlighet att tillkalla hjälp.
Det tog sexton dagar att ta sig på isflak och över packisvallar till närmaste land, Pauletön. Ingen i yttervärlden
visste att de var nödställda och var de



 

Övervintringsplatsen på Pauletön. Krysset utmärker vinterhyddan. Teckning av Carl Skottsberg; ur Nordenskjöld m fl . (Ovan)

Den nödtorftigt komponerade övervintringsdressen. Foto S. Duse; ur Nordenskjöld m fl .

befann sig. De byggde sig en stenhydda på stranden och tillbringade vintern  där. Carl Skottsberg noterade sex arter av mossor och tjugotvå
arter av lavar på ön, men ingen blomväxt.
Vi som ser på det hela utifrån kan
konstatera att den grupp som landsattes under sommaren inte lyckades
ta sig till övervintrargruppen då utan
tvingades improvisera en övervintring på ett annat ställe, likaledes utan
ändamålsenlig utrustning. Lägret benämndes optimistiskt Hoppets Vik.
Övervintrargruppen använde sommaren till fältarbete men blev ju inte upphämtad av Antarctic och tillbringade
en andra vinter grubblande över vart
resten av expeditionen tagit vägen.
Där satt man alltså på tre olika ställen, ätande pingviner månad efter månad, utan inbördes kontakt och med
små förhoppningar om räddning. Det
är ungefär  kilometer från Hoppets
Vik till Pauletön och därifrån ytterligare ungefär  kilometer till Snow
Hill. Först under försommaren 
lyckades man återförenas.



Uppbrottet från Pauletön. Foto G. Bodman; ur Nordenskjöld m fl . (Ovan)
Den antarktiska halvön med omgivningar. (Nedan)




Så underbart då att det argentiska
örlogsfartyget Uruguay under befäl
av Julian Irizar, som sänts ut att
spana efter den försvunna Nordenskjöldexpeditionen, lyckades hitta och
plocka upp männen och deras samlingar! Vid avfärden från Ushuaia i
Eldslandet hade man meddelat sin
planerade rutt, och Uruguay hade
större tur med isen än Antarctic haft.
Två andra fartyg hade också skyndat
till undsättning men nådde fram efter
Uruguay, nämligen Français under
ledning av Charcot och Fritjof under
befäl av Olof Gyldén. Det svenska fartyget nådde faktiskt både Snow Hill
och Hoppets Vik men fyra veckor
efter Uruguay. Resan med Fritjof har
skildrats i anmärkningsvärt lättsamma
ordalag av Axel Klinckowström i hans
memoarer ().
Den vetenskapliga expeditionen
under Nordenskjöld, som ofrivilligt
förvandlats till ett av de stora klassiska hjälteäventyren, kunde återta
sin seriöst vetenskapliga karaktär, och
forskargruppen kunde återvända till
Sverige och den akademiska världen.
Här utvecklades järnflit. Resultaten dokumenterades i en serie publikationer samlade under namnet Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Südpolar-Expedition –
unter der Leitung von O. Nordenskjöld. Den gavs ut från  till 
och omfattar   trycksidor i stort
format, där Skottsberg står som författare till . Därtill kommer mängder av planscher och kartor. Förutom
det ökade vetande forskarna tillförde
direkt kom de växtgeografiska och i
synnerhet de geologiska och paleontologiska fynden att ingå i underlaget
för den långt senare insikten om platttektonik och kontinentförflyttning.

