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Förord

För sex år sedan, 2013, fick jag ta över rollen som Kungl. Veten-
skaps- Societetens sekreterare. Mot bakgrund av dess flerhund-
raåriga historia är det en stimulerande uppgift att under en tid 

få föra stafettpinnen vidare för landets äldsta lärda sällskap. Mitt in-
tresse kom tidigt att riktas mot Societetens arkiv, som bl.a. omfattar 
protokoll, räkenskaper och korrespondens. Med originalhandlingar 
från 1700-talet framför ögonen kunde det hända att blicken plötsligt 
fastnade där någon med sin bläckpenna skrivit t.ex. ’And Celsius’. På 
en annan sida hade någon undertecknat en handling enbart med sitt 
förnamn, Friedrich, och förseglat det hela med ett kungligt sigill. Jag 
hajade till och historien fick plötsligt liv! Namn som tidigare varit 
så kända men ändå på något sätt abstrakta fick en annan mening, de 
blev nästan levande. Dokumenten hade en gång legat framför en känd 
forskare som fattat pennan och fört sina tankar på pränt. Orden och 
underskrifter förenar över sekler.

Societetens tidiga handlingar ledde tanken till människorna bakom 
texterna, deras personligheter och hur de fungerade tillsammans. Hur 
såg en forskares vardag ut för flera hundra år sedan? Hur finansierades 
forskning och hur förmedlades resultaten? Genom gamla handlingar 
och annat arkivmaterial öppnar sig något av en ny värld bakåt i tiden. 
Våra bibliotek och arkiv utgör i det avseendet en guldgruva, en skatt 
kanske inte fullt ut känd för alla oss som till vardags arbetar med mo-
lekyler, atomer eller annat ur materian.

Men längs vägen löper hela tiden också mer svårgripbara frågor om 
forskarnas tillvaro. Kärlek, vänskap, sjukdom och död; existentiella 
begrepp som har präglat människor i alla tider. Även de 1700- talets 
kända vetenskapare som grundade Societeten måste ha ridits av 
maror likväl som de fann lyckan och hade euforiska känslor. Skratt 
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och gråt, harmoni och konflikt. Bakom de namn som nu lätt begränsas 
till  abstraktioner, och som gjort sig odödliga genom sina vetenskapliga 
upptäcker, fanns människor som vaknade på morgonen och tog sin 
nattvila på kvällen. Och däremellan hade att möta livets utmaningar.

Efter ytterligare studier av arkivmaterial och publicerade texter 
började formas en idé hos mig om att sammanställa uppgifterna till 
en skrift. Efter hand växte konturerna av Hvad nytt och nyttigt fram. 
Boken behandlar Kungl. Vetenskaps-Societetens inledande historia 
och har därför fått en sådan undertitel. För att göra omfånget hanter-
bart sträcker sig boken fram till 1700-talets mitt (1744), då Carl von 
Linné ersatte Anders Celsius som Societetens sekreterare. Under förs-
ta halvan av 1700-talet tog Societeten först formen av den kortvariga 
och informella sammanslutningen Collegium Curiosorum. Detta följ-
des av den icke-officiella men ändå välorganiserade sammanslutning 
som ibland har kallats för Bokwettsgillet. År 1728 blev så den Kungl. 
Vetenskaps-Societeten formellt instiftad.

Källor till detta arbete har framför allt varit handskrifter från 
Societetens eget arkiv, Erik Benzelius arkiv i Linköpings Stiftsbiblio-
tek samt tryckt material. Jag har avsiktligt valt att ofta låna de inblan-
dades egna ord genom citat från brev och mötesprotokoll. På det sättet 
har röster ur det förflutna fått komma till tals och kanske kan också 
andemeningar mellan raderna förnimmas. I sig ger citaten en inblick i 
dåtidens uttryckssätt och hur man förhöll sig till varandra.

Tillbakablickar och sammanfattningar av Societetens historia har 
presenterats i en del tidigare rapporter. Redan 1734, den 20 december, 
försvarade Andreas Westén en avhandling De Societatibus Literariis et 
Scientiarum, Præcipue Hyperboreis för professorn i poesi och tillika le-
damoten i Societeten Matthias Asp. Den täckte allmän akademihisto-
ria men berörde också Societetens tillkomst. Den torde innehålla den 
första tryckta förteckningen över Societetens ledamöter. Mer inne-
hållsrikt var Eric Prosperins (1739–1803) arbete från 1789. Prospe-
rin hade då varit Vetenskaps-Societetens sekreterare sedan 1786 och 
skulle komma att fortsätta med detta uppdrag fram till sin död 1803. 
Hans historik över Societeten presenterades som ett tal på Kungl. Ve-
tenskapsakademien den 18 november 1789, i samband med att hans år 
som Preses för Vetenskapsakademien då avslutades (ProsPerin 1791).1

1 En version på latin finns i Societetens tidskrift Nova Acta Regiæ Societatis Scien-
tiarum Upsaliensis 5: i-xiv, med titeln Regiæ Societatis litterariæ et scientiarum 
Upsalensis historiola.
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Den allra första beskrivningen av verksamheten inom Vetenskaps-Societe-
ten presenterades i en avhandling försvarad av Andreas Westén 1734. Det 
var Societetsledamoten Matthias Asp som presiderade vid disputationen och 
det är väl inte osannolikt att han också skrivit hela eller delar av avhand-
lingen, så som fallet ofta var vid den här tiden. Asp var kusin till Johan Ihre 
som då var Societetens sekreterare.

Nästa bidrag till Societetens historia var universitetsbiblioteka-
rien Johan Henrik Schröders skrift från 1847, presenterat som ett 
tal inför Societeten i samband med att Hertigen av Uppland Gustav 
Bernadotte (”sångarprinsen”) den 16 november 1844 tog sitt inträde 
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som Preses Illustris (schröder 1847). Den franskspråkiga version som 
 trycktes i Societetens tidskrift Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum 
Upsaliensis finns även utgiven i svensk översättning (schröder 1845). 
Schröders rapport är av översiktligt natur. Enbart tryckt på franska 
är Olof Glas historik utgiven som en del av handlingarna från Upp-
sala universitets 400-års jubileum (Glas 1877). Den senaste i raden 
av historieberättelser över Societeten är Nils Dunérs, tillkommen vid 
200-års jubileumet för Societetens inrättande (dunér 1910). Denna 
innehåller konceptprotokoll från Collegium Curiosorum 1711 samt en 
faksimilutgåva av Dædalus hyperboreus. Både Glas och Dunér var vid 
tiden för sina skrifter sekreterare för Societeten.

Under 1900-talet tillkom en rad arbeten som även om de inte spe-
cifikt fokuserade på Vetenskaps-Societeten ändå tillförde ny och vär-
defull information. Det gällde bl.a. de omfattande Linné- (Fries 1903) 
och Celsiusbiografierna (nordenmark 1936). Utgåvorna av de tran-
skriberade Societetsprotokollen från perioderna 1719–1731 (schück 
1918) respektive 1732–1784 (liljencrantz 1957) har varit helt cen-
trala för denna bok. Axel Liljencrantz’ viktiga Polhemsarbeten visa-
de på dennes roll för tillkomsten av Societeten (liljencrantz 1939; 
 liljencrantz 1940; liljencrantz 1941–1946). Bengt Hildebrands 
mycket omfattande verk Kungl. Vetenskapsakademiens förhistoria, 
grundläggning och första organisation (hildebrand 1939) innehåller 
förvånansvärt detaljerade uppgifter även om Societetens tillkomst 
och hur olika uppfattningar inom Societeten till slut ledde till bil-
dandet av Vetenskapsakademien. Slutligen bör nämnas den värdefulla 
sammanställningen av innehållet i Societetens publikationer för hela 
perioden 1716–1967 som gjorts av karlberG (1977).

Jag är en rad personer skyldig ett stort tack. Intresset för Societetens 
historia har från början delats med Anna Björkland och hon har längs 
hela vägen bidragit med idéer och förslag. Företrädaren på sekreterar-
posten Lars-Olof Sundelöf introducerade mig på ett tidigt stadium i 
Societetens verksamhet, och har utgjort en förebild på flera sätt. Hans 
Helander har vid återkommande tillfällen bidragit med  latinska över-
sättningar och intressanta diskussioner. Han tackas särskilt för över-
sättning av förordet till Acta Literaria Sveciæ som återges i sin helhet 
i boken, och för såväl manus- som korrekturgranskning. Lars Engwall, 
Karl Grandin och Sven Widmalm har läst och kommenterat hela ma-
nuset, och Thure Stenström var behjälplig med tidig granskning av en 
del av det; jag är mycket tacksam för deras hjälp. Maria Asp, arkivarie 
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på Kungliga Vetenskapsakademien, har hjälpt till med att hitta och 
tolka källmaterial, och med inspiration. Bo Andersson, Staffan Fridell 
och Gernot Müller har generöst delat med sig av sin sakkunskap. Ett 
tack till Åsa Henningsson på universitetsbiblioteket  Carolina Redi-
viva och  Rebecca Flodin på Uppsala  universitetsmuseum Gustavia-
num för hjälp med äldre skrifter och konst. Ett tack även till Hans 
Bergström för hjälp med temperaturuppgifter. Jag vill slutligen också 
tacka  Anders Hallberg för hans engagemang i Societeten och detta 
bok projekt. Finansiellt stöd för utgivningen av boken har erhållits från 
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Konung Gustaf VI Adolfs fond för 
svensk kultur, Åke Wibergs Stiftelse, och Vilhelm Ekmans universi-
tetsfond.
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Inledning

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lär-
da sällskap. Tidpunkten för dess grundande brukar anges till 
1710 då en handfull vetenskapsmän kom tillsammans under 

namnet av ett Collegium Curiosorum. Man gjorde något så ovanligt 
som att träffas för att delge varandra forskningsresultat, en sorts or-
ganiserad vetenskaplig verksamhet som ännu saknades vid de svenska 
universiteten. Det ovanliga i träffarna låg också i att man ägnade sig åt 
det relativt nya vetenskapsområdet naturvetenskap.

Efter några steg mot en allt fastare verksamhet signerade Fred-
rik I den 11 november 1728 en kunglig stadfästelse som utgjorde det 
formella inrättandet av Kungl. Vetenskaps-Societeten. Den fick alltså 
namnet av en societet, en för tiden vanlig beteckning på ett lärt säll-
skap. Så hette t.ex. redan den engelska vetenskapsakademien, Royal 
Society. I ett läge var Societeten på väg att utvecklas till den svenska 
nationalakademien. Det blev inte så, men Societeten lever och frodas 
än idag. Den samlar vid sina månatliga sammankomster en stor skara 
vetgiriga ledamöter.

Med Kungl. Vetenskaps-Societeten kom vetenskapen till Sverige, 
åtminstone i den meningen av ett organiserat kunskapssökande.2 Pol-
hems mekaniska uppfinningar samt hans och Emanuel Swedenborgs 
prövande av Newtons nya fysik utgjorde diskussionsämnen när Socie-
teten träffades. Expeditioner till det exotiska Lappland organiserades 
och satte Sverige på den internationella vetenskapliga kartan. Astro-

2 Vetenskap; organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt 
inhämtande av kunskap inom ett visst område. Nationalencyklopedin,  
www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vetenskap. Se vidare hildebrand 
(1936; s. 74ff).
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nomiska observationer utförda längre norrut än vad någon tidigare 
hade gjort bidrog även de till landets vetenskapliga renommé. Det var 
ett patriotiskt forskningsprogram. Några av den svenska vetenskaps-
historiens mest kända personer utgjorde Societetens tidiga förgrunds-
figurer: Anders Celsius, Carl von Linné och Samuel Klingenstierna.

Kungl. Vetenskaps-Societeten fungerade som en plattform för det 
vetenskapliga samtalet. Den och tillkommande svenska akademier 
påverkade den vetenskapliga utvecklingen i landet, precis som fallet 
var med akademierna i Italien, Frankrike, England och Tyskland. Re-
dan 1720 startade Societeten utgivningen av en vetenskaplig tidskrift, 
Acta Literaria Sveciæ, efter mönster från andra akademier i Europa. 
Att förmedla vetenskapliga upptäcker var länge en av de viktigaste 
uppgifterna för akademierna. I Societetens fall pågick tidskriftsutgiv-
ningen i 250 år.

Akademierna fyllde en helt central funktion i ett läge där det skul-
le dröja till början av 1800-talet innan universiteten utvecklades på 
allvar. Först då kom de att överta akademiernas roll som vetenskap-
lig huvudman och för organisering av vetenskaplig infrastruktur. Idag 
sker i princip ingen primär forskningsverksamhet inom ramen för det 
svenska akademiväsendet. Flera akademier spelar dock fortfarande 
viktiga roller som finansiärer och för att utvärdera eller belöna forsk-
ning. De flesta utgör också fora för vetenskaplig dialog.

Tillkomsten av Sveriges äldsta lärda sällskap skedde mot en fond 
av politisk och ekonomisk kris. Landet var sedan länge i krig, en för 
många svenskar svårfattbar tanke idag. Med nederlaget vid Poltava 
1709 och en regent i exil måste det rimligtvis ha rått en osäkerhet i 
befolkningen om vad framtiden bar i sitt sköte. Det lär inte minst ha 
påverkat alla anhöriga till de som deltog i kriget. Krigströttheten var 
utbredd. Christopher Polhem (1661–1751) skrev till Erik Benzelius d.y. 
(1675–1743), två av förgrundsgestalterna i denna bok: »In summa, om 
vi får fred och får hem vår konung oskadd, lär han gagna sitt land i fred 
bättre än vad han under ofreden har skadat det.»3

Det var också en brytningstid, i flera avseenden. Den svenska stor-
maktstiden var på väg att upphöra och en ny tid gläntade på dörren, 
frihetstiden. Den transformeringen hade bäring på utvecklingen av 
den vetenskapliga inriktningen. Ur det förra perspektivet låg ett egen-
värde i att storvulet hävda landets betydelse. Det kunde t.ex. gälla 

3 Brev 57 i liljencrantz (1941–1946).
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bevarandet av den göticistiska traditionen, mest tydligt artikulerat i 
Olof Rudbeck d.ä:s (1630–1702) Atlantica. Men det kunde också gälla 
att lyfta fram den exotiska lappmarken. Som en kontrast mot försö-
ken att förhärliga landets fornhistoria och särart framstod frihetstiden 
spirande nyttotänkande som mer av inrikespolitiskt värde. Utilitaris-
mens tidevarv innebar att tekniska och vetenskapliga landvinningar 
som kunde gagna landets ekonomi var av godo. Vetenskapen stod där-
med nära de samtidigt växande merkantilistiska strömningarna och 
utvecklingen av manufakturer. Ytterligare en förändring var att na-
turvetenskapen var i färd med att stöpas om. Redan under 1600-talet 
hade bilden av universum börjat förändrats. Under upplysningstiden 
segrar det intellektuella förhållningssättet till kunskap, och förvärvan-
det av ny kunskap där ifrågasättande är en dygd började vinna mark 
trots konservativt motstånd. När vi går in i 1700-talet är det Newtons 
mekanik och matematik som sakta men säkert tar över.
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Läget i Uppsala inför 
Societetens grundande

När Vetenskaps-Societeten i sin första skepnad som  Collegium 
Curiosorum inledde sin verksamhet i Uppsala kring 1710 
fanns en flerhundraårig tradition i Europa av akademier 

och lärda sällskap. Den hade börjat under renässansen i Italien där 
akademier med inriktning mot filosofi och språk kommit till. Under 
1600-talet spreds idén om akademibildningar norrut genom Europa. 
Innehållet fick allt mer fokus på den framväxande naturvetenskapen, 
de blev till vetenskapsakademier. Flera av akademierna fick kungligt 
beskydd och kom att ha publicering av vetenskapliga rön som en cen-
tral uppgift. I ett Appendix till denna bok ges en redovisning den in-
ternationella akademitraditionen, från Platons skola till de akademier 
som närmast fungerade som en sorts förebilder för Vetenskaps-Socie-
teten. Det var inte minst  Académie des sciences i Paris, Royal Society i 
London och den tyska (från början kejserligt österrikiska)  Academia 
 Leopoldina. De mest kända tidskrifterna från respektive länder var 
Journal des Sçavans,  Philosophical Transactions och Acta Eruditorum.

Nu som då sker händelser och yttringar utifrån en samtida kontext. 
Det är i ljuset av den internationella akademiutvecklingen som till-
komsten av Vetenskaps-Societeten och så småningom även av andra 
svenska akademier bör ses. Under sina bildningsresor på kontinenten 
under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal kom svenska vetenskapsmän 
i kontakt med de nya akademierna och hämtade inspiration därifrån. 
Man kopierade ett nytt och framgångsrikt koncept.

Förutom den internationella påverkan tillkom Vetenskaps-Socie-
teten också inom ramen för ett lokalt sammanhang. Det finns därför 
anledning att inledningsvis något uppehålla sig kring förutsättning-
arna i det tidiga 1700-talets Uppsala. Hur såg där de intellektuella 
strömmingarna ut som ledde fram till att Societeten bildades? 
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Uppsala var en liten stad med ca 3 000 personer kring sekelskiftet 
1700. Nästan alla bodde inom en yta på ca 700 × 1000 meter. Det 
fanns rimligen utrymme för enskilda personer att spela dominerande 
roller i samhället. Man kan tänka sig att alla kände (till) alla. Stadens 
yttre gränser markerades i stort av Skolgatan i norr och Kungsgatan 
i öster. I väster sträckte sig bebeyggelsen upp till nuvarande univer-
sitetsbiblioteket och i söder började odlingsområden ta över från Is-
landsbron och söderut. 

Uppsala universitet

De svenska universitetens främsta uppgift var under lång tid att utbil-
da präster och i viss mån tjänstemän. I det ännu huvudsakligen agrara 
samhället hade landet knappast behov av utbildade människor mer 
än så. Universiteten skiljde sig på detta och andra sätt från vad vi är 
vana vid idag. Det gällde inte minst omfattningen av verksamheten. 
Uppsala universitet var landets största men trots det fanns här bara ett 
50-tal anställda. Bland dessa var 18 professorer och än färre adjunkter, 
detta utgjorde den fasta lärarkåren. Det fanns en ordinarie och en vice 
bibliotekarie samt upp till fem lärare i de s.k. övningsämnena moderna 
språk, ridning, fäktning och dans. För ekonomin ansvarade en ränt-
mästare och bland personalen fanns det apotekare, mjölnare, snickare, 
glasmästare och trädgårdsmästare m.fl. För sin ekonomi var universi-
tetet beroende av avkastningen från de gårdar runt om i Uppland som 
Gustav II Adolf hade förlänat i den stora donationen 1624. Professo-
rerna kunde räkna med lön livet ut om inte andra överenskommelser 
gjordes. De gick normalt inte i pension.

Antalet studenter varierade och de kom och gick utan att vara 
knutna till väldefinierade utbildningar. Det var inte så viktigt med 
formella examina. I storleksordningen rörde det sig om ca 500 stu-
denter per år och vi skulle idag säga att den sociala snedrekryteringen 
var betydande (lindberG 2006). Än snedare var fördelningen mellan 
manliga och kvinnliga studenter; frånvaron av kvinnor i den högre ut-
bildningen vittnar om mycket annorlunda samhällsstrukturer jämfört 
med idag.

Universitetets egen kansler utgjorde länken mellan verksamheten 
och kungamakten. Kanslern hämtades bland landets rådsherrar (mot-
svarande) och kunde i praktiken, om han ville, utöva stort inflytande 
över universitetets styrning. Magnus Gabriel de la Gardie (1622–1686) 
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tog aktiv del i universitetets politik under sin mer än 30-åriga period 
som kansler 1654–1686. Hans beskydd av Olof Rudbeck d.ä. skulle få 
stor betydelse för den senares svängrum i Uppsala. 

de la Gardie ersattes av Bengt Oxenstierna (1623–1702) verksam 
under perioden 1686–1702, som i sin tur följdes av Carl Piper (1647–
1716). Piper tillfångatogs vid Poltava 1709 och levde resten av sitt liv 
i rysk fångenskap, vilket försatte universitetet i en sorts limbo. Utan 
en kansler som kunde tala för dess sak hade man svårt att få gehör 
hos de styrande. Det hjälpte förstås inte att landets regent hade läm-
nat Stockholm för att aldrig mer återvända till huvudstaden. Efter att 
Piper avlidit kom en ny kansler i tjänst först 1719, den mäktige Arvid 
Horn (1664–1742). Han var dock i konflikt med Ulrika Eleonora, som 
kortvarigt regerade landet efter sin brors död. Horn avsade sig därför 
mer eller mindre omgående kanslersuppdraget och följdes av Gus-
taf Cronhielm (1664–1737) under perioden 1719–1737. Vid sidan av 
kanslern fanns en prokansler, det var alltid ärkebiskopen.

Det rådde en tydlig rangordning mellan fakulteterna där de teo-
logiska professorna stod högst. Även inom den teologiska fakulteten 
var professorerna rangordnade, de fyra tjänsterna var definierade som 
förste, andre osv teologie professor. Förste professorn fungerade vid 
sidan om sin tjänst som domprost i Uppsala, en position som var ef-
tertraktad både ekonomiskt och inte minst som ett avancemang på 
samhällsstegen. Även de övriga teologiprofessorena hade ekonomiska 
förmåner i form av inkomster från tillhörande tjänstgöring som kyr-
koherde vid prebendepastorat. Prebenden utgjordes av gods och går-
dar där avkastningen användes för att finansiera församlingsprästen. 
Av de här orsakerna var det attraktivt att få en teologiprofessur och 
det var förhållandevis vanligt att professorer från den filosofiska fakul-
teten avancerade till tjänst vid den teologiska fakulteten. Teologipro-
fessorerna hade i sin tur möjlighet att avancera till biskopstjänster ute 
i landet, och till slut kanske till positionen som ärkebiskop.

Universitetet hade en särställning genom sin jurisdiktion över an-
ställda och studenter i brottsmål. Konsistoriet, universitetets styrelse, 
fungerade som domstol. Detta kunde sätta universitetet i en svår po-
sition när det gällde hanteringen av adelsstudenter; i ståndssamhäl-
lets Sverige var börd viktigare än skolning. Det förekom slagsmål och 
 dueller studenter emellan och konsistoriet hade att göra med rann-
sakning och placering i studentarresten. I rädslan för att stöta sig med 
adelsfamiljer tenderade man att se mellan fingrarna när deras söner var 
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inblandade. I de akademiska processionerna gick professorerna efter 
adelstudenterna. Det fanns en rector illustris utsedd bland de adliga 
ungdomarna och denne hade samma rang som den ordinarie rektorn. 
Överlag var professorernas ställning i samhället inte särskilt hög, det 
skulle dröja innan det utvecklades ett bildningsideal i landet. Mindre 
bemedlade studenter kunde försörja sig genom att hjälpa adelsstuden-
ter med studierna och det fanns också stipendier att söka.

I en reseberättelse från tidigt 1700-tal beskrev dansken Jacob 
Bircherod (1658–1708) hur han uppfattade situationen i Uppsala: 
»Studenterna få ingen ordentlig grund för sin kunskap. Prästerskapet 
bekymrar sig föga om lärdom, de slår endast efter Arons skägg, ju 
större skägget, desto större respekten. Med lärdom vinnes ingenting.»4 
Forskning bedrevs endast i mycket liten utsträckning. Kyrkans makt 

4 olsson (1938).

Stadskarta över Uppsala kring sekelskiftet 1700 och uppenbarligen innan 
stadsbranden 1702. Grovt sett var det bara den norra delen av Fjärdingen, 
övre högra delen av kartan, som undkom branden. På kartan syns hur staden 
omgärdades av långa rader av lador. Träsnitt från eenberG (1704). Eenberg var 
professor i praktisk filosofi vid universitetet. 
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var stor och gav inte anledning att ifrågasätta den rådande världsbilden 
eller filosofin. Bildningen var teologiskt definierad och bunden.

Det var helt enkelt inte läge att förutsättningslöst undersöka eller 
experimentellt pröva. Den forskning som under 1600-talet började 
växa fram gällde istället kartläggning av den svenska historien. Den 
präglades av stormaktstidens politiska vilja att se landets ärorika för-
flutna. Forskningen skedde till delar utanför universitetet, t.ex. inom 
ramen för Antikvitetskollegiet och genom statliga funktioner som 
rikshistoriograf, riksantikvarie och riksbibliotekarie. Fornminnen var 
på ropet, inte minst runor och runalfabetet, liksom språket. Till Sveri-
ge hade inte den naturvetenskapliga revolutionen nått fram och medi-
cinen präglades ännu av antikens idéer. Vetenskapen var mot denna 
bakgrund ideologisk snarare än objektiv, patriotisk snarare än univer-
sell (Widmalm 1990; s. 41 ff.).

Olof Rudbeck d.ä.

I Uppsala kulminerade landets götiska tradition och mytbildning 
med Olof Rudbeck d.ä. Denne hade inspirerats av Georg Stiernhielm 
(1598–1672) som tillsammans med Olof Verelius (1618–1682) åter-
uppväckt tanken om hyperboréerna5 och deras språk, med koppling 
till göterna och urspråket (eriksson 2005). Verelius översättningar av 
fornisländska texter, däribland Snorre Sturlasons Edda från 1220-ta-
let, blev viktiga källor för Rudbeck d.ä. I Atlantica utgiven i fyra de-
lar 1679–1702 målade Rudbeck d.ä. upp bilden av att Platons sagoö 
Atlantis i själva verket var Sverige. Den trycktes både på svenska (då 
benämnd Atland eller Manheim) och latin, det senare för att budska-
pet skulle nå internationell spridning av storpolitiska skäl. Verket togs 
följaktligen emot med stor nöjsamhet av rikets företrädare, inte minst 
av Magnus Gabriel de la Gardie. Under en stor del av sitt liv hade Rud-
beck d.ä. de la Gardie som trogen beskyddare, en patron.

Rudbeck d.ä. har setts som ett universalgeni, en polyhistor. För 
samtiden blev han tidigt en svensk fixstjärna genom sin kartläggning 
av lymfsystemet. Dörren öppnades för honom inte minst när han på-
visade de nyupptäckta kärlen genom dissektion av en hund på Upp-
sala slott i närvaro av drottning Kristina. I Uppsala var han en gigant 

5 I den grekiska mytologin var hyperboréerna ett storvuxet folk som levde norr 
om nordanvinden.
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Titelsidan från planschbandet av Rudbecks Atland eller Manheim (Atlan-
tica). »Rudbeck lyfter en flik på jordgloben och avslöjar platsen för Atlantis 
(Sverige). Runtom Rudbeck står ivrigt diskuterande antika lärde och my-
tiska figurer. Till vänster om Rudbeck bl.a. Aristoteles, Platon, Hesiodus. 
Till höger Orfeus, Plutarchos. I förgrunden Apollodorus, Tacitus, Odysseus, 
 Ptolemaios. Ovanför gruppen lyfter putti bort draperiet och visar himlen 
med stjärnbilderna Stora björn (Stora karlavagnen) och Lilla björn (Lilla kar-
lavagnen med polstjärnan).» Beskrivning av illustrationen från Alvin-databa-
sen, 88614. Gravyr av Dionysius Padt-Brugge.
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och dominerade stadens liv på olika sätt under hela andra halvan av 
1600-talet. Bland annat anlade Rudbeck d.ä. den botaniska trädgården, 
ritade och lät uppföra Anatomiska teatern, och ägnade sig åt astrono-
mi. Hans tanke om den svenska storslagenheten och landets särskilda 
värde satte prägel på vetenskapen i Uppsala långt efter hans död. Det 
gällde även det naturvetenskapliga program som Vetenskaps-Socie-
teten skulle komma att formulera. Det hade helt klart nationella för-
tecken.

Energiknippet Rudbeck d.ä. beskrevs av annerstedt (1909; s. 214) 
som »detta själfmedvetna men ock själfsvåldiga snille […] bortskäm-
des af för tidig framgång och för stort inflytande». Han var allt annat 
än blygsam och diplomatisk, vilket skapade avundsjuka. Med sin eld-
iga natur hamnade han i återkommande stridigheter med konsisto-
riet – »särskilt måste de snubbor han i tid och otid utdelade väcka 
ont blod».6 Det skedde till den grad att han under perioder vägrade 
delta i konsistoriemötena. Under decennier var han inblandad i olika 
konflikter som rimligen måste ha utgjort flitiga samtalsämnen i Upp-
sala. Särskilt känd för eftervärlden har hans och Verelius polemik med 
Johannes Schefferus (1621–1679) om hednatemplets belägenhet blivit. 
Rudbeck d.ä. hävdade bestämt att det låg i Gamla Uppsala medan 
Schefferus förordade en belägenhet i centrala Uppsala. 

Universitetsproblem

Några andra problem och konflikter under senare delen av 1600-talet 
hade dock en vidare påverkan på klimatet vid Uppsala universitet. En 
sådan var den ekonomiska knipa universitetet hamnade i efter några 
missväxtår kring 1665. Spannmålsinkomsterna minskade och innebar 
att kostsamma byggnadsprojekt fick avbrytas. Professorer, andra lärare 
och stipendiater fick under nödåren vänta på sina löner och accepte-
ra att de sänktes. Kommunitetet, som Rudbeck d.ä. särskilt vurmade 
för och där mindre bemedlade studenter fick husrum, stängdes under 
period. De minskade inkomsterna sammanföll med att universitetet 
krävdes att bidra till att stödja landets trupper i samband det skånska 
kriget (1675–1679; då Lunds universitet för några år var upplöst).

Ett mer internt problem kom sig av att universitetets boktryckare, 
Henrik Curio (okänt–1691) inte skötte sina uppgifter. Det gick så långt 

6 annerstedt (1908; s. 69).
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att konsistoriet på uppmaning av kanslern 1674 anställde en rättegång 
mot Curio. Rudbeck d.ä. hade varit engagerad i rekryteringen av ho-
nom 1660 och var för sina egna alsters skull angelägen om att tryckeriet 
skulle fungera. Han menade att Curio behövde mer resurser, inte att 
han misskötte sig. Genom sina bundsförvanter i konsistoriet – det här 
var under en period då Rudbeck d.ä. själv vägrade delta – fortsatte han 
att ta honom i försvar. Domen gick dock emot Curio och han dömdes 
att återbetala medel som universitetet hade investerat i tryckeriet, och 
dessutom till 14 dagars fängelse för att ha varit oförskämd. 

Domen var mer än vad Rudbeck d.ä. kunde tåla. Han tog till det 
extraordinära greppet att frikoppla sig från universitet och skriva in 
sig under stadens rätt. Genom ett juridiskt knep skulle han därmed 
själv kunna stämma universitetet på de medel han önskade skulle gå 
till Curio, och sedan förmedla dem till denne. Milt uttryckt reagera-
de universitetet skarpt på detta tilltag. I spetsen för dess vrede stod 
Erik Benzelius d.ä. (1632–1709) och Magnus Celsius (1621–1679), två 
personer vars son respektive sonson senare skulle komma att spela 
dominerande roller inom Vetenskaps-Societeten. Efter mängder med 
turer, skarpa inlagor och medling av kanslern fanns ett kompromiss-
förslag: domen skulle stå fast men universitetet avstod från sitt krav 
att Rudbeck d.ä. skulle tvingas be om ursäkt.

Än värre rent ekonomiskt var den Chruzeliska striden. Efter univer-
sitetets räntmästare Bo Chruzelius (1604–1653) död hade framkom-
mit att denne varit oförsiktig, ja närmast bedräglig med förvaltningen 
av universitetets kassa. Internrevisionen (inspectores ærarii) hade inte 
fungerat. Det var en komplex härva med flera personer inom universi-
tetet inblandade. Konsistoriet menade att Chruzelius hade förskringat 
ett belopp motsvarade hela 2,5 års omsättning och man krävde denna 
summa av sterbhuset. Först 1680 och efter långa processer kom ett 
avgörande i högsta instans. Änkan frikändes från ansvar för mannens 
förskingringar. Det blev en stor ekonomisk förlust för universitetet.

De cartesianska striderna

Descartes världsbild och filosofi hamnade runt om i Europa på kolli-
sionskurs med gängse normer och förklaringsmodeller. Aristoteles 
världsbild ifrågasattes och själva idén om självständigt tänkande och 
ifrågasättande var i sig en nyhet. Att människan av egen kraft och 
eget förnuft skulle kunna förstå naturen upplevdes som kätteri av de 
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rättrogna. Ett av Descartes centrala teorem var separationen av ande 
och materia. En metafor som ofta användes bland cartesianerna för 
att symbolisera livet var urverket.7 Den mänskliga kroppen gick att 
förklara utifrån mekaniska principer. Man kunde dock acceptera att 
själen stod bortom människans möjlighet att förstå. 

I Uppsala ledde kollisionen till utvecklingen av de cartesianska stri-
derna (eriksson 2005). Petrus Hoffwenius (1630–1682), vid sidan av 
Rudbeck d.ä. universitetets andra professor i medicin, var en av dem 
som på 1660-talet började anamma den mekaniska världsbilden. På 
begäran av teologiska fakulteten stoppade konsistoriet några av hans 
avhandlingar, däribland en med Urban Hjärne (1641–1724) som res-
pondent. Det gjorde Rudbeck d.ä. ursinnig. Teologerna svarade med 
förslaget att den teologiska fakulteten skulle ha rätt att censurera alla 
avhandlingar från den medicinska fakulteten. 

Vid riksdagen 1664 ville prästeståndet också förbjuda den carte-
sianska filosofin. Förutom att den gick stick i stäv med skolastiken8 
menade de att den förvirrade studenterna. Men de fick inget gehör 
hos de la Gardie. Han manade i stället universitetet till enighet. Efter 
ytterligare något års fäktande i konsistoriet bedarrade den första car-
tesianska striden i Uppsala. Hoffwenius antog en lägre profil, officiellt, 
men förmedlade cartensiansk fysik i sina privatlektioner. Ett yttrande 
av Rudbeck d.ä. med sitt karaktäristiska, spetsiga och självsäkra ut-
tryckssätt under ett konsistoriemöte 1665 visade dock att han inte gav 
sig: »Ty jag erkänner ingen att censera mitt arbete, förr än han visar sig 
i de saker naturen angår mera kunnig än jag.»9

De cartesianska striderna i Uppsala tog ny fart 1679 (lindborG 
1965). Då skulle den tjugoettårige Nils Celsius (1658–1724), son till 
Magnus Celsius och far till Anders Celsius (1701–1744), försvara sin 
egenhändigt författade avhandling De principiis astronomicis pro-
priis för Anders Spole (1630–1699). I avhandlingen förordade han en 
copernikansk världsbild. Men vad värre var, han menade att det var 

7 1739 tillkom en annan liknelse, Jacques Vaucanson’s automaton ”the digesting 
eller defecating duck”, känd från senare illustrationer som en anka bestående av 
mekaniska delar där födan kommer in genom en tratt (riskin 2003).

8 Skolastik, Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) anger: beteckning för medeltida 
religionsfilosofi som med hjälp av antika filosofers (i synnerhet Aristoteles) logiska 
begreppssystem sökte förnuftsmässigt bevisa och till ett konsekvent logiskt- filosofiskt 
system sammanfatta den katolska kyrkans dogmatik.

9 annerstedt (1908; s. 97).
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genom observationer och experiment som astronomin kunde föras 
framåt, fritt från bibliska fördomar. Återigen ville teologiska fakulte-
ten stoppa avhandlingen – man sökte inhibition – och en sorts rätte-
gång anställdes i Domkyrkan. Teologerna gick hårt åt Nils Celsius och 
det slutade med att han vare sig fick lägga fram sin avhandling eller 
distribuera den. Nils Celsius karriär skulle under lång tid komma att 
påverkas av detta nederlag.

Striderna fortsatte under 1680-talet när en ny generation företrä-
dare för respektive läger var på plats. På den naturvetenskapliga sidan 
hade Andreas Drossander (1648–1696) efterträtt Hoffwenius och här 
fanns nu också matematikprofessorn Johan Bilberg (1646–1717). Båda 
föreläste enligt cartesianska principer. Teologerna såg bland sina pro-
fessorer universitetsbibliotekarien och den allt annat än diplomatis-
ka Henrik Schütz (1647–1693). annerstedt (1908) beskriver Schütz: 
»Hans grälsjuka, ilska och hersklystnad skulle i tio år uppröra universi-
tetets lif i dess innersta djup, och han framstår för eftervärlden nästan 
som inkarnationen af elakhet och tillika oduglighet.» Åter argumen-
terades i riksdagen (1686) att cartesianismen skulle förbjudas, denna 
gång av Schütz.

Den lokala konflikten eskalerade på ett urartat sätt och vid nästa 
riksdag 1689 tillsattes en kommission för att avgöra saken. Det myn-
nade ut i ett beslut av Karl XI att valet av filosofi skulle vara fri vid 
universiteten. Brasklappen var dock att filosofin inte fick strida mot 
den kristna tron eller bibelorden. I någon mening var det kanske ett 
oavgjort resultat. Men efter detta gick de nya lärorna inte längre att 
stoppa och gradvis kunde naturvetenskapen vinna mark i Uppsala. 
Men det riktigt nya inom naturvetenskapen, Newtonismen, återstod 
fortfarande att acceptera och införa i undervisningen.

I striderna kom Bilberg att i någon mån ”offras”. Först avancerade 
han till en professur i den teologiska fakulteten där han av naturliga 
skäl inte var särskilt välkommen. År 1693 förflyttades han sedan från 
universitetet till ett pastorat i Örebro.

Det var inte bara den teologiska fakulteten som försökte stoppa 
avhandlingar från andra fakulteter. Rudbeck d.ä. gick t.ex. till hård 
attack mot avhandlingar som han menade inte respekterade Atlantica. 
Varje fakultet hade privilegium att undervisa i särskilda ämnen och 
det gav upphov till revirstrider. Ett sådant exempel var de filosofiska 
och juridiska fakulteternas tvistande om vem som skulle ha rätt att 
undervisa och examinera i naturrätt (annerstedt 1912; brev 22). En 
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orsak till stridigheterna fakulteter emellan var möjligheten till intäk-
ter. Förvisso genererade den formella undervisningen inga anslag men 
desto mer lönsamt var det för professorerna att förmedla privatunder-
visning i sina ämnen. De hade starka egenintressen av att ha kontroll 
över undervisningen.

En vetenskaplig expedition

Kring sekelskiftet 1700 hade således cartesianismen och copernika-
nismen slagit rot bland professorerna inom de filosofiska och medi-
cinska fakulteterna (stroh 1908). Spole hade på sin tid, decennierna 
innan sekelskiftet, nog också varit copernikan även om han inte öp-
pet tillstod det. Ett av de första tecknen på den nya, observationella 
naturvetenskapens inträde i den teologiska och humanistiska Uppsa-
lamiljön var den lappländska expedition som utgick från staden 1695. 
Den skulle komma ha bäring på flera aspekter av Societetens tidiga 
historia.

Resan hade sitt ursprung i att Karl XI året innan hade besökt Tor-
neå i hopp om att få se midnattssolen. Att solen långt uppe i norr 
aldrig gick ner på sommaren var ryktesvis känt i södra Sverige. Det 
var dock få sörlänningar som hade upplevt detta för samtiden mycket 
exotiska och märkliga fenomen. På plats i Torneå hade kungen klättrat 
upp i »Stadsens Klåckestapel». Men det han var ute efter att se ville sig 
inte honom riktigt: »om inthet Mollne Skyn hadhe kommit, så hadhe 
wij sett sielfwa Sollen hella Natten för undher Horisonten hwar Sollen 
inthet, emedhan wij sågo skinnet uthaf Sollen althijd».10 Likt Ludvig 
XIV sökte Karl XI framställa sig som solkungen och han önskade att 
fenomenet med midnattssolen skulle studeras närmare. Han mer eller 
mindre beordrade en forskningsresa.

Uppdraget gavs till Anders Spole och Johan Bilberg. När den stun-
dande resan blev känd kontaktade Rudbeck d.ä. i april 1695 kanslern 
med en propå om att hans son och namne, Olof Rudbeck d.y. (1660–
1740), hade »stoor lust att resa samma wegh att låta afrita alla de örter, 
som här nedre ei finnas eller på andra orter [och] åtskilliga slagz foglar, 
som dit om sommaren komma söder ifrån ok ei finnas här, utan draga 
om wintern åter sin kooss».11 Kort därefter fick Rudbeck d.ä. besked 

10 Ur en skrift av Jonas Bilberg, Midnats solens rätta och synlige rum uti Norrlanden.
11 Fries (1898; s. 483).
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från K. Maj:t att sonen och en ritare skulle ges tillstånd att få följa med. 
De skulle dessutom erhålla 300 daler silvermynt (dlr smt) till resan.

Spole och Bilberg respektive Rudbeck d.y. kom att leda varsin del 
av expeditionen. Till deras följen hörde flera yngre medhjälpare som 
underlättade det praktiska arbetet. Landshövdingen Jacob Gyllenborg 
(1648–1701) ville att hans två söner, 16 respektive 18 år gamla, skulle 
följa med. Det var bara för professorerna att finna sig i. 

Expeditionen gav sig av från Uppsala den 31 maj och astronomer-
na satte högsta fart norrut för att den 16 juni nå fram till Torneå. 
Senare kunde man efter en färd längs med Torneå älv i midsommar-
tid med egna ögon registrera att solen befann sig ovanför horisonten 
vid midnatt. Därmed hade det kungliga syftet uppnåtts. Men av eget 
intresse gjorde man en rad andra kartografiska och astronomiska un-
dersökningar. Spole hade i ett brev till K. Maj:t daterat 3 maj samma 
år beskrivit sina förberedelser inför resan och där listat nio olika ob-
servationer och experiment han ville göra.12 Studier av kompassens 
missvisning var ett sådant exempel. Mätningar av ljusets brytning i 
atmosfären (refraktionen) var ett annat. Resultaten från dessa un-
dersökningar skulle dock senare få skarp kritik från ledande franska 
astronomer. Den franska kritiken publicerades 1700 och bestod då 
bland annat av brevtexter skickade till Spole och Bilberg som aldrig 
hade blivit besvarade (von sydoW 1962). 

Man hade även hoppats kunna utföra gradmätningar för att belysa 
en av dåtidens stora vetenskapliga frågor: var jorden helt rund eller 
oval (och i så fall på vilket sätt)? De blev aldrig av, men 40 år senare 
skulle en expedition ledd av franska forskare och med Anders Cel-
sius som deltagare resa till Torneå för nya försök. Spole och Bilberg 
återvände snart söderut och i början av augusti fick de företräde inför 
kungen som då var i Kungsör och lämnade en rapport.13 Bilberg doku-
menterade resan i en skrift Midnattssolens rätta och synliga rum.

Rudbeck d.y. hade inte lika bråttom på sin resa, det tog 10 dagar 
längre tid för honom att nå Torneå. Han noterade att våren liksom 
stod stilla i takt med att han färdades norrut: »war thet alt för oss 
såsom en stadig wår, så at samma örter, som stodo i blomma kring 

12 Brev 2 i annerstedt (1912).
13 Dokumenterat i Karl XI:s dagbok: »Anno 1695 Den 28 Julii kummo hijt til 

Kongsörh ifrån Wästerboten Professoren Billeberg och Professorn Anders Spole 
och bragthe dhen berettelsen med sigh dhet dee hafwa uthi Torne seet Solen 
hella natten medh sina Strålar» (Fries 1898; s. 484).
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Uppsala d. 20 Maj, the stodo och i blomma wid Törneå träsks ända d. 
4 jul, så at man med skäl kan säga, att wi thenna sommaren hade ingen 
sommar, utan en stadigwarande wåhr».14 Det var dessutom en sen vår 
det här året och det botaniska utbytet kanske inte blev vad man hade 
hoppats på. Däremot gjorde Rudbeck d.y. iakttagelser på en rad andra 

14 I manuskript skrivit av Rudbeck d.y. året därpå (ibid.).

Titelsidan av Nora Samolad, första delen, skriven av Olof Rudbeck d.y. 1701 
och baserad på den lappländska resa han deltog i 1695. Utgivningen skulle 
omfatta 12 band men merparten gick förlorat i stadsbranden i Uppsala 1702. 



