
Naturaliekabinettet vid Söderfors. 
 
 
 
Ett kabinett var ett mindre rum i en herrgård, där man kunde dra sig undan för mer förtroliga 
samtal och där man kunde få möjlighet att studera en del av värdparets samlade konstföremål 
och andra märkvärdigheter. Dessa saker förvarades ofta i små lådor innanför dörrarna till ett 
kabinettsskåp som för det mesta utgjorde ett konstföremål i sig. Under 1600-talet och tidigare 
samlade man vanligen kuriosa av olika slag och därför kallade man i regel samlingarna för 
kuriosakabinett. Det exotiska, det märkvärdiga och avvikande stod i centrum för intresset. 
 
Vackra kabinettsskåp av ebenholts med elfenbens- eller pärlemorinläggningar och många små 
fack, lådor och andra arrangemang kan man studera på Nationalmuseum, Drottningholm och 
Skokloster. Det mest magnifika skåpet i Sverige är dock det Hainhoferska kabinettsskåpet, 
som Gustav II Adolf fick som gåva av staden Augsburg år 1630 och som idag finns vid 
universitetet i Uppsala. 
 
Under 1700-talet gjorde man stora framsteg inom naturvetenskaperna. Då fokuserades 
intresset på att urskilja sammanhang, att analysera, beskriva och systematisera. Resor till 
främmande länder och kontinenter blev vanligare och gjordes inte minst genom Svenska 
Ostindiska Kompaniet. I Sverige bildades Kungliga Vetenskapsakademien år 1739. Jonas 
Alströmer, Carl von Linné och Mårten Triewald tillhörde grundarna. Christofer Polhelm, 
Anders Celsius och andra vetenskapsmän valdes in kort därefter. Grosshandlare som Claes 
Grill, Thomas Plomgren och Niclas Sahlgren, som samtidigt var direktörer i Ostindiska 
Kompaniet, blev också medlemmar i Vetenskapsakademien och bidrog till verksamheten med 
pengar och internationella kontakter. Som tack fick de både växter och allehanda märkvärdiga 
föremål och blev naturligtvis även omnämnda i rapporterna. 
 
De unga vetenskapsmän, som sändes ut med skeppen, fungerade bland annat som 
skeppsläkare och präster. Pehr Kalm reste till Nordamerika 1748-1752, Carl Peter Thunberg 
till Afrika och Asien 1770-1773 och Anders Sparrman gjorde två resor till Söderhavet från 
vilka han återvände 1776 och 1781. Flera resenärer dog under sin utlandsvistelse, några redan 
på utresan, men lyckades i bästa fall ändå sända hem sina vetenskapliga rapporter.1 
 
Claes Grill hade i något sammanhang fått ta hand om skeppsprästen Pater Gerrets 
naturaliesamling från Surinam och donerade den år 1746 till Vetenskapsakademien. 
Samlingen bestod i huvudsak av ormar och andra djur förvarade i sprit. Linné gav ett par år 
senare ut en dissertation med namnet Surinamensia Grilliana, där han beskrev en del av 
djuren. Förvaringen av samlingen blev med åren alltför besvärlig, för i början av 1800-talet 
betraktades den i huvudsak som förstörd.2 
 
Till en början hade Vetenskapsakademien sina möten på Riddarhuset, men fick snart ont om 
plats. Så snart Observatoriet på Brumkebergsåsen blev färdigt 1753 flyttades både dess 
bibliotek och samlingarna dit. Under 1760-talet skulle Riddarhuset repareras och Akademiens 
sammanträden och annan verksamhet fick då förläggas till olika lokaler, bland annat till 
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nuvarande Oxenstiernska Palatset (Riksbankens första hus, som kallades Gamla Banken), till 
Bergskollegiums lokaler och Greve Per Brahes hus på Helgeandsholmen. År 1778 köpte 
Vetenskapsakademien Lefebures hus vid S:t Nygatan, numera Schönfeldtska Palatset. Dit 
fördes så småningom både naturaliesamlingarna och delar av biblioteket.3 
 
När Gustaf von Carlsson på Mälby säteri i Södermanland lade ner presidiet år 1789 donerade 
han till Vetenskapsakademien sitt kabinett med nära 1 000 uppstoppade fåglar, men han 
förbehöll sig rätten att ta hand om samlingarna under sin livstid. I fortsättningen sändes därför 
alla donerade fåglar till hans samling. På samma sätt valde Akademien att överlämna alla 
uppstoppade däggdjur till Adolph Ulric Grill på Söderfors. Vid sin död 1801 var von Carlsson 
i det närmaste konkursmässig. Efter en lång rättsprocess fick Vetenskapsakademien bara 
tillbaka de omkring 100 fåglar som från 1789 deponerats i von Carlssons museum. Återstoden 
av samlingen auktionerades bort för att borgenärerna skulle få sitt. En del fåglar köptes då av 
Vetenskapsakademien, andra av Uppsala universitet och resten av privatpersoner.4 
 

     
 
Anna Johanna Grill (1753-1809) Adolph Ulric Grill (1752-1797) 
      (Alexander Roslin 1775)                                       (Gustaf Lundberg c 1778) 

 
 
År 1828 flyttade Vetenskapsakademien till Westmanska Palatset vid Drottninggatan 68, som 
till stora delar byggts om invändigt för ändamålet. Där fick både biblioteket och naturalierna 
plats, även det Grillska naturaliekabinettet från Söderfors, som Pehr Adolph Tamm skänkte 
till Akademien redan samma år. Tankarna på ett Naturhistoriskt Riksmuseum hade emellertid 
funnits ända från seklets början, men kunde inte förverkligas förrän med Gustaf von Paykulls 
donation i samband med hans bortgång 1827. von Paykull hade på sitt gods Wallox-Säby i 
Uppland samlat ett vackert naturaliekabinett med ett åttiotal däggdjur, 1 300 fåglar och även 
åtskilliga uppstoppade fiskar. Vetenskapsakademiens och Naturhistoriska Riksmuseets 
nuvarande lokaler vid Frescati uppfördes under åren 1907-1916.5  
 
På olika håll i landet fanns också stora privata samlingar. Särskilt kan nämnas Kilian Stobæus 
kuriosakabinett i Lund, av vilket delar numera visas på Lunds Historiska Museum. Bromelius 
samlingar i Göteborg och Charles de Geers naturaliekabinett vid Leufsta var både omfattande 
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och vackra. Samlingarna på Leufsta skänktes 1778 till Vetenskapsakademien. Adolf Fredriks 
och Lovisa Ulrikas kabinett vid Drottningholm står naturligtvis i en klass för sig. 
 
Man kan förmoda att den huvudsakliga anledningen till att Adolph Ulric Grill blev invald som 
medlem 271 i Kungliga Vetenskapsakademien år 1793 och att han fick bli dess preses under 
första kvartalet 1795 var hans omfattande arbete med naturaliekabinettet på Söderfors. Det var 
också detta naturaliekabinett som blev ämnet för hans presidietal den 13 maj 1795.6 
 
 

 
 

Naturaliekabinettet vid Söderfors, uppfört 1806-1809. Foto MP 2011 
 
 
Adolph Ulric Grill började samla naturalier 1783, några år efter att han stod som ensam ägare 
till Söderfors Ankarbruk. Han hade stor hjälp av brukets fältskär Per G. Lindroth, som var 
naturvetare och duktig på att systematisera och dokumentera samlingarna. Han hade också 
stora praktiska kunskaper kring konservering och förvaring av djur och föremål. 
 