 
Skottsberg skrev en rad publikationer om de landväxter han studerat. Det var fråga om artlistor med
kommentarer, beskrivningar av vegetationstyper med tolkningar av klimat och kvartärhistoria, redogörelser
för växtsamhällslära och växtgeografi,
diskussioner av begreppen ’antarktisk’
och ’subantarktisk’ inom botaniken,
analyser av mekanismer för fortplantning och spridning i förhållande till
vegetationens utformning och mycket
annat. För sin doktorsavhandling valde han emellertid inte landväxter utan
subantarktiska och antarktiska brunalger. I stället för att gå i andras fotspår kunde han därmed beträda i stort
sett okända områden och finna nya
arter och till och med nya släkten att
beskriva. Det fanns dock en upsaliensisk tradition inom algforskningen att
stödja sig på: professorn i botanik
F. R. Kjellman var algolog och hade
deltagit i A. E. Nordenskiölds expeditioner till Spetsbergen och genom
Nordostpassagen.
I doktorsavhandlingen kunde Carl
Skottsberg nyttja nittiofem av sina
egna insamlingar. Utöver den systematiska genomgången behandlade han
också sina brunalgers anatomi, förmodade släktskapsförhållanden, ekologi
och växtgeografi. I ett senare arbete
med Harald Kylin () behandlade
han merparten av materialet av rödalger. Han bibehöll intresset för subantarktiska och antarktiska alger livet
ut, dock vidgat till att omfatta även
alger i varmare delar av Stilla Oceanen. Det sista arbetet i ämnet kom ut
posthumt .
Skottsberg försvarade sin avhandling  och begav sig redan samma
år ut på nästa expedition, som han
själv ledde. Färden gick till sydligaste





Medaljen som präglades till Carl Skottsbergs sextioårsdag . Kartan visar Stillahavsområdet. Originalets diameter är  mm, dess vikt  gram.

Sydamerika, som hade fångat hans
intresse under vistelsen i Eldslandet
. Övriga deltagare var geologen
Percy D. Quensel och paleobotanisten Thore G. Halle. Inklusive en avstickare till Juan Fernandezöarna och
ett återbesök på Sydgeorgien var man
borta nära två år. Man kom hem med
stora samlingar som bearbetades i talrika publikationer av deltagarna och
andra experter och behandlade landväxter, havsalger, geologi och paleontologi liksom indianernas bruksföremål, språk, eländiga belägenhet och
dystra framtidsutsikter. Popularisatorn
Carl Skottsberg kom till synes i en
reseskildring, Båtfärder och vildmarksridter, som kom ut .
Juan Fernandez hade mycket mer
som lockade till studium än vad tiden
medgav Skottsberg att utföra under
 års besök. Trots att världskriget
pågick lyckades Carl Skottsberg göra
en ny och mer långvarig expedition
dit åren ‒ med ett kortare

besök på Påskön. Efter den förra resan
hade han tillträtt en tjänst som konservator vid Botaniska museet i Uppsala. Han hade också gift sig med
Inga Reuter, som han haft som elev
under ett lärarvikariat. I sin reseskildring från den nya expeditionen, Till
Robinson-ön och världens ände ()
skriver han:
”Som följeslagare och biträde vid de
botaniska arbetena valde jag min
hustru. Icke därför att det numera
brukas så, utan emedan jag kände
hennes lämplighet för fältarbeten
och förmåga att uthärda strapatser.
Jag fick ej heller skäl att ångra mig.
En hel del viktiga uppgifter … kunde jag till stor del överlämna åt henne och medhann därför själv dubbelt
så mycket som annars. Hon visade
sig varje situation, hur svår den än
kunde synas, fullt vuxen, och hennes
arbetsprestationer väckte hos alla
den livligaste beundran. Jag kan ej


ge henne ett bättre vitsord än att
ingen manlig kamrat kunnat vara
bättre, och att ingen sådan med samma självförnekelse hade uppoffrat
sig för vårt mål.”
Jag läser det här som en stark och innerlig kärleksförklaring, fast man nog
med dagens mått mätt kunde önskat
att Carl Skottsberg formulerat den på
ett ömsintare sätt.
Ulf Swenson () har skrivit mera
utförligt om Skottsbergs insatser på
Juan Fernandez.
Till Skottsbergs sextioårsdag 
präglades en medalj som på sin ena
sida bär texten
REGNA FLORÆ PERVAGATUS
och han var i sanning vittberest i
Floras riken. Efter första världskrigets
slut och upp i hög ålder företog han
resor i vetenskapliga ärenden till Argentina, Nordamerika, Hawaii, Tunisien, Marocko, Japan, Ceylon, Java,
Australien, Nya Kaledonien och Nya
Zeeland. Tyngdpunkten ligger i Stillahavsområdet, och detta är också
mycket riktigt i medaljbildens centrum.

