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Det gick en nyfiken 
pojke uppe vid ett 
torp vid Livered för 

närmare trehundra år sen. 
Hans nyfikenhet uppmärk-
sammades och tog honom 
till Kina som en av Linnés 
främsta lärjungar. Hans 
namn är Pehr Osbeck och 
är genom sin insats en av de 
mest betydelsefulla personer 
vår kommun känner.

Vem är Pehr Osbeck? Vad 
är hans insats av för värde? 
Och hur kan vi lära av 
honom och koppla honom 
till vår nutid? Om du vill se 
var han föddes och växte upp 
så kommer Hålanda hem-
bygdsförening på Kristi him-
melfärds dag, torsdagen den 
17 maj, att ordna en vand-
ring till hans födelseplats 
och minnessten på Oset. 
Samling vid Livered klock-
an 14.

Det var en saga i Linnés 
anda. Den lille Pehr som när 
han vallade getter också ny-
fiket betraktade och studera-
de saker i naturen omkring 
honom blev iakttagen av en 
student som vistades på Li-
vereds herrgård. Hans nyfi-
kenhet och iakttagelseförmå-
ga gjorde att han blev tagen 

under uppsikt. Först ord-
nades det så att Pehr fick 
möjligt att lära sig läsa och 
skriva samt grunderna i teo-
logi. Sedan bestämdes det att 
ägarna till Livered, Magnus 
Lagerström och Johan 
Anders Olbers, skulle be-
kosta och se till att han fick 
skolgång i Göteborg.

Han fick som tioåring 
lämna Hålanda och Oset för 
att bo i Göteborg och gå på 
det som kallades Trivialsko-
lan i sju år. Därefter läste 
han på Götheborgs gymna-
sium (nuvarande Hvitfeldt-
ska). Detta var något mycket 
ovanligt med tanke på de 
enkla för-
hållan-
den som 
han kom 
från. Hans 
pappa dog 
något år 
innan han 
flyttades 
till Göteborg och hans mor 
var ensam med honom och 
hans äldre halvsyskon.

I Göteborg bodde han 
hos en äldre halvbror under 
sina studier i staden. Han 
blev även här uppmärksam-
mad tidigt och fick stipendi-
er för att klara ekonomin. På 

somrarna 
vet vi inte 
om han 
återvän-

de till Hålanda men det är 
troligt att han gjorde det och 
fick sommarläsa

När han kom till Uppsala 
för universitetsstudier så stu-
derade han som många på 
den tiden både teologi och 
naturvetenskap. En kombi-
nation som Linné också drog 
nytta av när hans utvalda lär-
jungar skulle ut över världen. 
Linné såg nämligen genom 
sin starka position till att 
Ostindiska kompaniet skrev 
in i sina villkor, att skepps-
prästen som skulle anställas 
för långfärder också skulle 
ha utbildning i naturalia, det 

vill säga 
just som 
Linnés stu-
denter.

På 
samma sätt 
som han 
som sjuår-
ing upp-

märksammades så såg Linné 
att Osbecks observations-
förmåga var mycket stor 
och han bar på den nyfiken-
het som Linné i den moder-
na Naturvetenskapen var en 
föregångare i – viljan och 
drivkraften att undersöka 
det som fanns framför dig. 
Linné sa att om så tio andra 
hade undersökt samma plats 
så fann Osbeck alltid något 
nytt som de andra förbisett.

Efter studier och examen 
så skickades därför Pehr 
till Kina för att insamla så 
många arter och objekt som 
möjligt. Han fick i stort sett 
fria händer av Linné vilket 
var ovanligt. Han kom tillba-
ka till Sverige med närmare 
900 arter av växter och djur 
insamlade 
under resan 
och i Kina.

En ört har 
Osbeck fått 
uppkallad 
efter sig men 
annars torde 
de flesta arter ha gått in i 
Linnés material. 

Från resan som var strapats-
rik kan berättas ett par dråp-
liga episoder. Bland annat 
att han blev jagad av en man 
med yxa i Kina och när han 
undkommit och stod i ett 
kärr ser han framför sig en 
ny växt – den art som senare 
skulle få hans namn.

Ja, han fick två uppdrag 
av Linné, men det blev inte 
så lyckosamt. Först ville 
Linné att han skulle ta med 
en levande tebuske från 
Kina. Det gjorde han också 
och lovade att på sin egen 
skeppsranson av färskvatten 
att hålla den vid liv under 
resan. Han skötte den väl. 
Men redan då skeppet läm-
nade Kina, under den glädje 

som utbröt ombord för hem-
färden, så slängde någon i 
besättningen den överbord.

Sedan var det teservisen 
som Linné ville ha med Lin-
néan som mönster. Osbeck 
lät göra en och tog med den 
till Sverige. En annan stu-
dent som skulle till Uppsala 

skulle lämna 
den till lä-
romästaren. 
Men lådan 
föll i backen 
och det mesta 
av servisen 
gick sönder. 

Det gjorde nu inte så mycket 
eftersom en senare lärjunge 
kunde göra om uppdraget 
och den servisen kan idag 
skådas på museum.

Det är uppenbart att Linné 
förväntade sig mycket av 
Osbeck. Men det blev inte 
någon fortsatt akademisk 
karriär. Han blev senare er-
bjuden en professur i S:t Pe-
tersburg men tackade nej. 
Det var en osäker tillvaro 
att vara vetenskapsman utan 
egna tillgångar och Osbeck 
var försiktig med tanke på 
sitt ursprung. Försörjning 
kunde han få genom att ta en 
prästtjänst.

Osbeck blev under 1750-
talet anställd vid Läckö slott 
som huspräst och att sköta 
växtavdelningen hos gre-

vinnan Ulrika Tessin. Här 
trivdes han, men 1758 flytta-
de han till prästtjänst i Hass-
löv där han blev till sin död 
1805.

Men hela tiden i Hal-
land så fortsatte han obser-
vera, studera och beskriva. 
Han har lämnat ett stort och 
intressant material efter sig 
trots allt och är en av våra 
viktiga föregångare i Natur-
vetenskapen, den lille tor-
parsonen från Hålanda och 
Oset. 

Detta är så underbart att 
överallt kan gro ett frö eller 
födas någon med en förmå-
ga. Det kan vara i Hålan-
da år 1723 eller 2007. Det 
gäller att ge möjligheter och 
att få möjligheter. Nyfiken-
heten, fantasin och kreativi-
tet är vad som driver oss till 
ny kunskap och nya upptäck-
ter inom alla områden nu 
som då.

Det är roligt att genom 
Linneåret få uppmärksamma 
Pehr Osbeck som borde ha 
en större plats i vår kommun 
som en av de mest betydelse-
fulla innevånare vi haft i Ale. 
”Ett nöje att lära känna hans 
person” skrev Carl Gustaf 
Tessin på ett bord – jag 
håller med.

Johan Dahlbäck
Mauritzberg, Hålanda

Pehr Osbeck – en saga som är sann
– Vandring till hans födelseplats på torsdag
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