34
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

områden, t.ex. av fåglar, mineraler och rullstensåsar. Han intresserade 
sig också för etymologin bakom de ortnamn han stötte på och även 
vad de människor han kom i kontakt med hade att berätta. Rudbeck 
d.y. sammanstrålade sedan med astronomerna i Torneå och var också 
med på färden längs älven på årets längsta dag. Han beskrev händelsen 
när midnattssolen observerades:

gick jag då med gref Carl Gyllenborg upp för en hög backa, 
hwar uppå stod en Wäderqvarn, ther grefwen blef ståendes inn 
uti qwarnen, men iag klef upp på några pinnar, som woro slag-
ne i wäggen, och stälte mig öfwerst uppå wäderqvarnswingen 
[…] och märkte wi, at Solen då  intet gick neder mer än en fier-
dedel, så att tre delar syntes öfwer  Horizonten.

Rudbeck d.y. och Bilberg vara dock inte helt överens om vad det var 
man egentligen såg. Den senare var inne på att solen faktiskt var nere 
under horisonten och att det var tack vare ett refraktionsfenomen som 
solen kunde ses vid midnatt. 

Efter midnattssolen delade de två grupperna av expeditionen åter 
på sig och troppen med Rudbeck d.y. fortsatte vidare ännu längre norr-
ut, mot Torneå träsk. Nya observationer gjordes och i samtalen med 
lokalbefolkningen stimulerades hans livslånga intresse för de språkliga 
sambanden mellan samiska, lappska och finska. Hemvägen tog de via 
Finland.

Branden och kriget

Efter att det stora nordiska kriget inletts 1700 uppstod ett sorts va-
kuum i statens och samhällets liv. Det gällde även den vetenskapliga 
utvecklingen i landet. Kanslern och kungen var frånvarande, och de 
ekonomiska villkoren hårdnade allteftersom krigsapparaten krävde 
allt mer resurser. Universitetet hade ju tidigare fått avstå delar av sta-
ten till kriget och 1710 förmedlade de även bidrag från enskilda an-
ställda där »effter hwars och ens råd, ämne, befintelige förmögenhet».15 
De största bidragsgivarna var domprosten Lars Molin (1657–1723) och 
Skytteanska professorn Johan Upmarck (1664–1743). Några år senare 
var det dags för universitetet att bistå med krigslån (annerstedt 1912; 
brev 64).

15 Brev 49 i annerstedt (1912).
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Kriget kom till slut så nära in på Uppsala att konsistoriet den 14 
september 1713 fann för gott att ha en överläggning om åtgärder i 
händelse »af ett fiendtligt infall».16 Diskussionen mynnade ut i att man 
skulle vända sig till K. Maj:t med en förfrågan om vart det värdefulla 
biblioteket skulle evakueras och hur man skulle hantera studenterna 
vid en annalkande krigssituation. I det senare fallet var frågan om det 
var säkrast för dem att stanna i Uppsala eller om de skulle skickas 
hem. På tapeten fanns också om »man skal drista sig til at förmana 
studiosos adultiores til at bereda sig til något motwärn». Det senare 
ansågs emellertid inte tillrådligt eftersom »det synes på thenna öpna 
orten wara mycket farligt och orådeligt, ty thet torde reta fienden til 
större hårdhet, ther han äljes kunde wisa någon genereux för studier».

I Uppsala förmörkades tillvaron också av den mycket omfattan-
de stadsbranden som startade på natten mellan den 15 och 16 maj 
1702. Den uppstod i en bod på gränsen mellan Johan Upmarcks och 
räntmästaren Börje Rommels tomter öster om ån, i korsningen av nu-
varande S:t Persgatan och Svartbäcksgatan (eenberG 1703). Elden gick 
fram på två fronter, där större delen av den östra sidan av stan öde-
lades. Den andra fronten fann två vägar över ån till den västra sidan. 
Där drabbades bl.a. Domkyrkan, Helga Trefaldighetskyrkan (då Bond-
kyrkan), den Gamla Akademien och slottet. Endast norra delen av 
Fjärdingen, inklusive Gustavianum, klarade sig helt.

En stor del av invånarna i centrala Uppsala blev hemlösa och bran-
den måste ha varit förknippad med många personliga tragedier. Det 
svåra ekonomiska läget gjorde att arbetet med återuppbyggnaden drog 
ut över decennier. Till uppbyggnaden av Domkyrkan och andra offi-
ciella byggnader anslog K. Maj:t 10 000 dlr smt från konfiskationsme-
del (beslagtagen import) samt kollekt från landets olika kyrkor. De 
enskilda husägarna fick inga direkta bidrag men kompenserades enligt 
den praxis som utvecklats för branddrabbade städer (brandhjälp). Det 
innebar skattelättnader först i fyra år 1704–1708, sedan förlängt i yt-
terligare tre år 1708–1711. Bakugnspenningar, lilla tullen, accisen och 
boskapspenningar var skatteformer som förekom på den här tiden, 
som stadens borgare nu slapp.

Återuppbyggnaden efter branden innebar att stadskartan delvis ri-
tades om. Tidigare hade åns stränder var tätbebyggda men nu drogs en 
gata upp längs med åns östra sida för att göra vattnet mer lättillgängligt 

16 Brev 53 ibid.
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(nuvarande Östra Ågatan). Man hade smärtsamt fått erfara hur husen 
intill ån hindrat brandsläckningen. Området kring Fyristorg, som tidi-
gare varit bebyggt, lämnades nu öppet, också det för att öka tillgäng-
ligheten till ån.

Branden inträffade bara några månader innan Rudbecks d.ä. död 
och den drabbade honom personligen mycket hårt. Tragedin samman-
fattades i ett brev kanslern Bengt Oxenstierna kort efter branden sän-
de till K. Maj:t (annerstedt 1912; brev 24). Där beskrevs hur Rudbeck 
inte bara hade förlorat sitt hus och egendom. Hans stora botaniska 
verk med mer än 7 000 träsnitt hade gått upp i rök. Det hade kostat 
Rudbeck 40 000 dlr kopparmynt (kmt) att tillverka dessa.
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Det inledande persongalleriet

Erik Benzelius d.y.

Ett persongalleri över centrala personer i Vetenskaps-Societetens 
allra tidigaste historia bör inledas med en presentation av Erik 
Benzelius d.y. (hädanefter Erik Benzelius eller bara Benzelius), 

den person som oftast har förknippats med dess instiftande. Han föd-
des 27 januari 1675 i Uppsala och var därmed 35 år när några lärda 
vintern 1710/1711 började träffas inom ramen för Collegium Curio-
sorum. 

Eriks far och namne, Erik Benzelius d.ä., hade i unga år kommit 
till Uppsala från byn Bentseby i Luleå socken. Det var fadern som tog 
namnet Benzelius, efter hembyn. Han hade blivit professor i teologi 
och var verksam i Uppsala fram till 1687 då han utsågs till biskop i 
Strängnäs. År 1700 kom han tillbaka till Uppsala som ärkebiskop.

Eriks mor Margareta Odhelia (1653–1693) var uppvuxen i Uppsa-
la och kom från en släkt med stark akademisk och kyrklig tradition. 
Hennes pappa var Erik Odhelius d.ä. (1620–1666), teologiprofessor 
i Uppsala och strax innan sin död 1666 utsedd till pastor primarius, 
d.v.s. kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholms stift. Hennes 
mor hette även hon Margareta (Laurelia; 1634–1680). Ytterligare en 
likhet var att också den senares far Olof Laurelius (1685–1770) hade 
varit såväl teologiprofessor i Uppsala som pastor primarius.

Erik Benzelius första direkta koppling till den akademiska värl-
den härrör från 5 november 1682 då han 7 år gammal skrevs in som 
student vid Uppsala universitet. Dåtidens utbildningssystem var helt 
olikt dagens och betydelsen av att vara student vid universitetet där-
för en annan. Den inledande undervisningen meddelades av personliga 
informatorer. I Benzelius fall var det genom den då tjugofemåriga Lars 
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Molin som sedermera kom att bli professor och domprost i Uppsala. 
De orientaliska språken blev tidigt föremål för ingående studier och 
Benzelius intresse gick mot filologin, alltså den historiska språkveten-
skapen. Redan från början blev han skicklig i användningen av det 
inom vetenskaperna och inte minst i Uppsala dominerande latinet. 
Han fann det lättare att hantera vetenskapliga spörsmål på det språ-
ket: »Thet är ej eller så lätt som man menar att läsa på sitt eget språk, 
särdeles om man will beflita sig om språkets renhet, ty hwad hvar och 
en ting heter på Latin är bekant, men hur det öfversettjas på Swenska 
behöfs eftertanken til.»17

För den som aspirerade på en karriär inom akademin, eller på 
högre tjänster i kyrkan eller staten, var utländska bildningsresor vid 
denna tid närmast ett måste. Det inhemska utbildningsväsendet var 
ännu knappast så utbyggt att det kunde förse universiteten med lärare. 
Inom Benzelius familj fanns en tradition av utländsk vidareutbildning. 
Både fadern och morfadern hade studerat vid främmande lärosäten. 
Finansieringen av sådana resor kunde lösas genom att den som reste 
ut samtidigt fungerade som handledare för adliga ynglingar, som också 
de skickades utomlands för utbildning och för att få erfarenheter. Erik 
Benzelius d.ä. utländska resa hade på ett sådant sätt finansierats av 
Magnus Gabriel de la Gardie, för handledning av dennes son Gustaf 
Adolf (1647–1695). Mer attraktivt var dock att lyckas få ett kungligt 
stipendium. Erik Benzelius d.ä. hade kommit att stå Karl XI nära och 
hade bl.a. fungerat som kronprinsens (den blivande Karl XII) lärare i 
teologi och kyrkohistoria. Det förefaller sannolikt att det var denna 
kontakt som på tidstypiskt belöningsmanér renderade att sonen 1696 
tilldelades ett stipendium på 6 000 dlr för en treårig bildningsresa.18

Med ett rekommendationsbrev i handen från universitetets rek-
tor anträdde han som 23-åring sin grand tour efter vårterminens slut 
1697. Redan hans första längre anhalt kan ha stimulerat till det som på 
sikt kom att bidra till Vetenskaps- Societetens tillkomst. Anhalten var 
nämligen i Wolfenbüttel med det världsberömda Herzog August-bib-
lioteket (Bibliotheca Augusta), där Gottfried Leibniz (1646–1716; 
se vidare Appendix sidan 293) då var bibliotekarie. Benzelius hade 

17 Från handskriften Cogitationes de reformanda lingua Svecica i Benzelius arkiv i 
Linköpings stiftsbibliotek, signum Br 10 (hädanefter refereras till arkivet som 
LiSB).

18 Det råder en viss oklarhet om detta rörde sig om ett belopp i daler silvermynt 
eller kopparmynt (Forssell 1883).
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med sig ett särskilt introduktionsbrev till Leibniz skrivet av Johan 
Gabriel Sparfvenfeldt (1655–1727), överceremonimästare vid hovet. 
Denna var en berest man och hade haft en relativt omfattande korre-
spondens med Leibniz. 

När Benzelius träffade Leibniz blev den unge svensken imponerad 
av dennes kunnande: »Icke med en man, utan med flere tyckte jag mig 
samtala […] så stor och så vidsträckt är hans kunskapsrikedom; det 
fans ej något af hvad jag ville veta, som han ej kunde upplysa.»19 Mötet 
förefaller också ha varit till ömsesidig belåtenhet. I ett brev till Sparf-
venfeldt skrev Leibniz 19 november 1697:

Ni har visat mig en särskild ynnest, då ni hos mig anbefalt den 
unge Hr Benzelius, hvilken jag finner synnerligen i min smak. 
Ty han har icke blott en stor ifver att lära sig något och att väl 
använda sin tid, utan han har redan en stor verklig lärdom och 
dertill ett så ädelt och intagande sätt, att han skall alltid vinna 
allas hjertan, hvar helst han sig befinner. Alltså tviflar jag ej, 
att han en dag skall varda en ny prydnad för sitt land och sin 
familj … Jag värderar honom så mycket mera, som han, ehuru 
förmögen och i besittning af allt hvad ungt folk önskar sig för 
att kunna hängifva sig åt nöjen, hvartill jemnåriges föredömen 
uppmuntra, dock helt och hållet egnar sig åt det allvarliga. När 
han var här, var det knappt att han besökte operan för att kun-
na säga sig hafva sett något vackert och sällsynt. Med det var ej 
utan att han knotade öfver denna tidsförlust, huru ringa den än 
var.20

Efter uppehållet i Wolfenbüttel kom Benzelius under sin resa att vis-
tas på en lång rad orter i Europa. Han stannade två terminer för stu-
dier vid Academia Julia i Helmstedt. Därefter gick resan via Halle, 
Magdeburg, Leipzig och Wittenberg till Jena där han var inskriven 
vid universitetet 1698–1699. Han passerade åter nya orter (Giessen, 
Gothia och Frankfurt am Main) innan han stannade i Holland över 
sommaren 1699. Från september 1699 fram till åtminstone somma-
ren 1700 var han i England och kom här att alltmer ägna sig åt ma-
nuskriptsamlingar. I Canterbury var han behjälplig med att upprätta 
en katalog över bibliotekets orientaliska samlingar. I Oxfords univer-

19 Brev till Olof Rudbeck d.ä. (GiörWell 1761 s. 358).
20 Översatt i laGerbrinG (1749–1758).
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Gottfried Leibniz, något av ett universalgeni (polyhistor) och en av de mest 
inflytelserika forskarna i Europa under decennierna före och efter sekelskif-
tet 1700. Han grundade den preussiska vetenskapsakademien i Berlin. Erik 
Benzelius mötte Leibniz under sin utländska resa 1697 och kan ha inspire-
rats av honom till att senare bilda Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Målning 
av Christoph Bernhard Francke från ca 1695.

sitetsbibliotek fann han okända och outgivna texter av syriska och 
grekiska präster.

Han korresponderade flitigt med sin far och denne både impone-
rades och oroades över hur den nu tjugofemårige Benzelius grävde ner 
sig i de gamla skrifterna: »Den flit och ifver du nedlägger på framdra-
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gande i ljuset af forna tiders skriftställare anser jag icke böra sakna allt 
erkännande; måtte de äfven skaffa dig bröd!»21 Den faderliga omsorgen 
var tidlös när han undrade hur Benzelius tänkte inrätta sin framtid. 
Han menade att de svåra tiderna i landet skulle göra det extra svårt 
att hitta en utkomst för sonen: »Vår fattiga nord har knappt råd till 
dylik vetenskap».

Faderns varningssignaler hade saklig grund i att tiderna därhem-
ma började förändrats. Karl XII:s krigsår var på väg att inledas och 
tärde efterhand alltmer på statskassan. Staten började hålla hårt i 
statsmedlen, vilket som vi redan har sett påverkade ekonomin vid 
universitetet. Dit återvände Benzelius under vintern 1700 efter en 
höst i Paris. Han erhöll 27 år gammal, i augusti 1702, tjänsten som 
universitetsbibliotekarie i Uppsala, endast några månader efter den 
stora stadsbranden. Utnämningen var oväntad då uppdraget tidigare 
gått till seniora professorer. Fadern, vid det här laget ärkebiskop, var 
aktiv i tillsättningsprocessen även om det är oklart om han egentligen 
kom att påverka den. Däremot hade Benzelius själv goda vänner vid 
det kungliga kansliet (ryman 1978). Han tog nu alltså ett högt första 
kliv på den karriärstege som skulle ta honom ända upp till posten som 
landets ärkebiskop.

Ungefär samtidigt med utnämningen gifte sig Benzelius med Anna 
Svedberg (1686–1766), ett giftermål som skulle komma att få bety-
delse för den framtida verksamheten och relationerna inom Veten-
skaps-Societeten. Anna Svedberg var nämligen dotter till biskopen 
Jesper Svedberg (1653–1735) och därmed bror till Emanuel Sweden-
borg (1688–1772). Benzelius blev Swedenborgs svåger och också en 
mycket betydelsefull person för honom under den inledande delen av 
hans liv.

Benzelius tog sig an bibliotekarietjänsten med liv och lust. En ny-
het var att han på allvar började införskaffa vetenskapliga tidskrifter 
till biblioteket, t.ex. Acta Eruditorum och Journal des Savants. Han var 
den förste som höll litteraturhistoriska föreläsningar vid universitetet, 
med fokus på klassisk filologi. Han var en nytänkare genom att hän-
visa studenterna till källmaterial och hade stor integritet som vågade 
ifrågasätta gamla Rudbeckianska normer.

Vid sidan av dessa engagemang försökte Benzelius fortsätta med 
den forskning han tidigare hade ägnat sig åt. Hela sitt liv närde han en 

21 Brev från Erik Benzelius d.ä. till Erik Benzelius d.y. den 12 juli 1700 (LiSB).
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förhoppning om att kunna ge ut de samlade verken av den grekisk-ju-
diske filosofen Filon från Alexandria, och att kritiskt granska dennes 
filosofi. Men detta monumentala verk blev aldrig färdigställt (Forssell 
1883). Detsamma gällde hans  intentioner att ge ut en ny edition av 
Codex argenteus, Silverbibeln. I samband med den Sparfvenfeldstska 
donationen till universitetet 1707 försköts också hans intressen mot 
medeltidslitteratur och fornhistoria. I efterhand betraktade han dock 
arbetsbördan som bibliotekarie mindre betungande än den för profes-
sorerna.22 När han i sin memoarer reflekterade över att professorerna 
tvingades offra så mycket av sin värdefulla tid på administrativa syss-
lor avslutade han lakoniskt: »Hvart vill thet taga vägen».

För att kort säga något om Benzelius tid efter Collegium Curiosorum 
1710–1711 så innehade han bibliotekarietjänsten fram till 1719 då han 
blev teologie doktor och kyrkoherde i Hagby och Ramsta församling-
ar. År 1723 utsågs han till professor i teologi och 1726 till biskop i 
Göteborg. Han flyttade 1731 vidare till biskopsstolen i Linköping där 
han förblev till sin död 1743. Året dessförinnan hade han dock utsetts 
till ärkebiskop men han hann aldrig återvända till Uppsala och anträda 
ämbetet innan han gick bort. Från tidigt 1720-tal och framåt var han 
politiskt aktiv och deltog i flera riksdagar, bl.a. som talman för präs-
teståndet.

Den syskonskara Erik Benzelius tillhörde utgjorde något av en klan 
i den svenska samhällseliten under flera decennier. Jakob (1683–1747) 
blev professor i teologi i Lund, utsågs senare till biskop i Göteborg och 
1744 till ärkebiskop i Uppsala. I båda de senare fallen efterträdde han 
broder Erik i ämbetena. Henrik (1689–1758) var inblandad i verksam-
heten inom Vetenskaps-Societeten under dess allra första år. Efter en 
lång utlandsresa utnämndes han till professor i Lund, först i filosofi se-
nare i teologi, och blev där biskop 1740. År 1747 efterträdde han Jakob 
som ärkebiskop och blev därmed alltså den tredje brodern Benzelius 
i rad som upprätthöll kyrkans högsta ämbete i landet. Tidigare hade 

22 »medan jag ej hade några Consistoriela syslor, mer än hvad angick Bibliotheket 
och Typografien. Och sannerligen var detta min största förmån, ty att jag må 
fritt säja, är thet til obotelig skada så för docentibus som discentibus, att Pro-
fessorerne skola sittja bort sin ädla tid i Oeconomiska och Juridiska mål» (lidén 
1791; s. XV–XXVII, Utdrag af Ärke-Biskop Eric Benzelii den Yngres egenhändiga 
Anteckning om sit Lefverne. Det är troligt att denna självbiografi har tillkommit 
på uppmaning av Kungl. Vetenskapsakademien.).
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ju även deras far Erik Benzelius d.ä. varit ärkebiskop. Det är svårt att 
tänka sig en liknande succession i dagens läge.

Ett för tiden inte ovanligt sätt att belöna biskopar för deras insatser 
var att adla deras barn. Några av barnen till Erik Benzelius d.ä. kom 
1719 att adlas under namnet Benzelstierna, men de söner som hade 
slagit in på den kyrkliga banan behöll namnet Benzelius. De två dött-
rarna bar namnet Benzelia. Lars (1680–1755) var en av de bröder som 
antog namnet Benzelstierna. Han gjorde en karriär inom Bergskolle-
gium och slutade som bergsråd. En för tiden inte ovanlig släktförete-
else var att bröderna Lars och Erik gifte sig med ett syskonpar, i Lars 
fall med Emanuel Swedenborgs syster Hedvig Svedberg (1690–1728). 
Gustaf (1687–1746), även han adlad Benzelstierna, hade liknande in-
tressen som Erik i och med att han under en längre utlandsresa stu-
derade biblioteksarkiv och äldre manuskript. Han blev så småningom 
kunglig bibliotekarie och dessutom censor librorum. Det senare var 
en statlig instans som granskade allt skriftligt material i landet innan 
det fick gå i tryck. Först några decennier senare skulle tryckfrihetsför-
ordningen komma till. Det finns en omfattande brevväxling mellan 
Erik och Gustaf bevarad, som utgör ett värdefullt källmaterial (liden 
1791).

Systern Margareta (1672–1710) var gift med den 35 år äldre Olaus 
Nezelius (1638–1710), mot slutet av livet biskop i Göteborg. Christina 
(1673–1724) var först gift med akademiräntmästaren i Uppsala Petrus 
Halenius (1653–1693), men denne avled redan månaden efter bröllo-
pet. Hon gifte om sig med Zacharias Esberg (1666–1728), hovpredi-
kant och just utsedd till biskop i Växjö, när också han gick bort. Innan 
detta giftermål hade Esberg för övrigt varit gift med Maria Ångerman 
(1668–1694), syster till en av grundarna av Collegium Curiosorum, 
 Johan Upmarck.

Christopher Polhem

Trots att Christopher Polhem23 aldrig deltog i sammankomsterna i nå-
gon av de första upplagorna av Vetenskaps-Societeten så spelade han 
en helt central roll för själva upprinnelsen till och den inledande verk-
samheten inom Societeten. Polhem, ett av de mest kända namnen i 

23 Ursprungligen Christopher Polhammar, här genomgående angiven som Polhem, 
det namn han 1716 antog vid adlandet.
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den svenska vetenskapshistorien, var en andra generationens invandra-
re. På fädernet härstammade han från en ungersk-österrikisk friherr-
lig ätt, von Polhem. Av religiösa skäl flydde hans farfar från katolsk 
förföljelse till Pommern och tog där namnet Polhammar. Fadern Wulf 
Christopher Polhammar (1610–1669) var handelsresande och blev 
strandsatt på Gotland efter ett skeppsbrott. Han bosatte sig på ön och 
gifte sig med Christina Schening (1625–1715) från Vadstena. Han var 
en driftig köpman och byggmästare, en entreprenör.

Christopher Polhem föddes 1661. Hans bakgrund skiljde sig från 
den hos de flesta personer som figurerar i den här boken, där en bildad 
och prästerlig bakgrund var närmast legio. Förvisso fick Polhem tidigt 
börja i skola i Visby men då fadern dog när han var åtta år var inte den 
snabbt nyinkomne styvfadern intresserad av att vidare bekosta studi-
erna. Efter ett uppehåll i skolgången förbarmade sig dock hans farbror, 
bosatt i Stockholm, över Polhem och satte honom i skola där. Efter 
bara två år i Stockholm dog emellertid också farbrodern. Denna gång 
var det farbroderns änka som inte ville betala för hans studier. Tolv 
år gammal nödgades Polhem därför förtjäna sitt eget levebröd. Han 
började som dräng på Kungshamns gård, söder om Uppsala, där hans 
förmåga att kunna räkna uppmärksammades. Från 15 års ålder och tio 
år framöver kom han att agera gårdsskrivare, en sorts uppbörds man, 
vid ett säteri i Södermanland. I en egenutvecklad verkstad lade han 
här som autodidakt grunden till sina kunskaper i mekanik och kon-
struktion. Han lärde sig bl.a. hantera urverk. 

Polhem kom 1687 till Uppsala för studier men stannade bara några 
år. Efter att ha lyckats laga två pendelur åt Anders Spole fick han kost-
håll hos denne. Han förbättrade också mekanismen i Domkyrkans sto-
ra klocka. Det som han skulle komma att bli ihågkommen för i staden 
gällde dock det astronomiska konsturet i Domkyrkan (PiPPinG 1992). 
Detta hade stått stilla i 100 år då Polhem lyckas reparera det ryktbara 
uret, tillverkat redan under tidigt 1500-tal av Vadstenamunken Pet-
rus Astronomus. Han lade parallellt med studierna ned två år på arbe-
tet. Uret skulle fortsätta att gå ett antal år framöver men förstördes i 
stadsbranden 1702, till Polhems frustration: »om jag förut wist, at des 
[urets] warachtighet medelst wådelden skolat blifwa så kort, så hade 
jag med mindre möda och lika reputation kunnat komma derifrån».24

24 lindGren (2011).
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Polhem flyttade 1690 till Stockholm och började utveckla maski-
ner för gruvnäringen i Bergslagen, särskilt vid Stora Kopparberget i 
Falun. Han gjorde en utländsk stipendieresa 1694–1696, och när han 
återvände till Sverige lämnade han in ett förslag till Bergskollegium om 
inrättandet av en ny statlig institution, ett Laboratorium  Mechanicum. 
Tanken var att kombinera utbildning och utveckling inom ramen för 
ett mekaniskt institut. Det skulle ha till syfte att möta samhällets nya 
behov, en sorts pendang till det redan existerande Laboratorium Chy-
micum i Urban Hjärnes regi. Karl XII:s förmyndarregering beviljade 
hans förslag med 1 500 dlr smt per år. Det var en relativt stor sum-
ma och i det ingick medel för Polhem att vara föreståndare. Efter att 
ha etablerats i Stockholm förlades verksamheten snart till Falun där 
Polhem på nytt arbetade med gruvdrift. Efter några år flyttade den 
och Polhem själv till Stiernsund utanför Hedemora där han anlade ett 
järnmanufakturverk (sellerGren 1911). Det blev under lång tid känt 
för sin ur- och låstillverkning.

1700-talets första decennium var en kreativ period för Polhem på 
Stiernsund. Bland de mängder av instrument, maskiner och konstruk-
tioner som han utvecklade under denna tid fanns många som kom att 
utgöra diskussionsunderlag i Collegium Curiosorum. Polhems kunska-
per uppmärksammades även av myndigheterna. När kriget bröt ut 
blev han tillfrågad om uppdraget som »capiten mechanicus för facto-
rievärken», alltså att ha ett övergripande ansvar för landets vapentill-
verkning. Han avböjde men kom ändå att under kriget bistå landet 
med viktig rådgivning. Ett konkret bidrag var att han tillsammans 
med Carl Cronstedt (1672–1750) uppfann riktskruvar för att kunna 
höja och sänka artilleriets kanonpipor.

Emanuel Swedenborg

Liksom i fallet med Christopher Polhem deltog inte heller Emanuel 
Swedenborg25 i Collegium Curiosorum möten. Även han förtjänar dock 
här en närmare presentation, men det av andra skäl än för Polhem. 
Medan Polhem skulle komma att dela med sig av sina vetenskapli-
ga slutsatser och mekaniska uppfinningar till Uppsalasällskapet var 

25 Ursprungligen Emanuel Svedberg, tillsammans med sina syskon adlad Sweden-
borg 1718 som ett erkännande av faderns, Jesper Svedberg, insatser. Det var 
samma typ av belöning som förlänades Erik Benzelius d.ä. och hans barn. Här 
används genomgående namnet Swedenborg.
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Swedenborg fortfarande bara i 20-årsålden när Collegium Curiosorum 
formades. Swedenborgs insatser bestod i stället av att han under sina 
utländska studieresor lämnade rapporter hem till Uppsala. Men än 
viktigare var att han från mitten av 1710-talet skulle komma att ge ut 
en skrift, Dædalus hyperboreus. Den byggde i mångt och mycket på de 
diskussioner Collegium Curiosorum haft med Polhem.

Emanuel Swedenborg föddes i Stockholm 1688 där hans far Jesper 
Svedberg tjänstgjorde som hovpredikant. Modern hette Sara Behm 
(1666–1696). Likt banden mellan familjerna Benzelius och Svedberg 
var Saras syster, Anna Behm (1660–1688), gift med en av Jesper Sved-
bergs bröder, Peter Schönström (1644–1692). Barnen från respektive 
äktenskap var alltså dubbelkusiner. Det märkliga ska komma att hän-
da att systrarna Sara och Anna Behm samma dag 1694, och i samma 
kammare, föder varsin son, som har två bröder som sina fäder. Barnen 
läggs i samma vagga och det tycks därefter ha uppstått en förväxling 
som innebär att de blandades ihop (brunner 2017).

En annan familjekoppling var att Jesper Svedberg liksom Erik Ben-
zelius d.ä. bidrog till den blivande Karl XII:s undervisning. De två 
samarbetade även med en ny bibelupplaga, utgiven 1692. Som vi ti-
digare sett kom de Benzeliska-Svedbergska familjebanden också att 
stärkas genom giftermålet mellan Erik Benzelius d.y. och Swedenborgs 
syster Anna Svedberg.

Efter några år fick Jesper Svedberg en professur i teologi i Uppsala 
och det var där Swedenborgs huvudsakliga uppväxt kom att ske. Först 
bodde familjen i prästbostaden i Danmark utanför staden. Försam-
lingen hade blivit ett prebendepastorat för fadern. När denne sedan 
utsågs till kyrkoherde i Uppsala flyttade man in till ett nybyggt sten-
hus i tre våningar och med brutet tak vid nuvarande Stora torget, 
granne med Olof Rudbeck d.ä. Swedenborg undervisades i hemmet 
från tidig ålder av sin kusin Johan Moraeus (1672–1742). Kusinen ska 
långt senare komma att bli Carl von Linnés (1707–1778) svärfar.

Swedenborg blev moderlös vid åtta års ålder, 1696. Redan året ef-
ter kom en styvmor in i bilden, Sara Bergia (1653–1720). Hon var för-
mögen och hade ärvt Starbo järnbruk i Dalarna. År 1703 flyttade hon 
och Jesper Svedberg från Uppsala då han utsetts till biskop i Skara. 
Likaså lämnade samma år Johan Moraeus staden för utlandsstudier. 
Swedenborg och några av hans yngre syskon blev kvar i huset vid Stora 
torget och dit kom då också Erik Benzelius med Swedenborgs syster 
Anna. Benzelius blev som en andre far och handledare för Sweden-
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Emanuel Swedenborg gav 1716–1718 ut Sveriges första vetenskapliga tid-
skrift Dædalus hyperboreus, som huvudsakligen baserades på kontakten mel-
lan Christopher Polhem och Collegium Curiosorum. Han var då i 25-årsålden, 
medan målningen här är gjord 1741 av Carl Fredrich Brander. Kungl. Veten-
skapsakademien. 

borg. De två skulle under de kommande 20 åren stå i nära och regel-
bunden kontakt. 

Swedenborg skrevs in vid universitetet och kom som student i kon-
takt med flera av Collegium Curiosorum blivande medlemmar. Han 
tycks ha kombinerat naturvetenskapliga studier med läsning av mer 
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lättsam litteratur, till fader biskopens stora förtret. Fadern klagade 
från Skara att han förlustade sig »i Lettres d’Amour och sköko-visor», 
ett ohyggligt avsteg från den religiösa uppfostran familjen försökt ge 
sina barn. Det skulle senare komma att skära sig mellan de två. Fa-
dern var för övrigt lika bekymrad för den yngste sonen, namnen Jesper 
(1694–1771). Han menade att denna hade blivit »skrämd från boken» 
och skickade honom därför till »de hedniska öarna», d.v.s. Amerika. 
Sonen hann dock dessförinnan ta värvning i armén (brunner 2017).

Swedenborg disputerade i varje fall för magistergraden 1709.26 Fa-
dern var nu angelägen om att sonen skulle ut på den traditionella bild-
ningsresan i Europa. Men Swedenborg hade vid det här laget gjort sig 
bekant med Polhem och önskade inget hellre än att få gå i lära hos ho-
nom: »Ty är ny min förnemsta begiäran, at få bekomma en liten kund-
skap om min här omtalte dessein [plan], at blifwa hos Polhammar: om 
så hender at min utresa moste nödwendigt stanna wid wårtiden, så är 
jag nog hogad at en tid bortåt wara hos honom.»27

Polhem var dock svårövertalad och det slutade med att Sweden-
borg trots allt gav sig av utomlands. I augusti 1710 anlände han till 
London och det är där han är när Collegium Curiosorum några måna-
der senare bildades i Uppsala. Swedenborg hade då fortfarande 60 år 
kvar att leva.

Swedenborgs liv kom att ta oväntade vändningar. Det var som na-
turvetare han korresponderade med Collegium Curiosorum och också 
som sådan han gav ut Dædalus hyperboreus. För eftervärlden har han 
ju däremot kanske mest blivit hågkommen som teolog, mystiker och 
spiritist, något han utvecklade under den andliga perioden i senare 
delen av sitt liv. Han kom därmed också att lägga grund för Sweden-
borgianism, en kristen rörelse med församlingar verksamma än idag. 

Övriga inblandade

Harald Vallerius (1646–1716). Bland de vetenskapsmän som bildade 
Collegium Curiosorum var Harald Vallerius den äldste. Han var pro-
fessor i matematik men blev kanske mest uppmärksammad för sina 
musikaliska insatser. Redan som 24-åring utsågs han 1670 till univer-

26 Magister var den högsta akademiska graden inom den filosofiska fakulteten. Så-
dana studier ansågs ofta ligga till grund för studier inom de övriga fakulteterna 
(eriksson 2005).

27 Brev till Benzelius 6 mars 1710 (sWedenborG 1907).
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sitetets Director musices. Till traditionen hörde då att han övertog sin 
bortgångne företrädares tjänstebostad och bohag. Han övertog även 
företrädarens änka, Elisabeth Holtz, som hustru. 

Harald Vallerius komponerade en rad officiella musikstycken och 
var tillsammans med Rudbeck d.ä. ansvarig för utarbetandet av 1697 
års koralbok, alltså notboken för 1695 års svenska psalmbok. Denna 
kom att användas runt om i landets kyrkor i över 100 år. En av dem 
som bidrog till psalmbokens tillkomst var för övrigt Jesper Svedberg, 
Emanuel Swedenborgs far. Kanske Vallerius därigenom var bekant 
med Swedenborg och hade en naturlig anknytning till honom, som 
sedan utvecklades i korrespondensen mellan Collegium Curiosorum 
och Swedenborg.

Johan Vallerius (1677–1718) var son till Harald Vallerius. Född, 
uppvuxen och utbildad i Uppsala kom Johan Vallerius att inneha oli-
ka läraranställningar vid universitetet. Han hade särskilt intresserat sig 
för astronomi och övertog 1712 faderns professur i matematik. Liksom 
fadern var han musiker och dessutom vältalig, en egenskap som gjor-
de honom till en skicklig tillfällesdiktare. Hans gård låg i korsningen 
Kungsängsgatan–Smedsgränd, alldeles intill Stora torget och Benzelius 
och Swedenborgs bostad. Johan Vallerius dog endast något år efter sin 
fars bortgång. Hans frånfälle fick viss betydelse för Vetenskaps-So-
cietetens historia eftersom den runa som skrevs över honom är den 
enda samtida, utomstående beskrivning av Vetenskaps-Societetens 
inledande verksamhet.

Göran Vallerius (1683–1744) var också han son till Harald Valleri-
us. Göran Vallerius var sju år yngre än sin bror Johan och kom också 
att leva betydligt längre än denne. Göran Vallerius arbetade under 
Polhems ledning vid Falu gruva 1703–1708 och var därmed den av 
ledamöterna i Collegium Curiosorum som först hade nära kontakt med 
Polhem. Han gjorde därefter en studieresa på kontinenten och hade 
bland annat planer på att träffa Leibniz, Benzelius hade gett honom 
ett rekommendationsbrev för detta ändamål. När Vallerius kom till 
Wolfenbüttel hade emellertid Leibniz avrest till Berlin. 

Däremot träffade Vallerius i oktober 1709 Johann Gabriel Dop-
pelmayr (1677–1750) som var matematiker och astronom vid 
St.  Aegidien-Gymnasium i Nürnberg (von moritz 1877): »Professor 
Doppelmejer har ett wackert promptuarium [magasin] af allehanda 
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Mathematiska Curiositeter till Collegium Curiosorum hörande».28 
Doppelmejer blev först senare (1715) ledamot av Academia Leopoldina 
(se Appendix sidan 294) och det är oklart om det nämnda Collegium 
Curiosorum här syftar på akademiens ursprungsnamn Academia Na-
turae Curiosorum eller har en annan innebörd. Mot det första talar att 
akademin redan sedan länge benämndes Leopoldina. I alla händelser 
vittnar denna skrivning om att Vallerius hade kommit i kontakt med 
begreppet Collegium Curiosorum innan Uppsalasällskapet inlett sin 
verksamhet.

Vallerius gjorde under vintern 1709–1710 ett längre uppehåll i 
 Paris och fick där nära kontakt med Académie des sciences. Sällskapet 
hade vid det här laget varit verksamt i drygt 40 år. Han blev inte sär-
skilt imponerad av deras observatorium, och när han senare studerade 
de berömda akvedukterna vid det kungliga slottet i Marly fann han 
dem inte riktigt vara i paritet med Polhems konstruktioner (liljen-
crantz 1940; s. 24). Den så kallade Marlymaskinen (Machine de Mar-
ly; ”världens största maskin”) hade ursprungligen kommit till för att 
pumpa vatten från Seine till Versailles men användes huvudsakligen 
för trädgården i Marly. Efter ytterligare några avstickare kom Vallerius 
tillbaka till Sverige i september 1710.

Göran Vallerius blev under sitt liv mest erkänd för sitt arbete som 
bergmästare. Precis som Emanuel Swedenborg var han assessor vid 
Bergskollegium, en för tiden mycket viktig position i samhället. Han 
hann mot slutet av sin livstid också med att vara preses vid den då 
nybildade Kungl. Vetenskapsakademien. 

Olof Rudbeck d.y. är i princip den enda person som var verksam 
inom Vetenskaps-Societetens alla tre skepnader: Collegium Curio-
sorum, ”Bokwettsgillet” och Kungl. Vetenskaps-Societeten. Liksom sin 
namne och mer namnkunnige far spelade även Olof Rudbeck d.y. en 
stor roll i det akademiska Uppsala under lång tid. Han utsågs 1697 att 
efterträda fadern på den medicinprofessur som också innehöll bl.a. 
botanik. Redan i sin avhandling från Utrecht 1690 efterlyste Rudbeck 
d.y. en systematik över växterna. Han kom senare att delegera detta 
uppdrag till en av sina elever, den unge studenten Carl Linnæus från 
Småland. Som ornitolog blev Rudbeck d.y. den förste att på ett na-
turtroget sätt avbilda den svenska fågelfaunan. Men det dröjde 275 år 
innan hans praktverk Fogelboken gavs ut, i faksimil.

28 liljencrantz (1940).
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Som vi varit inne på tidigare deltog Rudbeck d.y. i den lappländ-
ska resan 1695. Vid denna tid utgjorde den allra nordligaste delen 
av Sverige ett delvis outforskat, närmast exotiskt område. Det gällde 
såväl dess natur som kultur och språk. En lappländsk resa utövade en 
särskild lockelse på framstående vetenskapsmän, vilket också kom att 
visa sig inom ramen för Collegium Curiosorum. Linné tycks senare ha 
inspirerats av Rudbeck d.y. att upprepa dennes resa, kanske i synner-
het genom att det material Rudbeck d.y. samlade in till stora delar 
försvann under stadsbranden 1702. Rudbeck d.y. hade ambitionen att 
publicera resultaten av sin resa i en 12 band lång serie Nora Samo-
lad, sive Lapponica illustrata. Endast den första delen hann komma 
ut (1701) och den beskrev bara den allra första delen av resan, fram 
till gränsen mellan Uppland och Gästrikland. Resterande manuskript 
gick förlorade i branden. En artlista över de växter som Rudbeck d.y. 
noterade räddades men utgavs först 1724. Bland de arter som där för 
första gången beskrevs i svensk litteratur fanns Sceptrum carolinum, 
Kung Karls spira. Rudbeck d.y. dedicerade i sin namngivning den till 
»Carl XII och de bragdstore Carlars minne».

Rudbeck d.y. kom efterhand att alltmer fördjupa sig i språkstudier. 
Det skedde så till den grad att han försummade skötseln av den av sin 
fader anlagda akademiträdgården. Trädgården skulle inte få nytt liv 
förrän Linné tog sig an den. Det är också Linnés namn den bär idag.

Lars Roberg (1664–1742) växte upp i Stockholm. Han disputerade 
i Leiden och kom därefter till Uppsala för att hålla föreläsningar i ana-
tomi, från 1697 som professor. Roberg var tillika en kunnig grafiker 
och använde kopparstickteknik för såväl målningar som vetenskap-
liga illustrationer. När Collegium Curiosorum bildades var han redan 
en erfaren vetenskapsman. Roberg öppnade en sjukstuga i det Ox-
enstiernska huset, dagens Juridicum, som då benämndes Nosocomium 
academicum. Detta blev en sorts universitetsklinik och utvecklades 
så småningom till Akademiska sjukhuset, inte minst genom Robergs 
efterträdare Nils Rosén (1706–1773; senare adlad Rosén von Rosen-
stein) försorg. Roberg har i efterhand beskrivits som en besvärlig per-
son, men det kanske berodde på ur vems perspektiv han betraktades. 
En iakttagare sade att han »gick illa klädd och umgicks med stadens 
enklare borgerskap» och »levde nära de klassiska idealen om enkla 
seder och brist på förställning. Utan tvekan sökte R annan ära än den 



52
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

yttre.»29 Han skrev själv att han var »Föraktad på grund av mitt ogifta 
stånd».

Johan Upmarck var jämngammal med Rudbeck d.y. och var den 
förste svenske innehavaren av den Skytteanska professuren i välta-
lighet och politik. Han var därmed den ende i Collegium Curiosorum, 
förutom Benzelius själv, som inte var naturvetare eller medicinare. 
Han växte upp i Uppsala som Johan Eriksson men han och brodern 
tog tidigt namnet Upmarck efter hemstaden. Upmarck lämnade pro-
fessuren och Uppsala 1716 då han utsågs till censor librorum. Upmarck 
gjorde en fortsatt karriär inom statsförvaltningen och slutade som 
statssekreterare. Han adlades Rosenadler.

Petrus (Per) Elvius (1660–1718) från Rättvik blev studiekamrat 
med Polhem när han 17 år gammal kom till Uppsala 1677. Han blev 
lärdomsstaden trogen hela sitt vuxna liv och visade tidigt prov på ma-
tematisk skicklighet och ett intresse för astronomi. Elvius konkurrera-
de 1699 med Nils Celsius om professuren i matematik och astronomi. 
Tjänsten hade blivit ledig när Anders Spole gick bort. Celsius hade på 
förhand förordats av Spole, som var svärfar till Celsius genom dennes 
giftermål med Gunilla Spole (1672–1756). Professuren gick dock till 
Elvius. Senare gifte sig Elvius med Anna Spole (1676–1757), en an-
nan av Anders Spoles döttrar. Han blev alltså måg till konkurrenten 
Celsius. När Elvius dog 1718 erhöll så Celsius äntligen professuren, 
men han var då till åren kommen. Han efterträddes ganska snart av 
Erik Burman (1692–1727), som var lärare till Nils Celsius son, Anders 
Celsius. Anders Celsius tog i sin tur senare över professuren efter Bur-
man. Uppsalamiljön var som vi redan sett inte särskilt stor! Burman 
och, framför allt, Anders Celsius ska återkomma i boken.