Forskaren
Jag har redan nämnt något om Carl
Skottsbergs vetenskapliga verksamhet
inom floristik, växtsystematik, växtgeografi, växtsamhällslära, naturskydd
med mera. Denna verksamhet varade
livet ut.
Växtsystematiker som är verksamma i trakter som tidigare varit dåligt
kända blir lätt alltför entusiastiska att
beskriva nya arter och släkten. Senare
forskning ger inte sällan en bättre förståelse för variationen i naturen och

 
gör det nödvändigt att avveckla förmodade nyheter eftersom de hör till
redan kända enheter. Skottsberg tycks
ha haft ett mycket gott omdöme när
han nybeskrev växtsläkten och arter.
Enligt professorn i marin botanik i
Göteborg, Inger Wallentinus, erkänns
i gängse litteratur av i dag åtta av
Skottsbergs tio nybeskrivna släkten
som publicerats fram till  och
tjugofyra av de tjugosex arter inom
brunalger som han nybeskrev under
samma tid. Av de rödalger som Harald
Kylin, sedermera professor i växtfysiologi i Lund, och Skottsberg nybeskrev , erkänns i dag alla sex
släktena och tjugoen av de tjugofem
arterna. Inalles nybeskrev Skottsberg
sjutton algsläkten och femtioen algarter. Av dem erkänns i dag fjorton
släkten och fyrtiofem arter, om också
några av arterna av senare forskare
har flyttats till andra släkten. För att
hedra honom bär åtta arter av alger,
som beskrivits av andra botanister, artepitetet skottsbergii. Vad gäller blomväxter uppger professorn i botanik
vid Naturhistoriska Riksmuseet Bertil
Nordenstam () att fem av Skottsbergs tretton nya släkten erkänns
och huvuddelen av hans omkring
tvåhundrasjuttiofem nya arter.
Som framgår utförligare i det följande kom Carl Skottsbergs tid efter
första världskrigets slut att i stor utsträckning upptas av uppdraget att
skapa och utveckla den nygrundade
botaniska trädgården i Göteborg. Vid
sekelskiftet hade han varit tidigt ute
som växtbiolog i den blivande upsaliensiska skolan under Rutger Sernander. Däremot kan han vid mogen ålder knappast ses som en frontforskare. Det var andra som flyttade positionerna ytterligare framåt inom botani-


ken i Sverige under -talets första
hälft, medan Skottsberg använde sig
av sin oerhörda arbetskapacitet och
djupa erfarenhet för en stor produktion inom områden av botaniken som
han redan behärskade. Hans vetenskapliga flit var i sanning enorm. Severin Hallbergs bibliografi över Skottsberg () upptar  böcker och
tidskriftsartiklar av hans hand fram
till sextioårsdagen. Bo Peterson, som
kompletterade bibliografin (),
kunde höja totalsiffran till . Som
berörs nedan var han dessutom en
mycket flitig populärvetenskaplig skribent i dagspressen.
När Carl Skottsberg tillträdde som
prefekt för Göteborgs botaniska trädgård  erhöll han professors titel.
En professur i botanik och praktisk
ekonomi vid Uppsala Universitet blev
ledig , och Carl Skottsberg var en
av de sökande till den lediga stolen.
Mer än ett års bitter strid bröt ut,
en strid som Skottsberg till slut förlorade. Tydligtvis var den officiella
orsaken att man önskade en mer ekologisk-fysiologisk inriktning hos den
nye innehavaren. De befintliga professurerna i geografi och växtbiologi ansågs redan tillgodose den mer systematisk-växtgeografiska profil, som
var Skottsbergs styrka. Man värderade lösning av intrikata tekniska problem i laboratoriemiljö högre än lösning av likaledes intrikata praktiska
svårigheter i fält. Det fanns säkert
också personliga känslor i det fördolda, och när man läser de talrika
inlagorna och protokollen från ärendets behandling ligger tanken nära till
hands att ett justitiemord kan ha begåtts.
Det var uppenbart att Skottsberg
hade närt en het önskan att få vända