År 1786 fick samlingarna en egen byggnad i tegel och korsvirke. Den innehöll två salar, varav 
en för fåglarna, som placerades i lådor längs väggarna med framsidor av glas för att inte mal 
och andra insekter skulle komma åt dem. På golvet placerades också snäcksamlingen i mont-
rar med glasrutor i förgyllda ramar. I salen fanns även ett omfattande bibliotek med bland 
annat ett handritat och handmålat exemplar av Rudbecks fågelbok. Av detta verk finns endast 
två exemplar bevarade, Grills finns numera i Uppsala medan de Geers är kvar på Leufsta. 
 
År 1788 gjorde Adolph Ulric Grill och hans hustru Anna Johanna (III) en resa till England, i 
vilken också Per Lindroth deltog. De träffade där högt uppsatta medlemmar av den brittiska 
Vetenskapsakademien (Royal Society). Grill och Lindroth fick byta till sig ett sextiotal 
uppstoppade fåglar mot en uppstoppad älg, som de haft med sig från Sverige. I början av 
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1790-talet utökades den Grillska samlingen också med däggdjur. Större djur var ofta svåra att 
konservera, så detta projekt kan i viss utsträckning betraktas som en pionjärgärning. Kring 
däggdjurssamlingen samverkade Adolph Ulric Grill bland annat med ”ostindiefararen” Carl 
Peter Thunberg i Uppsala.7 
 
När Adolph Ulric Grill höll sitt presidietal i Vetenskapsakademien 1795 hade han planer på 
en tillbyggnad till naturaliekabinettet i syfte att få större plats för däggdjuren. Han hade anlitat 
hovintendenten Jean Eric Rehn och målaren och arkitekten Louis Jean Desprez. Eftersom 
Grill dog redan 1797, blev det hans änka Anna Johanna som uppförde det utvidgade 
kabinettet under åren 1806-1809, då i samarbete med hovintendenten Gustaf af Sillén. År 
1809 dog både Anna Johanna (III) Grill och Per Lindroth, varefter naturaliekabinettet gick en 
slumrande tjugoårsperiod till mötes, innan det 1828 överlämnades till Vetenskapsakademien. 
 
 
Adolph Ulric Grills presidietal i Kungliga Vetenskapsakademien.  
 
 

edrad af Eder aktning, Edert förtroende, emottog jag med erkänsla det rum jag idag 
afträder. Eder ynnest har lättat en styrelse som mig varit ombetrodd, och hvilken jag nu 

öfverlemnar i skickeligare händer. Varen försäkrade, Mine Herrar, det jag i detta ögnablick 
inser vidden af mina förbindelser. Måtte dock Eder godhet icke mäta mina känslor, efter den 
ofullkomlighet, som dem uttrycker. Det hedersrum jag haft äran bekläda blifver mig äfven då 
oförgäteligt, som den milda uttydning I gifvit åt mitt bemödande at upfylla, hvad I ägen at 
fordra af en Ordförande i Edert Samfund. Skulle jag då tveka, at ännu med hopp, ifrån denna 
stol, utbedja mig Eder vänskap? Skal jag våga förmoda, det en kort teckning af min lilla 
Naturalie-Samling på Söderfors kan utgöra et ämne värdigt Eder upmärksamhet? I veten, 
Mine Herrar, at alla företag i sin början fordra upmuntran. Denna upmuntran består ofta i 
kännares nedlåtande blickar. Natural-Historien, som för mig snarare blifvit et nöje, än en 
vetenskap, har i vårt land, under Edra ögon, under Edert hägn och Edert beskydd, uprest sig 
från en omärkelig början, til en högd, som väckt Europas upmärksamma aktning. I kunnen ej 
neka samma ynnest åt en medlem, som, utan anspråk, fattat den föresats att grundlägga och 
fortsätta en Samling, hvilken, ehuru den på långt när icke kan mätas med de ryktbara 
Cabinetter, som inom och utom Fäderneslandet pryda och rikta sin vetenskap, likväl i det 
afseende äger något ojämförligt, at den är den nordligaste på jordklotet. 

H 

 
Denna samling är upstäld på Söderfors Ankar-Bruk, belägit å en Ö uti Dalälfven, i gränsen 
mellan Upland och Gestrikeland, 14 mil norr om Stockholm, samt 5 och ½ mil söder ut från 
Gefle. För 120 år sedan var detta ställe en Hedesunda socken tillhörig fäbod-plats, bebyggd 
med några kojor, lämpade til sit behof. Et förträffeligt vattenfall, som genomskar en oländig 
trakt väckte framlidne Bergmästaren Claes Depkens upmärksamhet, och ingaf hos honom den 
Patriotiska omtanka, at til et för Fäderneslandets vigtigare föremål använda en miskänd 
naturens gåfva. Med en kännares blick insåg han hvad drift och omtanke kunde tilskapa af 
ortens belägenhet, och sedan han noga afvägt de kostnader, de hinder, med hvilka naturen, 
äfven då den upmuntrar berömliga företag, sätter vår ståndaktighet på prof, förvandlade han 
platsen til et tilhåll för det smide, som i stormen så ofta är sjömannens tilflygt och i hamnen 
des säkerhet. Herdarne flyttade undan Konstnären, och man hörde snart hammarens tunga 
men riktade slag, der negdens hjordar förut samlades, at ostörde njuta sin hvila. De låga kojor 
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försvunno och verkstäder intogo deras ställen. Hjordarnes ägare funno der en afsättning, mera 
förmonlig än det bete, de afträdt, och man såg lantmannens fördel förent med den rörelse, som 
ökar behofvet af hvad han har at aflåta. I hela tio år nödgades Depkens berömliga företag 
arbeta sig fram mot rättegångar och dem åtföljande olägenheter. Inrättningen trånade under 
denna qväfvande ställning. Grundläggaren nödgades ock lemna sit förslags fullbordan åt då 
varande Hof-Intendent Lejoncrona, som fortsatte det gifna utkastet til 1679, ifrån hvilken tid 
Bruket drefs under des Arfvingars upsyn, til år 1724. Förpaktadt i tio år til Bruks-Patronen 
Hans Olsson Ström, och i åtta til Grosshandlaren Berge Olsson Ström, blef Söderfors, år 
1742, en Bromansk egendom, som efter 6 år inköptes af min Salige Fader Brukspatronen 
Claes Grill och Grosshandlaren Michael Hising, hvilken sistnämnde, sedan fyra bolagsår 
förflutit, til sin medägande afträdde sin rätt, hvarpå år 1778, mig i arf tilföll odelad besittning 
af denne egendom. 
 