29 Lars Roberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6779, Svenskt biografiskt lexi-
kon (art. av Gunnar Broberg).
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Collegium Curiosorum 
(1710–1711)

Sveriges första vetenskapsakademi kom till stånd vintern 
1710/1711. Den hade föregåtts av en framväxande skara mot-
svarande akademier runt om i Europa och under sina utländska 

resor hade svenska vetenskapsmän på olika sätt kommit i kontakt med 
dessa sällskap. Benzelius möte med Leibniz 1697 är bara ett sådant 
exempel. Tillkomsten av Collegium Curiosorum i Uppsala kan därför 
närmast ses som en logisk följd av den internationella utvecklingen. 
Benzelius kan dessutom redan ha närt tankar i den riktningen flera 
år innan bildandet. Det finns t.ex. en notering gjord i London av hans 
morbror Eric Odhelius d.y. (1661–1704; adlad Odelstierna) från slutet 
av 1600-talet, att han skulle »Til Collegium Medicum i Stockholm [fö-
reslå] om Societets oprättande inom landet».30 Kanske tanken därför 
tidigt hade ventilerats inom den Benzeliska familjen.

I Köpenhamn startades 1705 ett litterärt sällskap av Søren Lintrup 
(1669–1731) benämnt Societas litteraria indagantium31. Det kom att bli 
kortlivat men gjordes ändå på en gång känt för Benzelius i ett brev från 
Elias Frondin (1686–1761) samma år.32 I brevet berörde Frondin att 
Benzelius året innan skulle haft liknande planer för Uppsala.33 Benze-
lius stod också i kontakt med Académie française och hade satt sig in i 
hur den en gång bildades.

30 hildebrand (1939, s. 89)
31 Indagantium, ʼupptäckarnasʼ eller ʼforskarnas .̓
32 Frondin blev sedemera akademiräntmästare och därefter professor i historia. 
33 LiSB; Forssell (1883; fotnot s. 166).
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Korrespondensen med Polhem

Tillkomsten av Collegium Curiosorum var således inte resultatet av 
en isolerad och tillfällig handling. Det motsägs också av att instiftar-
na sedan lång tid tillbaka haft både kännedom om och kontakt med 
Polhem. Som vi strax ska se kan Polhem sägas ha varit idégivare till 
sällskapets bildande. Från 1706 och framåt hade t.ex. Johan Upmarck 
brevkontakt med Polhem.34 Han hade som kyrkvärd fått kyrkorådets 
uppdrag att beställa ett nytt slagur till Domkyrkans södra torn från 
Stjärnsund (liljencrantz 1940; s. 25). 

Kontakten med Polhem utgjorde kärnan av de första årens verk-
samhet inom sällskapet. Den äldsta bevarade korrespondensen mellan 
Benzelius och Polhem är från sommaren 1710. Benzelius hade då skri-
vit Polhem för att höra om möjligheten för sin skyddsling Swedenborg 
att få tjänstgöra hos Polhem och att mot betalning bli inhyst i hans 
hem. Skrivelsen hade föregåtts av att Swedenborgs far, biskopen, gjort 
en liknande propå. Polhem svarade den 16 juli 1710 och tänkte sig att 
Swedenborg skulle kunna bistå honom med »under hender-hafvande 
wärk i mechanicis och dess experimenter». Men arrangemanget gick 
inte i lås. Det skulle dröja fram till 1715 innan Swedenborg fick plats 
hos Polhem. 

De flesta av Polhems brev till Benzelius och hans kollegor i Uppsala 
finns bevarade i original eller avskrift i Benzelius arkiv vid Linköpings 
stiftsbibliotek (LiSB). De är också tryckta i liljencrantz (1941–1946). 
Däremot saknas nästan helt brev skrivna i motsatt riktning, vilket 
naturligtvis är ett problem för tolkningen av händelserna.35 Men i den 
fortsatta korrespondensen mellan Benzelius och Polhem under 1710 
ser man hur den senares rön och uppfinningar ledde till diskussioner 
inom Collegium Curiosorum, och så småningom också kom att publi-
ceras. Brevväxlingen illustrerar väl hur Polhem hade anammat den 
nya, experimentella naturvetenskapen. Hans inställning följde tidens 
anda och låg i dess vetenskapliga frontlinje. Det framgår inte minst i 
det brev Benzelius fick från Polhem den 10 september:

Ju närmare man kommer in i the mechaniska saker, ju mera 
synnes tå fela til någon perfection. I anledning af några experi-
menter, lära åtskillige af Cartesii meningar komma att ändras, 

34 Brev 4 (1 dec 1706) och 5 (16 mars 1708) i liljencrantz (1941–1946).
35 En möjlig orsak kan ha varit branden vid Stjärnsund 1737.
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dock en del konfirmeras, varandes nog märkvärdigt, huru alla 
naturens egenskaper fundera sig på matematiska och mekanis-
ka principier, som äfven stämmer in med alla de experimenter, 
som mökeligen verkställas kunna, hvar om något mera vid 
tillfälle. Skulle mellertid något åstundas uti physicis, nämligen 
förklaring öfver de meningar, som eljest icke tyckas vara så 
säkra, så behagade Bibl [Bibliotekarien; alltså Benzelius] där om 
förmäla, så hoppas jag kunna gifva där uti behörig nöje.36

Benzelius verkar ha svarat med en önskan om att få ta del av Polhems 
resultat för den 24 september skrev Polhem att han »warit sinnat at 
lemna eder mitt halfgjorde arbete såsom thet fins». Vidare, den 30 
september: »Hwad tanckar hos the lärde om thetta fälles, samt objec-
tioner, wentar jag med första.» Polhem sågs redan av samtiden som en 
stor auktoritet. Hans praktiska och huvudsakligen på egen hand för-
värvade kunnande innebar dock att han hade respekt för den formella, 
akademiska skolningen (»the lärde»). I ett annat brev skrev han att det 
»fägnar mig högeligen att mitt ringa arbete ähr hos H. Prof. i anseende, 
effter som iag sielff der aff eij finner nöije om det hos lärda män eij 
skulle haa någon smak».37 En viss ödmjukhet sken också igenom när 
han i ett brev till Elvius den 15 oktober 1710 sade »Men ho är fulkom-
blig i alt?» Det här var i samband med att hans bristande kunskaper 
inom kemin kom på tal. Han ville att Uppsaliensarna skulle »igenom-
häckla» det han skrivit och därefter skulle han revidera sina alster. 

Polhem såg korrespondensen som en början och han önskade »få 
lifstiden at fullborda thet lilla iag begynt i mechanicis och physicis». 
Han tänkte fullfölja sina planer »igenom thessa mina bref så gott sig 
giöra låter».38 Redan i brevet av den 10 september hade han formule-
rat ett forskningsprogram som i sin bredd och ambitionsnivå utgjorde 
en parallell till det program för experiment och forskningsfrågor som 
Johann Christoph Sturm (1635–1703) upprättade inom ramen för sitt 
Collegium experimentale sive curiosum (se Appendix sidan 294).39 Pol-
hem hade 1696 träffat Sturm under sin resa på kontinenten. Polhem 

36 Brev 7 ibid. Polhem menade också att det stod »i allas frihet at fråga ehwad som 
iag skulle kunna gie något swar vppå, tå iag thet gierna giära will, så gott iag 
förmår och kan». 

37 Brev 34 (15 april 1711) ibid.
38 Brev 12 (15 oktober) ibid.
39 liljencrantz (1939).
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menade att mekaniken och matematiken skulle kunna förklara orsa-
ken till flera av naturens fenomen:

1. Jordens och planeternes æquilibrium in æthere så och thes 
rum, lop, och rörelser. 

2. At gravitas icke orsakas af jordens polarröelse, ty tå kommer 
månen at lida. Item at gravitas är störst wid superficies terræ 
[jordytan], minskas högre och nedre ifrån. 

3. Orsaken till barometerns stigande och fallande. item regn, 
storm, blixt, dunder etc. 

4. Skilnad emellan materia fluida och fixa och på hwad sett then 
ena af then andra formeras kan. item orsaken til alla minera-
lers och metallers olika tyngd och egenskaper. 

5. På hwad sett generation skjer i alla örter och trän, jemwel lef-
vande etc. 

Det handlade således om himlakropparnas rörelser, gravitationen, 
lufttrycket, ämnens faser och densitet. Det hade också smugit sig in 
en biologisk fråga, om hur arter förökar sig. Vad gäller gravitationen 
hade Polhem, liksom de flesta i landet vid denna tid, svårt för Isaac 
Newtons (1642–1727) matematiska förklaring. Polhem menade att 
han kunde förklara alltsammans på ett enklare och tydligare sätt, och 
vidhöll att det var luftens tryck som var orsaken till tyngd. Han fann 
Newton väl teoretisk, praktiker som han var. Han fick Principia sig 
tillsänd av Per Elvius och svarade att han visserligen kunde tillstå att 
Newton var en stor matematiker, men att denne för sin äras skull 
krånglade till allt. Han tyckte Newton »mehra will wijssa sin klokhet, 
än göra andra kloka aff sig, huilket maner och Vallis brukar men dåk 
icke alldeless så obscurt som denne».40 »Vallis» var den engelske mate-
matikern John Wallis (1616–1703), en av grundarna av Royal Society. 
Polhem lade till: »Men för den som med flit vill vässa hjärnan så är 
de goda slipstenar båda två, nämligen Wallis att slipa före med och 
Newton efter.»

Polhem sände inte mindre än 20 brev till Uppsala hösten 1710, 
de flesta till Benzelius. Benzelius var ju själv inte naturvetare men 
måste ändå av Polhem ha uppfattats som en naturlig kontaktperson på 
universitetet. Flera av Polhems brev var mycket omfattande och inne-
höll långa naturvetenskapliga utläggningar av olika slag, främst med 

40 Brev 41 (19 april 1712) i liljencrantz (1941–1946). Polhem sade också att »Om 
Newton vore i Upsala, hade jag mera att fråga, än han torde hinna svara».
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Christopher Polhem var ett mekaniskt geni utan egentlig akademisk skol-
ning. Det var Polhems korrespondens med de lärda i Uppsala 1710 som 
gav grogrund till bildandet av Collegium Curiosorum. Målningen av Johan 
Henrik Scheffel är gjord långt senare (1741) när Polhem var 80 år. Kungl. 
Vetenskaps akademien.

anknytning till mekanik men han berörde även helt andra  ämnen. 
I  korrespondensen med Harald Vallerius diskuterade han hur ett 
 klaver påverkas av temperaturen och han förde fram ett nytt förslag 
på hur oktaven skulle delas in. Till Benzelius skrev han om jordens 
ursprung och utveckling: »Om jag vågade seja min mening, skulle 
icke olikt synas, att jorden först varit en sol, och sedan efter många 
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100,000 år så småningom arbetat sig till det hon är, ty ifrån evigheten 
gifs tid och rådrum nog, fast allt går långsamt till som vi kan tycka.»41

Ett incitament för Polhem att söka kontakt med det akademiska 
Uppsala var att han hade en tanke om att ge ut resultaten av sina 
studier: »Min Desein [plan] ähr att anteckna och i liusse komma låta 
alla handa mechanska observationer som wijdh mina åtskilliga och 
kostsamma arbeten sig yppat.»42 I det perspektivet skulle det vara vär-
defullt för honom få testa sina idéer och få en sorts ”referee-gransk-
ning” innan tryckning. Han kan också ha varit beroende av de kanaler 
och traditioner för offentliggörande av nya rön som den akademiska 
kretsen hade tillgång till. Benzelius var införstådd med och stödde 
Polhems planer på en publicering. Redan i brev den 5 augusti 1710 
till abbé Jean Paul Bignon (1662–1743), president för Académie des 
sciences i Paris, hade Benzelius berättat att han var »säker på, att vår 
uppfinningsrike Polhammar inom kort skall offentliggöra sina inven-
tioner, ty detta har han lovat och försäkrat mig, som mycket ofta både 
muntligen och brevledes bett och intalat honom det».43 

Polhem skrev till Benzelius den 7 oktober 1710 »at thesse mina 
välmente curieusiteter kunde få förnja andra som mig sielf». I nästa 
brev (30 oktober) framgick att han behövde hjälp med översättningen 
till latin och att han inte riktigt litade till sin förmåga att utrycka sig 
väl: »[det] är best examinera alt sammans noga, och til pricka, och i 
fall något som af hastighet icke har sin rätta tydlighet skulle finnas, 
eller eliest bak fram, och av förseende influtit, at sådant först widare 
communiceras och annoteras till bettre förklaring». Han upplevde sig 
inte alltid »qualificerad at skrifva och eftertenckja al thing til pricka».44

Publicering på latin var tidens sätt att nå internationell spridning. 
Men någon månad senare, den 17 december 1710, tog Polhem upp ett 
alternativt sätt att nå ut, och till en annan publik. Han tänkte sig en 
sorts tidningsbilagor, skrivna på svenska, till den veckovis utkomman-
de Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender (en föregångare till Post- och 
Inrikes Tidningar). En liknande användning av denna och andra tid-
ningar hade tidigare förekommit i form av bilagor kallade Relationes 

41 Brev 20 (19 november 1710) ibid.
42 Odaterat dokument från 1710 ställt som en ansökan till Bergskollegium; liljen-

crantz (1940).
43 Översatt från latin och redovisat ibid.
44 Brev 14 i liljencrantz (1941–1946).
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curiosæ. Det rörde sig då om lättsamt material som kunde variera från 
ren humor till populära texter kring t.ex. zoologi och geografi (key 
1883). En möjlig rubrik för bilagorna nu vore enligt Polhem »Naturens 
anmerckningar til the almenna hushålds-wettenskapers befodran». 
Det här var ett annalkande tecken på naturvetenskapens kommande 
utilitaristiska roll i Sverige. I detta låg att resultat av praktisk nytta 
borde förmedlas på nationalspråket.

Polhem föreslår bildandet av ett lärt sällskap

Kontakten mellan Polhem och Uppsalakretsen under andra halvåret 
1710 tog således sin utgångspunkt i den förres önskan att kunna nå ut 
med sina resultat. Men det fanns under hösten 1710 inga tecken som 
tydde på att de lärda i Uppsala ännu hade börjat mötas för att disku-
tera det som Polhem hade skickat dem. För uppkomsten av Veten-
skaps-Societeten och då initialt Collegium Curiosorum är emellertid 
Polhems vidare ord i brevet av den 17 december 1710 till Benzelius 
intressanta. Det gällde formerna för en eventuell publicering: »Om ni 
finner något samtyke här uthi, så är bäst at thet har namn af ett litet 
collegium curiosorum i Vpsala, såsom på andra orter skjer. på thet, 
thet må ha något mera applausum i gemen.»45

Texten vittnar om att Polhem var väl medveten om att vetenskap-
sakademier hade bildats runt om i Europa. Han insåg också att en 
utgivning av hans resultat skulle ges tyngd om det skedde genom ett 
lärt sällskap. Benzelius har i sitt svar tydligen bejakat Polhems idé. När 
Polhem nästa gång skriver, på nyårsafton 1710, heter det nämligen »iag 
finner eder benägen til mitt förslag af ett collegium curiosum».46 

Sannolikhet var det alltså Polhems brev, skrivet strax före jul 1710, 
som gav startskottet för bildandet av Sveriges första lärda sällskap. 
Korrespondensen mellan Polhem och Uppsalakretsen tycks ha lett till 
att de senare faktiskt samlades och tillsammans diskuterade vad Pol-
hem hade förelagt dem. Det skulle kunna förklara varför de allra första 
(bevarade) minnesanteckningarna från sammankomsterna härrör från 
januari 1711, och inte 1710 som brukar anges som året för Veten-
skaps-Societetens bildande.

45 Brev 27 ibid.
46 Brev 29 ibid.
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Collegium Curiosorum blir till

Av de mer eller mindre samtida källor som ger information om till-
komsten av Collegium Curiosorum är Benzelius egna ord bland de vik-
tigaste. I anteckningar om sitt liv skrivna endast några veckor före sin 
bortgång i september 1743 säger han om den aktuella tiden: »begynte 
Studia mathematica stika upp hufwudet; fingo ock några incrementa 
wid the conferencer, som hölles stundom på Bibliothecet, stundom 
hemma hos mig […] åhr 1710 och 1711».47 Platsen för »conferencerna», 
sammankomsterna, var alltså antingen Gustavianum, där då univer-
sitetsbiblioteket låg, eller Benzelius bostad vid Stora torget, kvarte-
ret Näktergalen i centrala Uppsala. Det var det huset Benzelius hade 
övertagit när svärfadern flyttat från Uppsala. Den tidsangivelse Benze-
lius gav för mötena inkluderade alltså 1710.

Som deltagare angav han Rudbeck d.y., Roberg, Harald Vallerius, 
Johan Vallerius, Upmarck och Elvius. Det kanske förbryllar att han 
inte listade Göran Vallerius, som enligt mötesanteckningar ska ha va-
rit närvarande (se nedan). Men Benzelius ord är nedskriva mer än 30 
år efter att Collegium Curiosorum träffades och kanske minnet svek. 
Det kan ju för övrigt också ha gällt tidpunkten för starten för  mötena. 
I Vetenskapsakademiens minnestal över Benzelius sas att han enga-
gerade professorerna Rudbeck d.y., Harald Vallerius, Upmarck och 
Elvius, samt bröderna Johan och Göran Vallerius.48 Här nämns alltså 
Göran Vallerius men inte Roberg. Året därpå, 1744, angav Olof  Dalin 
(1708–1763, adlad von Dalin) i Vetenskapsakademiens åminnestal 
(en något längre parentation) över Benzelius att denne sammanträdde 
med Rudbeck d.y., Roberg, Upmarck, Elvius och »Vallerierne».49 Inräk-
nat Benzelius själv tycks det som om Collegium Curiosorum vid sina 
möten bestod av en skara på åtta personer. 

Det var en ämnesmässigt brokig samling vetenskapsmän som träf-
fades. Flertalet var naturvetare (Elvius, de tre Vallerierna och Rudbeck 
d.y.), två var humanister (Benzelius och Upmarck) och en medicinare 
(Roberg). Att tidens dominerande ämne vid universitetet, teologin, 
inte var representerat var inte så konstigt. Det var en direkt följd av 
den inriktning sällskapet hade fått genom kontakten med Polhem och 

47 (lidén 1791; s. XXII).
48 anonym (1744).
49 dalin (1744).
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naturvetenskapens begynnande framfart. Tillkomsten kan närmast 
ses som en reaktion mot teologernas inflytande över universitetet och 
den förändringsobenägenhet som följde därav. 

Trots sina olika bakgrunder måste de fem medverkande profes-
sorerna ha varit väl bekanta med varandra i den lilla och slutna krets 
som universitetet utgjorde. Som universitetets bibliotekarie får man 
också förmoda att Benzelius hade god kontakt med de flesta lärarna. 
Även åldersmässigt var det en blandad grupp med Harald Vallerius 
som den äldste med sina 65 år. Elvius, Roberg, Rudbeck d.y. och Up-
marck var i 50-årsåldern, Johan Vallerius och Benzelius omkring 35, 
medan Göran Vallerius ännu inte fyllt 30. Spannet visar att det inte 
var av senioritetsskäl som Benzelius kom att bli ledargestalten. 

Den egentligen enda samtida och oberoende källan som beskri-
vit verksamheten inom Collegium Curiosorum är den parentation över 
Johan Vallerius som Johan Hermansson (1679–1737) höll i Uppsala 
5 december 1718 (hermansson 1718). Hermansson hade året innan 
ersatt Upmarck på den Skytteanska professuren. liljencrantz (1939) 
redovisar en översättning från latin av delar av talet:

Där förehades nämligen frågor, som ej vore alldagliga, utan krä-
vande vetenskapligt skarpsinne, nämligen uppdagande av natu-
rens lagar i mekaniska regler, siffror och beräkningar av krafter 
enligt en ny, men redan överlag vedertagen arbetsmetod. Här 
upptogs till prövning filosofernas olika hypoteser och axiom, 
som världen hyllar såsom orakelspråk, ja själva grundvalarna 
i deras lära. Här avhandlas jämvikten hos jorden och hos pla-
neterna som sväva i rymden, deras läge sinsemellan och deras 
synbart olika rörelse: värmens och köldens hittills otillräckligt 
beaktade underbara makt, den allting omgivande eterns kraf-
ter, luftens kompression och elasticitet samt dess och vattnets 
avvägningar för att man så skulle kunna uppskatta deras tyngd 
och inbördes verkan i högre regioner eller i jordens gömslen; 
olika metallers vikt jämförd med vätskors och förgasade kropp-
ars, alltefter olika beräkning av täthet och massa genom exakt 
användning av kubik- och kvadratrötter, m. m. dylikt. Härutin-
nan hade vår Dædalus Hyperboreus, Christopher Polhem, givit 
tillfälle att genomströva naturens ogenomträngliga labyrinter.

Beskrivningen fortsätter och är utomordentligt detaljrik. Den reser 
måhända ett frågetecken kring på vilket sätt Hermansson skulle kun-
na ha haft sådan insikt i verksamheten. Det finns mig veterligt ingen 
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dokumentation som stödjer att han själv var en del av den. En trolig 
förklaring är att han utgått från det tryckta materialet i Swedenborgs 
Dædalus hyperboreus från 1716–1718, till vilken vi ska återkomma. 
Sällskapet hade nog också gjort sig väl känt i den lilla staden. Märk-
ligt är för övrigt att Hermansson skrev att de som träffades var ett 
 Qvinqveviratus, alltså ett sällskap om fem män. Noteringen har för-
bryllat bl.a. ProsPerin (1791) och det är svårt att säga varifrån denna 
till synes oriktiga uppgift kommer. Antalet professorer i gruppen var 
fem, kanske Hermansson refererade till dem.

I den beskrivning Benzelius långt i efterhand gjorde över vad säll-
skapet ägnade sig åt skrev han att det »corresponderades med Direct-
eurn Polhammar (nu Commercie-Råd Polheim) som af sitt outhöseliga 
förråd in Mathematicis och physicis, swarade på frågor och propone-
rade problemata, samt gaf avskrifter af många sina Mathematiska tan-
ka». Minnestalet över Benzelius gav en liknande beskrivning av den 
inledande verksamheten: »att der en eller annan gång om veckna pläga 
samtal om vitre saker, samt brefväxla med Herrarna Polhem och Sve-
denborg». Även en skrift av Johan Vallerius där han angav »Hwad en 
Societas Physio-mathematica här i Swerige hade at giöra» ger samma 
bild.50

Vidare är ett brev från Polhem till Göran Vallerius den 4 februari 
1711 intressant i sammanhanget. Däri angavs att »en Soscitet eller col-
legium cur[i]osorum ähr på detta nyia åhret anrettat»51, vilket skulle 
sätta startpunkten till början av 1711. Det framgick i samma brev 
att Polhem var medveten om sin egen roll då han fann det »myket 
angenempt att höra serdeless, som till ewen tyrss mina små öfver-
senda anmerkningar der till gijfvit anledning». Polhems formulering 
»en Soscitet eller collegium curosorum» är också noterbart i ljuset av 
hur sällskapet så småningom permanent ska komma benämnas. Han 
hade för övrigt redan använt ordet societet i det ovan citerade brevet 
från 17 december 1710 med förslaget till Benzelius om bildandet av 
en akademi.52 Där syntes även tanken att sällskapet skulle ägna sig åt 
experiment, precis som några av de tidiga europeiska vetenskapsaka-

50 LiSB, N 14 a fol. 11 f.
51 Brev 31 i liljencrantz (1941–1946).
52 »Men the Herrar som åstunda wara lemmar af samma societet, will man laga at 

the intet skola bli fåfenge, vthan hwar få sis sysla med experimenters werckstel-
ning.»
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demierna. Några egentliga universitetsinstitutioner eller -laboratorier 
existerade ju ännu inte.

Verksamheten i Collegium Curiosorum

Det finns bevarade anteckningar från några av de möten som Colle-
gium Curiosorum genomförde. De utgör en vetenskapshistorisk guld-
gruva, en konkret om än knapphändig, delvis helt fragmentarisk källa 
till vad sällskapet avhandlade. Det tycks som att anteckningarna i flera 
fall utgjorde utkast till protokoll senare avsedda att renskrivas; något 
är redan renskrivet. Sammanlagt finns noteringar från åtta samman-
komster under perioden januari till juli 1711, plus indikationer om att 
två ytterligare möten skett i juli det året. Av handstilarna att döma 
tycks man ha turats om att föra pennan (liljencrantz 1940). Möte-
santeckningarna är redovisade i Dunérs skrift från Vetenskaps-Socie-
tetens 200-årsjubileum.53 

Som underlag för de första sammanträdena tjänade en skrift 
som Polhem skickat till sällskapet vid årsskiftet 1710/1711, Allmän 
huss håldz byggnad.54 Den hade en annorlunda karaktär än det mera 
grundläggande naturvetenskapliga innehållet i korrespondensen hös-
ten 1710. I skriften sken här istället den praktiska andan igenom »till 
wårt fädernes landz nytta och tienst». Det var en nio punkter lång 
beskrivning över olika aspekter på husbyggnation och sällskapet gav i 
minnesanteckningarna egna kommentarer på de olika punkterna. Det 
var synpunkter som att »man bör hafwa noga acht till byggningens 
situation att hon får en god Sol för dagen och wermen», »om bygg-
ningen bygges på berg så ruttna gålfwen snart» och »så mycket möje-
ligit är bör man söka sig ut platta knutstenar, och icke kantuga». Det 
noterades också att »Uthi Giotheborg och Bohuslän brukar man intet 
att måssa väggarna, uthan fordrar dem allenast uthanpå med bräder». 
Man gav vidare tipset att »om hästedynga blandas uthi bruket att beslå 
wäggarna med blifr där mycket starkt».

53 dunér (1910).
54 Allmän huss håldz byggnad, så rörlige af quarnar, som orörl. aff huss byggnad, 

med sina mathematiske, mechaniske och physicalske anmerkningar, regler och pro-
portioner, saman hemptat och ut gonget aff colegio curiosorum upsaliensi, till wårt 
fädernes landz nytta och tienst (LiSB), nr 355 i Samuel Brings Polhembibliografi 
(brinG 1911). Benzelius har gjort en anteckning på skriften: »Skrifvit 1710 d. 31 
december».
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Andra saker som var föremål för diskussion under mötena våren 
1711 var öl- och vintillverkning, kompasstillverkning, luftpumpar, 
vattens frysning i kopparrör och projektilbanor. Men även kuriosa 
togs upp, som ett underjordiskt hål i Delsbo och en jättes (sic!) tand i 
Järlåsa (vilken visade sig komma från en älg). En anmärkning gjordes 
att det för tiden dominerande sjökortet, Petter Geddas (1661–1691) 
General hydrographisk chartbook öfwer Östersiön och Kattegatt, hade 
korrigerats av en Hr Ström. Det innehöll många felaktigheter för Fin-
ska viken och den Pommerska kusten.

Hela mötet den 8 maj 1711 ägnades åt ett omfattande förslag upp-
rättat av Polhem om ett stort antal experiment som han menade borde 
utföras i Lappland: »Förtekning på några experimenter som på LappFi-
ällen och i de Dahlar wore nödige att werkställas.»55 Vid mötet gjordes 
modifieringar av några punkter medan andra avslogs. Det var de höga 
höjderna och de nordliga breddgraderna som lockade till experiment. 
Man skulle enligt förslaget bl.a. mäta lufttryck på bergstopparna (det 
»wore en härlig experience») och med hjälp av pendlar undersöka luf-
tens motstånd och tyngd. Ljudvågor skulle studeras genom att jämföra 
tiden mellan att en krutdetonation sågs respektive hördes, och hur 
detta berodde på om laddningen avfyrades på en bergstopp eller i en 
dalgång. Polhem menade också att gradmätningar borde göras vid så 
höga breddgrader som möjligt för att belysa jordens form och storlek 
(»om Jordens superficies närmare polen håller samma proportion»). I 
flera avseenden uppfattade mötet Polhems förslag som intressanta i 
teorin men svåra att genomföra i praktiken. Andra experiment skulle 
bestå av studier av ekon, saltframställning från snö, efterhörande av 
vad jägare och fiskare hade för namn på olika djur, hur rotfrukter för-
varades under vintern, mm.

Benzelius bror Henrik skulle delta i en lappländsk expedition re-
dan sommaren 1711 och Polhems förslag kan ha tillkommit på begäran 
av Henrik Benzelius. Det tycks i varhe fall ha varit ställt till honom. 
 Elvius lovade att förmedla Societetens kommentarer till den senare. 
Han skulle också försöka ordna med ett inklinatorium (ett instrument 
för att mäta magnetvinkeln). Broder Erik hade redan i augusti 1710 i 
brev till Jean Paul Bignon meddelat att Henrik skulle »observera nästa 
såväl vinter- som sommarsolstånd i yttersta Lappland» och att detta 
skulle bidra till att »stilla de tvivel som dina vittberömda kollegor i 

55 Brev 34a i liljencrantz (1941–1946). .
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Collegium Curiosorum höll 1711 sina sammankomster på universitetsbiblio-
teket, då beläget i Gustavianum. Vilka fönster var det som Benzelius och 
hans kollegor tittade ut genom? Undre bilden visar Gustavianum från Exer-
citiegården, där Universitetshuset idag ligger. Notera att ingången till Gusta-
vianum då låg på dess västra sida. Gravyr av Erik Reitz ur Eriks Dahlberghs 
Suecia Antiqua et Hodierna.



66
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

Kungliga Akademien framställt».56 Tvivlen var den kritik som franska 
astronomer hade riktat mot Spoles och Bilbergs observationer av re-
fraktionen vid sommarsolståndet under deras expedition 1695.

Första expeditionsrapporten från Henrik till Erik Benzelius kom i 
ett brev den 10 juni 1711, från Torneå. Han hade då uppmätt magnet-
nålens missvisning till 5 grader, mindre än vad Bilberg hade erhållit 
25 år dessförinnan. Han hade också försökt bestämma längdgraden, 
eller middagslinjen som man sa, men något inklinatorium hade ännu 
inte anlänt. I nästa brev, daterat den 4 juli och skrivit från järnbruket 
i Kengis utanför Pajala, kom en besviken rapport. Försöken att studera 
sommarsolståndet hade misslyckats på grund av molnigt väder. 

Henrik Benzelius fortsatte att hålla Erik underrättad om expedi-
tionens äventyr men på det hela taget uteblev de önskade naturve-
tenskapliga resultaten. Det kom heller ingen publicerad rapport från 
resan. En bidragande orsak kan ha varit att Henrik året därpå inledde 
en flerårig Orientresa till det heliga landet, finansierad av Karl XII 
(ÅberG 1967). Han första anhalt var hos exilkonungen i Bender och vid 
kalabaliken där blev han tillfångatagen. Han återvände inte till Sverige 
förrän 1718 efter att ha besökt Syrien, Fenicien, Libanon, Galiléen och 
Egypten. 

Verklighetens realiteter sken också igenom i korrespondensen mel-
lan bröderna när Henrik fortfarande var kvar i Lappland. De oroades 
då över hur det hade gått för en annan broder, Nils, som hade kommit 
i ryssarnas händer vid Poltava 1709. »Gud vare lof at br. Nils lefwer då» 
skrev Henrik när Erik kunde förmedla en underrättelse om att Nils 
fortfarande levde och hade blivit förd som fånge till Tobolsk i Sibirien.

Frågetecknen kring refraktionen kvarstod alltså efter 1711 års ex-
pedition. Erik Benzelius skulle senare återkomma till behovet av att 
svara på »the obiectiones som Parisienses gjort på 1695 åhrs deputa-
torum observationes».57 Han förde i en PM fram det som ett argument 
för varför en vetenskapsakademi borde grundas. Den blivande Socie-
tetens sekreterare Erik Burman skulle senare också tillstå att observa-
tionerna från 1695 saknade »accuratesse och subtilité».

Aktiviteten inom Collegium Curiosorum i sin ursprungliga form 
skulle snart komma att upphöra. Förutom kärntruppen runt Benzelius 
i Uppsala gjordes dock redan från början ansatser att utvidga kretsen 

56 I översättning, von sydoW (1962).
57 LiSB.



COLLEGIUM CURIOSORUM (1710–1711)

67
❦

kring det lärda sällskapet. Det finns två samtida källor till påbörjan 
av en sådan process, i båda fallen gällande tänkta korresponderande 
ledamöter. I ett brev till Göran Vallerius den 4 februari 1711 skrev 
Polhem att han förordade att kontakt togs med »H. Archiat:n Hierner. 
H. Doct. Block och Mag: Sund». »Hierner» gällde den redan omnämn-
de Urban Hjerne. Magnus Gabriel Block (1669–1722) var provinsiallä-
kare i Östergötland och hade ett privat laboratorium. Han hade blivit 
medicine doktor i Harderwijk och under 10 år av resor i Europa gjort 
sig bekant med Leibniz. Under en tid i Florens kom han i kontakt 
med resterna av det vid det laget nedlagda Accademia del Cimento (se 
Appendix sidan 291). Olaus Andreæ Sund (1674–1728) härstammade 
liksom Benzelius familj från Luleå och kom därifrån till Uppsala 1695. 
Närapå jämnårig med Benzelius fick han tidigt kontakt med denne. 
Sund återvände senare norrut för att bli rektor i Torneå och därefter 
pastor i Sollefteå. Han var inblandad i den lappländska expedition som 
Henrik Benzelius deltog i 1711 (von sydoW 1962).

Polhem var av åsikten att det som förhoppningsvis skulle kunna 
ges ut av sällskapet borde stå i namnet av Collegium Curiosorum, sna-
rare än »i någonss Specielt nambn». Men här förutspådde han att det 
skulle kunna uppstå ett problem med ett av de tilltänka namnen. Han 
menade att Block var »mycket kuieck att utföra sina wettskaper i ordh 
och penna» men också att han »ähr en stor älskare aff eget». Skulle för-
fattarnamn skrivas ut kunde »ett jalusi läteligen up komma» och han 
gjorde en biblisk referens i »att alla dhe som merkass wara amorosi sui 
[självupptagna], blifva uhr Synagogen uteslutne».

En annan tilltänkt och tydligen även tillfrågad korresponderan-
de ledamot var Erik Agner, lantmätare i Nyköping. Enligt ett brev 
till Benzelius blev han kontaktad av Johan Vallerius redan i decem-
ber 1710.58 Ytterligare två utomstående personer fanns namngivna i 
protokollen. Olof Broman (1676–1750) var verksam som präst och 
gymnasierektor i Hudiksvall. Han hade 1703 disputerat i Uppsala för 
 Harald Vallerius på en uppsats om Mare Balticum. I protokollet av den 
8 maj »tillites [han] at vtnemna the besta platzer i östersiön» för de 

58 »Sedan iag förledit åhr 1710 genom Professor H:r Magister Vallerii angenähma 
bref af d. [ej angivet] Decemb: Om det af Eders Hög Erewyrdigheet högtberöm-
meligen inrättade Collegium Curiosorum, utförlig kundskap ehrhållit och der 
jämpte, at mitt ringa namn medelst wälbem:de H:r Professoris tillskyndan och 
förslag, at wara uti det samma en Ledamote har blifwit bewärdat.» (liljen-
crantz 1939; s. 51–52).
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norrländska gradmätningarna. Broman ska återkomma i senare skeden 
av Societetens historia. Slutligen, den 23 juni omnämndes att »Monsr 
Jöns Forss» hade kommunicerat »et vnderjordiskt håhl som finnes i 
Dilsbo-sokn».

Swedenborgs bidrag

I de sista anteckningar som finns bevarade från mötena i Collegium 
Curiosorum från en icke specificerad dag i juli 1711 sas att Polhems 
tankar om projektilers rörelser borde jämföras med vad Leibniz ti-
digare hade publicerat i denna fråga. Där nämndes också Emanuel 
Swedenborg för första gången: »Em. Svedb. går till Flamstedt beseer 
wäl instrumenterna huru the äro gjorde». John Flamsteed (1646–1719) 
var föreståndare för kungliga observatoriet i Greenwich (och därmed 
Astronomer Royal) och tidens mest kände astronom. Hans månobser-
vationer hade hjälpt Newton i dennes utveckling av gravitationslä-
ran. Flamsteed var ett vetenskapligt högdjur och vid här laget till åren 
kommen. Swedenborg var bara 23 år och hade ännu inte gjort sig ett 
ryktbart namn när han på sin europeiska resa anlänt till England som-
maren 1710. Per Elvius skrev till Swedenborg den 28 juli 1711 och gav 
honom en rad uppdrag när han skulle möta Flamsteed:

– Att Min H. Äntel. får wara med när observationes ske af 
Flamstedt kosta hwad det kosta will, och see huru han bär 
sig til, noga beskrifwa hans instrumenter, samt all tilhörande 
apparatum… 

– Om Flamsted blifwer wid den af Cassini faststälta maxim. 
obliquitatem Eclipticae 23°, 29’ och intet som andra 23°, 30’.

– Hwad det blef af Rob. Hooks observation hwar efter han wille 
bewisa motum terrae annuum uthi sin tractat: An attempt to 
prove the motion of the Earth, Lond. 1674. 

– Hwad the lärde Mathematici tycka om principia motuum 
Planetarum Newtoni, efter de synas wara pur abstraction och 
intet Physicae, nämll. huru det ena corpus planet. skall gravi-
tera på ett annat etc. som tyckes wara orimligit.59

Det var frågor i den absoluta forskningsfronten som Swedenborg skul-
le exponeras för. Av punkt 4 framgår att Elvius, precis som Polhem, 
var skeptisk till Newtons modell för planeters rörelser. Redan innan 

59 sWedenborG (1907; s. 212). 
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mötet i juli 1711 hade Swedenborg lämnat en lång rapport till Benze-
lius om sina erfarenheter i London.60 Han redogjorde där för bokinköp 
och försöken att få tillgång till instrument som teleskop och mikro-
skop. Hans begränsade reskassa försvårade inköpen och han sade »jag 
moste laga munnen effter secken, och mig intet är tillåtat at taga på 
credit, ei heller wille wåra Swenske köpmen gifwa mig thet».

Swedenborg såg fram emot mötet med John Flamsteed av en sär-
skild anledning. Flamsteed var engagerad i frågan om möjligheten att 
kunna mäta longituden till sjöss, alltså ett fartygs position i öst-västlig 
riktning. Kunde man lösa det skulle det innebära en stor förbättring 
för sjöfarten. Många skeppsbrott orsakades av att fartyg inte kände sin 
position, även om frånvaron av tillförlitliga sjökort naturligtvis också 
var en bidragande orsak. Det rådde en internationell kapplöpning om 
att kunna lösa problemet. I den stora sjöfartsnationen England hade 
detta varit ett motiv för tillkomsten av observatoriet i Greenwich 
1676. Med samma motiv hade observatoriet i Paris samtidigt byggts. I 
England hade Parlamentet satt ut en stor prissumma till den som kun-
de bestämma longituden till sjöss med en upplösning på en halv grad.

Swedenborg hade redan hemma i Sverige intresserat sig för frågan 
och skulle komma att göra så under många år framöver. Det var inte 
teorin bakom hur frågan skulle lösas som var problemet, där var grun-
den redan lagd. Det hela gällde hur man skulle göra de mätningar som 
krävdes. Det fanns två tänkbara vägar att gå: den astronomiska vägen 
med användningen av s.k. måndistanser eller jämförelse av den loka-
la tiden med tiden vid en känd meridian. I det förra fallet handlade 
det om att mäta vinkeln mellan månen och någon annan himlakropp. 
Flamsteed hade tagit fram tabeller över månens position som skulle 
kunna vara användbara i detta avseende. I det senare fallet behövdes 
en kronometer, d.v.s. ett ur med mycket hög tillförlitlighet. Sweden-
borg rapporterade hem om longitudproblemet i korrespondensen med 
Uppsala. Han skulle så småningom även publicera sina rön i Veten-
skaps-Societetens tidskrift.

60 Brev till Benzelius 6 mars 1710 ibid; s. 208 ff.
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Humanisten Benzelius som grundare av 
ett naturvetenskapligt sällskap

Det kan kanske synas en smula märkligt att det var just Benzelius som 
grundade landets första naturvetenskapliga lärda sällskap. Han var ju 
filolog, lärdomshistoriker och universitetets bibliotekarie. Men hans 
intressen inkluderade även de exakta vetenskaperna och vid tiden var 
inte heller gränserna mellan olika vetenskapsområden så skarpa. Vid 
sina studieresor runt om i Europa hade han besökt naturvetenskapligt 
orienterade forskare likaväl som humanister. Till sina privatelever lär-
de han ut fäderneslandets historia men han menade samtidigt att de 
borde rikta blicken i en annan riktning: »drog jag efter hand theras hug 
till Mathesin».61 Även inom sin närmaste släktskapskrets pläderade 
han för en naturvetenskaplig skolning: 

[han hade] förmått tvenne begåvade ynglingar att vända hela 
sitt sinne till dessa höga konster: Henrik Benzelius, min broder, 
och Emanuel Svedberg, min svåger, av vilka den senare nyss 
rest till England och efter ett år, om Gud vill, skall komma till 
Paris och den förra ämnar observera nästa såväl vinter- som 
sommarsolstånd i yttersta Lappland.

Som bibliotekarie hade Benzelius också sett till att matematisk och 
naturvetenskaplig litteratur köptes in. Det gällde bl.a. Johann Chris-
toph Sturms utgåvor från hans Collegium Experimentale Sive Curiosum 
och Newtons Optica. I bibliotekets eget arkiv finns dokumenterat hur 
Benzelius själv lånade sådan litteratur, t.ex. »Lantmätar- Linealn» och 
»Proportional-circeln, af messing begge» (liljencrantz 1939; s. 308). 
Biblioteket härbärgerade på sin vind också allsköns vetenskaplig ap-
paratur som glober, sextanter, teleskop, termometrar och regnmätare. 
Det ingick i bibliotekets ansvar att hålla en ”instrumentpark”. Efter ett 
konsistoriebeslut den 10 december 1710 hade Benzelius fått tillstånd 
att köpa in utrustning tillverkad av Royal Society’s instrumentmakare 
John Marshall. Göran Vallerius förmedlade förvärvandet av en tubki-
kare därifrån. 

Benzelius bejakade efter hand allt mer också den utilitaristiska ve-
tenskapen och merkantilism (ryman 1978). Han var mån om att lan-
det utvecklade sina manufakturer och endast importerade sådant som 

61 lidén (1791; s. XV–XXVII).
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inte gick att tillverka i Sverige. Strax före sin död skrev han: »Ibland 
the ringa tjenster jag sökt göra Fäderneslandet, hafver jag hos mig sielf 
räknat then, at en af mina Söner applicerat sig til Manufacturerna.»

Pesten

En historik över Vetenskaps-Societetens tillkomst har att beröra dess 
sammanfallande med 1710 års stora pestutbrott. I tidigare historiebe-
skrivningar har detta nämnts som en utlösande faktor för tillkomsten 
av Collegium Curiosorum, närmast som en orsak till denna. Till exem-
pel skrev ProsPerin (1791) att Benzelius samlade gruppen »för at un-
der denna sysslolöshet kunna åtminstone några ögneblick glömma de 
bedröfliga föremål, som från alla kanter svävade för ögon och tanka». 
Liknande tongångar finns i minnestalet över Benzelius: »Ty när pesten 
1710 hade skingrat studenterna ifrån Upsala, hvaraf föreläsningarna 
på en tid stannade, öfvertalade han…». Dessa beskrivningar tycks ha 
fortplantat sig till senare historieteckningar (schröder 1845, dunér 
1910). 