tillbaka till uppsalamiljön, och han lär
aldrig ha helt förlikat sig med den
förlorade möjligheten. Särskilt dystert
var det väl att Harald Kylin, som varit
medförfattare till verket om de antarktiska och subantarktiska rödalgerna, inte satte honom högre än på andra plats. Skottsberg lär ha svarat, när
han en gång blev tillfrågad om vad en
sakkunnig är för en figur:
”Det är en som inte förstår något”.
Genom en donation av industrimannen Gustaf Werner kopplades emellertid prefekttjänsten vid trädgården
 till en personlig professur vid
den dåvarande Göteborgs Högskola
med uppdrag att meddela akademisk
undervisning i botanik. Carl Skottsberg åtog sig professurens förpliktelser med en kombination av förhoppning inför uppgiften och tvekan
inför den ytterligare ökade arbetsbelastningen. Den materiella och personella basen för det utökade åtagandet
fanns faktiskt inte heller. Kopplingen
överfördes sedermera till Göteborgs
Universitet, som kom till , och
den består fortfarande. Skottsberg
var också gästprofessor vid Yale
‒.
Som en av landets internationellt
mest respekterade botanister blev han
hedersdoktor i Montpellier . Han
hedrades också genom att andra
botanister uppkallade nya växtsläkten
och arter efter honom. Nordenstam
() nämner växtsläktena Skottsbergia, Skottsbergiella, Skottsbergiliana
och Skottsbergianthus och inte mindre
än  artepitet med lydelsen skottsbergii, skottsbergi och skottsbergiana.
Den botaniska trädgården i Punta
Arenas vid Magellans sund i sydligaste Chile bär namnet Jardín Botánico



 

Lago Skottsberg. Foto Jaan Ungerson . (Ovan)
Jardín Botanico "Carl Skottsberg". Foto Vibeke Sevel . (Nedan till höger)

”Carl Skottsberg” och en sjö i nationalparken Torres del Paine i Patagonien heter Lago Skottsberg, för att
bara nämna två exempel på platser
uppkallade efter honom.
Carl Skottsberg gick i pension vid
utgången av . Då var han den
svenska botanikens obestridde nestor. Efter sin resa till Australien och
Nya Kaledonien  var han en ganska självklar president vid :e Internationella Botanikkongressen i Stockholm . Ännu en motgång väntade honom dock. En konflikt med
den dåvarande prefekten för Göteborgs botaniska trädgård gjorde det
omöjligt för honom att som emeritus
fortsätta sin forskning i trädgårdens
lokaler. Han hade flyttat från prefektbostaden i Botaniska trädgården till

    

Stora Änggårdens mangårdsbyggnad. Huset
byggdes av grosshandlaren Gabriel Grén
; släkten Grén förvärvade senare även
Lilla Änggården och ligger bakom GrénBrobergs museistiftelse. Foto Gunnar Weimarck .

den lämpligt belägna villa i kvarteret
intill, som en gång byggts av Otto
Nordenskjöld (en stor trävilla i hörnet av Askimsgatan och Apotekaregatan med pingviner i relief ovanför
dörren), men fick under några år disponera ett forskarrum − på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
De sista åren hade han tillgång till
ett arbetsrum i Institutionen för marin
botanik i Göteborg, granne till trädgården. Han kunde bland annat fortsätta de långa serierna av publikationer om Juan Fernandez, Påskön och
Hawaii upp i hög ålder.



Prefekten för Göteborgs
botaniska trädgård
Göteborg betecknas ibland som donationernas stad. Botaniska trädgården
är ett av många exempel i staden på
vad en donator kunnat göra det möjligt att åstadkomma. År  avled
den förmögne göteborgsköpmannen
Charles Felix Lindberg. I sitt testamente daterat föregående år hade han
föreskrivit att huvuddelen av kvarlåtenskapen skulle tillföras en donationsfond med syfte att
”… användas till stadens prydande
och förskönande. Såsom ändamål …
må här exempelvis nämnas … anordnande af delar af planteringar
och parker till botaniska eller zoologiska trädgårdar med alla de anläggningar och anstalter, hvilka med
sådana trädgårdar kunna stå i samband.”