At ifrån en så ringa början upresa Söderfors och tilskapa hvad det för närvarande är, har 
fordrat ansenliga upoffringar och en ihärdad ståndaktighet. Man ser där frugten af hundrade 
års oafbruten flit och förnyade kostnader. Detta är et af de slags bemödander, som fordra en 
efterverlds tacksamhet; en ärkänsla, den likväl sällan njutes, emedan jämnade stenbackar, 
fylde moraser, undanrödjade hinder icke kunna framtränga til samma eftervärlds ögon. Man 
fäster ofta sin upmärksamhet vid prålande byggnader, men förgäter, at den grundval, som 
gömmes under dylika anläggningar, danad af handen under naturens motstånd, icke sällan 
fordrat ännu större mödor, och uträkningar, samt förenad åtgärd, af det snille som omskapar 
och den metallen som verkställer. Hvad Söderfors vunnit under min egendoms tid, bör icke 
öka detta utkast af Brukets öden. 
 
At vid detta åt fliten, konsten och driften egenteligen inrättade stamhåll, fästa en Naturalie-
Samling, var i sin början snarare en tilfällighet, än någon utarbetad plan. Om än det 
behageliga och intagande, som ligger i Naturens kännedom och beskådande, i samband med 
de stora fördelar, som härleda sig ifrån en grundelig bekantskap med Skaparens stora verk, 
skulle hos mig ha väckt et upsåt af sådan natur, så hade då mine åt annat håll riktade göromål 
och de betydande svårigheter, som hälst i Sverige åtfölja et sådant företagande, helt visst 
ingifvit mig betänkeligheter, dem jag nu mindre rönt, sedan jag af denna väg lagt någon del til 
rygga, och i ökade ämnen smakat ökade nöjen. Af Naturens rikedom, kringströdd på et helt 
jordklot, hinner människjohanden, under en hel mansålder, och endast syselsatt med 
samlingsmödan, som knappast tilhopa bringa några stycken, hvilka emot det hela äro at anse 
såsom ringa smulor. Ingen konglig frikostighet, ehuru biträdd af de flitigaste armar, har ännu 
kunnat på et ställe hopsamla någon enda fullständig Clas af Djurrikets oräkneliga alster. 
 
Sedan naturalie-Cabinetter blifvit et föremål för enskildtas nöje, har man sedt förträffelige, 
men alltid bristfällige Samlingar från alla verldsdelar uprättas. At med sådane företaganden 
täfla, faller sig hos oss svårare, än i Europas södligare länder, i synnerhet för enskildte. 
England nyttjar med utmärkt drift sina fördelar. Des talrike kölar plöja alla Oceaner och 
hemföra dageligen nya föremål åt naturforskaren vettgirighet. Des besittningar i Canada, des 
West-Indiske öar, des nybyggen på Africas kust, des Ost-Indiske länder, des nya Colonnie i 
Port Jackson, des förnyade uptäckts-resor genom Söderhafvets skärgårdar, äro lyklige medel 
at med naturens skatter rikta et land, hvars inbyggare med drift upnå de aflägsnaste mål. 
Frankrike i sit lugn, ägde under den vidsträcktaste handel på Levanten och Norra Africas 
kuster; under ostörd förbindelse med sina rika West-Indiska nybyggen och det af sällsynta 
natursalster kända Cayenne; under sina skepps förfriskning på de från Madagascar riktade 
öarna Isle de France och Bourbon; under sin besök i Cochinchina och flera Ost-Indiska 
platser, det lyckeligaste tillfälle at utvidga natur-vetenskapens gränser. Holland kan ifrån det 



sanka. Men ojämförliga Surinam, den aflägsna, men rika Goda hopps udden, det osunda, men 
retande Java, samt från de för alla andra Europeer tilstängde märkvärdiga orter, et Ceijlon, et 
Japan, en Moluckisk skärgård samla Naturens sällsyntheter, och med dem drifva lika 
uteslutande handel, som med sina krydder. Och, Mine Herrar, hvem kan utan känsla erinra sig 
de tilgångar, dem Spanien missvårdar och för Vetenskaperna lika som bortstänger: et Peru, et 
Chili, et Mexico, som på Naturforskarens Chartor stå teknade bland okände länder? Alla dessa 
förmoner, kände genom flere resebeskrifningar, saknas för Svenske Samlare. Våra skepp göra 
egenteligen blott tvänne vidsträckte handelsresor; den ena til West-Indiska öen Barthelemy, 
den andra til Canton. Den förra föga indrägtig för Naturforskaren. Ifrån det ögnablick, då 
Europa lemnas ur sigte, sättes icke foten i land på något ställe, förr än ankaret fälles i hamnen 
la Carenage. På en liten plats finns väl, utom Snäckor och Coraller, icke mycket at skörda, 
dock är des belägenhet för en Samlare ifrån andra orter icke den sämsta, hvarom Hr Fahlbergs 
vackra sändningar tillräckeligen vitna. På stället är, utom Snäckor och Coraller, intet af värde 
at skörda. Återresan gifver någon gång tillfälle at med kikare uptäcka Bermudernas öar, som 
förtjente undersökas; dock räknas det för en olycka at der nödgas landstiga. Vår resa til 
Canton är nu mera at anse för en färd på en länge trampad väg, utan förändringar. Imellan 
Cadix och Goda hopps udden träffas ej något okändt. Men fördriver ledsnaden med 
åskådandet af Flygfiskens flykt undan Doraden, Doradens undan Hayen, Hayens undan 
harpunens. Några väl kända Pingviner, några i luften hängande Fregatfoglar, och den 
efterlängtade Capska Dufvan, utgöra, jämte Stormväders-fogeln och några af storm jagade 
Småfoglar, hela Fogelsamlarens skörd. Från Goda hopps udden til Java, gör man den 
längsligaste segling i verlden. Åsynen af Javas och Sumatras än retande än rysliga kuster, 
förnöjer ofullkomligt en Naturforskare utom hopp at der landstiga. En ringa byteshandel i 
Stratsunda meddelar några få de allmännaste Papegojor och Markattor. Ankomsten til Canton 
ger en lekande blick, men vistandet derstädes et slags stats-arrest. Det Chinesen aflåter har 
långt före detta uphört at vara af synnerligt värde. Återresan, lika mager, tillåter en 
landstigning på ön Helena, der ingenting uptäckes; på Ascensjons ön, der blott Sköldpaddan 
fyller det medtagna skeppsförrådet, samt någon gång på Azorerna, dem man dock oftast 
undviker. 
 
At med utländska skepp anskaffa naturens alster, har sina otroliga svårigheter. I de aflägsnaste 
hamnar, der Europas varor lossas i utbyte mot Indiernas rikedomar, råder et buller, som gör 
alla öron döfva för vänskap och vetenskaper. Man måste äga at befalla, för at få något 
uträttadt, och då man äger dessa band, är man likväl i ovisshet, at få något verkstäldt med 
urskillning. I dessa heta luftstreck äro hudar och foglar ganska besvärlige at förvara, emot 
myror och andra kräk, som oftast med de tätaste fogningar icke utestängas. Under seglingen 
äro sådana saker blottstälde för oräkneliga missöden; vid ankomsten til Europa, för rubbning i 
alla sjötullar; vid ömsning af skepp, för skingring och misvisning. Då nu til detta alt lägges 
den betydliga kostnad, som är nödvändig på et skepp, där vinsten på varje cubik aln är högst 
beräknad, så finnen I lätt, Mine Herrar, en tillräckelig ursäkt at mit första företag inskränkte 
sig inom Sverige; ja til och med inom Söderforsens negder. 
 