Men att händelserna sammanfaller i tiden är en sak, att det skulle 
förelegat ett orsakssamband är inte nödvändigtvis detsamma. Som vi 
redan sett var det ju korrespondensen med Polhem under andra halv-
året 1710, och på dennes konkreta förslag, som gjorde att Collegium 
Curiosorum kom till. Detta var innan pestutbrottet nådde Uppsala 
i november 1710. Befrielsen från föreläsningar och konsistoriemöten 
(den ovan nämnda sysslolösheten) kan dock ha underlättat för grup-
peringen att samlas. Undervisningen (och konsistoriemötena) var in-
ställd från 8 november 1710 till 25 februari 1711.62 Benzelius skrev 
själv att när »Sedan pästen stadnade och Academiska arbeten kommo 
i sin fulla gång igen, och Consistoriere uptogo tiden, stadnade desse 
conferencer». Men mötena skedde bevisligen ända fram till juli 1711. 

Böldpesten kom till Sverige och Stockholm under sommaren 1710. 
Stadsläkaren och magistraten ville först inte erkänna dess närvaro 
men smittan spreds snabbt. Benzelius fick redan i början av september 
en rapport från Urban Hjärne att farsoten var den verkliga ”bubon-
pesten”. Hovet och en rad myndighetspersoner flydde huvudstaden, 
kungaparet och dess följe till Sala, rådsherrarna till Arboga. Den 20 
september stängdes Stockholms portar och staden sattes i karantän. 

62 Konsistorieprotokoll refererat till i Forssell (1883).
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Pesten gick dock inte att hålla tillbaka. Den 23 oktober hade den skör-
dat sina första offer nära Uppsala, i Flottsund, med följden att många 
studenter lämnade staden. Den dystra stämning som hade uppstått 
blev inte bättre av att Uppsala, enligt berättelser, under en lång tid 
låg inbäddad i tung dimma (ProsPerin 1791). Under en månads tid 
ska solen inte ha varit synlig. Tyvärr inleddes inte den meteorologiska 
mätserien i Uppsala förrän 1722 så det är svårt att kontrollera denna 
uppgift.

I Uppsala vidtogs en rad åtgärder som skydd mot utbrottet. Det 
infördes inreseförbud från Stockholm och från kusten, med vakter 
utposterade vid tullarna. Som ett särskilt pestteam anställdes en dok-
tor, en präst, en fältskärargesäll och sex likbärare. Särskilt de senares 
arbetsuppgifter var inte populära. Det saknas egentlig statistik på hur 
många människor som avled i Uppsala till följd av pesten. Det tycks 
dock inte alls ha varit av den omfattning som t.ex. var fallet i Stock-
holm. Någon uppgift gör gällande att det var några dödsfall i veckan, 
en annan ett 10-tal i veckan, men hur länge detta varade framgår inte 
(Petré 1958). Mantalslängden för Uppsala nådde en bottennotering 
kring 1711–1712, med något eller några 100-tal färre personer än un-
der perioderna innan respektive efteråt. Längderna ger emellertid inte 
en helt rättvisande bild över befolkningen eftersom de huvudsakligen 
bara upptog arbetsföra personer. De sekundära effekterna av pesten 
blev däremot större. Inreseförbudet försvårade t.ex. handeln och det 
uppstod brister när varor inte kunde importeras. 

Kopplingen mellan pestens härjningar och bildandet av Collegium 
Curiosorum kan vara en efterhandskonstruktion. Misstanken får stöd 
i den uppenbara likheten med ett välkänt litterärt händelseförlopp. 
I den italienska författaren Giovanni Boccaccios (1313–1375) novell-
samling Decamerone från 1300-talet beskrevs hur en grupp ungdomar 
flydde Florens när digerdöden nådde staden 1348.63 De träffades då för 
att berätta sagor och sägner för varandra, ett förhållande alltså direkt 
utlöst av att pesten satt stopp för andra aktiviteter. 

Kopplingen liknar också den välkända tanken om att det var under 
pestutbrottet i England 1665 som Newton kom på gravitationsteo-
rin. Universitetet i Cambridge där Newton var inskriven vid Trinity 

63 Novellsamlingens berättelser har inspirerat en lång rad senare författare, t.ex. 
Martin Luther, Shakespeare, Molière, Jonathan Swift, Edgar Allan Poe, John 
Keats och Lord Tennyson.
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College stängdes under 18 månader och han reste då hem till Lincoln-
shire. I lugnet och avskildheten sägs han ha kommit till insikt om 
gravitationen.

Tiden närmast efter tillkomsten

Polhems roll för tillkomsten av Collegium Curiosorum uppmärksam-
mades inte fullt ut av Vetenskaps-Societetens tidiga historietecknare 
(ProsPerin 1791; schröder 1847; dunér 1910). Att sällskapet korres-
ponderade med Polhem (och Swedenborg) var väl känt men innehållet 
och omfattningen av brevväxlingen under andra halvåret 1710 beto-
nades först i specifika källstudier (liljencrantz 1939; liljencrantz 
1940). Än mindre noterades att det faktiskt var Polhem som i brev 
föreslog inrättandet av ett lärt sällskap. I senare beskrivningar har 
dock Polhems betydelse nått rättmätigt erkännande (lindroth 1975; 
stenström 1993). Kanske Benzelius bäst ska beskrivas som instiftaren 
av sällskapet och Polhem som idégivaren. Swedenborg kan däremot 
inte sägas ha varit inblandad i själva tillkomsten. Hans roll i Veten-
skaps-Societetens tidigaste historia ska dock snart bli uppenbar.

Upphörde Collegium Curiosorum i och med frånvaron av bevara-
de protokoll efter sommaren 1711? Sammankomster kan förvisso ha 
skett ändå och det kan ju helt enkelt vara så att anteckningar har 
kommit bort, eller inte ens ha tagits. Men det finns heller inga andra 
indikationer på att en fortsatt mötesverksamhet ägde rum. Däremot 
upprätthölls korrespondensen med Polhem, framför allt av Benzeli-
us, och den med Swedenborg t.o.m. utvidgades. Polhem fortsatte att 
göra långa utläggningar om mekaniska problem och även om livets 
och jordens uppkomst, inbäddat i en för tiden rådande religiös kuliss. 
Han bad också den beläste Benzelius att söka i arkiven efter sin släkts 
historia »uthi Ungeren eller Österrijke», samt ta reda på vilket sköld-
märke släkten kunde tänkas ha använt.64

Polhems önskan att ge ut sina resultat kvarstod. Redan i ett av 
mötesprotokollen från våren 1711 hade dock sällskapet konstaterat 
att han i så fall skulle behöva ett redaktionellt stöd i ett sådant arbete: 

64 Det skulle dröja tre år tills Polhamar adlades Polhem och då behövde ett 
adelsmärke. Kungen hade dock redan 1713 antytt att det var på gång. I korre-
spondens ändrade Polhem sitt namn från och med 1716 men det tog tid innan 
det hela satte sig; under perioden april 1716–juni 1717 använde han i tur och 
ordning Polhamar (ursprungsnamnet), Polhammar, Pollheimer och Polhem.
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»Om det icke skulle vara rådeligt, efter H: Dir: sielf pousserar på att 
en Physica generalis måtte skrifwas thet någon sig påtoge att gifwa H. 
Dir: wijd handen en Method huru sådant borde skie». Polhem tycks 
haft god självinsikt för han menade att det var svårt för honom att 
»utsira detta med svassande ord och stil, som nu för tiden brukeli-
get är att skrifva, ty den konsten har jag aldrig lagt mig uppå».65 Han 
menade också att hans rapporter till Uppsala inte var att betrakta som 
tryckfärdiga alster. De var »meningar såsom för mina goda wänner 
som mina fehlachtigheter benäget lära uhrsächta och öfwerskyhla».

Under hösten 1711 återkom Polhem till Benzelius i publiceringsfrå-
gan. Han hade då en idé om att det hela skulle börja med ett kapitel 
om urmakeri.66 Han övergav tanken på tidningsbilagor och var tillba-
ka i att materialet trots allt borde översättas till latin och ges ut som 
anonyma bidrag i namnet Collegium Curiosorum.67 Det skulle då »ha 
så mycket bättre behag till större och promptare afsättning». Att över-
sättning i viss omfattning också tycks ha skett framgår då han skrev 
»Med sisdsta Påsten ankom det öfwersatte Manuscriptet som iag ännu 
intet hafft tijdh att igenom lässa, men märcker allenast min ordning 
och method wara stricte effterfölgd.» Men efter hand begränsades 
Polhems möjligheter att engagera sig i publiceringen. Han började få 
svårt med ekonomin till sitt Laboratorium Mechanicum som följd av 
de kraftigt reducerade anslag som drabbat hela samhällsapparaten på 
grund av kriget. 

Collegium Curiosorum rekommenderar 
Polhem för Karl XII

Polhems uppfinningar och mekaniska landvinningar stod högt i kurs 
även utanför den akademiska kretsen. Collegium Curiosorum skrev ett 
rekommendationsbrev för honom, undertecknat av Lars Roberg, Ha-
rald Vallerius och Johan Upmarck och daterat den 5 oktober 1711, 
som man sände till kanslirådet Casten Feif (1662–1739). Feif ingick i 
Karl XII:s stab och var ansvarig för inrikesärendena under exiltiden. 
Brevet innehöll en beskrivning av hur Polhem hade kommunicerat 

65 Förutom att Polhem inte riktigt hade ordets eller formulerandets gåva, i varje 
fall inte vad gäller vetenskaplig text, så är hans handstil mycket svårtolkad.

66 Brev 37 (3 november 1711) i liljencrantz (1941–1946).
67 Brev 37 (16 dec 1711) ibid.
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med sällskapet och mynnade ut i ett förslag att Polhem borde ges öka-
de möjligheter att utveckla sina innovationer:

Thet hafwer ofwannemde Herr Directeur Polhammar nu sär-
deles en tid (sedan wi i betrachtamde af then stora nytta thet 
hos andre Nationer skaffat, begynt i form af ett litet Collegio 
Curioso om Physicaliske och Matematiske wettenskaper och 
thereas widare befremiande conferera) oss ymnigt meddelt 
åthskillige sine tanckar vthi bemälte wettenskaper […] grun-
dade på långvarige experimenter, djupsinnige uträkningar och 
sinnrik eftertanka […] ett sådant ingenium som h. Pohlham-
mars är, det vi med godt fog skatta för prodigieust [fantastiskt] 
och ett af de raraste, som uti sådana scientiis intil dags i vårt 
fädernesland bekant varit.68

Brevet nådde fram till Karl XII den 8 februari 1712 och kungen blev 
direkt entusiastisk. I ett brev till Nicodemus Tessin (1654–1728) be-
skrev Feif kungens reaktion: »[han] hade aldrig förr än nu vetat, att 
han hade en sådan man i sitt rike».69 Redan dagen efter skickade Feif 
kungens svar till Polhem i vilket sas att »Hans Maj:t har varit så nådig 
och läsit igenom uppsatsen på dess inventioner med sådant behag, att 
Hans Maj:t strax befalte mig skrifva herr direktören till.» 

Korrespondensen mellan Karl XII och Polhem, alltid via Feif, fort-
satte till ömsesidig belåtenhet. Vad gäller mekaniken kom tillverkning 
av knappnålar, gevär, tröskverk och uppfordringsverk på tal. Polhem 
fick också i uppdrag av kungen att anlägga saltsjuderier för att garante-
ra landets oberoende under krigstiden. Att kunna tillverka salt av snö 
och is hade ju redan varit uppe för diskussion inom Collegium Curio-
sorum. Polhem fick rekommendationer och privilegier av kungen. Det 
fick honom att repa nytt mod i planerna på mekaniska innovationer 
och att kunna publicera sina resultat. Den 19 april 1712 meddelade 
han Johan Vallerius att han »komit i halfft hopp att niuta min löön 
och kanskie mehra» och att han hoppades att »något af det begynta 
Col. Curioso ut komme som kunde reta lusten till anat mehra».70

Entusiasmen räckte även till ett brev till Benzelius samma dag. 
Med sin vanliga försiktighet gentemot »de lärda» sade han att det som 

68 Societetens arkiv.
69 GrimberG (1916; s. 269).
70 Brev 42 i liljencrantz (1941–1946).
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var översänt »böör först noga nagelfarass och examineras, effter iag 
warit wijdh mycket olika disposition och ledighet, för andra dageliga 
och stundeliga brydsamheters skull».71 

Nicodemus Tessin var mottagare av ett stort antal brev skrivna 
av Feif för Karl XII:s räkning från slottet Timurtasch (utanför Edirne 
i den europeiska delen av Turkiet), dit Karl XII förflyttats efter den 
bekanta kalabaliken i Bender (i nuvarande Moldavien). Tessin hade 
då nyligen utnämnts till kungligt råd.72 Det finns en passage i ett av 
breven med relevans för den fortsatta utvecklingen av lärda sällskap 
hemma i Sverige. Den 17 juli 1713 skrev nämligen Feif: »Eders Ex-
cell: [Tessin] måste tänka på inrättandet af en Académie de Sciences 
hvaruti Eders Excell: blijr Director.»73 Saken omnämndes i samband 
med att Tessin hade upprättat en förteckning över värdefull litteratur 
i Stockholm. Feif sade sig själv äga viktig litteratur rörande ekonomi 
och statsförvaltning. Han betonade vikten av att det fanns bibliotek 
där skrifterna kunde studeras. Kan denna anmodan från Karl XII ha 
kommit Benzelius till kännedom och fungerat som ett incitament för 
honom att gå vidare i sin strävan att starta en vetenskapsakademi?

Benzelius frågeformulär

I Linköpingsarkivet finns ett odaterat utkast till ett sorts frågeformu-
lär, skrivet av Benzelius, som kan ha varit tänkt att cirkuleras bland 
medlemmarna i Collegium Curiosorum.74 Det inleds med en hänvis-
ning till Polhem och följs av ett antal frågor kring en tänkt publikation: 

något måtte utgå i dagljuset af det, som Herrar Membra Colle-
gii Curiosi behagat communicera, och jämväl det, som han sjelf 
öfversändt, när det blir examineradt och skjärskådat, varande 
Hr Directeurn [Polhem] villig att då och då allt mera framgif-
va, 

1:o) Hwad som bör tryckas?
2:o) Om man skall binda sig vid någon viss tid, att låta något 

utkomma på, och om så är, til hvilken månad?

71 Brev 43 ibid.; även ett brev till Elvius är av det datumet.
72 En högt uppsatt samhällsposition som under perioden 1680–1719 ersatte riks-

råden.
73 Brinkmanska arkivet, andersson (1859; s. 174–184).
74 dunér (1910).
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3:o) Om på Swänska?
4:o) Uti hvad format Quarto eller octavo?
5:o) Om auctorum namn icke bör nämnas?
6:o) Att någon ville åtaga sig mödan, at ½ Ark mer eller mind-

re skrifva en Præfation [förord], som kan visa och gij vid 
handen institutum och Recommendera Orbi  Erudito [den 
lärda världen] werket.

Om texten verkligen nått kretsen är oklart. Frånvaron av datering 
gör det också svårt att relatera den till den kommande tidskriften 
 Dædalus hyperboreus, som var Swedenborgs eget initiativ.75 Frågorna i 
sig har dock onekligen bäring på hur Dædalus hyperboreus skulle kom-
ma att se ut. Formuläret visar att tankarna om en publicering i regi av 
Collegium Curiosorum hade tagit en mer konkret form. Med Benzelius 
hand finns kommentarer gjorda i anslutning till några av frågorna, bl.a. 
att Upmarck skulle kunna författa förordet. Vad gäller innehållet har 
han gjort en marginalanteckning: »Det som Hr Directeuren [Polhem] 
hitskickat är antingen Miscellanea Physico Mathematica uti bref, eller 
Oeconomiska anmärkningar till antalet 8 stycken och deras bihang, 
eller de motu et Resistentia mediorum 4 observationer.» Han nämnde 
också »Linea Projectorum» och »linea musica». 

Noteringen ger en sammanfattning av vad som rymdes i korres-
pondensen mellan Polhem och Collegium Curiosorum. Miscellanea var 
den blandade samling av mekaniska, fysiska och matematiska frågor 
som förekommit i breven, Oeconomin avsåg de olika aspekterna av 
husbyggnadskonsten, motu et Resistentia mediorum handlade om luft-
motstånd och pendelrörelserna, Linea Projectorum om parabler och 
linea musica om tonskalan. 

Benzelius hade också en idé om i vilken ordning saker skulle 
publiceras. De ekonomiska spörsmålen borde behandlas först, följt av 
urmakeri »alldenstund sådant är mest begärligt».76 När det gällde om 
författarens namn skulle anges så noterade han att »så skjer thet hos 
Gallos [fransmännen], Anglos [engelsmännen] och vthi sombliga so-
cietatibus Litterariis hos Germanos». Till skillnad från Polhem såg han 
inga större problem att så skulle kunna ske även här.

75 liljencrantz (1940) har antagit att den härrör från slutet av 1711.
76 LiSB.
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Dædalus hyperboreus

Swedenborg vistades utomlands på en rad olika orter fram till 
1715 och brevväxlade under denna tid flitigt med Benzelius. 
Korrespondensen skulle kunna ses som det sätt varmed Colle-

gium Curiosorum i någon mån hölls vid liv, även om det inte förekom 
någon mötesverksamhet. Swedenborg var som vi tidigare sett fängslad 
av utmaningen att med månens hjälp bestämma längdgraden till havs. 
Han hoppades att i hård konkurrens bli den förste som löste proble-
met. Han skrev hem om sina framsteg och rapporterade också om inte 
mindre än 14 egna uppfinningar som antingen redan var utarbetade 
eller förelåg som ritningar. De utgjorde ett Specimen  Academicum och 
sändes både till Benzelius för »Upsaliensium examen»77 och till Pol-
hem. Det rörde sig om spektakulära saker som en ubåt, en »flygvagn» 
(se vidare nedan), en »eldmaskin» och pumpar.

Swedenborg återvänder till Sverige

Efter flera års resande på kontinenten hade Swedenborg en idé om vad 
som borde göras. Från Rostock skrev han den 8 september 1714:

Jag har nu en ganska stor lust til at komma hem til Sverige 
och taga under handen alla Pålhammars inventioner och them 
afrita och giöra om them en beskrifning och them med Phy-
sicen, Mechanicen, Hydrostaticen och Hydraulicen som med 
 Calculum Algebraicum at conferera och them i Sverige helre 
än i andra orter at utgifva, och upretta för oss en begynnelse til  
en societet i Mathesi, til hvilken man har så wackert 

77 Brev 2 (6 mars 1710) i sWedenborG (1907).
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 fundament af Pålhammars inventioner, önskar ock at mina 
kunna tjena thertill.78

Swedenborg tänkte sig alltså kunna fungera som redaktör och utgivare 
av Polhems uppfinningar. I det skulle då ingå att bidra med vetenskap-
lig bearbetning av utkasten. Han väjde inte inför tanken att även hans 
egna innovationer skulle kunna ingå i trycket, vilket senare också kom 
att bli fallet. Han insåg också att detta skulle kunna utgöra grunden 
för bildandet av en vetenskapsakademi.79 För Swedenborg var tanken 
om en utgivning av Polhems verk inte någon hastigt påkommen idé. 
Redan den 13 juli 1709 hade han skrivit till Benzelius: »Thet wore mig 
ganska nyttigt, om någon yrckiade på Direct: Pålhammar at gifwa sina 
inventa wid handen, före något dödeligt honom widkommer.»80

Under våren 1715 tog sig Swedenborg till Stralsund och lyckades 
i maj lämna den belägrade staden med ett evakueringsskepp. Under 
sommaren stannade Swedenborg på faderns biskopsgård utanför Ska-
ra och började där direkt planera för bygget av ett observatorium på 
Kinnekulle, till hjälp för longitudmätningarna. Han reste dock snart 
till Uppsala och hoppades att Benzelius skulle kunna hjälpa honom till 
en tjänst vid universitetet, helst en nyinrättad professur i mekanik. Då 
det, inte oväntat, inte visade sig möjligt for han vidare till Stockholm.

I huvudstaden etablerade Swedenborg regelbunden kontakt med 
Polhem. Han förde diskussioner med honom om möjligheten att ge ut 
dennes uppfinningar (taFel 1815). Underlaget skulle förutom Polhems 
egna utkast kunna vara modeller (träkonstruktioner) av några av hans 
maskiner som fanns kvar i Stockholm efter Laboratorium  Mechanicum. 
Hos kretsen kring Collegium Curiosorum i Uppsala förvarades dessut-
om de ritningar och texter som Polhem skickat dit 1710–1711. Polhem 
och Swedenborg inledde också ett samarbete för att ge ut en sorts 
lärobok i matematik för ungdomar, Wijsshetenss andra grundwahl til 
vngdoms prydnad mandoms nytto och ålderdoms nöje (brinG 1911).

78 Brev 10 ibid.
79 Med »en societet i Mathesi» ska förstås en akademi inriktad mot vetenskap 

(naturvetenskap). I ett brev till Benzelius påföljande vår skrev Swedenborg på 
ett liknande sätt. Utgivningen skulle »wara ett litet fundament til en Societé in 
Physicis och Mechanicis hos oss så wel som i andra orter».

80 Brev 1 ibid.
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Titelsidan till första numret av Dædalus hyperboreus, Sveriges första veten-
skapliga tidskrift, utgiven av Emanuel Swedenborg 1716. Den har underti-
teln Eller några nya mathematiska och physicaliska försök och anmerkningar 
för åhr 1716 som Welborne Herr Assess. Pålheimer och Andre Sinrike i Swerige 
hafwa gjordt. Tidskriften skulle komma ut i sex nummer 1716–1718. Språket 
var svenska. På Karl XII:s begäran fanns dock en latinsk översättning paral-
lellt med texten i nr V.
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Dædalus hyperboreus kommer ut

Swedenborg hade på sina utländska resor noterat att både Philosophi-
cal Transactions och Journal des Sçavans gavs ut på modersmålet. Nu 
skulle det ske även i Sverige. Mycket snabbt sammanställde han de sju 
uppsatser som kom att utgöra innehållet i premiärnumret av Dædalus 
hyperboreus, den första vetenskapstidskriften i Sverige. Bidragen var 
relativt korta rapporter (1–5 sidor) av en förklarande karaktär utan 
egentligt vetenskapligt djup. Förordet var daterat den 23 oktober 1715 
och till jul kunde det sista av materialet lämnas in för tryckning i Upp-
sala. Skriften levererades i början på det nya året och utgåvan avsåg 
månaderna januari–mars. Tanken var att tidskriften skulle komma ut 
kvartalsvis. Från början hade Swedenborg idén att arbetet skulle till-
ägnas någon mecenat i syfte få ekonomiskt stöd för fortsatt utgivning. 
Men i sista stund ändrade han sig. Hjältekonungen hade på luciadagen 
1715 åter stigit i land på svensk mark efter 15 år av krigföring på kon-
tinenten. Han hade flytt från Stralsund dagen innan staden till slut föll 
efter långvarig dansk, preussisk och sachsisk belägring. Swedenborg 
lät nu i stället första numret av Dædalus hyperboreus inledas med en 
inställsam och underdånig dedikation till Karl XII. 

Efter en lång hyllning följde ett andra förord vänt till »Benägne lä-
sare». Innehållet i denna del är viktig när det gäller kopplingen mellan 
Dædalus hyperboreus och Collegium Curiosorum. Här menade Sweden-
borg att innehållet var »en frucht och såsom en förstling [första skörd] 
af then brefwexling som några Lärde Män och the Mathematiska wet-
tenskapers älskare i Upsala haft med wår Swenska Archimede herr 
Assessor Christopher Polhammar». Det angavs att korrespondensen 
pågått under fem år, vilket stämmer väl överens med att den inleddes 
under hösten 1710.

Tidskriftens namn, »den nordiske Daidalos», anspelade på ingenjö-
ren och uppfinnaren Dædalus i den grekiska mytologin, han som tjä-
nade kung Minos i Knossos. Den nordiske Daidalos Swedenborg hade 
i åtanke var rimligen Polhem, om inte syftningen i mer obestämd form 
avsåg rön framtagna av nordiska vetenskapsmän. I alla händelser bör 
Swedenborg ha sett sin chans att genom utgivningen i någon mån få 
spegla sig i glansen av Polhem. Och denne var naturligt nog i grunden 
positivt inställd till att hans innovationer nu äntligen skulle komma i 
tryck. Att det dessutom skulle ske med hjälp av någon som var beredd 
att stå för finansieringen – Swedenborg var i den bemärkelsen den 
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perfekte beundraren – blev en extra bonus. »Med särdeles nöje och 
fägnad» såg han Swedenborgs »vilja under eget arbete och omkostning 
låta komma på trycket de curieusa och nyttiga saker i physico, mathe-
matics et mechanicis, som collegium curiosorum i Upsala samt han 
själf har församlat». Men när Swedenborg i glorifierande ordalag pre-
senterade honom som »wår Swenska Archimedes» i förordet reagerade 
Polhem: »Att M. H. H.81 Behagat i sin Praefaction tilldhela mig så stort 
beröm betackar iag på de aldra hörsamaste.»82

Den fortsatta utgivningen

Polhem läste flera av Swedenborgs manuskript innan de gick i tryck. 
Ibland var han nöjd, ibland ville han anmärka på detaljer: »I förtha-
let står: Nyia meningar i Mathesi, som eij lerer wara tienligit, effter 
Mathesi[s] har sekrare grundwahlar än meningar.» Han ville helst att 
Swedenborg skulle resa till Stjärnsund så att de kunde träffas för att 
diskutera innehållet i kommande nummer av tidskriften. Uppenbar-
ligen hade han lättare för att muntligen och genom uppvisande av 
experiment förmedla sina teser.83 

Ständigt återkom han till att hans tidigare brev till Uppsalasällska-
pet inte varit tillräckligt stringenta och att de borde »bettre igenomhe-
klass inan det gijss ut på tryket». Han bad flera gånger Benzelius skicka 
tillbaka alla de brev han sänt till honom. Måhända var han orolig för 
att Swedenborg skulle sprida sådant material som från början mer va-
rit ämnat som ett diskussionsunderlag för Collegium Curiosorum: »Ty 
iag kan intet försäkra att alt huad iag då i hastighet skref war så richtigt 
och fullkomeligit att det kan tagass för contant […] helst som iag af 
böker och lärdom har ett ringa förråd».84

Polhem vände sig även till Benzelius med konkreta önskemål om 
ändringar. Det gällde t.ex. ett stycke i Swedenborgs utkast till uppsat-
sen om det uppfordringsverk Polhem hade konstruerat för att trans-
portera upp malm från schaktet Blankstöten vid Stora Kopparbergets 
gruva i Falun. Den föreslagna ändringen är införd i den tryckta artikeln 

81 Min HögWyrdige Herre, ett tidstypiskt tilltal.
82 Brev 56 (7 dec 1715) i liljencrantz (1941–1946).
83 I brev till Benzelius 6 mars 1716 skrev Polhem att Swedenborg »för någon tijd 

sedhan» besökte honom.
84 Brev 62 (25 april 1716) ibid.
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som finns med i Dædalus hyperboreus nummer II. Utgivningen av Dæ-
dalus hyperboreus skedde alltså genom Benzelius medverkan. 

Materialet till tidskriftens andra nummer skickade Swedenborg 
till Benzelius i februari 1716 »i mening at thet i Upsala befodras til 
trycket».85 Han redogjorde för innehållet och tillät vidare redigering 
om Benzelius så önskade (jmf. ovan), t.ex. om författarens namn skul-
le anges eller inte. I planeringen av numret lämnade han utrymme 
för en uppsats av Johan Vallerius om föregående års solförmörkelse; 
uppsatsen fanns redan på latin och Swedenborg menade att Vallerius 
»sielf kan förswenska och lemna’n boktryckaren; men förbehålles han 
blifwer kort». För tryckningen av några illustrationer hoppades han att 
det skulle finnas någon i Uppsala som kunde bidra med trägravyrer. 
Planen var att trycka 420 exemplar på »fint tryckpapper» och 125 ex-
emplar på »skrifpapper». Benzelius var även fortsättningsvis inblandad 
i utgivningen, både som mellanhand vid kontakter med tryckeri och 
bokhandlare, och vad gällde innehållet. Han sade sig t.ex. ha tvingats 
utelämna en av Polhems uppsatser ur nummer III, den om pendelrö-
relser under vatten, på dennes begäran. 

Den kvartalsvisa utgivningen av Dædalus hyperboreus gick planen-
ligt hela 1716 med fyra nummer, även om julinumret bara innehöll 
tre uppsatser. På hösten 1716 bad Swedenborg Benzelius att till nr V 
skriva en levnadsteckning över Georg Stiernhielm eller »något annat i 
historia literaria», men av det blev intet. Ett tilltänkt bidrag av medi-
cine adjunkten Magnus Bromelius (1679–1731) uteblev också. Tydli-
gen hade Benzelius kunnat tänka sig att till nr VI skriva något om li-
nea Carolina, den längdlikare Stiernhielm hade tagit fram 1667 för att 
definiera ett enhetligt alnmått inom landet. Men Swedenborg ville i så 
fall att det kombinerades med en levnadsteckning över Stiernhielm86.

85 Brev 18 i sWedenborG (1907). Det var också Benzelius som i april 1716 rapporte-
rade till Swedenborg att tryckningen av nr II var färdig.

86 Brev 34 (24 mars 1717) ibid.
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Dædalus hyperboreus och Karl XII

Swedenborg hade sedan länge önskat att få möta kungen och visa upp 
sin skrift. Det skedde i Lund på senhösten 1716 då Karl XII var åter-
kommen från sitt första norska fälttåg. Detta hade avslutats i början 
av juli med det misslyckade försöket att inta Fredrikstens fästning i 
Halden. I december skrev Swedenborg till Benzelius att Dædalus legat 
på kungens bord i tre veckor och gett upphov till många diskussioner 
dem emellan.87 Besöket förefaller således ha fallit väl ut (GrimberG 
1916) och Karl XII önskade att nr V skulle tryckas på både svenska 
och latin, vilket också skedde.88 Kungen var intresserad av matematik 
och Swedenborg fick i uppdrag »at syssla med en ny räkning, som Hans 
Majestet har funnit på, neml: at låta räkningen löpa til 64 förrän han 
wender sig om, lika som then wahnliga räkningen wender sig wid 10» 
(dunér 2001). I samband med besöket utsåg kungen Swedenborg till 
extra ordinarie assessor i Bergskollegium, vilket samtidigt knöt honom 
närmare till Polhem.

Ett nytt besök hos kungen i Lund var planerat till maj 1717. Sweden-
borg skrev till Benzelius »ah! om jag wore så lyckelig at få Daedalum V, 
ja om ske kunde Daed. VI ferdig innan påsk at få them ned med mig at 
offerera Hans Majestet».89 Nummer V blev klar i tid men sedan blev 
det svårare. Kostnaden verkar ha varit en bidragande orsak. Han ansåg 
att bokhandlaren Rüger tog för mycket betalt för utgåvorna och att 
de därmed blev svårsålda och inte inbringade de intäkter han hoppats 
på. Han var tveksam till en »continuation»: »Mig tyckes at thet lönar 
föga mödan at befordra widare Mathesin, så för Penningnöden skull 
[…] som jemwel för then afwunden som regerar så starkt emot them 
som ombeflita [bemödar] sig om något mera än en annan.»90 Han var 
uppenbarligen inte tillfreds med situationen och Jantelagen var redan 
djupt rotad i folkkulturen, långt före det att Sandemose formulerade 
begreppet.

Kanske det också började bli svårt att hitta innehåll av tillräcklig 
kvalitet. Polhem hade ju tidigare låtit förstå att han kunde fortsät-

87 Brev 31 ibid.
88 »Jag har bifogat latin bredewid och thet effter Hans Majestets egen wilja, som 

puncterade ut för mig hwarest Swenskan skulle stå hwarest latinen, ty önskar 
jag at thet kommer på samma sett swarande emot hwarandra i sina paginis.»

89 Brev 34 (24 mars 1717) ibid.
90 Brev 45 (odaterat 1718) ibid.



86
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

ta bistå med nytt material, men deras brevkontakt började avta. Till 
Benzelius skrev Swedenborg: »Än torde thet få hafva anstånd med at 
Contenta af Dædalo utsendes, något mognare wil jag gierna at först ut-
kommer, thet jag har emne til allenast tid och rolighet wore thermed, 
en del i Dædalo är af mindre effternake gjordt, thet jag wil ersettia 
med något annat.»91 Efter att på nytt ha träffat kungen beklagade han 
sig inför Benzelius om hur han denna gång blivit bemött av monarken: 
»på min Dædalus criticerade Hans Majestät nog at iag intet sedan har 
fullföljdt then, men jag föregaf medellöshet, thet han inte gierna ville 
höra af, hoppas at få thertil med thet första hielp.»92

På hösten 1718 kom det sista numret av Dædalus hyperboreus ut, 
nummer VI. Swedenborg skrev till Benzelius den 8 december att han 
hade fått anstånd med nummer VII. Han räknade med att kungen 
trots allt skulle skjuta till medel för dess utgivning. Han sade sig också 
ha material färdigt för ytterligare två års utgivning.93 Vad han inte 
visste när han skrev brevet var att kungen var död sedan åtta dagar 
tillbaka. Swedenborg, liksom Polhem, hade därmed förlorat sin högste 
beskyddare.

De sista spåren av Dædalus hyperboreus skymtar i brev från 
Swedenborg under 1719 och jämfört med hans tidigare sätt att ut-
trycka sig var tonen nu än skarpare:

Jag har nu gifwit mig ro i Sommar at sätta ett och annat på 
papperet, som jag tror lärer bli mitt ultimatum, effter som alla 
sådana speculationer och konster i Swerje äro brödlösa, och 
af en hop politiska dumhufwen wårdas som ett scholasticum, 
som moste stå longt bakom ther therass förmenta finesse och 
intriguer klifwa fram.94

Om han inte fick gehör funderade han istället på att översätta inne-
hållet i Dædalus hyperboreus till latin eller franska för att göra tidskrif-
ten känt utomlands. Om han på detta sätt hade »kunna wunnit någon 
credit utomlandz, så leker min hog at fara ut och söka min lycka»95. 

91 Brev 41 (odaterat, troligen tidigt 1718) ibid.
92 Brev 46 (14 september 1718) ibid.
93 Brev 48 ibid. Han hade redan tidigare antytt att beskrivningen av kungens nya 

sifferskala skulle kunna ges ut separat, efter granskning av Johan Vallerius, men 
det fick inget stöd hos Benzelius.

94 Brev 50 (3 november 1719) ibid.
95 Brev 52 (1 dec 1719) ibid.
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Lite bittert fanns alltså tanken på att lämna Sverige. Han skulle strax 
också inleda en flerårig resa ned till Europa.

Våren 1717 skickade Polhem två brev till Swedenborg men de 
tycks ha varit de sista i deras korrespondens. Något hände och frågan 
är om de ens kom fram. I brevväxlingen med Benzelius rådde sam-
tidigt ett uppehåll under tre år, 1716–1719. När Polhem i april 1719 
tillskrev Benzelius sade han bekymrat: »Wår förra plägade wenskap 
igenom Correspondens hopass iag deföre ike ha utslåchnat fast samma 
correspondance på någon tijd avstannad».96 Han hänvisade till att även 
korrespondensen med Swedenborg upphört och att han i det fallet 
fått »mina bref oopbrutna till baaka som iag skrifvit honom till i Stok-
holm». Det finns ingen uttalad förklaring till varför det uppenbarligen 
skedde en hastig brytning mellan Polhem och Swedenborg. Avbrottet 
inleddes ju innan Swedenborg reste utomlands 1719.

Men ungefär samtidigt hade en uppgörelse att Swedenborg skul-
le få gifta sig med Polhems dotter brutits. Denna hade ingåtts när 
den 28-årige Swedenborg blivit förtjust i Polhems då bara trettonår-
iga dotter Emerentia (1703–1760). Hon hade skrivit under ett löfte 
om äktenskap, ett dokument framdrivet av fadern (stÅlberG & berG 
1864). Emerentia insåg dock snart att det hela var ett misstag och en 
förlovning slogs upp, till Swedenborgs besvikelse. Kanske kände han 
sig sviken av Polhem, även om stÅlberG & berG (1864) antyder att 
brytningen av kontraktet skedde i samförstånd. Det fanns också teck-
en på att Swedenborg började uppfatta Polhem som alltför girig och 
ekonomiskt inriktad (olsson 1938). Brytningen mellan Polhem och 
Swedenborg skulle aldrig komma att repareras.

Innehållet i Dædalus hyperboreus

Det var sammanlagt drygt 30 artiklar som trycktes i de sex numren 
av Dædalus hyperboreus utgivna 1716–1718. De flesta var signerade av 
Polhem eller Swedenborg. Några med författaren angiven som N.N. 
härrörde även de från Swedenborg. Bakom uppsatsen »Professorens / 
Doct L. R. tanckar om Salts tilwerkande i Nordländerne» stod Lars 
Roberg. En solförmörkelse beskrevs av Johan Wallerius. Benzelius 
fanns inte med som skribent.

96 Brev 82 (18 april 1719) i liljencrantz (1941–1946).
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Det första numret hade två teman, ljud respektive maskineri för 
att transportera upp malm från gruvor. Ljud var något som fascinerade 
både Polhem och Swedenborg, det knöt an till deras teori kring darr-
ningar som vi ska strax ska återkomma till. Fyra bidrag i Dædalus I 
handlade om instrument antingen för att hjälpa hörseln, t.ex. »then 
lilla i England brukade örtuben», eller för att förstärka ljudet av andra 
orsaker. Det senare gällde »dåntuben», en megafon i metall. Med en 
öppning på 5–6 meter i diameter hade den en enormt ljudförstärkan-
de effekt som möjliggjorde att ljud kunde höras över mycket långa 
sträckor. Genom att placera dåntuben intill kanoner som avfyrades 
skulle fienden luras tro att artilleriet fanns alldeles i närheten. I två 
mer grundläggande artiklar beskrevs »Assessor Polhammars Experi-
menter om Liudets Beskaffenhet» (resonans, akustik och ekon), och 
några tankar om vilka experiment kring ljudet som framöver borde 
göras.

Polhem var ju assessor vid Bergskollegium och det var därför som 
teknikutveckling knuten till gruvnäringen var hans huvudsakliga ar-
betsuppgift. För Sveriges ekonomi och vapenkraft var metallutvin-
ningen helt central. Järn- och kopparbrytningen låg bakom landets 
största exportindustri. Med de intryck Swedenborg fått under sin 
bildningsresa i Europa och som nybliven extra ordinarie assessor i 
Bergskollegium kom även han att rikta sitt intresse mot gruvorna. En 
av de största utmaningarna gällde hur den brutna malmen skulle kun-
na fraktas upp från schakten. I Dædalus I presenterade Swedenborg 
två varianter av vattendrivna hissanordningar. Fram till nu hade häst-
kraft huvudsakligen använts. I Dædalus II kom sedan beskrivningen 
av »Assess. Chr. Polhammars Upfodrings konst wid Blankstöten». 
Hans innovationer gällde dels mekaniken bakom hur malmtunnorna 
(hisskorgarna) skulle transporteras upp, dels kraftöverföringen från 
de drivande vattenhjulen via stänger till själva hissanordningen. I se-
nare nummer av Dædalus beskrev han utvecklingen av pumpar för att 
kunna hålla schakten fria från vatten. 

Några bidrag i tidskriften utgjordes av enkel beräkningshjälp, t.ex. 
hur man räknade ränta på ränta, tabeller för valutaomvandling, och 
hur volymen av olika kroppar berodde av deras mått. En artikel för-
klarade hur ett besman skulle graderas. Såväl Swedenborg (»Om en 
boglinia eller curvâ, hwars skärlinier thet är secantes giöra altid med 
boglinien lika winklar») som Polhem (»Ett Prof at wisa Bombers och 
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Innehållsförteckning Dædalus hyperboreus. 
Notera variationen i stavning på återkommande ord och namn.

Volym I. Dædalus hyperboreus – Eller Några Nya Mathematiska 
och Physicaliska Försök Och Anmerckningar För åhr 1716: Som 
Welborne Herr Assess. Pålheimer Och Andre Sinrike I Swerige 
hafwa gjordt Och Nu tid efter annan till almen nytto lemna.

[Förord] Stormächtigste Allernådigste Konung sidan
[Förord] Benägne Läsare!
Assessor Polhammars Instrument at hielpa hörslen 1
Ett annat dylikt Instrument 4
Om then lilla i England brukade örtuben 6
Assessor Polhammars Experimenter om Liudets Beskaffenhet 6
Experimenter som ännu återstå i wårt land att giöra om liudet 10
Om en Dåntub 12
Then Första opfodrings och omväxlings Machinen 14
Then andra opfodrings Konsten 20

II Dædalus hyperboreus – Eller Mathematiska och Physicaliska 
Försök Och Anmerckningar För April Månad 1716 beskrifna af 
Emanuel Swedberg

Assess. Chr. Polhammars Upfodrings konst wid Blankstöten 25
Professorens / Doct L. R. tanckar om Salts tilwerkande i 

Nordländerne 28
Experimenter som kunna werkstellas i wintertiden/förmedelst 

wår Swenska köld/gifne af åtskilliga wid handen 30
Behendigt sett at räkna Interessen på Interessen, af Assessor 

Polhammar wid handen gifwit 31
Ett annat behendigt maneer at bringa Carolin tahlen (Caro- 

linen beräknad till 25 styfwer) i hwad sort af penningar/ 
man helst behagar/igenom halfwering. Jemvel författadt  
af Emanuel Svedberg 34

Solens stora Förmörkelse som åhr 1715 den 22 April sig  
tildrog/blef på följande sätt observerad i Upsala af Math. 
Profess. Johan Vallerius 40
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III. Dædalus hyperboreus – Eller Mathematiske och Physicaliske 
Försök / För Julii Månad 1716

Assessor Polhaimers Betsmans-Utdelning 41
Om en Wäderpump Eller Antlea Pneumatica 50
Utreknig och utmätning för watnets och wädrets rymd och  

högd i sådana Antlior 58

IV. Dædalus hyperboreus – Eller Mathematiske och Physicaliska 
Försök / För Octobri, Novembri och Decembri Månader

Assessor Polheimers wissa anmerckningar Om wädrets  
Resistence Mot fallande tyngder och Areer 65

Om the tyngre och lettare kroppars åtskilnad i fall 70
Om Statu Naturali, som tyngdren falla uti 73
Om ratione duplicata i perpendiculair fall 78

Utkast til en Machine at flyga i wädret af N.N. 80
Ett experiment med en kula och papper 83
Ett experiment om watns och snös resistence mot kulor/  

af Em. Sw. 84
En ny och wiss method at finna Östra och Westra Lengden /  

thet år / Longitudines Locorum, så til Siös som Lands /  
genom Månan: framstelt af Eman. Swedberg 86

Thet första och lettesta sett / at finna accurat här  
igenom Longitudinem 89
Thet andra settet / at finna Differentiam Meridia- 
norum eller Longitudines loci, genom the samma  
förbemelta Stiernor 94

Dædalus V. För Januarii, Februarii, Martii Månader åhr 1717. 
 Beskrifwen af Em. Swedberg

Commercie Rådet Polheimers Konstige Tapp 100
En tafla på Cubers, Cylindrers och Sphærers innehåll/när  

man tager sidorna i wissa tum 114
Ett lett analytiskt sett at demonstrera så thet föregående  

som annat dylikt geometrice 124
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VI Dædalus hyperboreus – Eller Mathematiske och Physicaliske 
Försök / För Aprilis, Maji, Junii Månader 1717

Ett Prof at wisa Bombers och Kulors Bogskott: gjordt och anstelt  
af herr Comercie-Rådet Christ. Polhem 1

En lett uträkning På kulors samman läggningar uti Triangel- 
Stapel af Assess. Eman. Svedberg 4

Bewis at wårt lefwande wesende består merendels i små 
Darrningar thet är Tremulationer 10

Om en boglinia eller curvâ, hwars skärlinier thet är secantes  
giöra altid med boglinien lika winklar; af Ass. Em. Svedberg 14

Kulors Bogskott») redogjorde för uträkningar av bågformen hos pro-
jektilbanor, något som de säkert tänkte sig skulle intressera Karl XII.