Stadens fäder beslöt efter några års
betänketid att använda en del av medlen till att skapa en botanisk trädgård. Dess tillkomst och utveckling
har skildrats av Skottsberg () och
Eriksson ().
Som sakkunnig inför valet av plats
för anläggningen och inriktningen av
dess verksamhet anlitades den ovannämnde professorn i växtbiologi i
Uppsala Rutger Sernander. I sin utredning av  föreslog han Stora
Änggårdens ägor, som redan tillhörde
staden. Beslutet fattades år , och
Carl Skottsberg, som redan tidigt rådfrågats av Sernander, anförtroddes på
Sernanders rekommendation att leda
uppbyggnaden − som konsult skulle
man nog säga i dag. Kanske kunde
man tycka att Skottsberg hade en
smula udda kvalifikationer för just
ett uppdrag att skapa och leda en
botanisk trädgård. Den trettiofemårige akademikern hade ju sina vetenskapliga huvudintressen inom antarktisk och subantarktisk algsystematik,
allmän systematik och växtgeografi,
med förgreningar mot Stillahavsområdet. För oss som vet hur det gick är
det svårt att föreställa sig ett bättre
val. Säkert hade Sernander möjlighet
att förutse den unge, energiske och
effektive Skottsbergs skaparkraft, beslutsförmåga och administrativa kapacitet i den nya rollen.
Intressant nog för Skottsberg i sin
återblick () fram uppfattningen
att Sernander tagit miste  när han
avfärdade alternativet att skapa den
nya botaniska trädgården inom Slottsskogens park. Skottsberg må ha haft
rätt i att Slottsskogen är bättre belägen med hänsyn till solexponering
och tillgång till vatten, medan huvuddelen av Stora Änggårdens mark ut-

 
gör en ganska oskyddad nordsluttning. Ändå tror jag att det var Sernander som hade rätt i sitt val, inte
minst när man betänker Botaniska
trädgårdens framtida utvecklingsmöjligheter som självständig enhet. Så
här efteråt är det lätt att se värdet i
att Slottsskogen och Botaniska trädgården har kunnat hålla var sin profil
inom var sitt separata område. Kanske hade Skottsberg inför sin avgång
från tjänsten alltför lätt att förfalla till
svartsyn och alltför svårt att erkänna
sin egen gärning inom de ramar som
var för handen?
Carl Skottsberg grep sig hur som
helst an planering och organisering av
arbetet och rekryterade  en trädgårdsdirektör, Tore Nathorst-Windahl,
att leda det dagliga arbetet på platsen.
Själv reste han, som nämnts tidigare,
till Juan Fernandezöarna och Påskön
‒.
År  utnämndes Carl Skottsberg till Göteborgs botaniska trädgårds prefekt och flyttade med sin
familj in i Stora Änggårdens mangårdsbyggnad från , som hade renoverats för ändamålet. I reglementet
för trädgården angavs dess syfte vara
att
”verka för väckande och underhållande inom Göteborgs samhälle av
intresset för växtvärlden samt för
botanisk forskning och hortikultur”
(och) ”för detta ändamål vara en
anstalt, där vetenskaplig forskning
bedrives samt låta sig angeläget
vara att i största möjliga utsträckning göra resultaten av den botaniska forskningen och den vid trädgården bedrivna verksamheten tillgängliga för allmänheten och den
studerande ungdomen.”

    
Kombinationen av vetenskaplig och
pedagogisk ambition är mycket göteborgsk och känns igen från S. A. Hedlunds drömda men aldrig helt förverkligade, radikalt liberala program
för Göteborgs Högskola inför dess
start . Trädgården skulle ända
från början ges en position i och en
betydelse för samhället. Den skulle
inte utgöra en sluten institution, som
så många universitetsträdgårdar på
kontinenten upplevs vara, men inte
heller blott och bart en park bland
andra, om än aldrig så förnämliga,
parker. Den skulle också redan från
början ha en annan karaktär än vad
de tre andra botaniska trädgårdarna
i svenska universitetsorter − Uppsala,
Lund och Stockholm − hade vid den
tiden. Till exempel skulle estetiska
och arkitektoniska hänsyn tas och
prydnadsväxter ägnas stor uppmärksamhet. Detta måste ha varit i linje
med Skottsbergs egna åsikter om hur
trädgården borde profileras. Han skriver  att
” …en inrättning, vars drift bekostades av skattebetalarnas medel, måste, utan att dess vetenskapliga uppgift alltför mycket beskars, i största
möjliga utsträckning komma den breda publiken tillgodo.”
och att enligt beredningen
”… trädgård och park borde kunna
bli en populär tillflyktsort för göteborgarna såväl som för främlingar
och ett välkommet lektionsrum under
bar himmel för stadens läroanstalter
… Slutligen vill jag framhålla, att
den plan som kom att följas på intet
sätt hindrade att trädgården kunde
ställas i den akademiska undervisningens tjänst, om dylik undervis-