Jag ansåg mig såsom en ankomling på en ny ort, och sökte min första bekantskap endast med 
mina grannar. I detta afseende hade jag dock skäl at vara nögd med Söderfors och des läge. 
Den stora Dal-älfven synes mig kunna antagas för en naturlig gränts imellan det egenteliga 
Sverige och Norrland. På ena sidan hade jag resliga skogar, som visserligen, i de äldre tider, 
hyst de Norrländske djur, dem trägnare odling nu mera tränger närmare åt Polen. På den andra 
vidtog det bördiga Upland, där jag hoppades träffa de foglar, som älska ängar och odlade fält. 
De kringliggande moraser och träsk bebos af snäppor och insjöfoglar. De af skogen hölgde 
klippor gifva roffoglar och ugglor de gömställen som af dem sökas. Den sköna Dal-älfven, 



tidigt öpen, låckar de flyttande vattenfoglar, at där tilbringa en del af sin vår, och emottager 
hafsfoglar, då isen inskränker deras egenteliga stamhåll. Sträckfoglarne taga vanligen sin 
årliga kosa öfver dessa negder, och kölden jagar ofta fjällens foglar till Söderforsens 
grannskap at söka et lindrigare luftstreck, det de icke sällan funnit i mit Cabinett. 
 
Brukets då varande Fältskär, numera Assessorn och Regements-Fältskären Doctor P. G. 
Lindroth, som i Djurrikets kännedom förvärfvat sig grundeliga insigter, och därjämte äfven 
hos denna Kongl. Academie är känd för sin skickelighet i det, som hörer till et Djur-Cabinetts 
prydeliga och varaktiga inrättning, uplifvade och upmuntrade min föresats genom des drifitga 
biträde. År 1783 börjades Samlingen och inom 2 år, såg jag den med nöje öfver hopp växa 
under nämnde hands oförtrutna flit. Grannskapet af Söderfors blef snart en alt för trång krets 
för vårt gemensamma bemödande. Bemälte Assessor åtog sig derföre om våren 1785, at til 
utvidgande af min Fogelsamling göra en resa i Vermdö skärgård. Den skörd han återbragte 
upmuntrade honom, at för samma ändamål emot hösten undersöka Elfkarleby och Forsmarks 
skärgårdar, ifrån hvilka han icke återkom missnögd. Men såsom åtskillge Hafsfoglar, redan 
vid Gotland, taga en nordostligare kosa för at öfver Finland upnå sin kläckningsort i hvita 
hafvet, så åtog sig bemälte Assessor sig at 1786 om våren uppassa detta oss hittils undkomna 
arter i Ålands och Kökars skärgårdar. Alt aflopp efter önskan och flere sällsynte Foglar, som 
pryda min samling, äro en frugt af denna resas lyckliga utgång. Ännu voro Carlholms 
skärgård och den längst uti hafvet belägna samt af så många skeppsbrott ryktbara klippan 
Björnen obesökte, och denna möda upsköts blott til följande året 1787, då en ny tilökning 
upmuntrade til fortsättning af vårt bemödande. Imedlertid hade Samlingen erhållit ansenliga 
tilskotter från flera rikets grannskaper, dels genom vänners ynnestfulla frikostighet,8 dels 
genom utsatte belöningar för dem, som i mitt grannskap kunde upvisa några ännu saknade 
foglar.  
 
En resa til England, den jag företog 1788, gaf min Samling en betydelig tilökning. Sextio 
sällsynte och sköna utländske Foglar, värderade til 200 Pund Sterling, tilbyttes mot en 
upstoppad Älg jämte några andra mindre betydande Naturalier, som där emottogs til så högt 
pris, och Herr Latham ökade detta tilskott med tio arter, af hvilka några ägde utmärkt värde. 
 
Samma år gjorde en Eleve, våra til Grönland afgående Valfiskfångare, sälskap, och återbragte 
de arctiske foglar, hvilka man nödgas söka i negden af detta hafs polar-Isar. År 1792 företog 
samma Eleve en resa til Canton, och ökade mina samlingar med flere märkvärdige alster, dem 
han träffat under sin vidsträckte segling i så olika luftstrek. 
 
Mit hufvudsakliga föremål stadnade likväl vid bemödandet at til möjeligaste fullständighet 
bringa den inländska Samling jag börjat, och de ämnen, som från utländske orter kunnat 
erhållas, ansågs blott för en tilfällig prydnad, utan at jag vågade bestämma den gräns, til 
hvilken denna nya omtanka tillät sig utsträckas. 
 
Trängsel, sällan behaglig, är i synnerhet besvärande vid en prydlig upställning af et Fogel-
Cabinet. Då jag anlade den bygnad, som var ämnad at emottaga min Samling, hade jag i mit 
omdöme tilräckligt förebygt den obehagligheten, at komma i förlägenhet om utrymme. Ehuru 
mine foglar ansenligt tilökades, fann jag mig dock föranlåten, med en ny tilsats af Däggande 
Djur bekläda de rum, hvilka jag icke tiltrodde mig fylla med Foglar. Detta företagande, 
hvaruti jag inom riket endast ägde Herr Professorn och Ridd. C. P. Thunbergs efterdöme at 

                                                 
8 Häribland får jag med skyldigaste erkänsla i synnerhet nämna Herr General-Directeuren mm O. af Acrel, 
Presidenten och Commendeuren v. Carlsson, Professorerne Thunberg, Hagström och Sparrman, Hof-Medicus 
Gröndahl och Gouvernements-Medicus Fahlberg på Barthelemy, med flera. 



följa, var i sin början af ganska inskränkt plan, ty en samling af Djur fordrar större kostnad at 
erhålla, större möda at upställa och större bekymmer at förvara; men min hog utvidgades 
småningom, och jag har icke haft orsak at ångra den. 
 
Sådan, Mine Herrar, är anledningen til den lilla Naturalie-Samling, som på Söderfors utgör 
mit nöje och syselsätter min ledighet. De få år, under hvilka jag fölgt min hog för denna 
vackra vetenskap, hafva satt mig i stånd at förnöja mit öga med 95 Däggande Djur och 580 
Foglar9 hvartil jag omside fogat en snäcksamling af 663 arter, samt et Skåp upfyldt af goda 
Coraller och Petrificater. 
 