I Dædalus IV presenterade Swedenborg sina rön kring longitud-
bestämningen i tre olika uppsatser. I samma nummer fanns ett bidrag 
från Swedenborg som genom åren har fascinerat flyg- och teknikin-
tresserade: »Utkast til en Machine at flyga i wädret». Tidigare hade 
nästan alla försök till utveckling av flygplan byggt på tanken att imi-
tera fåglarna genom konstruktion av rörliga vingar. Swedenborgs flyg-
plansutkast var helt nydanande och bestod av en oval och plan skiva, 
under vilken fanns ett sittrum för piloten. En propellerliknande kon-
struktion skulle stå för själva framdriften. Swedenborg var dock inte 
själv helt övertygad om att idén skulle fungera i praktiken. I artikeln 
skrev han: »Doch synes wel lettere wara en sådan machine at tala om, 
än stellan i wercket och föran i luften.» Polhem var också pessimistisk: 
»Betreffande flychten eller flyga artificaliter så torde det haa samma 
swårhet som göra perpetum mobile, gull etc. artificaliteter fast det i 
första anseene tycks ike mindre giörligt än begierligit.»97 

I Dædalus VI fanns en annan uppsats av Swedenborg som  också har 
uppmärksammats av eftervärlden: »Bewis at wårt lefwande wesende 
består merendels i små Darrningar thet är Tremulationer». Uppsatsen 
innehöll nio olika ”Darrningsregler”. Swedenborg utvecklade under 
den naturvetenskapliga delen av sitt liv en alltmer avancerad modell 
för hur materien, kroppen, ja till och med sinnena var uppbyggda. Det 
var själva rörelsen som var det centrala, hur allt darrade och  vibrerade. 

97 Brev till Swedenborg 5 september 1716 (sWedenborG 1907; s. 258).
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Både Polhem och Swedenborg var knutna till Bergskollegium, vars viktigas-
te uppgift var att utveckla landets gruvdrift. De arbetade framförallt med 
utvecklingen av nya uppfordringsverk som skulle transportera malm upp 
ur gruvorna. Här ett sådant (»Machina Nova») vid Stora Blankstöten i Falu 
gruva. Från Dædalus hyperboreus II.

Swedenborg hade för sin ”tremulationsteori” inspirerats av Polhem, 
som var inne på liknande spår. Polhem menade att mekaniska lagar 
kunde förklara det mesta. Swedenborg tog detta vidare och såg rörel-
ser i allt, inklusive själva livet, blodomloppet och nervsystemet. Tan-
karna och själen utgjordes av darrningar, och även telepatin kunde 
räknas in i den universella modellen. Han använde vattenvågors rörel-
ser som metafor. Vidare tänkte sig både Polhem och Swedenborg att 
materian bestod av runda partiklar. Polhem använde liknelsen av ärtor 
och de mekaniska lagar som gäller för dem i en tunna. Swedenborg såg 
svävande bubblor med enbart yta, inget innehåll.

Som framgått hade innehållet i Dædalus i mångt och mycket en 
praktisk prägel. Den gav prov på hur den nya naturvetenskapen kunde 
vara till nytta för samhället. Rent vetenskapligt var den däremot inte 
särskilt djuplodande. Valet att använda det svenska språket visade att 
Swedenborg ville göra det egna landet uppmärksamt på nyttan av vad 
Polhem och han själv hade utvecklat. Språket och kanske det faktum 
att utgivningen inte skedde inom ramen för ett etablerat sällskap med 
utländska kontakter gjorde dock att Dædalus hyperboreus fick begrän-
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En finurlig uppfinning kallad »Commercie Rådet Polheimers Konstige Tapp» 
var ämnad att förhindra olovlig tappning från vintunnor. Det var en sorts 
kran som fästes på tunnan. Med en särskild nyckel kunde värdfolket vid en 
bjudning ställa in hur många gånger kranen kunde öppnas av serveringsper-
sonalen. Uppfinningen presenterades i Dædalus hyperboreus V.

sad internationell spridning. Den tycks t.ex. inte ha blivit recenserad 
i några av vetenskapstidskrifterna på kontinenten (ekenvall 1941).

Sveriges första vetenskapliga tidskrift gavs ut som ett resultat av 
korrespondensen mellan  Collegium Curiosorum och Polhem. Trots att 
sällskapet länge resonerade om att själva sprida resultatet av sina ve-
tenskapliga diskussioner lyckades de aldrig få till stånd en egen publi-
cering. Att en tidskrift till slut kom till stånd var den unge och ivrige 
Emanuel Swedenborgs förtjänst. Men Benzelius var på olika sätt också 
inblandad i utgivningen även om historiebeskrivningen huvudsakligen 
är den om ett ensamverk av Swedenborg. Innehållsmässigt var det till 
stora delar också Polhem som bidrog med underlaget till tidskriften. 
Dædalus hyperboreus överlevde bara något år men följdes kort därefter 
av ett helt nytt kapitel i Societetens historia: tillkomsten av ”Bokwetts-
gillet” och dess utgivning av Acta Literaria Sveciæ.
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(1719–1725)

Det allmänna läget i det svenska samhället ändrades i och med 
Karl XII:s död. Den innebar slutet på det stora nordiska kri-
get och därmed också den svenska stormaktstidens slutgiltiga 

upphörande. Decennier av kostsamt krig, såväl ekonomiskt som i för-
korade liv, avrundades med den dyrköpta freden i Nystad 1721. Fokus 
flyttades nu från krig och erövring till återuppbyggnad av samhället. 
Samhällsförändringen skapade rum för vetenskapen, och vetenska-
pen bidrog i sin tur till själva förändringen. Ny kunskap skulle bygga 
landet: »Det är från denna tidpunkt, som åkerbruk och landthushåll-
ningen började tilltaga; handeln utvidgas; handa-slögderne uppmunt-
ras; konsterna befordras; kameral-vetenskapen och Statshushållningen 
upparbetas; nyttiga skrifter utgifvas.»98

Tankesättet att vetenskapliga landvinningar var bra för landet gav 
incitament till formeringen av strukturer som kunde befordra veten-
skapernas utveckling. Men eftersom universiteten i all väsentlighet 
var undervisningsanstalter saknades plattformar för det intellektuel-
la idéutbytet. Det gällde både mellan vetenskapare inom Sverige och 
mellan svenska och internationella forskare. I det förra avseendet var 
det bristen på reella mötesplatser och samtalsformer, i det senare fal-
let frånvaron av kanaler för förmedling (publicering) av vetenskapliga 
resultat och tankar. Tillkomsten av Societeten, liksom senare under 
1700-talet även av andra akademier, kan därför ses som reaktioner 
på de nya behoven i samhället. De utländska föregångarna och det 
nationella samhällsklimatet skapade förutsättningar för akademiut-
vecklingen i landet.

98 rosenhane (1811).
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Tankar om en ny akademi växer fram

Parallellt med utgivningen av Dædalus hyperboreus hade Benzelius 
fortsatta tankar om att kunna utveckla Collegium Curiosorum till ett 
mer formellt lärt sällskap. En societet a lá Royal Society eller Leibniz’ 
Berlinakademi. Han planerade för vilken verksamhet som detta säll-
skap skulle kunna ägna sig åt. Tillgång till ett astronomiskt observato-
rium stod högst i kurs. Det var dåtidens viktigaste naturvetenskapliga 
infrastruktur. Benzelius hade gjort sina planer på ett observatorium 
kända för Polhem under början av 1716. Slottet i Uppsala låg fort-
farande i ruiner efter branden nära 15 år tidigare. Polhem kom med 
förslag på hur en av slottets rundlar skulle kunna byggas upp till ett 
funktionellt astronomiskt observatorium. 

Polhem hade också förslag på finansieringen av bygge och drift. I 
ett brev till Swedenborg i september 1716 menade han att man skulle 
försöka »persuadera HH. Mathematicos och andra curieusa i Upsala, 
det dhe förskaffa sig ett allmänt privilegium på alla nya inventioner 
som af någon privat kan påhittas med huilka dhe sielfva kunde kom-
ma öfwerenss på billigt sätt».99 Förslaget gick alltså ut på att Uppsala-
kretsen skulle ha monopol på att genom överenskommelser slå mynt 
av enskildas uppfinningar. Hans eget nyutvecklade tröskverk kunde 
vara ett första bidrag i den riktningen. För de vinster som detta kun-
de ge föreslog han också inrättandet av ett Laboratorium Mechanicum 
även i Uppsala, såsom i Stockholm. Detta tillsammans med ett »obser-
vatorium Celeste» skulle kopplas till ett »Colegium (sic) curiosorum». 
Men inget hände med förslaget.

Även Swedenborg pläderade för bildandet av en akademi och be-
tonade då särskilt vikten av naturvetenskaperna. De skulle vara till 
nytta för utvecklingen av samhället: »Så wida en societet i Mathesi 
wore så nödig som nyttig som en Philosophisk, hwileken mehr skulle 
båta wårt land än nonsin thenna, så wid manufacturiers anleggiande, 
som wid grufwor, navigation etc.»100 Han gjorde också en referens till 
»thet som i Sal: kung Carl d. XIIs tid war projecteradt, angående op-
rettandet af en ny Societas Mathematica».101

99 Brev 66 (september 1716) i liljencrantz (1941–1946).
100 Brev 19 (4 mars 1716) i sWedenborG (1907).
101 Brev 56 (3 mars 1720) ibid.
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Swedenborg hade drastiska förslag på hur finansieringen skulle lö-
sas. Om man drog av 1/7 av staten (tilldelningen) till Uppsala universi-
tet så kunde de medlen bära en omfattande societetsverksamhet (idag 
utgör en 1/7 av universitetets statsanslag ca en halv miljard kronor). 
Först och främst skulle det täcka kostnaderna för en professur i meka-
nik, underförstått en tjänst till honom själv. Det skulle också räcka till 
fyra kollegor (professorer), fyra auskultanter och en sekreterare. Lika-
så skulle medlen användas till instrumentinköp samt omkostnader för 
experiment, modeller och observationer. Han såg Benzelius som den 
naturlige sekreteraren och Elvius, Roberg, Johan Vallerius och Magnus 
Bromelius som kollegorna.

Benzelius tycks ha betraktat förslaget som oseriöst. Han påminde 
Swedenborg om att det fanns ett vite på 1 000 dlr smt satt av K. Maj:t 
för den som yrkade på en ändring av staten. Swedenborg ursäktade sig 
och som alternativ finansiering förde han istället fram att man kanske 
kunde dra in någon av ”de mindre nyttiga” professurerna inom teologi 

Stadsbranden i Uppsala 1702 drabbade även Uppsala slott. Bilden visar södra 
längan under rivning i samband med återuppbyggningsarbetet. Kung Jans 
port skymtar till vänster. Laverad teckning gjord kring mitten av 1700-talet 
av J.E. Rehn. Nationalmuseum.



98
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

eller humaniora.102 Inte oväntat möttes inte heller denna idé av positi-
va reaktioner inom universitetet. En annan tanke om finansiering som 
Swedenborg hade var ett »publict Lotterie».

Benzelius skrev i ett brev till Swedenborg den 2 april 1716 »at Hr 
Landshöfdingen nu lofvat recommendera hos H:s Maj:t, at den bästa 
rundeln på Slottet skal få repareras». För att bekosta byggnationen 
kom Benzelius med en ny idé. Det var att få gräva upp och sälja de 
järnrör som tidigare var ämnade att leda upp vatten från kvarnen 
vid Fyrisån till slottets vattenanläggningar – Swedenborg kallade det 
för en underjordisk skatt. Efter stadsbranden 1702 hade anläggningen 
förfallit »och bemälte järnpipor begynte taga skada af rost» (busser 
1773). 

Med inspiration från Leibniz lanserade Benzelius också idén att en 
blivande societet skulle tilldelas almanacksmonopol, likt Berlinakade-
mien. Tidigare hade funnits en flora av olika almanackor och bl.a. hade 
Per Elvius och Johan Vallerius givit ut varsin version under ett antal 
år. Almanackorna utgjorde en viktig källa för spridning av information 
utöver själva kalendern över årets dagar.

Swedenborg gjorde för sin del egna propåer om inrättandet av ett 
observatorium i Uppsala. Till Benzelius skrev han 1717: »Jag sender 
nu ned til Ombodz Rådet Fhalström103 projectet104 til observatorium 
i Upsala, förmodar at Hans Majestet approberar thet, som ock remit-
terar til Upsala at gifwa in förslag om en Societetz oprettandee; ut-
gången lärer wisa’t, kanske emellan Påsk och Pingst.»105 Swedenborgs 
ungdomliga entusiasm (och naiva överoptimism) skiner igenom i for-
muleringen. Att han inte riktigt förstod det politiska spelet framgår 
också av den kontakt han hade med sekreteraren Bernhard Ceder-
holm (1678–1750) i Lund om observatoriet. Swedenborg hade funnit 
sekreteraren »kallsinnig therwid, som thet intet directe kommit från 
Societeten i Upsala».106 Swedenborg var helt enkelt inte själv i den 
positionen att han kunde räkna med att ha maktens öra.

102 Brev 22 (mars 1716) ibid.
103 Ludvig Fahlström (1655–1721), högste tjänsteman inom Karl XII:s kammar-

expedition.
104 Ordet projekt användes vid den här tiden i betydelsen plan; »projectet til» = 

planen för.
105 Brev 34 (24 mars 1717) ibid.
106 Brev 38 (26 juni 1717) ibid.
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Societas Literaria blir till
Sedan pästen stadnade och Academiska arbeten kommo i sin 
fulla gång igen, och Consistoriere uptogo tiden, stadnade desse 
conferencer till åhr 1719, tå jag åter hinte öfwertala några, och 
så att wij lade litteraria och historica till, och kommo the förs-
te acta af thenne Societeten uth åhr 1720, per Trimestria, hade 
ock sitt stadiga lopp the första fem åhren, och något på thet 
siette.107

Så beskrev Benzelius själv utvecklingen från Collegium Curiosorum 
till det som i eftervärldens beskrivning har kommit att refereras till 
som ”Bokwettsgillet”. Det nya sällskapet träffades första gången den 26 
november 1719. Redan vid det mötet sattes tydliga riktlinjer för verk-
samheten upp. Vittnesbörd finns i det bevarade mötesprotokollet från 
sammankomsten.108 När Benzelius i sin tillbakablick skrev att man nu 
»lade litteraria och historica till» så formulerades det i protokollet att 
man skulle »göra en Förtekning, på hwad som bokliga Konster angåen-
de i wårt Fädernes Land genom Trykket utkommer.» Verksamheten 
fick därmed ett bredare fokus än den huvudsakligen naturvetenskap-
liga inriktningen inom Collegium Curiosorum. För stunden tonades det 
experimentella arbetet ned.

»Anno 1719 d. 26 Novembr, blef af oss underteknade öfwerens 
kommit, att hålla ett Bokwetts Gille.» Så inleddes det allra första 
protokollet. Ordet »Bokvett» avsåg bildning i allmän mening, erhål-
len genom studier av litteraturen. Termen »gille» hade funnits i det 
svenska språket sedan medeltiden. Det var ett begrepp för en utvald 
sammanslutning av socialt, religiöst eller skråmässigt likasinnade.109 
Men kallade man sig själva då för Bokwettsgillet? Inte någonstans i mö-
tesprotokollen utöver det allra första mötet nämns namnet eller ens 
varianter av det. Så gott som genomgående refererar sällskapet till sig 

107 lidén (1791; s. XV–XXVII). Även denna gång finns en efterhandsbeskrivning 
som sätter tillblivandet i samband med orostider: »En ny olyckstid gaf väckelsen 
till sällskapets återuppståndelse. På sommaren och hösten 1719 fruktade man i 
Upsala en rysk occupation, och under dessa farhågans dagar tog Benzelius upp 
sin gamla plan samt sammankallade åter [...] några liktänkande» (Schück 1918; 
s. 4). Mig förefaller detta som ett långsökt samband.

108 Protokoll från i princip alla de mer än 1 000 sammankomster som Vetenskaps- 
Societeten hållit sedan 1719 finns i dess arkiv.

109 SAOB anger som ett av ordets många betydelser (punkt 4c): »samfund, förening, 
bolag, ’societet’, sällskap, klubb»; jmf. carstén (1855). 
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själv i senare protokoll som ”Societeten”. Det är ju också den term 
Benzelius använde i sin egen tillbakablick. Även i samband med Col-
legium Curiosorum använde han termen societet. I och med att det 
första protokollet talar om ett Bokwetts Gille så skulle det kunna vara 
så att sällskapets egentliga namn aldrig var Bokwettsgillet i bestämd 
form. Kanske fann man inte ens det behövligt att definiera ett namn 
på sin sammanslutning. Man var trots allt bara en handfull människor 
som träffades.

Societetens historietecknare, från Eric Prosperin 1791 och framåt, 
har flitigt använt namnet Bokwettsgillet som benämning på den sam-
manslutning som verkade från 1719 fram till den kungliga stadfästel-
sen 1728. Namnet har nått vid och allmän spridning, inte minst tack 
vare titeln på Henrik Schücks utgivning 1918 av protokollen från den 
aktuella tiden (Bokwetts Gillets protokoll). Jag har inte kunnat finna 
någon klar vägledning i denna fråga från samtida källor. Eftervärldens 
beteckning tycks helt lita sig till formuleringen från den 26 november 
1719. Användningen av namnet Bokwettsgillet har därför tonats ned i 
denna bok. En bättre benämning kan vara den latinska formen Societas 
Literaria, som direkt refererar till namnet på den tidskrift som sällska-
pet skulle komma att ge ut.

Människorna bakom Societetens tillkomst 1719

Det var en i stora delar förändrad grupp som 1719 återupptog verk-
samheten inom Vetenskaps-Societeten. Per Elvius samt både Harald 
och Johan Vallerius hade gått bort. Göran Vallerius hade lämnat Upp-
sala för arbete i Bergskollegium och Upmarck fanns numera i Stock-
holm för en statsmannakarriär. Även om det skulle förekomma en viss 
korrespondens med Polhem och Swedenborg var de inte alls inblanda-
de i verksamheten på samma sätt som förut.

Benzelius var dock kvar och var denna gång mer tydligt ensam ini-
tiativtagare. Kvar fanns också Olof Rudbeck d.y. och Lars Roberg. Ny-
tillkomna var magistern Johan Billmark (1687–1750; teolog och his-
toriker)110, adjunkterna Pehr Martin (1686–1727; medicinare)111 och 
Erik Burman (astronom). Burman härstammade från Bygdeå utanför 

110 Billmark kom bara att delta under sex månader innan han anträdde en utländsk 
resa. Vid hemkomsten etablerade han sig sedan i Skara.

111 Martin var gift med Olof Rudbeck d.y:s dotter Vendela och vikarierade för 
svärfadern i medicinundervisningen.
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Olof Rudbeck d.y. medverkade i Vetenskaps-Societetens alla tre skepnader 
Collegium Curiosorum, ”Bokwettsgillet” och Kungl. Vetenskaps-Societeten. 
Han var en av dem som hade ett särskilt intresse för Lappland och deltog 
i en expedition dit 1695. Kopia gjord av Paul Dahlman efter Johan Joakim 
Strengs porträtt från 1732. Uppsala universitet

Piteå och hade efter studier vid Härnösands gymnasium som 15-åring 
kommit till Uppsala 1707. Efter sina studier vid universitetet under-
visade han i matematik i Stockholm under några år. Han återvände 
sedan till Uppsala bara någon månad innan Societeten träffades i no-
vember 1719. Burman skulle 1724 komma att utses till professor i 
astronomi och efterträdde då Nils Celsius. Redan från 1719 fungerade 
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han dessutom som universitetets Director musices och organist i dom-
kyrkoförsamlingen.

Vid det allra första mötet deltog också Henrik Benzelius, nu hem-
kommen från Österlandet. Han var precis i färd med att flytta till 
Lund för att tillträda en professur. Han deltog sedan bara sparsamt på 
distans, som något av en länk mellan de akademiska liven i de två lär-
domsstäderna.112 De nytillkomna var alla i 30-årsåldern och bidrog till 
att grupperingen till stora delar var en ung och ivrig skara som sam-
lade sig kring den alltid aktive och vetenskapligt vidsynte Benzelius. 
De erfarna men fortfarande vetgiriga professorerna Roberg och Rud-
beck d.y. kompletterade. Sällskapets nyfikenhet och förutsättningslösa 
prövande kom att prägla protokollen. Ämnesinriktning och ifrågasät-
tande vittnade om ett kontrasterande nytänkande jämfört med det 
tungrott traditionella i det akademiska Uppsala. 

Benzelius, Erik Burman, Pehr Martin och Olof Rudbeck d.y. var 
de som höll igång Societeten under 1720-talets första hälft. Särskilt 
de tre förstnämnda tycks ha utfört huvuddelen av det dryga recen-
sionsarbetet som utgjorde grunden till utgivningen av Acta Literaria 
Sveciæ, tidskriften vi snart ska återkomma till. Kanske Rudbeck d.y. i 
egenskap av sin senioritet i någon mån var befriad från det återkom-
mande redaktionsarbetet. Johan Billmark var med från starten men 
deltog endast sex månader innan han påbörjade en utländsk resa. När 
han återvände till Sverige etablerade han sig i Skara och deltog aldrig 
mer vid mötena.

Några nya ledamöter tillkom under 1720–1721. Den 27 maj 1720 
föreslog Lars Roberg att »Herr Klingenstierna […] kunde få komma 
med härnäst i wårt Collegio, och hielpa till med några Herrar Pro-
fessorers recensioner, Hwilcket bewiljades.» Samuel Klingenstierna, 
en av svensk matematiks förgrundsfigurer och bara 22 år vid invalet, 
deltog vid fyra sammankomster under 1720 innan han flyttade till 
Stockholm för kanslitjänstgöring. Han fördjupade sina kunskaper ut-
omlands 1724 men deltog i Societetens verksamhet när han återvände 
till Sverige och Uppsala. I samband med att han utsågs till professor i 
matematik 1728 genomförde han åter en (längre) utlandsvistelse och 

112 Enligt protokollet »låfwade Herr Henricus Benzelius, att skaffa Communica-
tion af alt, hwad som wid Academien i Lund utgifwes och arbetes, såsom ock i 
neigden deromkring».
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Erik Benzelius d.y. var Vetenskaps-Societeten instiftare och eldsjäl från till-
komsten av Collegium Curiosorum vintern 1710/1711 fram till att han lämnade 
Uppsala 1727 för biskopsstolen i Göteborg. Målning av Johan Henrik Scheffel.

förekommer inte i protokollen igen förrän 1731. Han skulle snart där-
efter göra ett kort inhopp som societetens sekreterare.

I protokollet av den 10 mars 1721 stod att läsa att »såsom at wij 
tillförene beslutit, at Mag. Magnus Beronius skulle antagas till wår 
Societet för sina wackra Studier och goda Conduite». Men något så-
dant beslut finns inte i bevarade mötesprotokoll. När Benzelius vid 
mötet den 5 februari 1720 redogjorde för ett brev från Swedenborg 
där denne »tagit tacksampt up, det honom blifwit offererat at kom-
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ma i Societeten» så hade inte heller det tidigare behandlats i proto-
kollen.

Även andra nya ledamöters namn fanns med i protokollen utan 
särskild förvarning, däribland Carl Gustaf Mörner (»Gref Mörner war 
ock första gången uthi Collegio tillstädes»)113 och Johan Malmström 
(1684–1727; »Kom Hr Prof: Malmström tillstädes, till att härefter 
wara ett ordinarium Societatis membrum.»).114 Av dessa var det en-
dast Johan Malmström som blev särskilt aktiv. Han deltog flitigt i dry-
ga 40-talet sammankomster, men bara fram till och med 1723. Matt-
hias Asp (1696–1773), då vice-bibliotekarie, är listad som närvarande 
den 23 november 1724 utan någon anmärkning överhuvudtaget. Han 
deltog sedan i sju möten vintern 1724/1725 och förmodligen medver-
kade han som amanuens. Asp förekom inte i protokollen igen förrän 
den 7 november 1729 då det angavs »Att med första påst afgår bref 
till hans Excellence med Notification af Hr Professor Burmans död, 
och föreslås Professor Asp uti hans ställe.» Några veckor sedan sas att 
»Hr Professor Asp första gången [var] tilstädes såsom en Ledamot wid 
Societas Regia  Scientiarum.»

Redan vid ett möte 1720 hade man tagit upp tanken att också 
knyta personer bosatta på andra orter till sig: »Taltes om, om man 
intet skulle kunna namngifwa några utom Upsala boende, som ock 
wille blifwa en Ledamot i detta samqwämet. Wid hwilcket tillfälle 
namngaf Herr Prof. Roberg, Hr Doct Linder, then han låfwade wilja 
tala med härom. Herr Doct. Benzelius nämbde Hr Bergmästaren i 
Skåne Baron Gripenhielm, och Hr Doct: Martin nämbde Secreteraren 
i Gefle Palmbårg.» Mer blev dock inte sagt om externa ledamöter un-
der de inledande åren.

Protokollen från den här tiden antyder inte att någon särskild 
person skulle ha agerat mötesordförande eller haft funktionen som 
preses. Men Benzelius lär ha varit den självklare ledaren. Inte hel-
ler möteslokal kan utläsas ur protokollen. Senare under 1700-talet 
var däremot Societetens äldste ofta värd för sammankomsterna. Vid 

113 Societetens protokoll av 14 oktober 1720. I fortsättningen avser datumangivel-
ser i fotnoter, utan annan referens, Societetens protokoll tillgängliga i schück 
(1918) och liljencrantz (1957). I protokollet sägs dock inte explicit att Mörner 
var där som ledamot. I Societetens arkiv är han inte upptagen på några av de 
listor över ledamöter som upprättades under 1700-talet. Inte heller ProsPerin 
(1791) inkluderade honom i sin förteckning över Societetens ledamöter.

114 1 september 1721.
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mötena var man bara 4–5 stycken, så i praktiken räckte det nog att 
sitta hemma hos någon. Det kan i princip ha skett runt ett köksbord 
i talglampans sken eller hos Benzelius på biblioteket. Det kan i efter-
hand vara lätt att förstora en verksamhet som formade landets första 
lärda sällskap. 

Flera författare har angett Erik Burman som Societetens förste se-
kreterare, möjligen redan från 1719.115 Det kan vara rimligt sett ur 
perspektivet av att Benzelius behövde avlastning. Men det är inte ut-
skrivet i protokollen vem som förde dessa vid de första årens sam-
manträden. Det var först med Anders Celsius 1725 som det uttryck-
ligen sas vem som var sekreterare och vem som höll i pennan. Det är 
möjligt att dessa två funktioner inte nödvändigtvis sköttes av samma 
person. Redan vid Societetens tredje möte i december 1719 sas nämli-
gen: »Wardt resolveradt, att Studiosus Medicinae Dn: Jacobus Burman 
skulle blifwa antagen till Protocollist.» Jakob Burman närvarade vid 
ett 15-tal möten under 1720 men det är oklart vad hans roll egent-
ligen var. Den eventuella hjälpen med mötesanteckningar tycks i alla 
händelser inte ha varat länge. Man hade även hopp om hjälp från andra 
händer: »Bewilljades att Mr: Boethius kunde wid sammankombsterna 
wara tillstädes, för den willighet och tienst man kunde giöra sig hopp 
af Honom.» (5 februari 1720). Han deltog dock bara vid ett samman-
träde, någon vecka senare, då han »upwiste et sitt Förslag, huru man 
giör Barometrar, som fulminera, tillbiudandes sig wisa prof däraf, och 
kunde profwet stiga till 4 Carol. Omkåstningar, hwilcka kunde ho-
nom af Cassa societatis tillställas.» Tydligen förfogade man alltså redan 
då över egna medel.

Anders Celsius

Anders Celsius förtjänar ett särskilt omnämnande med tanke på den 
betydelse han på olika sätt hade för Societetens utveckling. Han var 
tredje generationens astronomiprofessor i Uppsala, en sorts dynas-
ti som skulle brytas först med honom själv då han förblev barnlös. 
Farfar Magnus Celsius hade kommit till Uppsala från Alfta i Häl-
singland. Via tjänster som rektor för gymnasiet i staden (blivande 
Katedralskolan) och assessor i Antikvitetskollegium utsågs han till 

115 Eric Burman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17187, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av K. Lundmark).
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professor i matematik 1668. Som många andra intresserade han sig 
dock för runor och han kom att bli den förste att dechiffrera de s.k. 
hälsingerunorna. De var en sorts förenklade (stavlösa) runor som på-
minde om kilskrift. 

Anders Celsius far Nils Celsius var som framgått ovan inblandad 
i de cartesianska striderna och hade 1679 tvingats dra tillbaka en av-
handling. Det satte stopp för en snabb akademisk karriär och Nils 
 Celsius blev för en tid hänvisad till tjänster som lantmätare i Livland 
och lektor i Göteborg. Han återvände senare till Uppsala som adjunkt 
men mötte motstånd vid flera tillsättningar av högre tjänster.116 När 
han t.ex. 1706 sökte tjänsten som vice bibliotekarie blev han ratad 
med motiveringen att »han är till sina år kommen och eljest korpulent 
och obekväm att kliva uppför stegarna, som icke utan hazard ibland 
ske kan».117 Han var under många år almanacksutgivare men blev nega-
tivt uppmärksammad för att ha angett fel datum för påskdagen 1705. 
Han hade det helt enkelt lite motigt i sitt yrkesliv. Först mot slutet av 
livet fick han en eftertraktad professur.

Faderns olycksaliga karriär tycks ha inneburit att Anders  Celsius 
uppväxt i Uppsala var tämligen oglamorös (nordenmark 1936; s. 7). 
Celsius föräldrar försökte »draga honom till Lagfarenheten ifrån 
Mathematiquen» för att han på så sätt skulle nå en god utkomst via 
ämbetsmannabanan (von höPken 1752). Han påbörjade också juridis-
ka studier men liksom sin studiekamrat Samuel Klingenstierna av-
bröt han dem till förmån för fördjupning inom de exakta vetenska-
perna. Vid 21 års ålder, 1722, dök Anders Celsius för första gången 
upp i Societetens protokoll. Då »Framwijstes en observation öfwer ett 
Nordskien d. 22 Febr: om morgonen innewarande År, giord af Stu-
dioso D:no Andrea Celsio.»118 Några månader senare omnämndes han 
igen: »Lades ad acta den Observation som Herr D:r Martin och Mag: 
Burman anstäldt öfwer Barometerns stigancle och fallande, wid större 
och mindre Högd, här uti Dom Kyrckio-Tornet, såsom D:n Andreas 
Celsius densamma oppsatt och i pennan fattat.»119

116 Nils Celsius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14762, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av H. J. Heyman).

117 annerstedt (1908; s. 388).
118 27 juli 1722.
119 26 oktober 1722.
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Celsius förmågor hade uppenbarligen tidigt blivit kända i Upp-
sala för han skulle snart nog komma att engageras inom Societeten. 
I februari 1724 »Proponerades och resolverades, at Mons:r Andreas 
 Celsius skulle bli antagen såsom Amanuensis wid Societeten, till at 
giöra någon tienst med skrifwande, corrigerande, på trycket och annat 
dylikt som kan förefalla.»120 Sedan dröjde det mindre än ett år tills han 
avancerade till sekreterarposten: »Blef af Societeten samtyckt at Hr 
Celsius skulle nu hädaneffter wara Societetens Secreterare, samt wid 
sammankomsten hålla Protocollet, hwar till nu gjordes begynnelsse.»121 
Celsius finns noterad som närvarande vid de flesta möten från det 
att han blev antagen som amanuens till att han utsågs till sekretera-
re. Men inte någonstans i protokollen från denna period, eller senare, 
finns faktiskt uttryckt att han invaldes som ledamot.

Anders Celsius hade alltså 24 år gammal givits uppdraget att driva 
verksamheten i Sverige första lärda sällskap. Noteringen i protokol-
let antyder även den att sekreterarskapet inte nödvändigtvis var det-
samma som att hålla mötespennan, även om nu Celsius ålades båda 
uppgifterna. Utseendet av en ny sekreterare efter Erik Burman hade 
föregåtts av Burmans utnämning till Nils Celsius efterträdare på pro-
fessuren i astronomi då denne gått bort i mars 1724. Anders Celsius 
inledde alltså sitt engagemang inom Societeten ungefär samtidigt som 
han förlorade sin far. 

120 28 februari 1724.
121 29 januari 1725.
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Acta Literaria Sveciæ

Sveriges första vetenskapliga tidskrift

Tillkomsten av Vetenskaps-Societeten skedde med det uttala-
de syftet att ge ut en lärd tidskrift. I denna skulle »I korthet 
recenseras någon tryckt bok» och den skulle också innehålla 

»Hvad nytt och nyttigt, som arbetas uppå och är under händerna, Nå-
got sanningens-rön i Vetenskaperna och Historien, samt När någre 
Lärde Män dö, deras lefverne och skrifter.» Det var inledningsvis alltså 
inte främst fråga om en skrift för primärpublicering. I stället fungera-
de det som ett forum för att tillgängliggöra essensen i redan tryckta 
verk, precis såsom de europeiska tidskrifterna fungerade. 

Redan vid det första mötet planerade man för den inledande utgiv-
ningen genom att fördela recensionsuppdrag mellan sig. Vid de när-
mast följande mötena rapporterade ledamöterna om vad de skrivit och 
texterna förklarades justerade innan de lämnades vidare för tryckning. 
Arbetssättet med fördelning och justering av uppdrag vid olika möten 
kom att bestå under många år. Utgivningen planerades till en gång i 
kvartalet.122

Bara någon månad senare, den 15 februari 1720, var första numret 
av tidskriften klar att distribueras. Den fick namnet Acta Literaria 
Sveciæ. Namnvalet Acta kan mycket väl ha inspirerats av Menckes och 
Leibniz tidskrift Acta Eruditorum. Literaria bör förstås som vetenskap 
i allmän mening och det var säkert också viktigt att genom landsnam-
net bidra till att sätta Sverige på den vetenskapliga kartan. Benzelius 
hade från början fått uppdraget »att göra till detta Arbetet ett Före-
tahl och däruthi gifwa Upsåtet wid Handen samt sielfwa ändamålet». 

122 Kvartalsutgivningen benämndes som trimestrar – första, andra trimestern, etc. 
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Vetenskaps-Societeten tillkom med det uttalade syftet att ge ut en veten-
skaplig tidskrift. Den fick namnet Acta Literaria Sveciæ. Här är omslaget till 
den inbundna första volymen omfattande åren 1720–1724. Namnteckningen 
nere till höger ger en proveniens. Detta tycks ha varit Erik Burmans eget 
exemplar av tidskriften.

Han uttryckte sig där med viss upprymdhet över att svensk lärdom nu 
skulle spridas utanför landets gränser. 
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Förordet till Acta Literaria Sveciæ. 
Översättning från latin av Hans Helander.

Till läsaren

Under våra föräldrars generation började man publicera lärda tid-
skrifter, i vilka man kunde inhämta vad lärda män nyligen upp-
täckt, vad de ämnade ge ut av trycket och vad de dragit fram 
ur de gamles rika förråd och med omsorg kommenterat. Dessa 
publikationer möttes av stor entusiasm. Ett tydligt bevis för detta 
är det faktum att de lärde i många regioner och länder, exempelvis 
i Tyskland, Italien, Frankrike, England och Nederländerna, anslöt 
sig till denna tradition och gav ut och ännu idag ger ut tidskrifter 
av detta slag.

Om vi rätt bedömer den här saken, skall vi finna att inget är 
mer glädjande och mer nyttigt än bemödanden av denna art. Ty 
det är allmänt accepterat att vi har glädje av att vinna kunskap om 
gamla tider och sådant som utspelade sig före vår tid; och samti-
digt måste man säga att den är en knarrig pedant, som inte fas-
cineras av den egna epokens glädjeämnen, just av sådant som är 
behagligt och glädjande. Och nyttan blir uppenbar av att man kan 
från hela världen få upplysningar om allt som är gagneligt för ens 
egna och andras studier och detta från säker källa och inte bara 
genom rykten. Därtill får man kunskap om många viktiga böcker, 
vilka man annars skulle förbise, därför att de är skrivna på språk 
som man inte känner så väl. Ty hur många är det som är kunniga i 
flera av Europas språk? Och, gode GUD, denna mångfald av språk, 
vilket hinder ligger inte däri! I det avseendet var de gamle lyckliga-
re, för vilka det sällan var nödvändigt att kunna två språk.

Men detta är inte platsen att klaga över den saken. I stället skall 
vi konstatera att utan dessa skrifter, vare sig man kallar dem ACTA 
eller EPHEMERIDER eller något annat, utan dem, skulle vi vara 
okunniga om oändligt många observationer som gjorts av vår tids 
mest begåvande män, upptäckter som de har kunnat föra ut till 
allmän kännedom därför att skrifter av detta slag stått till buds. 
Man kan frukta att många upptäckter av lysande matematiker, 
exempelvis Gottfried Wilhelm Leibniz och bröderna  Bernoulli 
och andra skulle ha förblivit okända, liksom många andras snillri-
ka uppfinningar, observationer av sol- och månförmörkelser, etc., 
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om inte ACTA ERUDITORUM LIPSIENSIA hade för framtiden 
bevarat dem åt oss. Vi skulle fortfarande vara okunniga om oräk-
neliga ställen i heliga och exotiska skrifter, om antika mynt, in-
skrifter, sedvänjor och annat, om inte fransmännens lärda SÄLL-
SKAP i sina DIARIA hade infört observationer av framstående 
filologer om dessa saker, notiser som är obetydliga till omfånget, 
men mycket tungt vägande till sitt innehåll, och sedan publicerat 
dem i tidskrifter av detta slag.

Det som dessa har påbörjat skall även vi efterlikna, och i korta 
recensioner av böcker skall vi bekantgöra vad vårt fädernesland 
Sverige årligen publicerat, samtidigt som vi ger besked om vad 
våra lärde arbetar på och redan börjat formulera i sitt inre.

För övrigt skall vi ge plats åt alla vetenskaper och konster, på 
så sätt att vi i vår tidskrift skall införa inte bara vilka böcker som 
publicerats utan även vad fysiker, anatomer, kemister, botanister, 
matematiker, historiker och filologer har kommunicerat till oss, 
sådant som är av intresse för den lärda republiken, helt korta no-
tiser, antingen med författarnas namn utsatt eller anonymt, om de 
så önskar. 

Lovtal över lärda män, när de har avlidit, kommer vi också att 
ta med i vår tidskrift. 

Dessa våra arbeten skall komma var tredje månad. Ty det är 
lämpligt att vi inleder på ett sansat och blygsamt sätt med detta, 
vilket vi hoppas skall fortsätta länge, om GUD vill.

Det som fått oss att ta itu med detta arbete är – förutom de 
orsaker som vi ovan nämnt, som ju gäller gemensamt för alla lärda 
– kärleken till vårt fädernesland, vilket under tjugu år har skakats 
svårt i krigets stormar och nu bör uppmana sig till lärda mödor, 
särskilt under vår synnerligen vördnadsbjudande DROTTNING, 
som med otrolig kärlek gynnar studier och vetenskaper. Dessut-
om, ser vi att ibland recenseras i lärda tidskrifter våra unga studen-
ters akademiska avhandlingar, i vilka det finns mycket som är ge-
nomarbetat på ett förnämligt sätt. En hel del sådana publikationer 
är dock av en sådan art att det vore bättre att de inte gick utanför 
vårt lands gränser, det säger sig självt. Vem kan förvånas över att 
på sådana grunder en ogynnsam uppfattning i mångas sinne rent 
allmänt kan uppstå rörande studierna i vårt land? Och dock måste 
vi säga – utan att smickra oss själva – att det är tidernas fel, inte 
platsens eller begåvningarnas, att inte mer [av värde] kommer av 
trycket. 
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Om vi finner personer som vill gynna vårt försök, har vi all 
anledning att gratulera oss. Varom icke får vi VÄDJA TILL DE 
EFTERKOMMANDE, som vi i lika mån med dessa arbetsinsatser 
vill göra oss väl förtjänta om. 

Uppsala den 2 januari år 1720. 

Språket i Acta Literaria Sveciæ var latin. På det sättet skulle man nå 
internationell spridning – detta var ju också något av poängen med att 
redovisa »hwad som bokliga Konster angående i wårt Fädernes Land 
genom Trykket utkommer». Tidskriften hade stående avdelningar där 
varje nummer inleddes med de dominerande recensionerna. Dessa 
hade karaktären av referat eftersom recensioner med kritik var att 
uppfatta som förolämpningar enligt tidens sed (hildebrand 1939).

Referaten följdes av sektionerna Nova Literaria respektive Novi 
 Libri. Den förra utgjordes av en brokig blandning av lärda nyheter 
medan Novi Libri mestadels innehöll förteckningar över publicera-
de arbeten. Det gällde inte minst svenska arbeten som hade tryckts 
utomlands. Där listades också vilka disputationer som hade skett i 
Uppsala och Lund. Efter hand togs även uppsatser in och dessa hade 
då först diskuterades vid sammankomsterna. Vid sammanträdena av-
gjorde man vad som skulle tas in, och det kunde se ut så här:

Discurerades om, hwad som kan höra till Nova literaria i then-
na första Flåcken123; och mentes at man kunde röra något om 
Missione Pensylvanica af tillfället, at Hr Mag. Sandel woro ny-
ligen hemkommen. 2. om Hr Prof. Hermans sons Parentationes 
öfwer Sahl. Prof: Joh: Vallerius, och om thes Successor Herr 
Prof: Elof Steuch. 3. om det, som här i  Upsala arbetas nu wid 
Trycket såsom Herr biskop Swedbergs Apologie emot V. Præ-
sid. Hierne samt Diarium Wadstenense, item Dalns Tractat om 
Borås, som nu tryckes i Stockholm; jämwäl Hr Assessor Swed-
borgs Tractat om Decimal räkningen, till att lätta all annor 
räkning i mynt och wikt, item om Dockan i Carlscrona, samt 
om seglationen förbi Trollhättan ifrån Götheborg, och saltsiu-
deriet, jämwäl Hr Prof: Robergs edition om Miraculis crucis, 

123 Ska förstås som häfte, en ”flock” av ingående material.
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som skiedde äro i Stockholm Sec. XIV. och finnes upteknade i 
gammalt Manuscript. Widare Hr Prof. Rudbecks Commentari-
us om Herba Borith.124

»Mag. Sandel» var Andreas Sandel (1671–1744), bördig från Hållnäs 
i Norduppland. Han hade sommaren 1701 fått i uppdrag av Benzeli-
us far, den då nyblivne ärkebiskopen Erik Benzelius d.ä., att resa till 
Amerika för att sörja för den lutherska läran i Gloria Dei Church, 
Pennsylvania. Det var den andra svenska församlingen (efter Holy Tri-
nity i Delaware) som etablerades i Nya Sverige i samband med den 
första vågen av utvandrande nybyggare. Sandel lämnade Sverige den 
24 augusti 1701 för att inte återvända förrän 19 år senare, den 25 no-
vember 1719. Det var nästan på dagen samtidigt som Societetens höll 
sitt första möte i skepnaden som Societas Literaria. Sandels återkomst 
och de rapporter han hade med sig från Amerika möttes med stort 
intresse i Sverige. 