ning i framtiden kunde komma till
stånd.”
Detta skrevs alltså  om värderingar ytterligare  år tillbaka i tiden.
Det är skönt att kunna konstatera att
förhoppningarna infriats.
Carl Skottsberg, Ture NathorstWindahl och arkitekten Sigfrid Ericson utformade trädgårdsanläggningen och lät renovera och komplettera
byggnadsbeståndet. Den  juli 
kunde Botaniska trädgården officiellt
invigas och öppnas för allmänheten.
En första generation växthus uppfördes. Den sköna förvaltningsbyggnaden, som utformades av arkitekten
Arvid Bjerke, tillkom  och försågs
med en flygelbyggnad tio år senare
för att hysa det herbarium, som tagits
över från Göteborgs museer och
oavlåtligt växte. Hela tiden utvecklades själva trädgårdsanläggningen. Som
amanuens och föreståndare för herbariet, utöver tillfällig och frivillig personal, engagerades Carl Blom.
Som den för närvarande näst senaste i raden av prefekter för Botaniska
trädgården, och den som varit längst
tid i tjänst efter Carl Skottsberg, kan
jag inte fullt förstå hur detta uppbyggnadsarbete var möjligt med så få personer i ledningen och, tyvärr, med sådan svårighet att utverka rimlig finansiering. Jag har haft tillgång till en
stor och högt kvalificerad skara medarbetare på alla nivåer, praktiska och
teoretiska, och en åtminstone på
senare år fullfjädrad administration
med helt professionella ekonomi-,
personal- och informationsfunktioner.
Skottsberg var utan nästan all denna
kompetens runt sig och måste ikläda
sig snart sagt alla roller samtidigt. På
slutet hade han utöver trädgårdspersonalen en amanuens, ett skrivbiträde



 

Botaniska trädgårdens förvaltningsbyggnad. Foto Gunnar Weimarck .

och en vaktmästare till sin hjälp. Att
vara prefekt under hans tid innebar
att vandra en särdeles stenig stig. Jag
måste beundra den ofantliga prestation det innebar att med så få medarbetare först bygga upp Göteborgs
botaniska trädgård från ingenting och
därefter utveckla den till Nordeuropas ledande i sitt slag.
I den förnämliga botaniska trädgården Kirstenbosch i Kapstaden har
dess grundare, Harold Pearson, sin
gravplats. Gravstenen bär inskriptionen
”If ye seek
around”.

his

monument

look

För Carl Skottsbergs del är motsvarande uppmaning till besökarna i
Göteborgs botaniska trädgård i högsta grad på sin plats:

Söker ni hans livsverk, se er omkring.
I trädgårdens profil ingick alltså att
kombinera vetenskaplig verksamhet
och publikt attraktionsvärde. Göteborgs Högskola hade ingen naturvetenskaplig fakultet; den botaniska
forskning och akademiska undervisning som förekom i staden bedrevs
vid trädgården, liksom den zoologiska
bedrevs vid Göteborgs naturhistoriska museum. Carl Skottsberg startade
tidskriften Acta Horti Gothoburgensis
 som ett forum för botanisk publicering och var dess redaktör till .
(Bokstaven h i Gothoburgensis togs
bort , och tidskriften lades ner
 på grund av en allmän rationalisering och koncentration av vetenskaplig tidskriftsutgivning i Norden;





Det äldre systematiska fältet i Botaniska trädgården. Foto Gunnar Weimarck .

en historik och ett generalindex kom
ut .)
Trädgårdens roll i den göteborgsbaserade botaniska forskningen minskade naturligt nog i relativ betydelse
från , när det nyinrättade Göteborgs Universitet fick en egen botanisk institution där det mesta av forskningen kom att bedrivas. Den floristiskt inriktade inventeringsverksamheten togs i sin tur i stället över av
ideellt arbetande amatörer med förankring i Botaniska föreningen och
andra sammanslutningar.