Bland Djuren anser jag för en prydnad att äga Älgen10, Kronhjorten11 och Dofhjorten12 som 
redan uphört at vara svenskt villebråd, samt Råbåcken13 som kan hända snart uphör at vara 
det. Men såsom en sälsynthet räknar jag en Killing af Gumse och Råget14, som til äfventyrs 
kastar nytt ljus öfver djurens slägtskaper och fortplantningslagar. Bland Svenska Rof-Djur, 
nämner jag, Björnen15 den starkaste, Filfrasen16 den glupskaste, Vargen17 den skadeligaste, 
Räfven18 den slugaste, Varg- och Ris-Loen19 den varsammaste, och Fjällrackan20 den 
nordligaste, ehuru tilfälligheten gifvit mig den närmare mit grannskap. Til den allmänna 
Uttern21 har jag haft nöjet at bifoga den sällsynte Mänken22 samt vid sidan av Mården23 och 
Hermelinen24  kunna sätta den ofta förgäfves sökta Snöråttan25. Den flygande Ickornen26 gör 
den klifvande27  sällskap. Bland artförändringar af Harar28  bör jag särskilt nämna en Svart29. 
Kaniner30  af alla färger leda åskådaren til Bäfvern31, som nog almän i Dalälfven, med sina 
förunderliga bygnader, väcker upmärksamhet, och med sina skarpa framtänder på stora Aspar 
och unga Ekar, dem han fäller, skalar och använder, gör en förödelse, som icke fägnar. Af det 
lilla men talrika, vanmäktiga men ödande Råttslägtet, som förföljer menniskan i des egna hus, 
som til trots af alt bemödande delar Jordbrukarens skörd på åkern, i ladan, i boden, har jag 
endast 7 arter32 med förändringar, samt bland dem Lappska Lemlen33 ryktbar för sin talrikhet, 
sin ihärdighet och sina utvandringar. Den gräfvande Näbbmusen34, icke längesedan uptäckt på 

                                                 
9 Med hanar, honor och variationer 
10 Cervus Alces enl Linnés Systemæ Naturæ, ed. XII (fortsättningsvis Linné, om inte annat angives) 
11 Cervus Elaphus 
12 Cervus Dama 
13 Cervus Capreolus 
14 Ovis Capreolus? Seu capreolus hybridus, vide act Stockholm 1790 & 1794 
15 Ursus Arctus 
16 Järven, Ursus Gulo 
17 Canis Lupus 
18 Canis Vulpes 
19 Felis Lynx, 2 var 
20 Canis Lagopus Albus 
21 Mustela Lutra 
22 Minken, Mustela Lutreola  
23 Mustela Martes 
24 Mustela Erminea 
25 Mustela Nivalis 
26 Flygande ekorre, Sciurus Volans 
27 Sciurus Vulgaris 
28 Lepus Timidus Cinereus, Albus 
29 Lepus Niger 
30 Lepus Cuniculus Domesticus, Cinereus, Albus & Niger 
31 Castor Fiber 
32 Mus Rattus, Musculus cinereus, albus & hybridus 
33 Lemmus 
34 Sorex Fodiens Pallas 



Wermdön af Herr Adjuncten Sam. Ödman, har jag erhållit, jämte den vanliga35, äfven i mit 
grannskap. Mullvaden36 och äfven bägge Läderlapparne37, alla tre nattens djur, så väl som 
Igelkotten38 bebo likaledes Söderforssens negd, den sistnämnde undantagen, hvilken blifvit 
mig sänd från Östergötland. Desse, utom en Skäl39, et Gräfsvin40  samt Rhenen41och någre 
upstälde hemdjur42, bland hvilka jag tror mig böra nämna et Får med sex ben43  utgöra min 
Svenska Djursamling, hvilken icke medgifver synnerlig tilökning. 
 

 
Det uppstoppade lejonet 

 
I detta väl kända sällskap träffar man förmodeligen icke utan nöje et förträffeligt vackert 
Lejon44 i en spak och ädel ställning, hvilande, på et af naturen i Söderforsens strömfåra 
svarfvadt Granitklot, sin numera fredliga fot, som derest den tillåtits i Maroccos ödemarker 
upnå sin växt, endast blifvit lyftad til seger och förödelse. Afrikanske Leoparden45 och Ost-
Indiske Tigerkatten46 visa sig hvad de äro, nemligen Lejon i smått, då de intagit platsen så 
nära sin främsta släktinge. Genotten47 och Zobeln48 tillika med 2:ne Ost-Indiske Ickornar49, 
yppighetens och fåfängans föremål vid valet af pälsverk; tvänne arter Tvåquedor50, hvilkas 
förunderliga inrättning af dubbla magar på nya Holland finnes sträckt til flera naturliga 

                                                 
35 Sorex Araneus 
36 Talpa Europæa 
37 Vespertilio Auritius och Murinus 
38 Erinaceus Europæus 
39 Phoca Vitulina 
40 Grävling, Ursus Meles 
41 Cervus Tarandus 
42 Canis Familiaris aquaticus, mastivus, grajus, avicularius & Islandicus. Felis Catus domesticus. Capra Hircus 
fæm. malagensis Ovis Aries, & Eqvus Caballus Domesticus 
43 Ovis Aries monstrosa hexadactyla 
44 Felis Leo, hane 
45 Felis Leopardis, Buff. 
46 Felis Tigrina, Briss. 
47 Viverra Genetta 
48 Mustela Zibellina 
49 Sciurus? Javensis Fuscus & Flavus 
50 Didelphis Opossum & Murina 



djurslag; den tröga trekloiga Löfjan51, trädstammars frätande invånare; den af Skaparen så 
utmärkt beklädde Bältan52 med nio pantsar; den tvåfingrade Myrsloken53, som under sjelfva 
Linien bär en vinterpäls, icke emot kölden, utan mot stingande Insecter, dem Skaparen honom 
anvist til föda; den tretåige Myrkotten54 som af naturen erhållit varm blod, för at icke 
bortblandas med ödlorna; samt den lekande men snarstickne Mongoz55 från Madagascar, och 
7 från särskilda verldsdelar härstammande Markattor56 dela här med nordens djur et 
gemensamt öde, den lilla qvidande Markattan57 undantagen, som ännu hålles lefvande, samt 
födes med mjölk och bröd, ehuru den högre älskar at undfägnas med frugter och rötter, och 
ännu heldre med ägg, dem hon med synnerlig behändighet öpnar och utdricker; äfven som 
hon ganska väl förstår, at på meloner frånskilja och bortkasta skalet. Såsom anmärkningsvärdt 
bör jag nämna denna Markattas vällust at döfvas af Tobaksrök, den hon begärligt emottager til 
des hon yr, lik Österlänningen döfvad af Opium, insomnar. Ehuru hon för öfrigt sparsamt 
vårdar snyggheten, ser man henne dock, när hon erhåller vatten, med et slags nöje tvätta sina 
händer såsom en människa. Hon förstår äfven i vatten upmjuka de skorpor henne gifvas. Man 
ser tydeligen, at varmen är henne äfven så kär som angelägen. Ilsk och bitter mot dem, af 
hvilka hon tror sig fruktad; vänlig emot dem, hon erkänner sig underlägsen, men aldrig 
förgätande tilfogad oförrätt, förråder hon åter et österländskt lynnedrag, och delar för öfrigt 
sin tid imellan qvida och knorr. Af det fridsamma Marsvins-slägtet tvänne arter58, hvaraf 
Aguti har tilbragt hos mig någon tid lefvande. Nötter, mandlar och mjölk utgjorde hennes 
läckraste måltider. I sittande ställning tjänade hennes framfötter til händer. Retad gaf hon et 
gnällande ljud, och då alla andra djur vid sådana tilfällen, upresa framdelens beklädning, 
tilkänna gaf hon sit mislynne med utspänning af de längre hår, som omgofvo hennes länder 
och svants. Ännu återstår at nämna de 2:ne sköne Gazeller från Cap, den spiralhornade59 och 
Blåbåcken60, det lilla täcka Moscus Djuret61 och den otämjeliga Zebran62 med des noggranna 
ränder, vid hvilkens sida jag ogärna framställer Vildsvinet63med des hotande betar och den 
store Grönlands Skälen64 med des oformliga kropp och sträfva munhår. 
 