Några skrifter av Swedenborg (»Assessor Swedborg») nämndes 
också. »Dockan i Carlscrona» och »seglationen förbi Trollhättan» gäll-
de förstås två av Polhems allra mest omfattande och spektakulära 
projekt. Swedenborg assisterade i båda. Hans roll vid konstruktionen 
av torrdockan på varvet i Karlskrona var framför allt att beräkna de 
geometriska proportionerna. 

»Herr biskop Swedberg» avsåg Swedenborgs far, Jesper Svedberg, 
och »Apologie» ett försvarstal, ingen ursäkt. Jesper Svedberg hade 
blivit inblandad i en bitter och flera decennier lång strid med Ur-
ban Hjärne om det svenska språkets skrivsätt (ortografin; beck block 
1944). Svedberg såg behovet av en modernisering och standardisering 
av svenskan. Det saknades en enhetlig grammatik och språket hade 
mot slutet av 1600-talet blivit allt mer fyllt av utländska ord från 
olika länder. I en skrift Oförgripelige tankar om the swenska språkets 
förbätrande hade Svedberg 1695 förordat ett fonetiskt och förenklat 
stavningssystem. Han fick mothugg av Urban Hjärne som i sin skrift 
Orthographia Suecana förespråkade bevarandet av ett system baserat 
på etymologi.

Jesper Svedberg blev under 15 år hindrad av censuren att ge ut en 
ny version av sina Oförgripelige tankar. Först 1716 kunde den publice-

124 22 januari 1720.
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ras, med titeln Schibboleth. Swenska språkets rycht och richtighet.125 Det 
kontroversiella var att Svedberg menade »att ju tydligare man kan tala 
och skriva, ju bättre är det».126 Svedberg fick möjlighet att inför Karl 
XII i Lund ge sin syn på ortografin i relation till Hjärnes kritik. »Sved-
berg sattes deraf i stor sinnesrörelse; han utbad sig och erhöll Konung-
ens tillstånd, att då genast ifrån katedern i Lund försvara sitt Schib-
boleth.»127 Det här ledde till att Hjärne avbröt vidare tryckning av sin 
ortografi. Men »Dermed åtnöjdes likväl icke den angripne [Svedberg], 
och man fick tvenne år derefter eller 1719 se af trycket utkomma D. 
Jesper Svedbergs rettmätiga heders försvar emot V. Præsidentens och 
Archiaterns D. Urban Hjernes obetenckta skrift emot thess Schibbo-
leth.»

Det är oklart om Societeten hade en startplåt för sin verksamhet 
eller om man på annat sätt kunde finansiera de initiala omkostnader-
na. En protokollsnotering att »Om någon åstundade något sitt arbete 
skulle upläsas och censureras af Societate, så skulle den samma lemna 
till Cassan något» antyder en möjlig inkomstkälla.128 När det första 
numret av Acta var tryckt i februari 1720 »Öfwersågos Omkostning-
arna till den nu trykte Flåck bestående af 4 arck».129 Man fann att 
de »ey stego inalles, än till 129 D. K:mynt, fans billigt att den såldes 
till Tre Mark k:mt exemplaret; som ock at samma prijs trycktes utan 
på». Det borde ha inneburit att om ca 170 exemplar såldes så hade 
man hela tryckkostnaden täckt. Ledamöterna fick endast en liten egen 
förmån: »Slöts att hwardera af Collegis skulle få twenne Exemplaria 
okiöpt.»130

De första två åren tycks ledamöterna själva ha stått för försäljning-
en. Till sin hjälp »Projecterades en Intimation till en Förtekning för de-
ras Namn, som wilja blifwa wissa afnämare utaf wåra Actis.»131 Man 

125 Schibboleth, ett hebreiskt ord från Bibeln, i betydelsen att språkliga skillnader 
markerar en persons geografiska eller sociala tillhörighet. Se Domareboken 
12:5–6.

126 Jesper Svedberg, https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/34820 (art. av 
Oloph Bexell).

127 Svenska Akademiens handlingar 1796, Afhandling om svenska stafsättet. s. 48.
128 29 januari 1720.
129 Tryckt material mättes i ark. Ett ark vikt en gång var i folioformat med fyra sidor. 

Två vikningar gav quarto eller 4:to. och efter ytterligare en vikning erhölls octavo 
formatet (8:vo). Acta trycktes i 8:vo fram t.o.m. årgång 1739, därefter i 4:o.

130 12 februari 1720.
131 3 juni 1720.
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anlitade inledningsvis också en boklåda hållen av Gottfried Volgenau 
på Skomakaregatan i Stockholm.

Skriften trycktes vid akademitryckeriet på Stallgården (senare 
mer känt som Exercitiegården). Det var beläget på höjden ovanför 
Domkyrkan där det nuvarande universitetshuset långt senare kom 
att byggas. Tryckeriet hade 1701 tagits över av Johan Henric Werner 
(1650–1735), som också innehade det kungliga tryckeriet i Stockholm. 
Werner hade nått en särställning inom den svenska tryckerinäringen 
och hade i en kunglig förordning 1719 utsetts till »Directeur öfwer alla 
Tryckerier i Riket» (baGGe 1960). På omsättsbladet av de första Acta 
stod att läsa »typis Wernerianis». 

Werner hade tidigare skött tryckningen av Dædalus hyperboreus 
men det hade inte gått friktionsfritt. Swedenborg tyckte det blev all-
deles för dyrt. Inte heller Benzelius var särskilt förtjust i Werner. För-
modligen kände man sig bundna till att anlita universitetstryckeriet, 
eller så fanns inga andra alternativ.

I väntan på att få sina exemplar sålda hamnade Societeten i en 
brist på likvida medel. Det kom sig av att »Boktryckaren fordrar det 
som återstår på de tryckta trimestria: emedan han skall nu skiljas wid 
tryckeriet, och måste sluta sina räkningar med Werner.»132 Seniorerna 
Roberg och Rudbeck d.y. tog på sig att med egna medel täcka vardera 
halvan av skulden. Det var dock i längden inte realistiskt att Socie-
tetens ledamöter själva skulle stå för försäljningen och ligga ute med 
medel. 

En välkänd handlare av vetenskaplig litteratur vid denna tid var 
tysken Johann Heinrich Russworm (1679–1731), ursprungligen med 
säte i Rostock och filial i Leipzig. År 1721 erhöll han privilegium som 
Uppsala universitets bokhandlare och däri ingick också rätten att eta-
blera sig i Stockholm, där han utvecklade en stor handel. Han bedrev 
därefter parallell verksamhet i Sverige och Tyskland under återstoden 
av sitt liv. Vid mötet den 23 juni 1721 »Berättades, att bokföraren 
Russworm tillbiuder sig att hädaneffter upläggia Acta literaria». Sena-
re i december samma år kom man överens att till Russworm »förac-
cordera Förläggningen utaf wåra Actis Literariis», med några villkor. 
Han skulle årligen betala »24 Plåtar» i förskott, köpa de exemplar av 
hittills utkomna nummer som fanns osålda hos Societetens ledamöter, 
och Societeten skulle fritt erhålla 30 exemplar av de nummer som hä-

132 3 juni 1720.
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danefter trycktes. Russworm, och senare hans änka, gav ut tidskriften 
under många år. Som utgivningsort angavs »Stockholmiæ & Upsaliæ».

Noterbart är att några av de första banden av Acta Literaria inte 
hade tryckts i tillräckligt antal för att möta den efterfrågan som fanns, 
särskilt inte internationellt. Därför skedde senare omtryckningar i 
Tyskland. Societeten var vid något tillfälle tvingad att köpa in sin egen 
tidskrift därifrån för att kunna möta efterfrågan.

Fem års utgåvor utgjorde ett band (en volym) och banden gavs i ef-
terhand också ut som inbundna böcker. Volym I omfattade 1720–1724 
och volym II 1725–1729. Med utgivningen av ett nummer per kvartal 
innehöll varje band således sammanlagt 20 nummer. Antal sidor var i 
de flesta nummer ca 30. De inbundna banden avslutades med register 
sorterade efter författare (Index Auctorum), ämne (Index Rerum) samt 
en särskild avdelning där brev och liknande listades (Index Bullarum, 
Chartarum, Diplomatum & Epistolarum). Innehållsförteckningar med 
bidragen angivna i ordningsföljd förekom inledningsvis inte, vare sig i 
de inbundna banden eller i de enskilda numren. Men i senare volymer 
blev det brukligt.

Illustrationer var kostsamma och förekom ytterst sparsamt. I det 
första bandet fanns bara en handfull sådana. Erik Odelstiernas brev-
växling med Urban Hjärne från 1698 angående upptäckten av kvick-
silver i Sala silvergruva var ett av de bidrag som uppmärksammades 
med ett kopparstick. Historien om Fet-Mats var en annan (se nedan). 
På ett utviksblad kompletterades en utläggning om släktskapet mellan 
Fredrik I och Ulrika Eleonora med deras släktträd.

Acta Literaria Sveciæ inleddes i sitt första nummer med en recen-
sion av Johan Peringskiölds Ulleråkers hærads minnings merken. Riks-
antikvarien och fornforskaren Peringskiöld (1654–1720) hade som am-
bition att ge ut ett storslaget antikvariskt-topografisk verk över större 
delen av Sverige, Swea och Götha minnings-merken. Första delen kom 
ut 1710 och behandlade i huvudsak Gamla Uppsala. Sedan blev det 
bara en till del, den som refererades i Acta. Den täckte staden Uppsala 
och då särskilt Domkyrkan och dess föremål. 

Denna öppningsartikel, och många andra, visade att Societeten nu 
var en bred akademi som inte bara ägnade sig åt naturvetenskap. Ett 
annat sådant exempel var en serie skrifter som återkommande refere-
rades i Acta, Nödiga Förnufftz Öfningar, skrivna av Andreas Rydelius 
(1671–1738) på uppmaning av Karl XII. Rydelius var Lundaprofessor i 
teoretisk filosofi och teologi, och blev sedermera även biskop där. Un-
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der sin tid i Lund hade kungen tagit del av hans föreläsningar och var 
angelägen om att Rydelius filosofiska arbeten skulle ges ut på svenska 
(GrimberG 1916). Skriftserien var »för all slags Studerande Ungdom, 
Som wil hafwa sunda Tankar, och fälla ett billigt Omdöme om de hög-
ste och wichtigste Ting i Wärlden, hvilket i naturlig måtta bör wara 
deras yppersta Ändamål».

Men det naturvetenskapliga inslaget i Acta Literaria dominerade. 
Polhem förekom på några ställen i den inledande volymen. Vid mötet 
den 3 maj 1721 »Resolverades, att Hr Commercie Rådets Polhammars 
bref, dem han 1710, 1711, 1712 och 1713 till den då ärnade Societatem 
Literariam133 skrifwit, de skulle wid tillfälle opläsas, och deröfwer dis-
cureras.» Det »Gjordes förslag at man skulle af Dedalo hyperboreo 
inrycka Hr Polhems och the andras Curieusas lärda inventioner [i Acta 
Literaria].» Första gången Polhems namn dök upp i tidskriften var 
1722. Det var i form av en latinsk översättning av det förslag Polhem 
drygt 10 år tidigare ställt till Collegium Curiosorum om experimenten 
på »LappFiällen».

Även Swedenborg figurerade i Acta Literaria. Redan i tidskrif-
tens första nummer, som andra artikel, publicerades »Om wattnens 
hoegd och foerra werldens starka ebb och flod, bewis utur Swerige.» 
 Artikeln behandlade den förbindelse mellan Östersjön och Atlanten 
som Yoldia havet innebar. Hans tidigare berörda studier av longitudbe-
stämningen förekom också de i den första årgången (nummer 2 1720). 
Titeln var »Tentamina, locorum longi tudinem per lunam inveniendi, 
Foersoek, att finna oestra och westra længden igen, igenom Månan». 
Däremot innehöll Acta Literaria aldrig hans utveckling av tremula-
tionsteorin. Ett manuskript av Swedenborg »Anatomie af wår aldra-
fijnaste natur, wijsande, att wårt rörliga och lefwande wäsende består 
uthi Contremiscentier» lästes upp vid några av Societetens möten på 
våren 1720 men av någon anledning trycktes det inte.

En notis redovisade utgivningen av »Förslag til wårt mynts och 
måls indelning, så at rekningen kan lettas och alt bråk afskaffas.» 
Swedenborg hade ju tidigare fått i uppdrag av Karl XII att utveckla ett 
räknesystem med en annan bas än 10 (dunér 2011). År 1718 hade han 
presenterat en rapport »En ny räkenkonst som omwexlas wid 8 i stel-
le then wahnliga wid thalet 10, hwarigenom all ting angående mynt, 

133 Notera att protokollet använder namnet Societas Literaria och inte Collegium 
Curiosorum som beteckning på den första sammanslutningen.



ACTA LITErArIA SvECIæ

119
❦

wicht, mål och mått, monga resor lettare än effter wahnligheten ut-
räknas». Men han återgick snart till det traditionella systemet. Han 
blev också en av de första att plädera för införandet av decimalräkning 
och decimalindelning av mått och vikt. Tidskriften innehöll även ma-
tematiska uppsatser, bl.a. några av Samuel Klingenstiernas allra första 
arbeten.

Av allt som berördes av Societeten under 1720-talet och som också 
trycktes i Acta Literaria har nog Erik Burmans initiativ till ett syste-
matiskt insamlande av väderuppgifter blivit det mest betydelseful-
la för eftervärlden. Den 15 februari 1723 »Opplästes och justerades 
Mag: Burmans Observationes Meteorologicas Upsalenses A:o 1722». 
Med denna insamling av framför allt temperatur- och lufttrycksdata 
grundlades svensk meteorologi. Den utgjorde också starten på en nära 
nog kontinuerlig och unik mätserie som fortsätter än idag (berGström 
& moberG 2002). Det krävdes omfattande arbetsinsatser för att flera 
gånger per dag, året om, registrera vädret. Till sin hjälp hade Burman 
en ung student, Anders Celsius.

Årlig medeltemperatur i Uppsala 1722–2017, en mätserie startad av Erik 
Burman som utgjorde en del av Vetenskaps-Societetens inledande, expe-
rimentella verksamhet. Diagrammet anger i rött årsmedelvärden som legat 
över det genomsnittliga för hela tidsperioden (ca +5.5°C), och i blått värden 
under genomsnittet. De heldragna linjerna är s.k. rullande medelvärden med 
10 års (tunn, heldragen linje) respektive 30 års (tjock, heldragen linje) upp-
lösning. Ur diagrammet kan bl.a. utläsas att årsmedeltemperaturen har legat 
över det genomsnittliga under nära nog alla de senaste 30 åren. Data från 
Bergström & Moberg (2002), uppdaterade av Hans Bergström. 
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Burman återkom varje år med en sammanställning av föregående 
års väderlek i Uppsala. Arbetet stimulerades inte minst av en interna-
tionell strävan till samordning av väderobservationer. Societeten fick 
i början av 1724 en inbjudan från Royal Society, via dess sekreterare 
James Jurin (1684–1750), att medverka i ett internationellt väderpro-
jekt. Inbjudan antogs med entusiasm. 

Burman organiserade också ett nationellt nätverk för insamling av 
väderuppgifter. Den första stationen utanför Uppsala som tillkom var 
Lund. Därifrån bidrog Conrad Quensel (1676–1732), professor i ast-
ronomi och matematik, med uppgifter under flera år. Burman fick 
efterhand uppgifter från en rad andra orter (Bettna i Södermanland, 
Lin köping, Piteå, Risinge i Östergötland, Trollhättan). Societeten lät 
för egna medel renskriva dessa innan de vidarebefordrades till »then 
Engelska Societeten». Förmedlingen ombesörjdes av den engelske re-
sidenten i Stockholm, Robert Jackson.134 Något decennium senare 
skulle insamlingen av väderuppgifter komma ha sträckt sig ända till 
Grönland.

Erik Burman var en föregångare också vad gällde observationer av 
norrsken och eklipser. Noteringar om dessa företeelser förekom flitigt 
i mötesprotokollen och ledde till uppsatser i Acta. Det rapporterades 
flera gånger om stora hagel och även en rapport om så kallat blod-
regn förekom.135 För att göra dokumentationen av himlafenomenen 
tillförlitlig och jämförbar »Discurerades, at man skulle upsättja några 
wissa reglor för curieuse personer att i acht taga wid Nordskienens 
observationer.»136

Acta Literaria Sveciæ blev internationellt uppmärksammad och 
därmed den första kanalen för mer systematisk spridning av svensk 
forskning. De stora tidskrifterna på kontinenten hade tidigare inte upp-
märksammat den svenska utgivningen av lärda verk i särskilt stor om-
fattning. Den egentligen enda betydande täckningen hade skett genom 
Benzelius försorg under en begränsad period 1708–1710, alltså pre-
cis innan tillkomsten av Collegium Curiosorum. På vintern 1707/1708 
hade Benzelius bror Jakob Benzelius besökt Paris och där träffat Jean 

134 27 oktober 1727. »Berättade Hr Professor Burman, thet han i dag öfwersändt til 
Engelska Residenten Jakson the Meteorologiska observationer, som skola sedan 
af honom skickas til Societeten i England.»

135 Ökensand som med sydliga vindar förts norrut och där avgått som regn.
136 18 september 1724.
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Det naturvetenskapliga innehållet i Acta Literaria Sveciæ dominerades av 
astronomiska observationer, särskilt fenomen som sol- och månförmörkel-
ser. Här en beskrivning av en partiell solförmörkelse från maj 1724 gjord av 
 Anders Celsius, publicerad i Acta Literaria 1725.

Paul Bignon, den centrala gestalten inom Académie des sciences och 
mannen bakom utgivandet av Journal des Sçavans. Bignon vill etablera 
kontakt med en insatt och bibliotekskunnig svensk vetenskapare. Det 
låg förstås nära till hands för Jakob Benzelius att föreslå sin bror Erik. 
Bignon skrev till Benzelius i januari 1708 och mot att fransmannen 
skickade honom lärda nyheter så önskade Bignon i gengäld detsamma 
från Sverige. Det här ledde till att ett 20-tal svenska verk recenserades 
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i Journal des Sçavans under de två år som samarbetet pågick, liksom 
att nyheter från Sverige spreds. Samarbetet rann dock efter hand ut 
i sanden och under de närmaste följande åren saknades helt nyheter 
från Sverige i Journal des Sçavans (ekenvall 1950–1951). 

Sammanträdena

Sammankomsterna schemalades till kl. 17 alla helgfria fredagar. Den 
som inte deltog vid tre på varandra följande möten skulle betraktas 
som på egen vilja utesluten, en regel som dock inte kom att efter-
följas. Förutom arbetet med utgivningen av Acta dryftades allehanda 
vetenskapliga spörsmål vid sammanträdena. Begreppet universalaka-
demi var passande, likt Leibniz modell. Efter hand som verksamheten 
utvecklades tog man också upp aspekter rörande den egna organisa-
tionen och sin ekonomi.

Det intellektuella livet i Uppsala vibrerade inom det akademis-
ka ramverk som den lilla kretsen utgjorde. All världens vetenskapli-
ga mysterier fanns att kartlägga och förstå. Det rådde en framtidstro 
kring vetenskapens betydelse för samhällsutvecklingen. I efterhand 
ligger det förvisso nära till hands att säga att frågorna varierade från 
högt till lågt. Men mer korrekt är att säga att diskussionerna gällde alla 
former av vad som för tiden var okänt, även sådant som idag närmast 
kan betraktas som kuriosa.

vattenståndet. En av de stora frågorna för dåtidens vetenskapare gäll-
de vattuminskningen, eller landhöjningen som vi säger idag. I Sverige 
hade Urban Hjärne och Emanuel Swedenborg engagerat sig i frågan.137 
Anders Celsius skulle snart också ta sig an den. Vid de första årens 
Societetsmöten var det framför allt vattenståndet vid de stora sjöarna 
som var på tapeten. Roberg önskade »att någon curieux satte en med 
alnmått och linier utmätt Påle, hwaraf man någare kunde döma huru 
mycket wattn då tillökades öfwer det ordinaira, äfwen som wid Tha-
mes i England och Tesla och Flie i Holland, och på andra orter».138 

137 Swedenborg hade tidigt uppmärksammat det 1705 gjora fyndet av ett valske-
lett (den »svedenborgska hvalen», Balaena Swedenborgii) utanför Skara, något 
som han anförde som bevis för att landet tidigare legat under vatten (helander 
1995; s. 149 ff.)

138 15 januari 1720.
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Man korresponderade med flera lokala observatörer bosatta kring 
Vänern och Vättern om mätning av vattennivån och vattentempera-
turen. Pastor Daniel Tiselius (1682–1744) utanför Askersund önska-
de »Herrar Membrorum Societatis betänkande, på hwad sätt denna 
observationen beqwämligast kan låta giöra sig». Societeten kom till 
slutsatsen att det »wore bäst, at söka en så brandt klippa, som sto-
de rätt perpendiculairt eller lodrätt, hwarpå en perpendiculair linea 
oprites och afdeles med transversalibus lineis, grader och toll».139 Det 
stod snart klart att båda sjörarna uppvisade en betydande variation i 
vattenståndet. Hur hängde det ihop med den betydligt långsiktigare 
vattuminskningen?

Även från Östersjön kom rapporter. Pehr Martin kunde från sin 
födelsestad Gävle meddela att »där warit en extraordinair wattuflod» 
och att »wädret har mäst altid warit Södwest».140 En flitig korrespon-
dent i flera frågor under 1720-talet var Olof Broman, Societetens man 
i Hudiksvall och senare (1729) invald som ledamot. Denne hade redan 
haft kontakt med Collegium Curiosorum och bör ha varit känd för flera 
ledamöter i Societeten från sin studietid i Uppsala. I ett brev från 17 
november 1722 berättade han att »siöwattnet nu går öfwer alla gambla 
märcken, så att Floden stiger 4 alnar högt uppå Siöbodarna, der i or-
ten wid Hudwigswald; önskades han att Gud wille förskona os för de 
swåra påfölgder, som sådant plägar hafwa med sig.»141 

Vad viktigare var, några år senare var han förklaringen till vatten-
ståndets fluktuationer på spåren. Broman kunde berätta att det »skje 
på thet sättet, at när Barometern faller, så stiger siön och twärtom».142 
Wallin kunde samtidigt rapportera »at bönderna i Norrland hafwa et 
säkert mercke at hafssiöns stigande betyder rägn, och fallande uphålls 
wäder». I samband med lågtryckspassager kan vi idag själva göra sam-
ma konstaterande.

Lappland. Som tidigare har nämnts var Lappland ett outforskat terri-
torium, en terra incognita. Den begynnande insikten om dess säregna 
natur och kultur lockade vetenskapsmän till expeditioner och studier 
av samer. Redan 1519 hade Olaus Magnus besökt Torneå och de upp-

139 22 juli 1720.
140 1 juni 1722.
141 30 november 1722.
142 18 januari 1728.
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gifter han där samlade in låg bl.a. till grund för hans Carta  Marina 
utgiven 1539 (ahlenius 1895). Sven Widmalm menar att området 
betraktades som en vetenskaplig resurs för den patriotiska svenska 
vetenskapen kring sekelskiftet 1700 (Widmalm 1990; s. 41ff). Genom 
att beskriva förhållandena i denna avlägsna del av Europa kunde Sveri-
ge nå ära och berömmelse, och visa att vi inte var helt utslagna av det 
olycksaliga kriget (Pihlaja 2012). Polhem ansåg att genom sådana stu-
dier skulle »utleningen förmerka oss eij wara modfält wed olyckan».143 
Det naturvetenskapliga intresset för de nordliga trakterna förstärktes 
av att norrskenet hade blivit på ropet. Polarskenet hade en hög akti-
vitet i början av 1700-talet med ett ”utbrott” 1716, synligt ända ner i 
södra Europa (briGGs jr 1967).

Johannes Schefferus hade 1673 publicerat ett stort verk, Lapponia, 
som behandlade samernas levnadssätt. Den översattes till flera språk 
och fick stor spridning i Europa. Men Schefferus själv besökte inte 
Lappland. Hans mycket omfattande verk byggde enbart på uppgifter 
från andra.

Olof Rudbeck d.y. hade följt i sin faders fotspår genom att försöka 
kartlägga släktskapen mellan samiskan och andra språk. Hans idéer 
var vidlyftiga och ter sig i dagens ljus märkliga. Redan i sin Nora Samo-
lad hade han berört ämnet (considine 2017). På våren 1721 gav han ut 
»ett kort Transsumt af sine skjäl, till att bewisa, att Lapparne intet an-
nat är, än af De X tribubus Hebraeorum [om de tio (försvunna) hebre-
iska stammarna]». Den judiska kopplingen tycks ha varit något av en 
fix idé hos Rudbeck d.y. och han återkom vid upprepade tillfällen med 
samma slutsats. Han redogjorde också för »sina tanckar om America-
niska Språkets öfwerensstämmande med Hebraiskan, Swenskan och 
Lappskan».144 Vid en sammankomst »Upläste Hr Prof: Rudbeck något 
af sina Etymologiska observationer angående Lapparnas uhrsprung af 
Israels barn.»145 Vid en annan redogjordes för »Lapparnas namn och 
härkomst, then Hr Prof: wisar med många sanninglika skiäl och Ar-
gument wara af Juda släckte».146 Rudbeck d.y. var en sann göticist och 
stred fortfarande för sin fars vision om Atlantis och att Sverige utgjor-
de civilisationens vagga.

143 I brev till Swedenborg september 1716 (sWedenborG 1907; s. 261).
144 15 maj 1724.
145 13 maj 1726.
146 22 april 1726.
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Sophia Elisabeth Brenner (1659–1730) var en författare som stod i kontakt 
med Vetenskaps-Societeten genom sin korrespondens med Erik Benzelius. 
Hon figurerade flera gånger i protokollen och i Acta Literaria Sveciæ, t.ex. re-
censerades 1726 hennes Wårs Herras och Frälssares Jesu Christi aldraheligaste 
Pinos Historia, rimwis betrachtad. Hon var en av de första feministerna, inte 
minst uttryckt i hennes 1693 utgivna Det Qwinliga Könetz rätmätige Förswar.

Trots att släktskapet gav Rudbeck d.y. en stark legitimitet i Uppsala 
mötte han kritik för sina idéer. Vid mötet den 20 maj 1726 »Uplästes 
then Lärda Judens David Neri bref til Sahl: Kongl: Predikanten M:r 
Johan Schult, hwaruti han anförer några raisoner, hwarföre han intet 
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wil samtycka til Hr Prof: Rudbecks mening om Lapparnes uhrsprung 
af Israeliterna.»

Det redogjordes samtidigt för ett inlägg som John Wallis gjort i 
Royal Society redan 1701 där han inte fann det säkert att »Lapparnas 
ursprung [var] af Juda slächte fast än han holler then meningen för nog 
trolig.»

Samhället hade börjat bekymra sig för sakernas tillstånd i lappmar-
kerna. Vid ett av Societetens möten redogjordes för ett brev från en 
norsk pastor ställt »till wårt Prästerskap i Jämteland och annorstädes, 
hwar Finnar och Lappar tillhålla, angående detta Folckets eländiga till-
stånd uti Christendomen».147 Ärendet kom upp i riksdagen och ledde 
till en kunglig förordning »angående Scholae-statens och Kyrckjowä-
sendets förbättrande i Lappmarken til Christendomens bättre fort-
plantande».148 Några år senare kunde man vid ett möte visa upp »then 
nyss utkomna Lapska Cathechesen och a b c boken».149

Societeten återkom upprepade gånger till Lappland vid sina möten. 
Vid ett tillfälle uppvisades t.ex. en trästock från Arjeplog på vilken »i 
brist af Swensk tryckt Cateches [var] uprättad wissa characterer at be-
teckna 1 Tijo Gudz Bud 2 Fader wår».150 Vid ett möte 1731 upplästes 
ett brev från Linnélärjungen Daniel Solanders far, Carl Solander, präst 
i Piteå. Han beskrev där »et Lappqwinfolck och en Lapp, som säges 
wara förwände i sten». Man beslöt ta kontakt med Solander för »at få 
någon säkrare wisshet här om». Vid ett annat möte samma år »Upwis-
tes en Lapptrumma och 2 Runstafwar, som äro af Hr M:r Solander 
tagne i Lappmarcken och skänckte til Societeten.»151 

Runor. Runor var en del av den götiska argumentationen. De vittnade 
om ett uråldrigt språk och stärkte därför det nationella självförtroen-
det. Under stormaktstiden hade runforskningen slagit igenom och inte 
oväntat fått starkt gehör hos landets ledare. Rudbeck d.ä. gjorde långt-
gående tolkningar av runskrifter och stödde sig på dessa i  Atlantica. 
Rapporter och diskussioner kring runor förekom vid många av Socie-
tetens möten under 1720-talet. Det gällde särskilt efter det att Olof 

147 13 september 1723.
148 13 mars 1724.
149 18 november 1726.
150 21 november 1729.
151 31 augusti 1731.
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Celsius (1670–1756) blivit ledamot 1726.152 Han gjorde omfattande 
fältarbeten i Hälsingland och analyserade mängder av runstenar. Sitt 
centrala runverk Monumenta quædam sveo-gothica suis temporibus red-
dita publicerade han i Acta Literaria uppdelat på flera olika kapitel. 

152 Här används genomgående Olof Celsius utan tillägget d.ä. Hans son, Olof Celsius 
d.y. (1716–1794) dyker upp mot slutet av boken, och anges då som Olof Celsius 
d.y.

Den svenska runforskningen hade en storhetstid under den götiska tiden på 
1600-talet men fortsatte att intressera även Vetenskaps-Societetens ledamö-
ter. Här en illustration av runstenar från Medelpad, ur Anders Celsius arti-
kel Cippi runici in Medelpadia Sveciæ, Provincia boreali delineati från Acta 
Literaria Sveciæ 1725. Anders Celsius hade sommaren 1724 gjort en resa till 
Hälsingland och Medelpad, tillsammans med sin farbror Olof Celsius, för att 
studera de runor som hans farfar Magnus Celsius en gång i tiden hade tolkat. 
Astronomen Anders Celsius var en man med många strängar på sin lyra.
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Olof Celsius, i tur ordning professor i grekiska, orientaliska språk och 
teologi, var farbror till Anders Celsius och således bror till Nils Cel-
sius.

Olof Celsius vågade t.o.m. opponera sig mot den store Rudbeck 
d.ä. när det gällde runornas ålder. Vid mötet den 20 oktober 1727 
briserade en svidande kritik mot göternas runteori då Olof Celsius 
visade »at alle Runstenar, som äro med Korss bemärckte, äro satte 
i Christendomen; wid hwilcket tilfälle han wisar at korset ej hålles 
för Thors hammar, som Vormius153 först hållit före». Förekomsten av 
kristna tecken på runstenarna flyttade fram deras tillkomst till åt-
minstone tidpunkten för landets kristnande. Det omkullkastade den 
götiska modellen om ett uråldrigt ursprung. Med på det aktuella mö-
tet var Rudbeck d.y. och man kan undra hur han förhöll sig till denna 
indirekta kritik mot hans far.

Tartariet. Efter freden i Nystad började svenska militärer återvända 
från sin mångåriga ryska fångenskap. Majoriteten av de ca 25 000 
svenska fångarna hade tagits till fånga 1709 vid Poltava eller den därpå 
följande kapitulationen vid Perevolotjna. De flesta av dem skulle aldrig 
mer återse Sverige. Svenskarna transporterades till olika delar av den 
enorma kontinenten som gick under namnet Tartariet och i mångt 
mycket var okänt land. Många hamnade i Sibirien. 

De som ändå hörde till hemvändarna hade mycket att rapportera. 
Vid sammanträdet den 13 april 1722 kunde Benzelius berätta att »Se-
creteraren Brenner, som fölgt Envoye Fabricius ut till Persien år 1697» 
hade kommit hem med en »Tartarisk Historico, som uttryckeligen 
skall wijsa Tartarernas upkomst och handlingar». En liknande rapport 
kom den 5 oktober samma år då det redogjordes för den »Geographis-
ka Chartan öfwer Tartariet, som wåra Swenska Officerare under sitt 
Fångenskap förfärdigat.» Kartan hade upprättats av Filip Johan von 
Strahlenberg (Tabbert före adlandet 1707) som under sin fångenskap 
fått möjlighet att följa med på vetenskapliga expeditioner till Sibirien. 
Detta geografiska arbete var det första som upprättades för den här 
delen av världen. 

153 Vormius var den latiniserade formen av (Ole) Worm (1588–1654), dansk run-
forskare som under första halvan av 1600-talet, parallellt med svensken Johan 
Bure, hade lagt grunden till den nordiska runologin.
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Diskussioner om von Strahlenbergs kartläggningar skulle återkom-
ma flera gånger vid Societetens möten. Han redogjorde i brev för »sin 
tancka om Geterna och sedan om Hunnerna; bifogandes en afrit-
ning af then inscription som han funnit uti ett berg wid Obijströmen 
[floden Ob], af hwars Caracterer många komma öfwerens med wåra 
Runor.» Han gav också råd till den 1724 bildade ryska vetenskapsaka-
demien och menade att den »borde låta sig wårda om, och inhemta 
kunskap om utur Siberien och the angräntsande orter».154 Den 11 juni 
1724 kom von Strahlenberg som gäst på besök till Societeten och pro-
grampunkten fyllde större delen av mötet. von Stralenberg berättade 
bland annat att en »Ostiack wid Obyströmen sagt sig och sin Nation 
wara kommen ifrån et land, som heter Suomis Zemla, som ej lärer 
betyda annat än Finland.»

En annan som bidrog med information från det stora landet i öst 
var en överstelöjtnant Schönström. Denna hade lämnat »den Tyska 
Versionen utaf Tartariska Furstens Abulgasibagadurs Bok om Tarta-
rernes hela Släkte Register» till universitetsbiblioteket.155 En kapten 
Malin lämnade en rapport »skrifwen om 15 Nationer härtills obekan-
ta uti det så kallade stora Tartariet».156

Mammuten. Ett speciellt fynd som frigivna svenska krigsfångar kun-
de rapportera om rönte stor uppmärksamhet vid Societetens sam-
mankomster. Det gällde ett mystiskt djur. Första gången var den 14 
december 1722 då Benzelius kunde visa en ritning föreställandes 
ett djur »utaf Siberiackerne på deras Språck kallad Mehemoth eller 
Mammont». Det hade lämnats till biblioteket av Baron Leonard Kagg.157 
Olof Rudbeck d.y. och Pehr Martin menade att det måste wara ett 
» Siö diur», och Rudbeck d.y. fann det märkligt att djuret var ritat med 
klor då »ännu intet Animal Cornigerum [hornbärande djur] är befun-
nit wara Unguiculatum [hovdjur], utan, att det är palmipes [bred-
fotad], eller har skinn emellan, såsom gäss etc.» Kunde det till och 
med vara så, med tanke på den lokala benämningen, att det fanns en 

154 6 november 1724.
155 30 november 1722.
156 31 oktober 1723.
157 Baron Kaggs beskrifning på ett vattendjur i Obijströmen (dec. 1722). LiSB, N 14a, 

nr 54.
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koppling mellan djuret i fråga och det underjordiska djuret Behemo-
ten i Jobs bok? Man önskade få ytterligare information från Kagg.

Vid ett möte kort därpå berättade Martin att han sökt råd »hos 
Zoologos, om något sådant eller Dylikt watten Diur, som wid sista 
Conferencen är anmält, skulle finnas; men ingen närmare underrät-
telse kunnat fått derom». Möjligen kunde expertisen skönja vissa lik-
heter med flodhäst. Vid nästa möte berättade dock Johan Malmström 
(se nedan) att han fått vetskap om ett brev från överceremonimästa-
ren Sparf i vilket denne »såwäl deriverar originem nominis eller Vocis 
Behemot, eller som Ryssarne kallar det, Mammont, som ock diurets 
Natur, och mot hwilcket Diur det hos Zoologos swarar». 

Senare samma år kunde Benzelius visa upp »ett stort merendels 
petrificeradt ben, som war en Tand-Kjäfft utaf Diuret mammont, eller 
som man menar Behemoth, kommit ifrån Tobolski i Sibirien igenom 
Herr Capitain Kloth von Gürgenburgh».158 Kaptenen hade tidigare 
meddelat att han tagit med sig en rad antikviteter från Sibirien och 
erbjudit biblioteket dem till försäljning. Vid tiden hade Benzelius bli-
vit bekant med den ryske historikern och bergsmannen Vasilij Nikititj 
Tatisjtjev som under några år vistades i Sverige. Han hade kunskap om 
mammuten och Benzelius bad Tatisjtjev skriva en uppsats om djuret, 
som publicerades i Acta Literaria 1725.159

Praktisk kunskap. Nyttotänkandet framträdde inte lika tydligt vid 
Societetens möten i början av 1720-talet som det gjorde genom Pol-
hems innovationer vid mötena i Collegium Curiosorum och i Sweden-
borgs Dædalus hyperboreus. Som vi senare ska se blev denna nedtoning 
av den praktiska vetenskapen en av komponenterna som leder fram 
till bildandet av en annan akademi 1739, med ett mer utpräglat fokus 
på nytta.

Helt frånvarande var emellertid inte rapporter av praktisk natur. 
Bland annat redogjordes för en ny typ av skorsten som inte rökte in 
och som bättre bevarade värmen tack vare »att Skårstens piparna när 
de muras, draga de sig som en skruf i kring», alltså den princip som 
skulle slå igenom i kakelugnar. Kapten Berger Elfving hade »gifwit in 

158 31 oktober 1723.
159 Generosiss. Dn. Basilii Tatischow Epistola ad D. Ericum Benzelium de Mamon-

towa Kost, id est, de ossibus bestiæ russis Mamont dictæ. Acta Literaria Sveciæ 2: 
36–43.
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Förslag om Skeps byggnadens förbättrande, därigienom, att Plankorna 
skulle dåppas i Tiärwatten, hwaraf de skulle blifwa hårdare och be-
ständigare».160 Det kom underrättelse om utvecklingen av en pump 
från England som börjat användas i kolgruvorna där »den starcka im-
man ell. wädret [luft, ånga], som går af en stor kittel med wattn uthi, 
och Eld under, trycker eller drifwer up och ned genom en art af wäff-
ning 400 tunnor Wattn om».161 Det var denna tidiga ångmaskin som 
Mårten Triewald (1691–1747; se vidare nedan) gjorde sig bekant med 
och senare importerade till Sverige (lindqvist 1984).

Som ovan berörts hade kontakten mellan Christopher Polhem och 
de lärda i Uppsala upphört strax innan Societeten inledde sin verk-
samhet i slutet av 1719. Det skulle dröja till 1722 innan Polhem skrev 
till Benzelius igen, och då kom plötsligt sex brev. Polhem tackade bl.a. 
för att några av hans rön tagits in i Acta Literaria. Men han beklagade 
sig över att intresset för naturvetenskapen och hans mekaniska inno-
vationer hade avtagit i riket i och med Karl XII:s död. Protokollet be-
skrev Polhem som desillusionerad: »honom [hade] hågen förgått till att 
wijdare något bry sig med sina Scientiis, Mathematicis, Mechanicis et 
Physicis».162 I långa skrifter redogjorde han för sin syn på hur förhål-
landena i landet skulle kunna förbättras genom ändringar i »Riksenss 
cultur».

Polhem delade dock med sig av en del nya innovationer. Han berät-
tade t.ex. att han bränt bräderna på taket till sin smedja i stället för att 
tjära dem. Till detta »gaf Herr Prof: Rudbeck den raison härtill, att ett 
Träd, när det brännes, eller sålunda swedes, blir det durablare, emedan 
därigenom det feta uhr trädet drages ut, hwarigenom sedan Trädets 
yta blijr fastare, stadigare och hårdare.»163 Polhem hade också »tanckar 
och förslag angående takplåtar af järn, som han wil genom waltzande 
med falssar förfärdiga, och anstryka med kalk när the äro warma».164 
Han rapporterade även om en ny tröskmaskin och ett timglas (»Sand-
uhr») anpassat för användning till sjöss. 

160 26 februari 1720.
161 4 mars 1720.
162 17 augusti 1722.
163 13 september 1723.
164 29 september 1725.
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Kuriosa. Det finns en blandning av rapporter om skrönor och sedvanor i 
Societetens tidiga protokoll som skulle kunna klassificeras som kuriosa. 
Omtalad är t.ex. sägnen om en undervattensförbindelse mellan Vät-
tern och Bodensjön (samt mellan norska Malströmmen och Genève-
sjön) (dunér 1910). Det intresse för abnormiteter som var på väg att 
utvecklas med 1700-talets naturaliekabinett indikerades av rapporter 
om en kalv med två huvuden och en kyckling med fyra fötter. 

Sett ur dagens perspektiv är det noterbart hur lite man diskuterade 
medicinska frågor. Universitetets båda medicinprofessorer Roberg och 
Rudbeck d.y. var ju ledamöter men den senare var knappt att betrakta 
som medicinare, åtminstone inte med dagens mått mätt. De få gånger 
människokroppen överhuvudtaget berördes gällde det t.ex. flerbarns-
födslar eller andra avvikelser kopplade till reproduktionen. En note-
ring handlade om »en flycktingz son i Norrland af 8 a 9 åhr benämd 
Nicolaus blifwit sedan flicka och nämdes Nicolea».165 Två händelser 
med anknytning till människor togs dock upp i mer detalj och ska 
därför beskrivas nedan.

Fet-Mats. På hösten 1720 rapporterades om »det Petrefacto cadavere, 
som så offta uti exterorum Scriptis talas om, och som är för ett åhr 
sedan funnit i Fahlun».166 Fyndet av en nära nog förstenad (petrifierad) 
och mycket välbevarad människokropp hade rönt stor uppmärksam-
het när det gjordes 1719. Det hittades i ett vattenfyllt gruvschakt som 
på grund av ras varit tillslutit i nära 40 år. Hur kunde det vara möjligt 
att kroppen var så pass intakt? Societeten beslöt att tillskriva Johan 
Moraeus, stadsläkaren i Falun, med en rad frågor:

1. Huru långt det är.
2. Hwad det wäger.
3. Huruwida det är skämt eller behållit. Om Klädarna af  Linne, 

Ull etc. Järn, Trä etc. och besynnerligen om det är sant, som 
säyes om Snuset, som är hwitt. Hvad som nämbligen har kun-
nat conserverats eller ey. 

4. Huru hårdt det är, om Kiöttet är allenast skraphårdt, eller 
förhärdat.

5. Om Håren affallit.
6. En liten rijtning någorlunda. 

165 25 oktober 1720.
166 25 november 1720.
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Vid sammanträdet den 3 februari 1721 redogjorde Pehr Martin för ett 
brev han fått från en god vän i Falun som berättade att liket i själva 
verket »intet war solid och compact som en sten, utan snarare som ett 
half rutit träd, och ett af brutit stycke däraf flöt uppå wattnet». Berg-
mästaren vid Stora Kopparberg Anders Swab hade redan tillskrivit 
Bergskollegium med en förfrågan om hur man skulle hantera kroppen. 
Nu engagerade sig också Societeten i ärendet: »Angående det indure-

Illustration av ”Fet-Mats” och gruvan i Falun där kvarlevorna av Mats Israels-
son hittades i ett igenrasat gruvschakt mer än 40 år efter hans död. Notera 
att benen är av men anletsdragen välbevarade. Det senare gjorde det möjligt 
för hans fästmö från ungdomsåren att känna igen honom. Från Acta Literaria 
Sveciæ 1722.
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rade cadaver, som är funnit uthi Fahlun grufwa, så har Doctor Martin 
tagit på sig, igenom precipitation at utforska, af hwad natur detsam-
ma wara må.»167 Redan kort därpå kunde Pehr Martin lämna besked: 
»Hr Doct: Martin wijste med åtskillige Experimentis Chymicis, att 
det Cadaver som i Fahlun är funnit indureradt, har därtill intet annat 
principium än Victriolum Veneris.»168 

Slutsatsen var således att kroppen hade vitrioliserats av den höga 
halten kopparsulfat i vattnet, vilket på ett effektivt sätt bidragit till 
dess konservering. Det var dock fråga om balsamering snarare än för-
stening. Vid ett senare möte kunde Martin uppvisa ett stycke vävnad 
utskuren ur låret. En rapport om fyndet publicerades året därpå i Acta 
Literaria, skriven av Adam Leijell, assessor i Bergskollegium, och över-
satt till latin av Martin (leijell 1722).169 

Fet-Mats eller Stor-Mats, som den avlidne mannen kallades, blev 
redan från början en turistattraktion vid Falu koppagruva. Det visa-
de sig nämligen att den välbevarade kroppen gick att identifiera som 
Mats Israelsson från Svärdsjö (jansson 2009). Smeknamnet Fet-Mats 
anspelade på hans kroppshydda. Israelsson hade som 20-årig gruv-
dräng försvunnit i ett gruvschakt någon gång 1676–1677. När hans 
kropp åter kom i dagen 1719 blev han igenkänd av sin dåvarande och 
nu åldriga fästmö. Det var tack vare de bevarade anletsdragen som 
hon kände sin fästman från ungdomen. ”Återföreningen” av paret har 
stimulerat tillkomsten av en rad skönlitterära verk (jansson 2010).