Folkbildaren
Carl Skottsberg var tidigt intresserad
av undervisningsmetodik, kunskapsförmedling och folkbildning. Exem-

pelvis bidrog han i Tidskrift för det
svenska folkbildningsarbetet  med
förslag till kursplaner i botanik vid
bygdekurser.
Erik Marklund () förtecknar
 artiklar, bokrecensioner och andra
inlägg i dags- och annan populärpress
fram till sextioårsdagen. Listan inleds
 med en artikelserie i Stockholms Dagblad om antarktisexpeditionen. Som prefekt för Göteborgs
botaniska trädgård med dess speciella
position i samhället fick Carl Skottsberg sedermera en väl synlig plattform för förmedling av information
i populär form. Efter pensioneringen
 fortsatte han lika oförtrutet. Bo
Peterson kunde () lägga ett tjugotal nummer till Marklunds förteckning
och höja totalsiffran till det fabulösa
antalet   populärartiklar. Flertalet


av dem publicerades i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, på den tiden
den i kulturhänseende ledande dagstidningen i Västsverige.
Som stilist var Skottsberg livlig,
medryckande och omsorgsfull om
svenska språkets formfulländning. Han
behärskade även flera främmande
språk och var en uppenbar språkbegåvning.
En mellanställning mellan originalvetenskap och halvpopulär presentation intar bokverket Växternas liv
i fem band (‒), som Carl
Skottsberg redigerade. Själv skrev han
avsnittet om växtsystematik, ca 
sidor i band fem. Vad gäller de gömfröiga växterna använde han sig av en
egen, något moderniserad version av
Adolf Englers system från -talets
slut. Detta återspeglades också i det
systematiska fältet i Botaniska trädgården, där publiken kunde bekanta
sig med ett stort urval växtfamiljer
arrangerade efter den tidens uppfattning om släktskap. Synen på de gömfröiga växternas evolution har sedermera förändrats avsevärt, och ett helt
nytt systematiskt fält med annan uppställning öppnades .

Personen
Carl Skottsberg var ändå inte blott
och bart en skrivande och administrerande maskin. Han visade många
prov på personliga åsikter, stort engagemang och mångsidiga talanger. Han
förmådde inte bara registrera detaljer
utan kunde också se bakom dem
och tolka dem som ett större helt.
Geologen och vetenskapsjournalisten
Anna Schytt skriver () om Skottsbergs hårda kritik i reseskildringen av

 
, Båtfärder och vildmarksridter,
av hur kolonisatörerna hanterat indianerna i Eldslandet och misshushållat
med naturen:
”Carl Skottsbergs skildring av resorna i södra Chile är levande och
en njutning att läsa. Han inte bara
beskriver, han reflekterar, reagerar
och tar ställning. För indianerna
och för naturskyddet; Politiskt korrekt skulle man kanske kalla honom
i dag. Men säkert var han radikal
för dåtidens läsare.”
Det är värt att citera ett par avsnitt
ur reseskildringen. Jag väljer några
rader från återbesöket på Sydgeorgien.
Omedelbart efter Nordenskjöldexpeditionens hemkomst började man bygga upp en industri i Sydpolarhavet för
att profitera på den rika tillgång på
val och säl som rapporterats. Den erfarne ishavsfararen C. A. Larsen, som
varit fartygskapten på Antarctic, var
bland det flertal som engagerade sig i
verksamheten. Hans bolag började sin
verksamhet redan  och var vid
Skottsbergs återbesök på Sydgeorgien
 det enda som opererade från
en fast station, nämligen i Grytviken,
som Antarctic besökt . J. G. Andersson, som tydligen var positiv till
exploateringen, skrev entusiastiskt om
dess möjligheter i sin bok Antarctic
(). Skottsberg beskrev i Båtfärder
och vildmarksridter livfullt och målande men ganska neutralt den valjakt, som han haft tillfälle att delta
i och studera under återbesöket på
Sydgeorgien. Om valfångsten som industri skriver han däremot:
”Enligt Larsens uppgifter är hvalen
redan märkbart i aftagande, hvarför