Af 17 Örn- och Falk-arter65 som på Söderfors förvaras äro 14 Svenske. Bland dessa tror jag 
mig böra nämna den stora Svartbruna Örnen, en tvetydig art, som går nära Ossifragus, Herr 
Lathams Lithofalco, nu först uptäckt i Sverige, samt en mörk Glada66 som betydeligen afviker 
från den vanliga, alle erhållne i negden af Söderfors, som äfven gifvit mig större delen af de 
Uggle-arter67jag överkommit, ibland hvilka Arctica och Sibirica äro en tilökning af von 

                                                 
51 Bradypus Tridactylus 
52 Dasypus Novemcinctus 
53 Myrmecophaga Didactyla 
54 Manis Tedradactyla 
55 Lemur Mongoz 
56 Simia Inuus, S. Nemestrina, S. Cynomolgus, S. Talapoin? Buff., S. Aygula, S. Sabæa 
57 Simia Apella 
58 1) Cavia Aguti Pall. Mus Aguti, 2) Cavia Cobaya Pall. Mus Porcellus 
59 Antilope Strepsiceros Pall. 
60 Antilope Leucophæa Pall. 
61 Moscus Pygmæus 
62 Eqvus Zebra 
63 Sus Scrofa  
64 Phoca Vitulina, var. Grœnlandica 
65 Falco, Albicilla, Melanæetus?, Ossifragus?, Halitæus, Lagopus?, Milvus, Ater?, Buteo?, Apivorus, 
Palumbarius, Communis, Melancoleus, Tinnunculus, Sparverius, Nifus, Subbuteo, Lithofalco Lath. Index. 
Ornthol. S. System. Ornithol. 
66 Falco Ater Lath. 
67 Strix Bubo, Otus, Scops, Nyctea, Aluco, Flammea, Funerea, Passerina Lath., Sibirica, Arctica Sparrm. & 
Liturata nova. 



Linnés Fauna Svecica och Liturata aldeles ny. Våre bägge inhemske Varfoglar68 gör där fem 
utländske69 sällskap. Sjutton Papegojor70, fem Tucaner71, tvänne Paradisfoglar72 och bland
dem, den sällsynte Regia, den sköna Momotus

 

r 
ig 

                                                

73 från Brasilien, en Afrikansk Crothofaga74, 
tre Gracular75, tre Buccofoglar76, sju Isfoglar77, två Bifrätare78, af hvilka den ena är bördig 
från Nya Zeland och synnerlig af sit bröstkrås, samt sju Honungsfoglar79, idel utlänningar, 
hafva efter mer och mindre långväga resor hos mig funnit et nytt hemvist. Af Korpslägtet ha
jag utom fem utländska80 erhållit nio Svenska81 arter; ibland dem är en hvit och en hvitfläck
Kråka82, på hvilka både stjärtfjädrar och klor öfverbgått til hvitt; en Nötväcka83 som emot 
vanligheten vågat sig til mitt grannskap, samt en Lappskata84 från Dal-orten. Såsom 
anmärkningsvärdt anser jag at äga en vid Söderfors skuten Blåkråka85. En från Hedesunda 
erhållen Gröngjöling86 är åtminstone i anseende til stället icke mindre märkvärd, än des fem 
utländske samslägtingar87. Vår Gjök88, med sine bägge färgskiften, äger hos mig tvänne 
medsläktingar, den svarte Österländske89 och den täcke Persiske Gjöken90. Man ser där 
Göktitan91, alla Svenska Hackspettar92, äfven den tretåige93 från grannskapet af Söderfors, i 
sällskap med sex utlänningar94, vår lilla Nötpacka95; vår sköne Härfogel96 med en utländsk 
Samslägting97 samt vår lilla Krypare98 omgifven af ellofva [11] medarter99 från flere utrikes 
orter. Tre Starar100 af hvilka en är inhemsk. Sex Svenske Trastar101 hafva här nio utländska 
Samslägtingar102. En vanlig och en hvit Sidensvants103 med fyra utländske; den vackra 

 
68 Lanius Excubitor & Collurio 
69 Lanius Collaris, Schach, Cayanus, Doliatus & Tyrannus 
70 Psittacus Aracanga, Hæmatodus, Guianensis, Alexandrus, Pondicerianus, Bimaculatus, Virescens, Cristatus, 
Erithacus, Puniceus, Moluccensis, Æstivius, Viridis, Purpureus, Pullarius & Galgulus 
71 Rhamphastos Tucanus, Erythrorynchos, Viridis, Aracari & Piperivorus 
72 Paradisea Apoda & Regia 
73 Momotus Brasiliensis Lath. 
74 Crothophaga Major Lath. 
75 Gracula Religiosa, Qviscula & Cristatella 
76 Bucco Cayanensis, Philippensis & Niger 
77 Alcedo Rudis, Senegalensis, Chlorocephala, Atricapilla, Ispida, Cristata & Americana 
78 Merops Apiaster & Cincinnatus 
79 Trochilus Magaritacus, Mellivorus, Ourisia, Colubris, Mellifugus, Cristatus & Ornatus 
80 Corvus Balicassius, Cristatus, Canadensis, Erythrorynchos & Craculus 
81 Corvus Corax, Corone, Frugilegus, Cornix, Monedula, Glandarius, Infaustus, Pica & Caryocatactes. 
82 Corvus Corpix var. Alba & Varia 
83 Corvus Cayocatactes 
84 Corvus Infaustus  
85 Coracias Garrula 
86 Oriolus Galbula 
87 Oriolus Icterus, Phœniceus, Americanus, Baltimore et Sinensis 
88 Cuculus Canorus var. Hepaticus & Griseus 
89 Cuculus Orientalis 
90 Cuculus Persa 
91 Yunx Torquilla 
92 Picus Martius, Major, Medius, Minor & Viridis 
93 Picus Tridactylus 
94 Picus Pileatus, Hirundinaceus, Erythrocephalus, Carolinus, Auratus & Olivaceus. 
95 Sitta Europæa 
96 Upupa Epops 
97 Upupa Promerops 
98 Certhia Familiaris 
99 Certhia Vestiaria, Chalybea, Violacea, Famosa, Cyanea, Cærulea, Spiza, Flaveola, Armillata, Lepida & Ænea 
100 Sturnus Vulgaris, Ludovicianus & Sericeus 
101 Turdus Viscivorus, Musicus, Pilaris, Merula, Torquatus & Cinclus Lath. 
102 Turdus Migratorius, Variegatus, Saxatilis, Sinensis, Nitens, Violaceus, Zejlonus, Capensis Lath. & 
Triostegus Sparrm. Mus. Carls. 
103 Ampelis Garrulus & var. Garrulus albidus 