Fyndet fortsatte intressera vetenskapsmän under lång tid. Linné 
undersökte 1734 kvarlämningarna som då fanns till beskådan i en 
monter. Han beskrev dem både i rapporterna från sin Dalaresa (Iter 
Dalekarlium) och Bergslagsresa (Iter ad fodinas). I en föreläsning i 
Uppsala sade han senare »Hvad karlen i Falun vidkommer, så är han 
ej petrificerad utan allenast saltad med vitriol; och som salt solve-
ras i luften, så förgår han ock med tiden.»170 De kemiska processerna 
diskuterades senare också av Societetsledamöterna Johan Gotschalk 
Wallerius (Wallerius 1747) och Torben Bergman (Wallerius 1773).

167 10 mars 1721.
168 16 mars 1721.
169 En ”återöversättning” till svenska publicerades långt senare i Bergs-Journal (för 

månaderne octob. Novemb. Decemb. 1787, Stockholm) med titeln »Berättelse 
om en förstenad Människokropp, som funnits i Stora Kopparbergs Grufva; af 
framledne Bergs-rådet Adam Lijel.»

170 benedicks (1907; s. 89).
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Varulvar. Den 31 augusti 1722 kunde Erik Burman rapportera om ett 
brev han någon vecka tidigare fått från stadsläkaren Daniel Kellander 
i Göteborg, en flitig korrespondent med Societeten. I ett tidigare pro-
tokoll tydde formuleringen på att Kellander betraktades som ledamot: 
»Opwijste Mag: Burman några i Götheborg nyligen utgångne; och af 
Hr Doct: Kellander såsom Societatis membro öfwersände, samt till 
Societeten lembnade Tractater.»171 

Brevet som nu kom från Kellander innehöll »en berättelse om en 
Warulf (Lycanthropos), som nyligen i Julio sig låtit se uti Qwille i 
Noolwijcken uti Bohus Län, uppsatt af Pastore loci Mag: Petter Ek-
man». Den mytomspunna varulven fanns djupt rotad i bondekulturen. 
Redan Olaus Magnus redogjorde i sin bok Historia om de nordiska 
folken från 1555 för berättelser om varulvar. Därefter förekom talri-
ka beskrivningar i litteraturen av sägner och trosföreställningar som 
involverade varulvar (odstedt 1943). Tanken om den frivilliga eller 
ofrivilliga förvandlingen av en människa till varg var en form av troll-
domen hamnskifte. Genom metamorfos flyttades själen över till ett 
djurs kropp. I den nordiska folktron gällde det framför allt förvand-
lingen till en rovdjursgestalt i form av björn eller varg. En handfast 
variant var att dra på sig djurskinn för att därigenom uppnå djurets 
kraft och råhet. Man förvandlades då till bärsärkar (jmf. att gå bärsärk; 
klädd i särk av björn) eller ”ulvhednar”. 

Vid mötet den 30 november 1722 kom sedan en korrigering från 
Kellander. I ett brev skrev han »att den debiterade Warulfwen i Quil-
linge i Bohus Lähn […] eij warit annat än en karl, som war en Fåhne, 
och tahlade effter som hwar och en honom inbillade eller föresade». 
Det hade varit intressant att veta om de lärda Societetsledamöterna 
inledningsvis hade övervägt alternativa möjligheter.

Internationella influenser och kontakter. I ett avseende påminde sam-
mankomsterna under Societetens inledande år om hur det kan se ut 
när en forskargrupp träffas idag. Även om den vetenskapliga publice-
ringskulturen i tidskriftsform ännu var i sin linda hade tidskrifter bör-
jat ges ut på olika håll i Europa. Innehållet i några av de internationella 
titlarna presenterades vid sammankomsterna och särskilt intressanta 
artiklar togs upp för diskussion, likt en ”journal club” idag. På så sätt 
höll sig Societetens ledamöter uppdaterade med den vetenskapliga 

171 8 september 1721.
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utvecklingen i stort i Europa. Vetenskapen hade ännu inte nått den 
extrema grad av specialisering som kännetecknar den idag. 

Den skrift som allra oftast behandlades vid sammankomsterna var 
Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, tillkommen 1715 i Leipzig. Ben-
zelius hade tagit initiativ till att sända Acta till redaktionen för Neue 
Zeitungen, och de returnerade med att sända sin tidskrift. Utväxlingen 
av skrifter gjorde att svensk forskning nådde internationell spridning. 
Nya nummer av Acta Eruditorum och Philosophical Transactions gicks 
också igenom, liksom grannlandets de Danska nya Tidender.

En spricka inom sällskapet

Societetens ekonomi var ansträngd innan avtalet med Johann Hein-
rich Russworm om utgivningen av Acta kom till stånd. Knappt hade 
verksamheten kommit igång förrän det uppstod en spricka inom säll-
skapet. Det gick så långt att verksamheten ett tag hotade att helt upp-
höra. Med något undantag hade Lars Roberg regelbundet deltagit i 
sammankomsterna fram till början av 1721. Men vid mötet den 10 
februari 1721 var han inte närvarande och protokollet ger en indika-
tion om varför:

Beslöts, att såsom Boktryckaren fordrar sin betalning för Trim. 
I:mum 1721 och Doctor Roberg giör onödiga Drögsmål; så sko-
la wij nu intet komma tillsammans, för än detta kommer till 
sin riktighet, så wäl som hwad Differencer mellan honom och 
Societeten kunna wara uthi räkningarna, öfwer de förra Tri-
mestria: och blifwer altså denna Societeten och Sammankomb-
sten härmed till någon tijd ophäfwen.

De avslutande orden är sannolikt de skarpaste som förekommit i något 
protokoll under Societetens historia. Det blev ett mötesuppehåll på 
en månad. När man nästa gång träffades var det hemma hos stadens 
rådman, Mårten Ubbman, den 10 mars. Man beslöt då att »i Herrans 
Nampn» trots allt fortsätta arbetet med Acta Literaria Sveciæ men att 
man »nödgades giöra det utan ankündigande till Prof: Roberg, emedan 
man ingen reda kunde få utaf honom uti de Exemplaren af Trim: I:II 
et III. A:o 1720 som för Communi Cassa blifwit sålde». Efter det-
ta fortsatte protokollet med övriga ärenden. På något sätt tycks det 
hela åtminstone tillfälligt ha rett ut sig för Roberg var åter listad som 
mötesdeltagare den 21 april. Men det kan ha sått split inom den lilla 
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gruppen. Efter att Roberg dök upp vid ytterligare något möte under 
1721 slutade han sedan i stort sett att medverka i Societetens verk-
samhet.

Benzelius i riksdagen

Som representant för prästeståndet deltog Benzelius i sin första riks-
dag 1723. Riksdagen var den tredje på kort tid efter den förändring i 
regeringsformen som genomförts efter Karl XII:s död. Riksdagen in-
leddes den 15 januari och med Benzelius stationerad i Stockholm var 
han frånvarande vid nästan alla Societetens möten från denna dag och 
fram till slutet av oktober samma år. Mötesfrekvensen under hans 
frånvaro var inte heller lika hög som tidigare, ett tecken på hans cen-
trala roll inom Societeten. Vid riksdagen gjorde Benzelius försök att få 
stöd för både observatorium och finansiering. Det började se ljust ut.

Frågan var uppe i Sekreta utskottet och behandlades vidare av 
Kammarkollegium.172 I ett kungligt brev den 12 december 1723 sas att 
ett av tornen skulle lämnas »att tiena till Observatorium för ungdomes 
gagn och bästa wid Akademien [universitetet]» (hildebrand 1939). 
Den andra rundeln hade rivits ned och teglet tagits till Stockholm för 
återuppbyggandet av slottet där. Men med detta förblev dock frågan 
för stunden vilande.

172 Ämbetsverk som vid tiden svarade för rikets finanser och leddes av kammar-
presidenten.
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Mot kunglig stadfästelse 
1725–1728

Med etablerandet av en regelbunden mötes- och utgivnings-
verksamhet var det stora steget taget mot en akademibild-
ning. Om Collegium Curiosorum var kapitel ett i Societe-

tens historia så utgör perioden från 1719 och några år framåt kapitel 
två, vare sig vi då refererar till sammanslutningen som ”Bokwettsgillet” 
 eller den begynnande Vetenskaps-Societeten. Nästa lyckosamma steg 
skulle komma att bli arbetet under 1725–1728 mot en formaliserad 
akademi. Det steget kröntes med stadfästelsen av Kungl. Vetenskaps- 
Societeten i november 1728.

Efter fem års verksamhet var Societeten nu alltså i mångt och 
mycket i gång. Man hade fått Anders Celsius som drivande sekretera-
re och det var en lyckträff. Han var ung, vetenskapligt fokuserad och 
hade visioner för sällskapet. Ambitionen var att utveckla en ”riktig” 
akademi med en fast stab. Kvar låg förstås också tanken att bygga ett 
observatorium. För det behövdes finansiering och i det avseendet hade 
man inte kommit vidare med de idéer som funnits redan innan 1719. 
De hade tydligt formulerats i ett av de allra första protokollen då man 
trodde kunna »giöra sig Hopp om, att de tackjerns Pipor, som fordom 
woro ärnade till Wattnets Upfordring till Slåttet, skulle genom säljan-
de till Wattholma bruk, anwändas till Penningars utgifter».173

Memorialiet 1725

Benzelius försök att få stöd för ett observatorium i samband med att 
ständerna samlades 1723 utvecklades två år senare till att Societe-

173 5 februari 1720.
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ten gick in med ett ”vidlyftigt memorial” till Kanslikollegium.174 Ett 
 koncept (utkast) till memorialet finns bevarat i Societetens arkiv, ori-
ginalet förvaras i Riksarkivet.175 Det är undertecknat av Benzelius och 
Pehr Martin, handstilen är Benzelius. Originalet är odaterat men en 
ungefärlig tidsangivelse ges av påskrifter att det var uppe till behand-
ling i Kanslikollegium 21 oktober och 17 november 1725. Förslaget 
gällde dels medel för byggandet av ett observatorium, dels inrättande 
av en Societas Scientiarum. Beteckningen indikerade en utvidgning, 
eller kanske snarare en förskjutning, av Societetens verksamhet, från 
Literaria till Scientiarum. Verksamheten skulle omfatta vetenskap i 
vid mening, en universalakademi med betoning på naturvetenskap. 
Denna skulle enligt memorialiet vara »försedd med præside illustri, 
ledamöter och nödiga betienta». Det var ett steg mot en formalisering 
av den redan startade verksamheten, mot ett formellt inrättande.

Ungefär samtidigt pågick en process som strävade till en akade-
mibildning i Sankt Petersburg. Benzelius hade noga följt den utveck-
lingen en tid och bedömde att det var politiskt gångbart att referera 
till läget i Ryssland. Om landets huvudfiende nu var på väg att bilda 
en vetenskapsakademi, då borde inte Sverige vara sämre! I skrivelsen 
redogjordes för den verksamhet som pågått sedan 1719 och den regel-
bundna utgivning av Acta Literaria Sveciæ man lyckats åstadkomma. 
Benzelius poängterade att Societeten blivit känd av akademierna i Pa-
ris och London, och att den stod i kontakt med dessa. Att en svensk 
vetenskapsakademi skulle få betydelse för landets internationella re-
nommé var ett viktigt argument. Societeten skulle driva ett patriotiskt 
forskningsprogram. Att landets resurser, rätt nyttjade, skulle stärka 
dess internationella position hade formulerats av Kommerskollegium:

Kungl. Maj:ts rike besitter så stora förmåner i anseende till 
situation och produkter, som något rike i världen, så att man 
med skäl kan göra sig försäkrad, att om desamma till fullo 
skulle nyttjas, riket i en kort tid skulle komma till den makt 
och styrka , den få länder kunna ernå.

Memorialet pekade på en internationell förhoppning om observatio-
ner »som the oumgängeligen behöfwa ifrån våra närmare til polen be-

174 Centralt ämbetsverk inom det kungliga kansliet, vid tiden ledd av kanslipresi-
denten (att likna vid dagens statsminister), som var ett av riksråden.

175 Riksarkivet, SE/RA/1135/VII/9/633.
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lägna orter». Det kunde gälla observationer av planeters parallaxer, lju-
sets brytning och aurora borealis (norrsken). Som tidigare berörts var 
även meteorologiska iakttagelser av internationellt intresse. Det skulle 
vara den tilltänkta akademiens uppgift att organisera, ombesörja och 
förmedla resultatet av sådana undersökningar. 

Societetens skrivelse anspelade även på nyttoaspekten: »Historiæ 
Naturalis förkofrande […] skulle ock mycket både pryda wårt fäder-
nesland och skaffa nytta.» Sökandet i naturen efter användbara mine-
raler och växter var ett tecken på den spirande utilitaristiska andan. 
Detsamma gällde en referens man gjorde till utvecklingen av pärlfis-
kerier. Benzelius hade genom sitt riksdagsarbete insikt om de svåra 
ekonomiska förhållanden som rådde i landet efter de många krigsåren. 
Societeten gick därför inte så långt att man äskade direkta medel 
för verksamheten. I en bilaga till memorialiet gav man i stället ett 
”oförgripeligit förslag” till finansiering. Detta redogjorde för de ovan 
nämnda tankarna som hade funnits sedan länge: att få sälja järnrören 
som hade lett vatten till slottet, att få tillgång till tegel för att kunna 
bygga upp det tilltänkta observatoriet i en av slottets rundlar, samt 
att erhålla almanacksprivilegium och postfrihet (portobefrielse). Nu 
fördes också nya förslag fram. Man önskade att Bergskollegium skulle 
till Societeten förmedla observationer gjorda vid Laboratorium Mecha-
nicum och Laboratorium Chymicum. På så sätt skulle man inte behöva 
upprätta sådana laboratorier och därmed kunna undvika kostnader för 
det. På samma sätt önskade man få rapporter från Collegium Medicum. 

Kanslipresidenten Arvid Horn föredrog memorialiet och dess bila-
ga för Kanslikollegium. Förslagen om järnrören, teglet och portofrihe-
ten mottogs positivt. Kanslikollegium menade också att almanackspri-
vilegiet vore viktigt för Societetens »nyttiga inrättning, hwilken elliest 
torde komma at stanna». Men det var samtidigt kontroversiellt och 
kunde stå i konflikt med boktryckarnas intressen. Detta påtalades av 
kanslirådet Johan Rosenadler, alltså den person som under namnet 
Johan Upmarck (före adlandet) var med och startade Collegium Curio-
sorum.

Vid Societetens möte den 10 december 1725 kunde Benzelius 
rapportera »at thet är aldeles slutit i Cancelliet at then ena rundelen 
här på slåttet skal förfärdigas til et Observatorium Astronomicum».176 
Men så blev det ju inte. Efter att inte heller något hänt i finansie-

176 10 december 1725.
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ringsfrågorna skrev Benzelius i juni 1726 åter till Kanslikollegium för 
att påminna om Societetens önskemål. Nu agerade kollegiet och den 
28 juni avgav det ett utlåtande till K. Maj:t i vilket ett övergripande 
stöd för förslaget gavs. Bergskollegium och Collegium Medicum hade 
också ställt sig bakom tanken att vara Societeten till hjälp. Men att 
Societeten skulle erhålla ett almanacksprivilegium förordades inte av 
kollegiet, det skulle utgöra ett oönskat »monopol» uti fria kånster och 
wetenskaper».

Rådet sammanträdde den 19 juli och K. Maj:t beslöt enligt kolle-
giets utlåtande. Dock menade man att frågan om teglet behövde utre-
das vidare. Det Societeten hade vunnit var således att få sälja järnrören 
och att erhålla portofrihet.177 Man hade i princip också fått stöd för 
bildandet av en vetenskapsakademi i Uppsala, en Societas Scientiarum. 
Det man inte hade vunnit var det åtråvärda almanacksprivilegiet eller 
ett observatorium.

I sitt tackbrev av den 22 augusti till Kanslikollegium sas att man 
inväntade instruktioner om Societetens »inrättningsz-sätt» då den 
»ännu wäntar sin fullkomlighet». Brevet var denna gång underteck-
nat av Benzelius, Olof Rudbeck d.y., Pehr Martin, Erik Burman och 
 Samuel Klingenstierna. I skrivelsen bad man om tillstånd att få sända 
in ett förslag om reglemente för den nya akademien. Det krävdes alltså 
ytterligare initiativ från de inblandades sida för att akademien skulle 
komma till stånd.

Det är noterbart att arbetet med en svensk akademibildning tämli-
gen omgående fick internationell spridning. Redan fem dagar efter Ar-
vid Horns föredragning i Kanslikollegium, den 6 oktober 1725, skrev 
Benzelius till Hans Sloane (1660–1753) i Royal Society och meddelade 
att förslaget mottagits positivt (hildebrand 1939; s. 111). Sommaren 
därefter var Erik Burman i kontakt James Jurin som efterträtt Hans 
Sloane som sekreterare i Royal Society. Han diskuterade då om Socie-
tetens rådande status som en ”societet”: »if indeed it is permissible to 
give the name of Society to assemblies which are unadorned by laws, 
privileges, or patronage, and are formed without the authority of any 
supervisors, but merely privately, and by the spontaneous effort of a few 
individuals.»178 Men med detta skulle snart bli ändring.

177 Denna förmån kom Societeten att åtnjuta under lång tid. Dock upphörde den 
utländska portofriheten 1782.

178 hildebrand (1939; s. 113).
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De inkomstbringande järnrören

Nu vilades inte på lagrarna. Kanslikollegium hade delgivit landshöv-
dingen Magnus Cronberg K. Maj:s beslut om att låta Societeten få ta 
över och sälja rören. Därmed var det fritt fram att skrida till verket. 
”Vattenkonsten” hade tillkommit på drottning Kristinas uppmaning 
för att pryda slottet i samband med hennes kröning 1650. Arkitekt 
var Georg Grisbach, en snillrik konstruktör som tillverkat liknande 
anläggningar i bl.a. Falu gruva. Han var av tysk börd och hade tjänat 
Sverige sedan början av det trettioåriga kriget genom tillverkning av 
minor och andra krutladdningar. Anläggningen utgick från St Eriks 
källa intill Fyrisån, nedanför Domkyrkan, där två pumpar drev upp 
vattnet. Sedan leddes vattnet genom »en sammanhängande rad af 
Tackjärns pipor […] under Oxtorget, och under gatan förbi Consistori-
um,  Gustavianska Akademien, Lands Kyrkan upp till Slottet» ( busser 
1773). 

Hur rören grävdes upp eller demonterades finns inga uppgifter 
om. Men Societetens protokoll från 11 november 1726 redo gjorde för 
själva försäljningen: »Uplästes contractet emillan Societeten och Bok-
hollaren Rizander om the gamla takjärns pipor, som hördt till then 
förlorade watukonsten wid Upsala slått.» Kontraktet finns bevarat i 
Societetens arkiv. Där finns också dokumentation över hur man gick 
till väga för att avgöra försäljningspriset. Med ett bestämt kilopris och 
ett stort antal rör (139 stycken) gällde det att bestämma den samman-
lagda vikten. För enkelhetens skull vägdes ett stickprov och så extra-
polerade man från det. På liknande sätt hanterade man järnringar och 
det blev också »befunnit något bly uti pipornas fogningar, hwilcket 
ock upwägdes och steg til 1 ½ Skiep£, som för Societetens räkning 
ligger i förwar hos Slottswacktmästaren».

Detta gällde en första omgång rör och på sommaren 1727 gjordes 
en vägning av resterande järn.179 Allt som allt inbringade försäljningen 
8 977 dlr kmt till Societetens kassa. Det var ingen astronomisk sum-
ma, men nu fanns en grundplåt till att driva en vetenskapsakademi.

179 18 augusti 1727.
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Societetens viktigaste inkomst under sin inledande tid kom från försäljning-
en av de järnrör som en gång använts för att leda vatten från Fyrisån upp till 
Slottets ”vattukonst”. De gav en intäkt på 8 977 dlr kmt. Dokumentet på 
bilden är från Societetens arkiv och visar resultatet från en stickprovsväg-
ning av 10 järnrör. Texten lyder:

I anledning af Contractet med Bok-hålaren Hr Erasmus Rizander af d 5 huius 
hafwa underteknade [Burman och Martin] warit till-städes wijd upwägning-
en af de Tackjärns pijpor, som han låtit uptaga; och som Wij, för lindring  skule 
uti omkåstnaden ej hållit nödigt att väga der af flere än 10 stn Hwar utaf ett 
Medium kunde tagas befinnandes desse sig uti wicht som följer Näml.
…
Det är tillsammans 330 Lispund och Medium deraf 33 Lispund Hwar pijpa. 
Altså giöra de nu uptagne Pijpor, som voro till antalet 139 tillsamans uti lätt 
wicht 229 Skeppund och 7 Lispund.
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Det ena förslaget till stadgar

Anhållan om att få lämna ett förslag till reglemente måste omgående 
ha hörsammats av Kanslikollegium. Redan i september 1726 skickades 
ett sådant in, med rubriken »Oförgripelige tanckar om en Societatis 
Scientiarum inrättande efter Kongl. Mayts och Riksens Cancellie Col-
legii höggunstiga befallning som til widare approbation i ödmjukhet 
insinueras.» Det var skrivet av Benzelius och denna gång bara under-
tecknad av honom, Rudbeck d.y. och Martin, av skäl vi snart ska åter-
komma till. Ett koncept i Societetens arkiv har titeln »Underdånigt 
project till reglemente för en Kongl. Wettenskaps Societet». Det torde 
varit första gången Societetens blivande namn formulerades.

Förslaget till reglemente för det man önskade skulle benämnas 
 Societas Regia Scientiarum var uppspaltat i 14 punkter.180 Syftet med 
akademien var uttalat naturvetenskapligt. Den svenska naturhistorien 
skulle undersökas »så wel af thet naturen sielfkräfd framwisar, som 
hwad genom mechaniske, physicaliske och chemiske experimenter 
eller prof stycken uthforskas och afgiöras bör». Meteorologi skulle 
vara en viktig komponent liksom astronomiska observationer »på thet 
också belägenheten af the förnämsta orter och städer i Sverige med 
tilbörlig accuratesse må kunna determineras och swenska landechar-
tan ther igenom til fulkomlig säkerhet bringas». För att effektivisera 
arbetet borde hälften av ledamöterna förses med varsitt biträde för 
»afskrifwande och observeranden», så att de kunde fungera som arbe-
tande ledamöter.

Det andra förslaget till stadgar

Societetens historia rymmer en paradox. Den händelseutveckling som 
följde på beslutet av K. Maj:t i juli 1726 att öppna dörren för det for-
mella bildandet av Sveriges första vetenskapsakademi utgjorde för-
visso nyckeln till att så strax kom att ske. Men samtidigt kom i dagen 
olika synsätt som för alltid skulle begränsa Societetens verksamhet. 

De olika meningarna grundades inte minst på att de »Oförgripe-
lige tanckar» som Benzelius sänt till Kanslikollegium innehöll idén 
att Societeten tidvis skulle förlägga sin verksamhet till Stockholm. 
Det som föreslogs var att sammankomsterna två gånger per år, veckan 

180 »Om Kongl. Maytt täcktes benåda Societeten med namn af Societate Regia 
Scientiarum, som på andra orter nådigt sker till större lustre och upmuntring.»
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 efter Påsk respektive efter Mickelsmäss, skulle ske på Riddarhuset. 
Då skulle Uppsalaforskarna avrapportera vad de hade avhandlat och 
vad som de framöver planerade att göra. Härom rådde emellertid inte 
enighet inom Societeten, förslaget var inte förankrat. Inte heller var 
alla överens om att en rent naturvetenskaplig akademi var rätt väg att 
gå. Stockholmstanken var särskilt kontroversiell då den uppfattades 
som ett första steg mot en definitiv omlokalisering till Stockholm.181

I Societetens arkiv finns ett koncept till ett alternativt förslag, 
med rubriken »Oförgripliga tankar om en Regiæ Societatis Literariæ 
et  Scientiarum inrättning i Upsala.» Det är undertecknat av Olof Rud-
beck d.y., Erik Burman och de nyinvalda ledamöterna Olof Celsius och 
 Georg Wallin; Anders Celsius namnteckning finns också med, under 
de övrigas, och det är rimligen han som skrivit handlingen. Benzeli-
us har inte skrivit under. Redan det föreslagna namnet på Societeten 
visar att denna grupps synsätt var den om en bred akademi, Literaria 
et Scientiarum. Förslaget nämnde heller inget om Stockholm. Men i 
mångt och mycket var den föreslagna inriktningen på verksamheten 
likartad i de två förslagen.

Celsius beskrev den uppkomna situationen med två konkurreran-
de förslag så här: »det ena war at societeten skulle wara i Stockholm, 
och det andra at hon skulle wara i Upsala […] Men biskop Benzelius 
lefwererade allenast in i Cancelli Coll. dett förra, hwarpå wi widare 
ingen resolution hafwa fådt.»182 Det tycks närmast kunna ses som ett 
försök till en kupp från Benzelius sida.

Det kan tyckas oväntat att det var Benzelius, humanisten, prästen 
och djupt rotad i Uppsala, som gick i bräschen för en strikt naturve-
tenskaplig inriktning och en Stockholmslokalisering. Men Benzelius 
var i färd med att lämna barndomsstaden. Han hade redan i mars 1726 
blivit utsedd till biskop i Göteborg och flyttade dit ett drygt år senare. 
Genom sin medverkan i två riksdagar i Stockholm hade han kommit 
närmare maktens centrum och insett betydelsen av denna närkontakt. 
Kanske han också började känna den akademiska Uppsalamiljön trång 
och inskränkt. Som vi strax ska återkomma till uppfattades de lärda 
i Uppsala som bakåtsträvande av de politiska kretsarna i Stockholm. 

181 En fullständig omlokalisering ska senare bli explicit uttryckt av Benzelius, t.ex. 
i ett brev till Societeten från Göteborg den 15 april 1728: »hwaruti åtskilligt 
påminnes om Societetens inrättande, i synnerhet at then bör wara i Stock-
holm».

182 Brev till Wallin 1 september 1727; LiSB, Wallinska brevsamlingen III 22.
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I huvudstaden kan Benzelius tydligt ha upplevt vartåt vindarna blås-
te. Frihetstidens vindar blåste i nyttans tecken och i en nytänkande 
vetenskaplig riktning.

Benzelius lämnar Uppsala

Protokollen från andra halvan av 1726 och första halvan av 1727 näm-
ner överhuvudtaget inte något om vare sig K. Maj:t positiva besked 
eller om de två olika reglementsförslagen. Det kan ha varit en känslig 
fråga. Kanske är det symptomatiskt att den enda inlagan till Kansli-
kollegium som togs upp i protokollen gällde den okontroversiella frå-
gan om portofrihet.183 Det är inte helt lätt att härleda de personliga 
relationerna ledamöterna sinsemellan under den här tiden. Celsius 
och Benzelius tycks ju ha stått på varsin sida i stadgefrågan. Men de 
fortsatte ändå under många år efter Benzelius flytt från Uppsala att ha 
regelbunden och till synes helt okomplicerad brevkontakt. Att det var 
en god stämning dem emellan gällande själva sakfrågan bekräftas av 
innehållet i ett brev den 2 april 1728 där Celsius skrev till Benzelius: 
»Prof. Burman will äntl. hafwa societeten i Upsala; man får si huru det 
går, det kan vara raisoner [skäl] på bägge sidor.»184

När Benzelius för sista gången innan avflyttningen till Göteborg 
deltog i ett möte med Societeten, den 18 augusti 1727, gavs han en 
värdig avskedshälsning:

Såsom Högw: Hr Biskopen Benzelius sade sig skola resa til 
Giötheborg och således med allo quittera Upsala, så tog han 
afskjed af the närwarande Ledamöterna af Societeten och tack-
ade them för alt nöije och nytta han hafft med them tilsam-
mans, och önskade samt begärte at the hädan effter som här til 
wille sina sammankomster continuera, at the således måtte af 
thenna lilla begynnelssen lemna til effterkommande en Socie-
tet, som skulle lända till hela rikets gagn och lustre. Hwaremot 
samtel:e af Societeten beklagade, at the skulle nu ej mera få se 
närwarande en så förnäm Ledamot af Societeten, och önskade 
Hr Biskoppen en lycksam resa, och bådo honom ännu widare 
continuera sin förra Gunst och Wälwilja emot Societetens bäs-
ta och lofwade sig hafwa i et ständigt minne, och wid  tilfälle 

183 23 maj 1727, »Uplästes Societetens ödmiuka memorial till Kongl Cancellie 
collegium om fri Påst bok.»

184 nordenmark (1936; s. 12).
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skola alment gjöra thet Societeten har at tilskrifwa, näst höga 
öfwerheten, högw: Biskopen såsom thes första insticktare 
och uphofsman, alla the förmåner och progresser then redan 
kunnat giort eller här effter warder gjörandes. uti sit ändamåls 
fortsättjande.

Oavsett frågorna om inriktning och lokalisering hade Societeten nu 
kommit till insikt att det behövdes stöd från den politiska eliten i lan-
det för att den nya akademin skulle nå legitimitet, och kanske även för 
att öka chansen att erhålla ekonomiskt stöd. ProsPerin (1791) utryckte 
det på följande sätt: »Under alt detta märkte Doct. Erik Benzelius 
at några få i en vinkel undangömde Lärde [alltså de lärda i Uppsala], 
oacktadt sin förtjenst, sin flit och sin goda vilja, ej mycket skulle kunna 
uträtta, utan något stöd från den stora verlden.» Vid Benzelius sista 
möte kom han med ett konkret förslag, Societeten borde ha en preses 
och dessutom några högt uppsatta ledamöter. Som preses föreslog han 
i första hand Arvid Horn, i andra hand Gustav Bonde. Som ledamöter 
tog han upp »Cancellie Rådet Gref Tessin [Carl Gustaf Tessin] och 
Præsidenten Höpken [Daniel von Höpken] och Præsid: Baron Otto 
Reinhold Strömfeldt, Cancellie Rådet Von Kocken [Johan von Kock-
en] jemwel i Bergz Collegio Bergs Rådet Ad. Leyel [Adam Leijel]». 
Ett uppenbart namn som saknades var universitetets kansler, Gustaf 
Cronhielm. Enligt annerstedt (1913; s. 5) drog inte Cronhielm och 
Horn jämnt. Kanske fann Benzelius för gott att inte utmana ödet. 

Arvid Horn accepterar uppdraget som Preses Illustris

Societeten behövde alltså en högste beskyddare och frågan var hur 
man skulle approchera Arvid Horn, landets i praktiken mäktigaste 
person. Blygsamhet inför överheten var en dygd. Det hade varit en 
förmäten handling att ta direktkontakt med den som i samma person 
var greve, riksråd, lantmarskalk och kanslipresident. Georg Wallin be-
fann sig i Stockholm och man undrade »om han kunde på något sätt 
antingen sielf eller genom någon annan sondera Gref Horn om at wara 
wår Præses illustris».185

Det blev en krokig väg fram. Wallin fick kontakt med sekretera-
ren Löfgren som »will wara Societetens Commissionair och Corre-
spondent». Vid sammankomsten den 22 september 1727 »Uplästes 

185 31 augusti 1727.
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Arvid Horn, kanske Sverige mäktigaste person under det tidiga 1700- talet, 
accepterade 1728 uppdraget att vara Societetens Preses Illustris. Med det 
fick Societeten en högste beskyddare som banade väg för stadfästelsen till 
en kunglig akademi. Kopia av Johan  Joakim Streng efter original av Georg 
Engel hard Schröder. Uppsala universitet.

Hr Secret: Löfgrens bref Stockh: d. 21 Sept: 1727. til Hr Prof: Burman, 
hwaruti han lofwar sin oförtrutenhet at Societetens angelägenheter i 
Stockholm uträtta, och i synnerhet at yrckja på thet ju för ju heller, 
angelägna målet om Praeside Societatis, må blifwa hans Excell:s Gref 
Horn föredragit.» Vid mötet den 13 oktober beslöts att »Till ärkänsslo 
af Hr Secret Löfgrens antagna beswär med Societetens commissioner, 
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samtyckes af Societeten at man skulle kiöpa alla Acta Literaria Sveci-
ae, som til dato utkommit och til honom öfwersända.»

Löfgrens roll blev att vidarebefordra saken till sekreteraren Abra-
ham Bruncrona, som i sin tur var den som skulle föredra ärendet för 
Horn. Vid mötet den 13 oktober rapporterades att Bruncrona »lofwar 
at föredraga Hans Excellence Gref Horn Societetens anmodan om 
præsidio illustri, så så snart som hans Excell:s kommer i staden». Den 
19 januari tillkännagavs så den goda nyheten. Horn kunde tänka sig att 
acceptera uppdraget: »Uplästes Hr Hofmästarens Löfgrens bref af d. 
18 hujus til Hr D:r Wallin, hwaruti han berättar thet hans Excellence 
Gref Horn har behagat antaga praesidum för Societeten.» 

Den något omständliga proceduren var att man nu via ombud fått 
besked om att Arvid Horn i princip var beredd att anta rollen som 
Preses Illustris. Därmed kunde en formell nådig begäran skickas till ho-
nom. Utformningen av denna begäran var så viktig att vid nästa sam-
manträde »Uplästes och justerades et project eller concept til Societe-
tens ödmiuka bref och anhollan hos hans HögGrefl: Excellence, Gref 
Horn, thet hans Excell: täcktes påtaga sig at wara Praeses illustris för 
Societas Literaria et Scientiarum Upsalensis.» Den definitiva konfir-
meringen från Horn rapporterades sedan vid sammankomsten den 29 
mars 1728. Han antog »praesidium illustre uti Societate Literaria et 
Scientiarum» och därmed var det också uttalat vad det nya namnet 
skulle vara. Societeten hade nu fått en högsta beskyddare av rang. Det 
var genom dennes försorg som förutsättningarna nu var goda för en 
kunglig stadfästelse.

Fortfarande återstod frågorna om inriktning (en bred akademi eller 
en rent naturvetenskaplig) och lokalisering (ett fortsatt Uppsalasäll-
skap eller en öppning gentemot Stockholm) att hantera. Den första 
frågan tycktes för stunden avgjord, nu var det Literaria et Scientiarum 
som gällde. Men var Societeten skulle ha sitt säte var ännu inte satt i 
sten. 

Erik Burman var Uppsalaförespråkare. Han om någon var knuten 
till Uppsala genom sina meteorologiska observationer och sitt enga-
gemang för stadens musikliv. Han kämpade också fortfarande för att 
få till ett observatorium i Uppsala. De nytillkomna ledamöterna Olof 
Celsius och Georg Wallin var båda humanister, och bör också ha varit 
trogna Uppsalaförespråkare. Wallin hade dessutom något år tidigare 
tillträtt rollen som universitetsbibliotekarie efter Benzelius. 
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På Benzelius sida i stadgefrågan hade Pehr Martin avlidit i juni 
1727. Den återstående undertecknaren av hans förslag, Rudbeck d.y., 
torde med sitt Uppsalaarv egentligen inte ha varit drivande i frågan. 
Med Benzelius flytt till Göteborg stod gruppen utan förespråkare och 
”Uppsalafalangen” var därmed ensam kvar. Vad som hände med det 
förslag till reglemente som Benzelius sänt till Kanslikollegium 1726 
går inte att fastställa. Kanske Benzelius själv bromsade ärendet när han 
kände det interna motståndet. 

Parallellt med processen att söka Arvid Horns beskydd drev nu 
de kvarvarande ledamöterna sin linje. I protokoll och korrespon-
dens benämndes det som ”det andra förslaget”. Vid första mötet efter 
det att Benzelius lämnat Uppsala »kommo samteligen af Societeten 
öfwerens, at man skulle skicka öfwer thet andra förslaget til en So-
cietatis literariae et Scientiarum inrättande, som Hr Doctor Wallin 
anmodas at i Stockholm insinuera».186 Till förslaget hade Anders Cel-
sius sammanställt ett dokument med argument (»några raisoner») för 
att »At  Societas  Scientiarum må conjugeras med Societate Literaria 
och blifwa i Upsala.» Formuleringen antyder att det skulle kunna ha 
varit aktuellt med två akademier. Det lär dock inte ha varit tanken i 
Societetens memorial från 1725 och var inte heller uttalat i Benzelius 
förslag till reglemente. 

Celsius argumentation har återgetts i sin helhet av hildebrand 
(1939) och ska här bara kort sammanfattas. Han inledde med att på-
peka att om inte Societeten var i Uppsala skulle »Acta Lit. af stadna, 
som dock til fäderneslandets heder här tils warit; eller om de skulle 
continueras, så fordrades der till en a part fond, der likwäl Societas Li-
teraria kunde wara tilsammans med Societate Scientiarum.» Det kun-
de också bli svårt att fylla Acta om den inte skulle innehålla rappor-
ter från alla olika vetenskaper. I Uppsala fanns dessutom tillgång till 
bibliotek (med »allehanda mathematiska och physiska instrumenter») 
samt »Professores och Adjuncti Matheseos och Medicinæ». Dessutom 
kunde »månge af den studerande ungdomen wara societeten til tienst, 
samt encourageras at wid sina hemresor öfwer sommaren något hwar 
i sina landsorter observera uti historia naturali och meteorologicis». 
Slutligen konstaterade Celsius att Societeten och universitetet skulle 
vara varandra till ömsesidig nytta.

186 31 augusti 1727.
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Fredrik I inrättar Kungl. Vetenskaps-Societeten

När Arvid Horn på våren 1728 accepterat rollen som Preses Illustris 
var det genom honom som det blev möjligt att nå ett kungligt inrät-
tande av den nya akademien. Vid mötet den 3 maj 1728 »Låfwade 
Hr Prof: Rudbeck, effter han nu i morgon tänker resa til Stockholm, 
at ther tillika med Archiatern Bromell gjöra theras upwachtning hos 
hans Excellence Gref Horn, på Societetens wägnar.» Men det tycks ha 
varit lättare sagt än gjort. Den 20 juni »Berättade Hr Prof: Rudbeck at 
han för Hr Archiatern Bromells siukdom intet fik tilfelle at upwachta 
hans Excellence Gref Horn, medan han nu war i Stockholm.»

Magnus Bromell (1679–1731) hade valts in som ledamot på hösten 
1727. Han var medicinare och president för Collegium Medicum. Hans 
arbeten hade flera gånger tidigare recenserats i Acta Literaria, bl.a. 
hans »project at experimentera med kalcken uti laboratorio Chymico 
Stockholmensi» liksom hans pionjärarbete Lithographia Svecana över 
fynd av trilobiter och annat fossilt material från Gotland. Han upphöj-
des 1724 till arkiater. Det var en titel som bl.a. användes för kungens 
livmedikus (såväl Rudbeck d.y. som Linné erhöll senare denna titel). 
Hans samhällsposition sågs rimligen som en stor fördel vid uppvakt-
ningen av Arvid Horn. Likaså att han bodde i Stockholm.

Det dröjde sedan mer än tre månader innan Societeten åter träffa-
des. Vid det mötet »Woro samteligen af Societeten tilstädes och consu-
lerade hwilcka af them wille taga på sig thet omaket at resa til hans 
Excellence Gref Horn, tå Hr Prof: Rudbeck och D:r Celsius lofwade 
at resa.»187 Redan vid följande veckas möte berättade Rudbeck d.y. och 
Erik Burman (som fått ersätta Olof Celsius) att de uppvaktat Arvid 
Horn på hans säteri Ådö utanför nuvarande Upplands-Bro. Även riks-
rådet Joachim von Düben hade varit närvarande. Horn ställdes sig po-
sitiv till ett formellt inrättande och lovade att via Kansli kollegium 
rekommendera saken för kungen. Förslaget var alltså baserat på det 
”andra förslaget” till stadgar. 

Fredrik I hade bestigit tronen sedan Karl XII:s syster Ulrika ab-
dikerat till förmån för sin make. Denne har knappast gått till histori-
en som en monark engagerad i vetenskapliga frågor, eller intresserad 
av bildning och kultur. Men det var han som nu undertecknade den 
kungliga resolutionen avseende inrättandet av Societas Regia Literaria 

187 27 september 1728.
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Societetens Preses Illustris, den mäktige Arvid Horn, var den som lämnade in 
och föredrog förslaget om inrättandet av Societas Literaria et Scientiarum den 
11 november 1728. När beslutet var taget av kungen trycktes en ”resolution” 
i vilken stadgarna angavs. 

et Scientiarum i Uppsala. I de antagna stadgarnas första paragraf hette 
det:

Kongl. Maj:t tillägger berörde Societet namn af Societas Regia 
Litteraria et Scientiarum, viljandes Kongl. Maj:t alltid hafva 
densamma i Sitt nådiga hägn innesluten, samt lemna henne fri-
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Den 28 november 1728 inrättades Kungl. Vetenskaps-Societeten genom en 
resolution undertecknad av Fredrik I. Kungen skrev sitt namn Friedrich och 
namnteckningen är förseglad med ett särskilt sigill som är fäst med lack. 
Fredrik I var inte svensktalande så han lär ha varit beroende av att ha fått 
skrivelsen översatt.
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het att immediate hos Kongl. Maj:t anmäla de mål och ärender, 
hvarå Kongl. Maj:ts nådiga yttrande erfordras.

Nyheterna nådde Societeten den 22 november 1728. Utan större åt-
hävor »Upläste Secret: And. Celsius et bref från Dr Celsius af d. 18 
Nov: hwaruti han berättar at hans Excellence Gref Horn i förleden 
Lördags honom notificerat at thet projectet, som societeten genom Hr 
Professor Rudbeck och Prof: Burman insinuerade hos hans Excell:s på 
Ådön är af hans May:t och Rådet approberat.»188 Först några måna-
der senare kom den formella bekräftelsen: »Uplästes hans Excellence 
Gref Horns bref til Societeten af Ekebyholm d. 6 Feb:r. hwaruti han 
öfwersänder Kongl. May:ts nådiga resolution uppå hans Excellences 
inlefwererade underdåniga memorial Gifwen Stockholm i Rådkam-
maren d. 11 Nov: 1728 hwilcket ock uplästes.» Sveriges första veten-
skapsakademi under kungligt beskydd var därmed inrättad. Med bil-
dandet följde också att tidskriftens namn ändrades från Acta Literaria 
Sveciæ till Acta Literaria et Scientiarum Sveciæ (fr.o.m. årgång 1730).

