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Carl von Linné oli aloittanut oppilaidensa kanssa tieteellisen matkustamisen ja 

tiedonhankkimisen tradition, josta myös hänen jälkeensä tulleet matkailijat pääsivät 

hyötymään ja joka vaikutti vielä pitkään hänen jälkeensä eurooppalaisten tiedontuotantoon. 

Ruotsin pyrkimykset vahvistua valtiona saivat erään muodon tieteestä: tiedon siirtämisen, 

hankkimisen ja vaihtamisen politiikka kasvatti merkitystään. Luonnonhistorialliset intressit 

kytkeytyivät globaaliin siirtomaapolitiikkaan. Ruotsin Karibianmeren siirtomaa St. 

Barthelemy oli kulttuurien kohtauspaikka, jossa ruotsalainen lääkäri Samuel Fahlberg oman 

lääkinnällisen työnsä lisäksi toimi sivustatarkkailijana ja raportoijana. Monet ruotsalaiset 

luonnonhistorioitsijat päätyivät Lontooseen, jossa heidän tehtävänään oli raportoida 

lääketieteen tilanteesta Englannissa kotimaahansa. Eräs näistä, Fredric Schulzen, viipyi 

matkallaan useita vuosia, kunnes palasi lääkäriksi Ruotsiin vuonna 1804. 

 

Samaan aikaan tiedolliset tarpeet ulottuivat yhä syvemmälle Pohjolan luonnonhistorian 

kartoittamiseen. Saamelaisten ja muiden pohjoisten alkuperäiskansojen asuinalueita 

ryhdyttiin ottamaan 1700-luvulta lähtien haltuun luonnontutkimuksen keinoin. Pohjoinen 

luonto alettiin nähdä 1800-luvun kuluessa yhä enemmän resurssina, joka oli mahdollista 

valjastaa palvelemaan taloudellista hyötyä. Alkuperäiskansojen kasvien käytöstä oltiin 

kiinnostuneita, koska pohjoisen kasveja oli mahdollista hyödyntää lääkinnällisiin 

tarkoituksiin. Tieteellinen tutkimustieto törmäsi pohjoisilla alueilla väistämättä alueen 

alkuperäisten asukkaiden näkemyksiin alueen luonnosta. Paikallisia asukkaita tarvittiin 

oppaiksi ja avustajiksi luonnossa liikkumiseen ja kasvien tunnistamiseen. Saamelaisilta 1800-

luvulla kerätyistä lauluista ja tarinoista on mahdollista lukea heidän ajatuksiaan siitä, mitä he 



ajattelivat alueilleen tunkeutuneista valtakulttuurin edustajista. 

 

Akateemisen lääketieteen edistysaskeleet sekä lääketieteellinen koulutus 1800-luvun 

jälkipuoliskolla kasvattivat tieteen yhteiskunnallista arvovaltaa Suomessa. Kirjallisen 

kulttuurin leviäminen, kansanvalistustoiminta sekä lukutaidon yleistyminen puolestaan 

kasvattivat terveydellisten itsehoito-oppaiden suosiota. Tämä vaikutti ratkaisevasti 

kansanomaisen lääkintätiedon muuttumiseen. 1900-luvun alussa merkittävä osa 

kansanparantajista oli jo imenyt runsaasti vaikutteita lääketieteellisestä kirjallisuudesta. 

Monet olivat myös opiskelleet lääketiedettä, vaikka opinnot olivat sittemmin jääneet kesken. 

Lääkärien ammattikunnan vahvistuminen kuitenkin merkitsi, että tiedollisten järjestelmien – 

tieteellisen tiedon ja kokemusperäisen kansanlääkintätiedon – sekoittuminen muuttui entistä 

ongelmallisemmaksi. 

 