Colius104 ifrån Cap, samt tolf utländske105 och fem inhemske106 Loxiæ. Ibland de sistnämnde 
har Nattvaken107 blott et enda år besökt Söderfors. Den infann sig talrikt, lät ofta fånga sig 
med snaror, som bundos vid långa stänger, och utan mycken svårighet, på trädens qvistar, 
träddes öfver dessa dumma foglars hufvud. De voro så oskygge, at näppeligen skott jagade 
dem från den plats de intagit. Af Korsnäbben108 äger jag äfven en art förändring109, som 
sannolikt tillkommit genom obehörig bekantskap med Bofinken. Utom fyra utländske 
Spinkar110 förvara min samling fyra Svenska111, äfven den ifrån Mälby112; Åtta Tanagræ113, 
nio inhemske114 och åtta utländske Siskor115; fyra Muscicapaæ116 af hvilka Grisola och 
Atricapilla ej länge stått på Svenska Fogelrullan; Fyra Lärkor117 och bland dem en 
utlänning118; Tolf inhemske119 och sju utrikes Ärlor120; Fem Pipræ121; Alla Svenska 
Talgoxar122 och Svalor123, samt af de sistnämnde en utländsk124, och sluteligen vår 
Nattskräfva125 med en utländsk samsläkting126. Våre bägge Dufvor127 med flere sine 
förändringar omgifvas af fyra utländske128, ibland hvilka slägtets prydnad, den sköna Kron-
Dufvan129 äger rätt, at ej med tysthet förbigås. Den prålande Påfogeln130, den synnerligt 
teknade Pärlehönan131, den grönaktige Penelope132, den stålte Crax133 samt flere de skönaste 
Phasaner134 ersätta med sin pragt det värde en mindre sällsynthet kunde nedfälla. Af Svenska 
Orrslägtet135 saknas ingen, icke ens Rackelhanen136, så framt den äran honom icke bestrides 
at utgöra en särskildt art; den sällsynte och för sin ringkrage besynnerlige Amerikanske 
Hjerpen137 är en gåfva af Herr Latham. Då jag nämner de två Rapphöns138, som utifrån 

                                                 
104 Colius Capensis Lath. 
105 Loxia Capensis, Cardinalis, Orix, Oryzivora, Malacca, Striata, Ferruginea, Melanura, Astrild, Cana, Prasina 
Lath. & Gorensis? nova. 
106 Loxia Curvirostra, Coccothraustes, Enucleator, Chloris & Pyrrhula 
107 Loxia Enucleator 
108 Loxia Curvirostra 
109 Var. Hybrida a Loxia curvirostra et Fringilla cælebs 
110 Emberiza Paradisæa, Longicauda, Qvelea & Brasiliensis 
111 Emberiza Nivalis, Citrinella Schæniculus & 
112 Emberiza Mælbyensis 
113 Tanagra Jacapa, Brasilia, Cristata, Episcopus, Mexicana, Cayana, Tatao & Violacea 
114 Fringilla Domestica, Montana, Cœlebs, Montifringilla, Lapponica, Carduelis, Spinus, Cannabina & Linaria 
115 Fringilla Petronia, Arcuata, Canaria, Benghalus, Amandava, Senegala, Granatina & Ignitra 
116 Musciapa Grisola, Atricapilla, Paradisi & Tyrannus 
117 Alauda Arvensis, Arborea, Pratensis & 
118 Alauda Testacea 
119 Motacilla Alba, Flava Linn. Sylvia Luscinia, Atricapilla, Phœnicurus, Rubecula, Svecica, Rubetra, Oenanthe, 
Troglodytes, Regulus & Trochilus Lath. 
120 Sylvia Dartfordiensis, trichas, Sialis, Philippensis, Flavescens, cayana & Æstiva Lath. 
121 Pipra Rubicola, Pareola, Erythrocephala, Aureola & Albifons 
122 Parus Major, Ater, Palustris, Cæruleus, Cristatus, Caudatus & Biarmicus 
123 Hirundo Rustica, Urbica, Riparius, Apus & 
124 Hirundo Pelasgia 
125 Caprimulgus Europæus & 
126 Caprimulgus Grandis 
127 Columba Œnas & Palumbus 
128 Columba Vernans, Turtur, Risoria & 
129 Columba Coronata 
130 Pavo Cristatus 
131 Numida Meleagris 
132 Penelope Marail 
133 Crax Alector 
134 Phasianus Gallus, Colchius, Pictus & Nychtemerus 
135 Tetrao Urogallus, Tetrix, Lagopus, Bonafia & 
136 Tetrao Hybridus 
137 Tetrao Umbellus 



erhållits, samt den Svenske Wachteln139 bör jag också nämna det Svenska Rapphönan140 i år 
vilat sig ända upp vid Tierp. Tvenne Trapp-arter141 värderas med skäl som sällsynte; men min 
Strutz142 förtjänar något utförligare personalier. Han var en skänk af Herr Översten och 
Riddaren Måns Rosenstein til Upsala Academie, med det för mig gynnande förord, at den 
efter döden skulle blifva en prydnad för min samling, och hade det i Vivarier så sällsynta öde, 
at dö af fetma. Hela kroppen vägde ellofva och et halft lispund och var beklädd med 2 till 3 
tums späck, som tillika med istret utgjorde tre lispunds vigt. Des stora mage var upfyld med et 
helt ämbare blå-kåhl, utom osmälte morötter, säd, småstenar och sand. Kräfven af et knapt 
halfstops rymd, hyste en hop nötte och glattade stenar af krakmandlars storlek, samt en 
förmodad qvarlefva af någon svälgd och tärd mässings-knapp. Hjertat vägde tre och lefren sex 
och en half mark. Foglen förträfligt upstäld, utgör nu, jämte den äfven så märkvärdige 
Flamingo143, hitsänd från Cagliari, en prydnad jag ogärna skulle sakna i min samling. Vår 
Svenska Skedgås144 och Skärfläckan145 deltager i sällskap med sex utländska146 och alla 
inhemska Tranor147, af hvilka den sälsynta Odensvalan 148erhållits från Hedesunda och 
Rördrummen149 vid Söderfors, dit äfven den ömtolige Storken150 en gång vågat sträcka sin 
flygt. Af Snäppslägtet har jag det nöjet at äga, den röde Tantalus151, alle Svenske152 och en 
utländsk Spof153, en utländsk154 och sex inhemska Snäppor155, bland hvilka Fusca och 
Paludosa äro nyare inrättningar; alla inhemske Vipor156 samt ibland dem fyra157 som äfven 
nyligen bosatt sig på Svensk botten; Två inländske Åkertuppar158 samt den besynnerlige 
Himantopus159. Fyra Vattensnärpor160; Fem Vattenhöns161 och ibland dem Chloropus och 
Porzana162, tvänne nya tilökningar af vår Fauna. Ahlbroken163 från Elfkarleby skärgård; två 
Sjö-orrar164 och Lathams Phalaropus Lobatus165. Af slägtet Podiceps166 har jag erhållit alla 
Svenska; Begge Grisslorna167 med deras förändringar; Begge Lommarne168 med deras 
                                                                                                                                                         