guvernören på Falklandsöarna förr
eller senare måste vidtaga lämpliga
åtgärder för att ej kolonien skall bli
beröfvad den inkomst, hvaraf dess
välstånd delvis beror.”
Återkomsten till Sydgeorgien och
Grytviken skildrar Skottsberg så här:
”Uddarna föreföllo bekanta, i solsken gledo vi förbi Mt Duse och
svängde om in emot viken. Det var
sju år sedan − i mitt minne lefde ett
jungfruligt Grytviken med böljande
tussockgräs och råmande sjöelefanter. Där tittar udden fram, där vi en
gång funno grytorna och den gamla
båten; ett litet meteorologiskt observatorium reser sig nu där. Nu ligger hamnen öppen för oss! En stark
tranlukt slår emot oss, blandad
med stanken från de hundratals
hvalkadaverna på stränderna, kring
hvilka tusentals skrikande kapdufvor
hålla en aldrig afbruten fest. Hus
vid hus ligga å strandremsan vid
den hotande fjällväggens fot och
skymta fram mellan båtar, kolupplag och oljefat, människor trampa, skorstenar ryka, en fabrikshvissla ger en hes, utdragen ton…
…
Hvad allt var sig olikt i Grytviken, jag kunde knappt känna igen
mig. Storindustri, stränderna förstörda, luften förpestad. men hvad
är att göra däråt? Största delen av
Sydgeorgien är ju ännu orörd mark
och får väl förbli det.”
Bara romantiskt, konservativt framstegsmotstånd? Jag tror inte det. Snarare klarsyn och en strävan att föra
fram sin inre övertygelse till läsaren.
Vi vet alltför väl idag hur valindustrin
tagit inte bara avkastningen av natu-

Från vistelsen i Eldslandet. Foto Carl
Skottsberg; ur Nordenskjöld m fl .

rens resurser utan också nästan hela
kapitalet.
Engagemanget för naturen och omsorgen om den tog sig bland annat uttryck i att Carl Skottsberg var sekreterare i kommittén för naturskydd i
och kring Stilla Oceanen från 
till . År  tog han initiativet
till bildandet av Botaniska föreningen
i Göteborg och var dess ordförande,
en mycket drivande sådan, från begynnelsen till ; föreningens tillkomst och historia har skildrats av
Gustaf Bernström (). I styrelsen
för Svenska Naturskyddsföreningen
satt han ‒, i styrelsen för
Svenska botaniska föreningen ‒



 

Från vistelsen i Sydgeorgien . Akvarell av Carl Skottsberg; ingår i Fred Goldberg
collection.

 och i styrelsen för Göteborgs
museum ‒, många andra
uppdrag att förtiga.
Carl Skottsberg var sedan 
ledamot, sedan  hedersledamot,
av Kungl. Vetenskaps- och VitterhetsSamhället i Göteborg. Han var dess
sekreterare ‒ − en ingalunda arbetsfri uppgift − och ordförande
. J. Viktor Johansson och Tore
Levring har bland annat hållit fram
hans insatser härvidlag (Johansson
). Han var sedan  ledamot av
Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm och dess preses ‒, sedan  av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund och sedan  av
Vetenskapssocieteten i Uppsala. Han
fann också tid till engagemang i
lättsammare aktiviteter, som i Säll-

skapet S.H.T., vars medlemmar tilldelas skämtsamma tillnamn (Skottsberg benämndes Is-Kalle) och i Travellers’ Club i Göteborg.
I sådana sammanhang kom hans
förmåga att skriva spirituell tillfällighetsvers till sin rätt. Han hade god
sångröst och uppskattade mycket att
lyssna till musik. En konstnärlig talang
kom till synes i hans teckningar i
vetenskapliga publikationer och i akvareller, till exempel för reseskildringen Antarctic. Två år bland Sydpolens
isar () av Otto Nordenskjöld med
flera.
Samlarintresset, som legat till grund
för hans resor och forskning, kom till
uttryck även i att han var en ivrig filatelist.





Botanisten Carl
Skottsberg omfattade
bokstavligen hela klotet med sitt intresse.
Foto ; privat ägo.

Så var han intensivt verksam nästan ända till dagen för sin död den 
juni . Man kan fråga sig hur
han var som make och familjefar bredvid all denna aktivitet. Hur upplevde
de tre barnen Brita, Anders och Adi
honom? Adi Skottsberg har faktiskt
försäkrat mig att pappa Carl förmådde skilja mellan arbete och familjeliv
och var närvarande som god familje-

far när han inte organiserade, läste,
författade eller reste − något han å
andra sidan nästan alltid gjorde.
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