138 Perdix Rufa &Chinensis 
139 Perdix Coturnix Lath. 
140 Perdix Cinerea Lath. Tetrao Perdix Linn. 
141 Otris tetrax & Œdicnemus 
142 Struthio Camelus  
143 Phœnicopterus Ruber 
144 Platalea Leucorodia 
145 Recurvirostra Avocetta 
146 Ardea Pavonina, Virgo, Nycticorax, Malaccensis, Æquinoctialis, & Agami 
147 Ardea Grus, Cinerea, Alba 
148 Nigra 
149 Stellaris 
150 Ciconia 
151 Tantalus Ruber 
152 Numenius Arquata, Phæopus Lath. & 
153 Numenius Madagascariensis 
154 Scolopax Sinensis & 
155 Scolopax Rusticola, Paludosa, Gallinago, Glottis Totanus & Fusca Lath. 
156 Tringa Pugnax, Vanellus, Gambetta, Sqvatarola, Ocrophus, Glareola, Littorea, Hypoleucos, Alpina, Canutus, 
Interpres 
157 Tringa Grisea Striata, Cinclus & Pusilla 
158 Charadrius Apricarius, Hiaticula & 
159 Charadrius Himantopus 
160 Rallus Aquiticus, Philippensis, Longirostris & Minutus Lath. 
161 Gallinula Crex, Porphyrio, Viridis & 
162 Gallinula Chloropus & Porzana 
163 Hæmatopus Ostralegus 
164 Fulica Atra & Aterrima 
165 Phalarobus Lobatus Lath. 
166 Podiceps Cristatus, Auritus, Minor & Rubricollus Lath. Colymbos Linn. 
167 Uria Grylle & Troille Lath. Colymbos Linn. 
168 Colymbos Arcticus, Septentrionalis &  



samslägtinge Glacialis169 från Ishafvet; Fyra Tordmular170 och ibland dem Skat-Alkan171 som 
mig vetterligen aldrig förr blifvit skuten i Östersjön; En Svensk172 och sju utländske 
Pelicaner173. Alla Svenska Tärnor174 med fyra utländska samslägtingar175; Sju Måsar176; 
Ishafvets och den Capske Stormvädersfogeln177; Alla svenska Skrakor178 samt den vackra 
Tofs-Skrakan179; Fyra utländska180 och Tjugotvå inhemska Änder181 samt bland dem den 
Åländska182 med flere artförändringarr; Tvenne af det sällsynte slägtet Plotus183, den rare 
Tropic-Fogeln184, samt sluteligen tre Pingviner185, tvenne från jordens hetaste luftstrek och 
den tredje från Södra Polens grannskap. 
 
Min tanke är icke, at denna samlings värde bör mätas efter antalet af de Djur och Foglar den 
innehåller; men den äger en förtjenst, hvilken jag desto tryggare för mistydning här vågar 
anföra, som den icke är min, utan Herr Lindroths. Jag menar den fördel at alle exemplar i sit 
slag äro utvalde, sorgfälligt förvarade, i liflig ställning upstoppade, försedde med målade ögon 
af glas, samt i det nogaste föreställa den lefvande Naturen. Foglarne upfylla en för dem 
särskildt bygd sal, 21 alnar lång, 14 alnar bred och 8 alnar hög, tilräckligt och för ändamålet 
uplyst, samt öfver alt beklädd med lådor, hvilka för ögat tyckas utgöra et enda skåp. Clafferne 
äro för större redighet delade åt vissa särskilda håll. Alla foglar af samma slägte, bebo lådor af 
lika högd, hvilket ansenligt bidrager til det angenäma för ögat. Tilkittade glasdörrar afhålla 
obehörig påhälsning af mahl och larfver, och varje låda har sin nummer och anvisning på 
vetenskapens hufvudböcker. 
 

  
Elias Martin: Anna Johanna (III) Grill och Adolph Ulric Grill, gouache, 1795 

                                                 
169 Colymbos Glacialis 
170 Alca Arctica, Torda, Alle & Pica 
171 Alca Pica 
172 Pelecanus Carbo & 
173 Pelecanus Fuscus, Aqvilus, Graculus, Piscator, Sula, Fiber & Parvus 
174 Sterna Hirundo, Nigra, Caspia & 
175 Sterna Fuliginosa, Boysii, Minuta & Nebulosa 
176 Larus Marinus, Glaucus, Fuscus, Canus, Eburneus, Crepidatus & Parasiticus 
177 Procellaria Glacialis och Capensis 
178 Mergus Merganzer, Serrator, Albellus & 
179 Mergus Cucullatus 
180 Anas Falcaria, Sponsa, Galericulata Africana & 
181 Anas Cygnus, Cygnoides, Anser, Albifrons, Bernicla, Mollisima, Spectabilis, Nigra, Fusca, Boschas, Marila, 
Tadorna, Clypeata, Penelope, Ferina, Acuta, Glacialis, Clangula, Glaucion, Fuligula, Crecca & Alandica 
182 Anas Alandica 
183 Plotus Melanogaster & Surinamensis 
184 Phaeton Ætherus 
185 Apenotydes Chrysocome, Patachonica & Demerca 



 
Midt uti denna fogelsal står Snäck-samlingen, uplagd på bord, klädde med blått siden och 
höljde av glas. Namn och nummer föra den vettgirige åskådaren till Linné-iske systemet, at 
jämföra snäckan med mästarens beskrifning. 
 
Djuren hafva sedt sig i nödvändighet at lemna åt foglarna en plats, den de blott för en tid 
innehaft. Aktning för äldre rätt måste vårdas; men då jag från så aflägse håll sammankallat 
detta nybygge, tror jag mig äfven förbunden at sörja för des herbergerande. Upfyllandet af 
denna pligt skall icke uteblifva. Anstalterne äro redan fogade til et särskildt Djurhus, som 
visserligen skal sakna varken ljus eller rymlighet. 
 
Jag önskade ock tillägga några ord om den sorgfällighet och de förvaringsmedel, som vid 
Djurens och Foglarnes upställning blifvit iakttagne. De äro en fruckt af herr Lindroths 
eftertanka och fler-åriga erfarenhet, och må derföre af honom sjelf til samlares tjenst upgifvas. 
 
Redan är ert tolamod, Mine Herrar, satt på et prof det jag ej vågar förhöja; men jag har dock 
med hopp vidrört et ämne, som, genom Eder ynnest, öpnat mig tilräde til Edert samfund och 
gifvit mig den plats jag nu lemnar. 
 
 
 
För texten samt för inskriften av presidietalet svarar: 
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