Det fastställda reglementet

De antagna stadgarna gav en riktningsangivelse för Societeten och var 
i grunden likt 1725 års ödmjuka memorial, om än med något andra 
formuleringar. Det fastställdes att Societetens göromål bestod i att 
»framgifwa så wäl något nytt och förr ohört in Re litteraria i gemehn, 
som hvarjehanda Inventa, Observationer och Experimenter uti Mathe-
matiske och Physicaliske wettenskper i synnerhet». Den nyinstiftade 
akademien skulle således täcka all skriftlig kunskap, men särskilt den 
experimentella naturvetenskapen. Det ingick också att undersöka 
»Rikets Historia naturalis», dels genom observationer, dels genom me-
kaniska eller kemiska försök. Allra helst skulle experiment anställas 
»som äga någon nytta i det allmänna lefvernet och till förbättring af 
landets cultur eller Oeconomie». 

Reglementet specificerade områden som borde undersökas: astro-
nomi, mineralogi, meteorologi, botanik och zoologi, svenska antikvi-
teter, det svenska språket och den svenska geografin. Det senare var 
inte minst viktigt ur perspektivet av att kunna visa utländska »Wet-
tenskaps Societeter» på värdet av det nordligt belägna landet som en 

188 14 februari 1729.
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Stadgar för Kungl. Vetenskaps-Societeten fastställda av K. Maj:t 
28 november 1728

Kongl. Maij:ts 
Nådige Resolution uppå Riks Rådets Præsidentens, Academiæ 

Cantzlerns och Præsidis Illustris vid den i Upsala inrättade 
Societas Litteraria och Scientiarum, Wälborne Grefve Arwed 

Horns inlefwererade underdånige Memorial. Gifwen Stockholm i 
Råd-Cammaren d. Novembris 1728.

Sedan Kongl: Maij:t uppå vederbörandes underdånige föreställ-
ning, i Nåder för godt funnit, att en Societas Litteraria och Sci-
entiarum må uti Upsala inrättas; Så har bem:te Riks Råd. Præsi-
dent och Academiæ Cantzler, såsom Præses Illustris för bem:te 
Societet, i anledning af samma Societets hoos honom derom gjor-
de Förslag, genom ofwannämde Memorial i underdånighet wid 
handen gifwit, hwad till en sådan Societets Inrättning nödigt och 
nyttigt pröfwas. Och som KongJ. Maj:t låter Sig i Nåder särdeles 
wälbehaga den berömmeliga Nijt och Omsorg, som bem:te Riks 
Råd, Præsident och Academiæ Cantzler för de lärde Wettensk-
paers befordran och Tillwäxt här i Riket i så måtto betygar; Så är 
ock Kongl. Maij:t i Nåder benägen, att på alt sätt understödja ett så 
nyttigt och hälsosamt wärck, och will fördenskul om merbem:te 
Societets Inrättning följande stadga och förordna:

1:o
Är Kongl: Maij:ts nådige Wilja, att Societeten bör bestå af en Præ-
side Illustri och högst Tjugufyra Ledamöter, samt en Sekretera-
re, och tillägger Kongl: Maij:t härmed berörde Societet Namn af 
Societate Regia Litteraria et Scientiarum, wiljandes Kongl: Maij:t 
alltid hafva densamma i sitt nådiga hägn innesluten, samt lemna 
henne frihet att immediate hoos Kongl: Maij:t anmäla de måhl och 
ährender, hvarå Kongl Maij:t nådige yttrande erfordras.

2:o
Kongl. Maij:t will alltid sjelf när någon Vacance af Præside Illustri 
för Societeten sig tildrager, uppå Societetens underdånige Förslag, 
försee densamma med en annan Præside.
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3:o
Men hvad Ledamöterna så väl som Secreteraren angår, så lemnas 
Societetens tillstånd, desamma att utsöka och wälja, samt med 
Præsidis Illustris samtycke antaga.

4:o
Societetens Giöremåhl består derutinnan, att framgifwa så wäl 
något nytt och förr ohört in Re litteraria i gemehn, som hvarje-
handa Inventa, Observationer och Experimenter uti Mathematis-
ke och Physicaliske wettenskper i synnerhet, särdeles, att detta 
Rikets Historia naturalis genom behörig aktsamhet och flit, så 
väl genom det Naturen af sig sielf framvisar, som hvad gentom 
Mechaniske eller Chymiske Rön och försök utforskas kan, må 
bättre utarbetad och högre brackt blifva. Hvarvid hälst sådane 
Experimenta Physica anställas, som äga någon nytta i det allmän-
na lefvernet och till förbättring af landets cultur eller Oeconomie, 
till Smältvärckens bättre inrättning, till allehanda Mechaniske 
Konsters befordrande, eller annat dylikt tiena kunna. I like måtto 
böra både Astronomiske samt Meteorologiske Observationer an-
ställas och i giörligaste måttan fortsättias, såsom ock den Swenska 
Geographien väl och noga utarbetas och sin ricktighet bekom-
ma, på det icke allenast belägenheten af de förnämsta Städer och 
Orter i Riket med tilbörlig accuratesse må kunna determineras, 
utan ock hvad elliest de utländske Wettenskaps Societeter i så-
dane måhl ifrån desse Nordiske Länder åstunda, behörigen full-
giöras; för hwilken Orsak skull så hvad desse delar som jemwäl 
Swenska Antiquiteterna och Språket, samt Botaniqven, Histori-
am animalium, Mineralia, Jordarter och mera, angår, måste några 
Societetens Ledamöter med des Omkostnad icke allenast sielfwe 
i Orterne omkring resa, att där hwad wederbör i akt taga, utan 
ock söka att förmå tillförlåtlige Männ i Landet, sig derutinnan att 
biträda samt med dem såväl som andra förfahre och wälwiljande 
både in-och utom Lands flitigt correspondera. Till faciliterande 
hvaraf Kongl. Maj:t redan för detta i nåder förundt Societeten fri 
Post på In-och utrikes Orter. 
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5:o
Societetens Ledamöter i Upsala åligger en gång hvar vecka komma 
tillsammans, då de upläsa och ingifva hvad arbeten som antingen 
de sielfwe kunnat förfärdiga eller ock ifrån andra insändt blifvit, 
samt i öfverwägande taga och hvarannan wid handen gifva, hvad 
widare företagas må, med hvad mera till Societetens ändamåhl 
eller bästa höra kan. 

6:o
De frånvarande Ledamöterne måste åtminstone två gånger om åh-
ret något deras egit arbete uti ofvannemde Sciencer och Studier 
till Societeten inkomma låta, hvilket sedan där likaledes wid Sam-
mankomsterne upläses.

7:o
Derpå komma alla sådana skrifter eller arbeten wid Protokollet 
att bifogas och förwahras, samt efter handen det förnämsta deraf 
uti Actis, hvilka hädanefter kallas Acta Litteraria et Scientiarum 
Sveciæ, hwart fierdedels Åhr inflyta, hwarå Kongl. Maj:t des nådi-
ge Privilegium meddela will.

8:o
Secreterarens Syssla är, att, förutan Protokollets besörjande, på 
Societetens Befallning, och i des Namn föra Correspondencen så 
In- som utrikes, samt hålla alla Acter och Documenter i ordning 
och ricktighet med deras Register och Diarier behörigen försedde. 
Skulle några Berättelser ifrån Landsorterna på Swenska inkomma, 
som pröfvas wärdige till trycket, skall han draga försorg om deras 
öfversättiande på Latin ; han recenserar ock i synnerhet de Mathe-
matiske och Physicaliske böcker, som i Riket utkomma; jemväl 
tilhörer honom tillika med en utaf Ledamöterne att indrifva och 
förwahra Societetens Medell, dem ock att använda efter Samteli-
ge närvarande Ledamöters, till hvarjehanda des Nödwändigheter, 
men wid större Utgifter icke utan Præsidis Illustris tillstånd och 
anordning, samt att giöra derföre åhrlig redo och räkning. Och på 
det han alt sådant desto bättre må kunna förrätta, blifver honom 
en Amanuensis till hielp bestådd.
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9:o
Uti Præsidis lllustris frånvaro kan den äldste af närvarande leda-
möter wid Sammankomsterne föra Directionen, så att alt skicke-
ligen tillgår, och behålla Samtelige Membra inom Societeten sin 
emellan rang eller Ordning eftersom de förr eller senare blifvit 
antagne.

10:o
Kongl. Maj:t låter ock nu Des nådige ordres till Des BergsColle-
gium samt Collegium Medicum afgå, att biträda Societeten med 
hvarjehanda åstundade underrättelser, samt lemna Societeten 
kundskap om något nytt och märkvärdigt förefaller i sådane styck-
en som till wettenskaper höra.

11:o
Societeten bör jemväl giöra sin flit att sambla allehanda naturalier 
och rariteter som i Landet finnas och deraf inrätta ett Cabinett 
eller Musaeum, hvilket efter Inventarium förblifwer under någons 
af Ledamöterne samt Secreterarens förwahr.

12:o
De Medell som på ett eller annat sätt inflyta, böra endast af Socie-
teten disponeras, så att intet besked derföre giöres mehr än för 
Præses Illustris och de närvarande Ledamöter.

13:o
Af alla Böcker och Tractater mindre och större som i Swerige 
tryckas, och på något sätt Scientias eller Rem litterariam angå, 
bör Förläggaren ett Exemplar till Societeten skyndsammast in-
lefwerera, förmodandes Kongl. Maj:t, att hwar och en lärer dertill 
så mycket benägnare finnas, som böckerne genom tidige recen-
sioner uti Actis desto bättre in- och utom Lands bekandte blifva.

14:o
Hvad för öfrigt till Societetens antingen Leges och Statuta eller 
elliest, framdeles kan pröfvas nödigt att tillägga, sådant har Socie-
teten efter Præsidis Illustris godtfinnande hoos Kongl. Maj:t att 
andraga, och Kongl. Maj:ts nådiga wälbehag deröfver att afwänta.
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15:o
Hwilket alt Kongl. Maj:t Riks Rådet, Præsidenten och Academiæ 
Cantzlern samt Præsidi illustri för denna Societet till nådigt swar 
och Societeten till underdånig Efterrättelse lemna welat, förblif-
vandes Kongl. Maj:t bem:te Riks Råd Præsident och Academiæ 
Cantzler samt Præsidi illustri med all Kongl. Nåd och Ynnest syn-
nerligen wälbewågen.
Datum ut supra.

FRIEDRICH

vetenskaplig resurs. Det var en central komponent i det patriotiska 
sammanhang ur vilket Societeten hade tillkommit. För att fördjupa 
sig i landets geografi och lokala naturförhållanden skulle ledamöterna 
därför själva företa resor, kompletterat med korrespondens med loka-
la rapportörer. För att underlätta vetenskapliga förbindelser noterades 
att »Kongl. Maj:t redan för detta i nåder förundt Societeten fri Post på 
In-och utrikes Orter». 

De antagna stadgarna stipulerade formerna för verksamheten. Det 
ålåg ledamöterna att komma samman en gång per vecka. De som inte 
hade möjlighet att delta på plats skulle åtminstone två gånger om året 
skicka in egna arbeten. Inkomna arbeten skulle bifogas protokollet och 
de »förnämsta deraf» tryckas i Acta Literaria et Scientiarum. I Preses 
Illustris frånvaro kunde sammankomsterna ledas av den äldste närva-
rande ledamoten, »så att alt skickeligen tillgår».

Societetens sammansättning var Preses Illustris, 24 ledamöter och 
en sekreterare. Sekreterarens roll blev nu utförligt definierad och kort 
sagt skulle denne sköta det mesta. Det blev bl.a. uttalat att sekrete-
raren skulle ombesörja protokollen och därtill kom ansvar för all in- 
och utrikes korrespondens, diarie- och arkivföring samt hantering av 
tidskriften. I samarbete med ytterligare en ledamot skulle han också 
sköta all ekonomi. Till sin hjälp kunde sekreteraren bistås av en ama-
nuens.

Det här var i en tid när rangordning bland människor var viktigt i 
samhället, och rangen var helt knuten till titel. Inom det akademiska 
livet kunde det t.ex. gälla tågordning i akademiska processioner. Pro-
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cessionsordningen var att den teologiska fakultetens lärare gick först.189 
Societetens stadgar gjorde dock klart att dess ledamöter ordnades 
enkom efter den ordning som de blivit invalda, ett då kanske djärvt 
synsätt. 

Societeten får fler ledamöter

Då stadgarna angav att sällskapet kunde ha 24 ledamöter så inleddes 
nu en process med inval. Eller kanske det snarare bäst kan betecknas 
som antagning. Det gjordes med omsorg då man ansåg sig böra »bruka 
then försichtigheten at intet förr antaga några Membra, som icke med 
några prof giordt sig hos Societeten bekante och recommenderade på 
samma sätt, som wid the utländska Societeterna är i bruk».190

De som invaldes var huvudsakligen personer verksamma och bo-
satta på andra orter. Det kan ha varit ett sätt att markera ambitionen 
att bli en nationalakademi. En breddad skara ledamöter innebar ett 
större underlag till att få in bidrag till Acta Literaria et Scientiarum. 
Sålunda tillkom under 1729 bl.a. Lundaprofessorn Kilian Stobæeus, 
professorn i Åbo Herman Spöring och den där också bosatte Simon 
Lindheim. En ytterligare betoning på den breda akademien var inva-
len av assessorn i Antikvitetsarkivet Nils Keder och Riksantikvarien 
Johan Helin. 

Även Societetens långvariga kontakt i Hudiksvall, prosten Olof 
Broman, blev ledamot. Detsamma gällde Mårten Triewald, en av få 
svenskar som också var ledamot av Royal Society. Triewald skulle snart 
komma att spela en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen av 
den svenska akademihistorien. Enda nya Uppsalaledamoten var teo-
logiprofessorn Eric Alstrin, men han skulle snart lämna staden för 
prästbefattningar på andra orter. Enligt stadgarna skulle valen ske med 
samtycke av Preses Illustris så Horn fick tillskrivas i dessa ärenden. 

Christopher Polhem hade blivit ledamot året innan, ett inval be-
kräftat genom brev som upplästes vid mötet den 3 maj 1728. Det 
är på sätt och vis märkligt att brevet tycks ha varit ett av hans sista 
till Uppsala. Det var ju han som nästan 20 år tidigare hade föreslagit 
bildandet av ett lärt sällskap. Först nu blev han ledamot av det »nyl:n 

189 Tågordningen var en källa till irritation bland andra fakulteter (annerstedt 
1912; brev 26).

190 18 april 1729.
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inrättade lärdoms Sälskap».191 Polhem var vid det här laget 67 år men 
skulle fortfarande ha mer än 20 år kvar att leva. Han rekommenderade 
samtidigt Göran Vallerius och Emanuel Swedenborg till ledamöter. 
Även de fanns ju med redan vid tillkomsten av Collegium Curiosorum. 
Swedenborg valdes in året därpå men även i hans fall upphörde kon-
takterna därmed med Societeten. Ytterligare ett namn från Societe-
tens begynnelse tillkom som ledamot, kanslirådet Johan Rosenadler 
(alltså Johan Upmarck). Han hade ju också förekommit i diskussioner-
na kring Societetens äskande om resurser 1725.

Benzelius tidigare förslag om hedersledamöter anammades också. 
Under 1729 tillkom som sådana riksråden Samuel Barck, Jacob Cron-
stedt, Joachim von Düben, Carl Gyllenborg och Carl Gustaf Tessin. 
Andra honoratiores som valdes in var Johan Brauner (landshövding i 
Uppsala), Carl Cronstedt (general), Daniel von Höpken (president i 
Kommerskollegium), Johan Henrik von Kochen (statssekreterare och 
hovkansler), Adam Leijel (assessor i Bergskollegium), Conrad Ribbing 
(landshövding i Närke och Värmland), Gustaf Rålamb (president i 
Kammarrevisionen), och Otto Reinhold Strömfelt (president i Kam-
markollegium). Landshövdingen Brauner var den enda av hedersleda-
möterna som bodde i Uppsala och den enda som sedan också deltog 
i Societetens möten.192 Barck hade för övrigt inte Societeten själv fö-
reslagit. Hans namn lades till av Preses Illustris, förmodligen ett unikt 
grepp i Societetens historia.

Förekomsten av hedersledamöter i kungliga akademier har varierat 
över åren. Idag utnyttjas denna möjligt mycket sparsamt på de flesta 
håll. Men när Vetenskaps-Societeten fick sin stadfästelse var det up-
penbart att dåtidens vetenskapsmän fann det angeläget att knyta till 
sig personer från samhällets högsta politiska skikt. 

191 Brev 93 (17 april 1728) i Liljencrantz (1941–1946).
192 22 januari 1730, »Gratulerade sig Societeten af then stora ähran, at få första 

gången fägna sig af HögWälb: Hr LandsHöfdingens högstförnema närwarelsse.»
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Celsius som sekreterare: 
utmaningar och svårigheter

Starka krafter försvinner

När den lärda Uppsalakretsen efter nära två decenniers arbete 
nu nått fram till att bli Sveriges första vetenskapsakademi 
är det närmast paradoxalt att det sammanföll med början 

på en långvarig period av stagnation. Det skulle visa sig att detta av-
stannande kom att påverka Societeten på ett mycket påtagligt sätt. En 
tydlig orsak till nedgången låg i att starka krafter efter hand lämnade 
sällskapet, vilket gjorde att det gradvis försvagades. Som en mycket 
liten organisation med bara en handfull ledamöter var grupperingen 
känslig för förändringar i sin sammansättning. Den var helt beroende 
av insatsen från några eldsjälar. 

Det började med att Benzelius inledde sin långa politiska och kyrk-
liga karriär 1723, och då tillbringade perioder i Stockholm. Att pendla 
mellan Uppsala och Stockholm var inte att tänka på. Detta minskade 
förstås hans möjligheter att engagera sig i Societeten. Vid ett möte i 
januari 1726 bad han att få avstå det krävande skrivarbete som låg 
bakom utgivningen av Acta Literaria: »Högwördige Hr D:r Benzelius 
wille låta dispensera sig från recenserandet, och begärte i sitt stäl-
le måtte komma Hr Klingenstierna.» När Benzelius sedan lämnade 
Uppsala 1727 för episkopatet i Göteborg var Societetens instiftare för 
alltid bortkopplad från den operativa verksamheten. 

Erik Burman hade ersatts på sekreterarsysslan av Celsius 1725 men 
lämnade ändå ett tomrum efter sig när han avled 1729. Han hade 
deltagit i mer än 200 protokollförda sammankomster under perioden 
1719–1729 och därmed varit Societetens flitigaste deltagare (sannolikt 
genom alla tider). Lika mötestrogen under sin tid hade Pehr Martin 
varit, han gick bort 1727. Senare flyttade Georg Wallin från Uppsala 
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Anders Celsius var den drivande kraften inom Vetenskaps-Societeten  under 
nära 20 år, från 1725 och fram till sin död 1744. Kopia av Magnus Hallman, 
efter original av Olof Arenius.

för att bli superintendent i Visby. Även om Olof Rudbeck d.y. under 
många år än skulle fortsätta att vara aktiv stod Societeten nu i prakti-
ken och föll med den unge Celsius möjlighet att driva verksamheten.
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Celsius arbetsbörda

Celsius fick efterhand allt fler uppgifter vid sidan av Societeten som 
konkurrerade om hans tid. Ett sådant var den matematikundervis-
ning han bedrev inom ramen för Anders Gabriel Duhres Laboratori-
um mathematico-oeconomicum (hebbe 1933). Celsius tycks ha varit en 
mycket engagerad lärare och gav 1727 ut en läro bok i algebra, Arithme-
tica, Eller räkneKonst, Grundelig demonstrerad af Andreas Celsius. För 
Benzelius beskrev han bokens innehåll som att »de första 100 para-
grapherna som innefattar qvattor species och principia universalissima 
äro så tydeligen skrifne, att de kunna läras i scholarna, det öfriga kan 
sedan läras wid Gymnasierna».193 Han var inne på att framöver även 
skriva läroböcker om bl.a. geometri och trigonometri (nordenmark 
1936; s. 11).

Det fanns också annat som upptog Celsius tid. Våren 1728 till-
bringade han tre månader i Stockholm för att ta del av Mårten Tri-
ewalds föreläsningar (se nedan). Under denna period hölls bara två 
möten i Societeten. Vid det ena angavs att en Hr Berch förde proto-
kollet.194 Vid det andra mötet var bara Olof Celsius, Erik Burman och 
Georg Wallin närvarande, och någon av dem förde anteckningar. 

Senare samma år dök en ny arbetsbörda upp för Celsius. När Sam-
uel Klingenstierna utsågs till professor i matematik beviljades han di-
rekt tjänstledigt för att fortsätta den utländska studieresa han anträtt 
redan året dessförinnan. Den 20 augusti 1728 beslöts att Celsius skulle 
upprätthålla Klingenstiernas professur och med det följde ett bety-
dande undervisningspensum. I slutet av läsåret beklagade han sig inför 
Benzelius: 

medan terminen warat, [jag] warit så sysselsatt med mina 
lectioner i Mathesi och det 7 timmar hwar dag, så at jag intet 
fådt beställa om alt, som jag bordt […] Hade jag någon lön af 
societeten; så att jag slap informationswäsendet, så tror jag, at 
Acta skulle komma ut i rätt tid, och correspondencen hollas 
wid bettre makt, effter jag då endast finge bry mig derom […] 
Jag hoppas nu at anställa mina studier, att Societeten kan wara 

193 31 oktober 1727, LiSB.
194 Sannolikt rörde det sig om ett tillfälligt inhopp av Carl Reinold Berch (1706–

1777), numismatiker och senare sekreterare i Antikvitetsarkivet. Hans bror 
Anders Berch (1711–1774), landets första professor i nationalekonomi (och först 
1755 ledamot), fanns förvisso också i Uppsala men var ännu en 17-årig student.
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Anders Duhres Laboratorium mathematico–oeconomicum

Anders Gabriel Duhre (ca 1680–1739) växte upp i Gnista strax 
utanför Uppsala och studerade en längre tid vid universitetet utan 
att lyckas avlägga någon examen. Han var lärjunge till matemati-
kern Per Elvius, en av deltagarna i Collegium Curiosorum. Tidigt 
började Duhre arbeta på en lärobok i matematik och han kor-
responderade med Benzelius om denna. På rekommendation av 
Polhem knöts han till Bergskollegium i Stockholm och höll där 
1717–1723 matematiska föreläsningar på svenska. Föreläsningarna 
låg till grund för två böcker, där den ena En grundelig anledning til 
mathesin universalem eller algebran (1717) redigerades och gavs ut 
av en hans elever, Georg Brandt. Med sina Riddarhusföreläsningar 
på nationalspråket var Duhre en föregångare till Triewald. De två 
kom också i kontakt snart efter det att Triewald återvänt till Sve-
rige från England 1726.

Duhres föreläsningar var populära, inte minst på grund av att 
matematikundervisningen vid universitetet var eftersatt. Såväl 
Samuel Klingenstierna som Anders Celsius studerade för honom. 
Duhres avsaknad av slutförd akademisk utbildning och förmodli-
gen också det faktum att han inte använde latin gjorde dock att 
han aldrig erhöll någon professur, trots flera försök. Han tycks ock-
så ha varit en udda person, han hade »svårt att finna sig till rät-
ta med människor» (hildebrand 1939; s. 176). Enligt en  samtida 
 vittnesbörd från Mårten Strömer hade Duhre »inga talegåfvor, 
kom oredigt fram med det han tänkte, och var oftast så tanke-
spridd, at han icke såg hvad som hades för händer i sällskaper» 
(strömer 1768).

Duhres intressen började efter hand gå mot det nya begreppet 
ekonomi, eller oeconomi som man ofta skrev (fast man uttalade 
ordet som i dag [ekonomi]). Ämnet växte fram ur den utilitaristis-
ka anda som rådde och hade fokus på hushållning och omsorgen 
om de sektorer som kunde vara till nytta för samhället. Jordbruk, 
djurhållning, skogsbruk, jakt och fiske, trähantering och gruvdrift 
var centrala exempel på sådana näringar. Hantverk och manufak-
turer med en begynnande storskalig produktion utgjorde andra 
mer merkantila exempel. För att samhället skulle kunna dra nyt-
ta av näringarna bejakades naturvetenskapen och kunskapen om 
naturen, de utgjorde ”hjälpvetenskaper” till ekonomin. Ett av de 
första offentliga initiativen till att stärka landets ekonomi var till-
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sättningen av Kommissionen angående lanthushållningens förbätt-
ring 1725, ofta kallad Ekonomikommissionen.

Duhre hade en vision om att skapa en teknisk lantbruksskola 
i Uppsala, ett ekonomiskt institut, där studenter kunde utbildas 
utifrån ett nyttoperspektiv. År 1722 formulerande han sin vision i 
ett program »Wälmenta tanckar, angående huru jag […] är sinnad 
at utan almenna bestas betungande […] uprätta et Laboratorium 
mathematico-oeconomicum.» För säkerhets skull trycktes också 
ett förtydligande: »And. Gab. Duhres förklaring öfwer des tilfö-
rende uthgifne wälmente tanckar». Duhres idéer var kände för 
Societeten och båda skrifterna anmäldes i Acta Literaria samma 
år som de kom ut. Duhre tänkte sig att lärarna vid Laboratorium 
mathematico-oeconomicum skulle forma en egen societet. I sitt pro-
gram gav han en tydlig bild över vilken typ av utbildning skolan 
skulle tillhandahålla:

med frij information, frij kost och husrum underhålla 
åthminstone tiugu wälartade Personer, med wilkor, at de 
dageligen skola studera halfwa dagen efter en uthwald och 
föreskrifwin method, och halfwa dagen underwisas uti 
allehanda nyttiga handtwärck, nemligen, somliga uti Swar-
fwande och Snickande; somliga uti Filningar, Smidande, 
Lödande, Giutande; somliga uti Urmakeri och allehanda 
Mathematiska Instrumenters förfärdigande; somliga uti 
Glassliperi; somliga uti allehanda Klädz- och Tygswäfweri; 
somliga uti Skiepps-Byggeri etc. under det at de öfwer alt 
skulle i medlertid först och främst ganska wäl underwisas 
om allehanda Materialers art och kiännande och at förfär-
diga allehanda modeller.

Efter diger beredning och trots motstånd från landshövdingen 
Cronberg fick Duhre 1723 tillstånd från K. Maj:t att under tre år 
arrendefritt disponera Ultuna kungsladugård för sitt Laboratorium 
mathematico-oeconomicum. Cronberg hade själv under en tid varit 
arrendator där och det rörde sig alltså om den plats där Sveriges 
lantbruksuniversitet nu har stora delar av sin verksamhet, strax 
söder om Uppsala. Karl XII hade tidigare pantsatt gården för att få 
pengar till kriget. En rad olika arrendatorer hade därefter eftersatt 
underhållet av mangårdsbyggnaden. Den visade sig vara så ned-
gången att utbildningen inte kunde förläggas dit. Däremot inledde 
Duhre flera byggprojekt på Ultuna, inklusive smedja, djurhus och 
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spannmålsbyggnader. Undervisningen skedde i stället i hyrda rum 
inne i Uppsala, på en gård norr om Stora torget. Den utfördes in-
ledningsvis av Duhre, hans bror Carl och Thomas Fuchs.

Några år senare ansökte Duhre om att få arrendet på Ultuna 
på livstid och det blev också beviljat i rådet hösten 1727. I sin 
framställan gav han en friserat positiv bild över hur pass omfattan-
de den inledande undervisningen hade varit. Av någon anledning 
hade nämligen två tilltänkta lärare uteblivit. Både Klingenstierna 
och Daniel Menlös, senare assistent åt Mårten Triewald, hade en-
ligt kontrakt och med förskottsersättning förbundit sig att förelä-
sa, vilket inte tycks ha skett. Klingenstierna hade även tagit på sig 
att från latin översätta John Keills lntroduction in veram physicam, 
men inte heller det verkar han ha genomfört.

Duhre expanderade sin verksamhet efter beslutet 1727 och in-
förskaffade Geijersgården (så benämnd långt senare) inne i Upp-
sala, strax norr om Carolina Rediviva. Likaså förvärvade han jord-
bruksmark vid Lasseby gärde och Librobäck, då utmarker kring 
staden. Anders Celsius fungerade som lärare vid Laboratorium 
mathematico-oeconomicum under något år från 1727 och framåt. 
Men när Celsius för sin försörjning skull inte längre behövde un-
dervisa åt Duhre chanserade verksamheten. Duhre hade då också 
hamnat i konflikt med torpare på sina marker och med sin jord-
brukspersonal. 

Missämjorna kring Duhre eskalerade och ledde till flera klago-
mål hos landshövdingen, och även rättegångar. Landshövdingeäm-
betet upprätthölls då av Johan Brauner – ledamot av Veten skaps-
Societeten – och han tillhörde inte Duhres supportrar. Brauner 
hade goda kontakter med makten och vid riksdagen 1731 beslöts 
att frånta Duhre Ultunas arrende. Det övergick i stället till Brau-
ner (sic!). Duhre fråntogs också sitt årliga arvode om 300 dlr smt; 
som av en händelse hade Brauner vid en sammankomst i Socie-
teten strax dessförinnan sagt man borde söka »de 300 d:r Silf:mt, 
som Hr Duhre niuter». Duhre dömdes också att retroaktivt betala 
arrende för Ultuna. Han kunde inte bära skulderna, tvingades be-
låna huset inne i Uppsala, och senare övertogs även det av Brauner. 
Duhre klagade förgäves vid de följande riksdagarna och avled som 
en bruten man 1739.
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nögd med min tjenst wid denna sysslan. Jag öfwar mig dageli-
gen i fransyskan och Engelskan. Sedan biuder jag til at perfec-
tionera mig i physiqven och mathematiquen, samt eljest i andra 
stycken som til secreter-syslan höra.195

Celsius återkom i många brev till Benzelius, och i annan kommuni-
kation, om behovet av lön till sekreteraren.196 Han hade också några 
möjliga namn för uppdraget i åtanke: matematiklektorn i Strängnäs 
Daniel Lidius (okänt–1745) och Nils Hasselbom i Åbo (1690–1764). 
Den senare hade studerat i Uppsala och på Benzelius inrådan fungerat 
som informator åt två av landshövdingen Claes Ekeblads (1669–1737) 
söner (ryman 1978). År 1724 utsågs han till professor i matematik 
i Åbo, där han blev bosatt resten av sitt liv. Lite senare, strax innan 
Celsius skulle lämna Uppsala, nämnde han även Carl Reinold Berch, 
då nyss återkommen till Sverige efter en utländsk studieresa. Ytterli-
gare en alternativ möjlighet, menade Celsius, vore att universitetsbib-
liotekarien Georg Wallin fick uppdraget som Societetens sekreterare 
inrymt i sin tjänst; Celsius tyckte »oförgripel., at han kan hafwa tid 
der till».197 

Ett försök till omfördelning av medel 
inom universitetet

Tidigare försök av bl.a. Emanuel Swedenborg att få till en ny natur-
vetenskaplig professur i Uppsala hade varit förgäves. I början av 1729 
var professuren i poesi ledig och vid mötet den 24 april var man inne 
på att föreslå Arvid Horn »at i thes ställe borde inrättas en historiæ 
och Philosophiæ Naturalis [fysik] Profession». Celsius laddade kraftigt 
med argument och i mötesanteckningarna listade han inte mindre än 
sju sådana. De förtjänar att återges i sin helhet då de ger en bild över 
hur de unga naturvetenskaparna stångades mot rådande strukturer 
inom universitetet, och hur frihetstidens växande nyttotänkande kom 
till uttryck.

195 27 maj 1729, LiSB; nordenmark (1936; s. 13).
196 Till exempel den 8 juni 1730: »Finge wi lön för sekreteraren, så torde kanske 

mycket gott bli av» (LiSB).
197 Brev till Benzelius 14 augusti 1731, LiSB; ibid. s. 24.
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1. Effter Physiquen och Oeconomien äro alment nyttige för hela 
Fäderneslandet: så borde jemwel the Studerande therutinnan 
blifwa underrättade wid Academierne.

2. Men Poesien är allenast en prydnad för then som therjemte 
äger någon reel wetenskap, så at Fäderneslandets wälgång på 
Poesiens tracterande ej så egenteligen beror.

3. Och således wid en Academie, ther ej staten kan tola en Pro-
fession så i Physiquen som i Poesien, så bör den slutas ut, som 
är mindre nödig, och combineras med någon anan Profession, 
hvar med then har någon gemenskap.

4. Wid alla andra Academier, så in- som utom riket är en Histo-
riæ och Philosophiæ Naturalis Professsion inrättad, hwarföre 
icke i Upsala?

5. Ej heller går thet an at Physices Profession skal combineras 
med Medicinae Profession, effter hwar och en af them beg-
ge nog syssle sätta en Professor: så at åhr 1636 blef slutit af 
Cancelleren Skytte at Physiquen skulle tracteras i facultate 
Philosophica särskilt af en Professor, fast än tå för tiden woro 
trenne Professorers Mathematici, nemligen en Geometriae, En 
Astronomiae och En Optices et Mechanices Professor.

6. Emedan Physices Profession fordrar en apparatum af åtskilliga 
instrumenter och Machiner til experimenters anställande, så 
kunde thenna Profession stå vacant några åhr, och penningar-
na ther til användas, förän någon Physices Professor blir wer-
keligen tilsatter.

7. Thetta skulle lända Societas scientiarum til stor förmohn i 
thet the kunde få betjena sig af bemelte apparatu.

Tanken var att förslaget skulle läggas fram för Preses Illustris och tyd-
ligen hade man hoppats på att Magnus Bromell skulle kunna nå före-
träde hos Arvid Horn och föredra ärendet. Men vid nästa möte, den 
3 maj, hade Bromell brevledes ursäktat sig med att han på grund av 
opasslighet inte heller denna gång hade kunnat approchera Horn. Erik 
Burman föreslog då »effter saken ej tål något drögzmål, at Societeten 
kunde med nästa Påst skrifwa Illustriss: Præsid: til, och underställa 
thetta ärendet hans högst benägna ompröfwande». Georg Wallin an-
förde »at Societeten jemwel skulle låta afgå et bref om samma affaire 
til hans Excellence Gref Cronhielm, så wida thet war en sak, som an-
går Academien [universitetet], hwar öfver han är Canceller». Eftersom 
det var bråttom skulle man be Horn att själv ta kontakt med universi-
tetskanslern Gustaf Cronhielm. 
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Horn svarade redan den 12 maj och tyckte att en »Physices Professi-
ons inrättande […] wara then Studerande ungdomen till en otwifwel-
achtig nytta; men wil ej utlåta sig widare ther wid, för än sådant med 
them communiceras, som sielfwa Academiens wård och skjötsel är 
anförtrodd.» Det var universitetet som ägde frågan, inte Societeten. 
Universitetet själv, eller snarare dess konsistorium, var emot förslaget. 
De tyckte inte om att bli förbigångna och gav uttryck för det i ett kon-
sistorieprotokoll där de ansåg »at bemelte Societet tager för mycket åt 
sig, som gifver sådant förslag Consistorio ovitterligen».198

Någon mer anteckning om Societetens försök finns inte i proto-
kollen och strax därpå utsågs Matthias Asp till Professor Poeseos. När 
Erik Burman senare under året gick bort ersattes han som ledamot 
av just Asp. Denne kom framöver att bli en regelbunden deltagare i 
Societetens verksamhet. Han hade ju också varit knuten till Societe-
ten som amanuens flera år dessförinnan.

Celsius skulle senare göra ett nytt försök med just poesiprofessu-
ren. Han kom med förslaget att när tjänsten blev ledig nästa gång skul-
le den först hållas inne i tre år för att generera medel för instrumen-
tinköp. Därefter kunde den utlysas som en tjänst i fysik. Men han fick 
inte heller då gehör för sitt förslag. Först 1750 var tiden mogen, flera år 
efter Celsius död. Då tillkom den nya professuren i experimentalfysik 
i samband med att tjänsten i poesi slogs ihop med den i vältalighet. 
Förste innehavaren av fysikprofessuren blev Samuel Klingenstierna, 
som därmed bytte till sig den från sin professur i matematik. 

Den betungande sekreterarsysslan

Hittills hade verksamheten inom Societeten skötts på ideell basis, vid 
sidan av ordinarie åtaganden. Men med en högre ambitionsnivå och nu 
dessutom under kunglig insyn insåg man det behövdes en kraft som 
kunde ägna en stor del av sin arbetstid till Societeten. Som nämnts såg 
Celsius möjligheten att kunna avlöna en sekreterare som central för 
att långsiktigt få till stånd en operativ ledning. 

När Erik Burman gick bort i november 1729 och astronomiprofes-
suren blev vakant utsågs Celsius till att upprätthålla även den profess-
uren. Han skulle nu ta hand om undervisningen i både matematik och 
astronomi, och i båda fallen som ersättare. Men samtidigt öppnade sig 

198 GraPe (1942).
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förstås en möjligt för Celsius när astronomiprofessuren utlystes igen. 
På våren 1730 kom han 28 år gammal också att utses till Burmans 
efterträdare. Han blev därmed tredje generationens astronomiprofes-
sor inom den Celsiska klanen i Uppsala.

Undervisningsbördan blev inte mindre för att Celsius nu var ordi-
narie innehavare av astronomiprofessuren. Det ankom honom fort-
farande att vikariera för Samuel Klingenstierna som var utomlands 
ända till 1731. För Celsius hägrade på motsvarande sätt en utlandsresa. 
Han ville ut i Europa för att ta del av utvecklingen inom astronomin. 
Detta var i högsta grad sanktionerat av universitetet. Vid hans till-
sättning hade fakulteten som argument för att föra fram hans namn 
till konsistoriet påpekat att han »ärnar företaga en utrikes resa och sig 
än vidare i mathematiquen perfectioneras». Redan när hans far Nils 
tillsattes på samma professur hade Benzelius påpekat att en astrono-
miprofessor borde ha besökt »berömlige utländske matematici, haft 
deras umgänge, sett deras instrumenter och handlag och vistats uti 
deras observatoriis astronomicis» (nordenmark 1936; s. 23).

De flesta nummer inom den andra volymen av Acta Literaria, om-
fattande åren 1725–1729, hade kommit ut i tid. Men 1729 började 
det ta emot och det årets nummer drog ut på tiden. Celsius fick inget 
betalt och dåligt med hjälp: »Det går nu tämmeligen långsamt med 
wåra Acta, men orsaken är at Ledamöterna wid societeten som arbeta 
äro så fåå och dessutom kan man intet persvadera några Magistrar att 
recensera, fast än de ha god tid nog der till, utan de willa alla draga 
sig undan ett beswär som de ingenting ha för.»199 På grund av Celsius 
tunga universitetsengagemang beslöt man därför att framöver frångå 
den kvartalsvisa utgivningen. För stunden fick det räcka att tidskriften 
kom ut en gång per år.

Celsius var också inne på ett något ändrat upplägg med ett ökat 
fokus på uppsatser. Här sneglade han på hur de internationella tid-
skrifterna (»de fransyska Acterna, Miscellanea Berolinensia eller ock 
sosom de Petterburgska») nu hade börjat göra. Då skulle man kunna 
»slippa en hop med recensioner och andra saker af föga wärde och nyt-
ta, som nu stå i wåra Actis».200 Så blev också beslutat. Sådant material 
som tidigare förekommit under sektionen Novis Literariis kunde man 

199 Brev till Benzelius 26 augusti 1728, LiSB; nordenmark (1936; s. 14).
200 Brev till Polhem den 11 maj 1730 (hildebrand 1939).
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skicka direkt till »Collectores af Neue Zeutungen uti Leipsig, så kunna 
the mycket förr än igenom wåra acta blifwa bekanta in orbe literaria.»201 

Levnadsteckningarna över avlidna personer blev så småningom 
också mer omfångsrika. De kom att utgöra en förlaga till bl.a. Veten-
skapsakademiens åminnestal och andra former av parentationer inom 

201 14 december 1730.

Samuel Klingenstierna, en förgrundsgestalt inom svensk matematik på 
1700-talet. Han blev invald i Vetenskaps-Societeten redan som 22-åring. 
 Kopia av Magnus Hallman efter målning av Gustaf Lundberg.
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olika akademier. Men Celsius såg grundproblemet: »Men wi må inrät-
ta, huru wi willa, så blir ingenting ändå gjordt, förr än wi få en fond 
till penningar.»202

När Samuel Klingenstierna återkom till Uppsala 1731 var Celsius 
fri att anträda sin resa. Men hans fortsatta lojalitet mot Societeten 
tog sig uttryck i att han var angelägen om att först färdigställa 1729 
års Acta Literaria för att därigenom kunna avsluta volym II. Förmod-
ligen gav han även ut årgången 1730. Han kan också haft på känn 
att Societeten framöver skulle få svårt att klara utgivningen och ville 
inte beskyllas för att ha lämnat något ogjort efter sig: »om det sedan 
stadnar, at iag är utan skuld».203 Det skulle dröja fram till sommaren 
1732 innan den blev helt klar. I augusti det året lämnade sedan Celsius 
Uppsala för att inte återkomma förrän fem år senare. Med det hade 
Societeten för stunden förlorat sin primus motor. Borta var också de 
nyckelpersoner som dragit tunga lass under Societetens tio första år.

Ett illa förberett förslag

Under åren närmast före Celsius resa hade Societeten på nytt gjort 
framställningar i syfte att hitta finansiering. Trots många års planering 
och flertaliga propåer hade fortfarande inget hänt på observatoriefron-
ten. Nu var dock läget mer akut vad gällde kostnaden för Acta-utgiv-
ningen och driften av själva verksamheten. Kunde man inte avlöna 
en sekreterare riskerade Societeten att kollapsa utan Celsius. Att få 
gehör för Societetens behov vid riksdagen 1731 hade varit ytterligare 
ett skäl för honom att skjuta på sin utlandsresa: »Jag önskar at wi nu 
wid tilstundande Riksdag kunde få lön åt secreteraren så hoppas jag 
wäl at Acta kunde en gong komma ut riktigt i sin rätta tid.»204 Högst 
prioritet hade förslaget om almanacksprivilegium, vilket skulle vara 
en långsiktigt säker inkomstkälla. Men Celsius kom också med ett helt 
nytt och, som det skulle visa sig, kontroversiellt förslag; att Societeten 
och Antikvitetskollegium skulle kunna »combineras til et corpus».

Celsius refererade till att det enligt stadgarna faktiskt ingick i 
Societetens uppgifter att »upsöka alla Swenska antiquiteter, samt 
them låta genom sina acta komma i dagsliuset». Han menade att det 

202 Brev till Benzelius 2 april 1728, LiSB; nordenmark (1936; s. 14).
203 Brev till Benzelius 14 augusti 1731, LiSB; ibid. (1936; s. 24).
204 Brev till Benzelius 14 september 1730, LiSB.
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vore bra om Antikvitetskollegium åter kunde vara i Uppsala eftersom 
det kunde ge synergier med Societetens verksamhet. Det skulle också 
vara så mycket lättare för studenter att kunna ta del av »nödiga bref 
och handlingar» om kollegiet fanns på nära håll. Men tanken med en 
sammanslagning var förstås också att det skulle ge Societeten fasta 
intäkter i form av den stat Antikvitetsarkivet hade:

Och såsom uti Antiquitets Collegio äro twenne Assessores och 
en Secreterare, så kunde begge Assessors tjensterna blifwa här-
effter tilslagna til twenne Pensionaires i Societeten, then ena 
in re Literaria och antiquitatibus Svecanis och then andra uti 
Physiquen och Mathematiquen; samt Secreterarens lön blifwa 
anslagen til Secreterarens underhåld wid Societeten, dock ej 
före än thessa nu warande Assessores och Secreterare woro 
antingen med döden afgångne, eller ock till andra tjenster avan-
cerade. Translatorn kunde ock blifwa membrum af Societeten, 
om man [antoge honom] såsom thes Pensionaire för thet at han 
öfwersatte the gamla Sagorne. Cancellistens lön kunde ock 
blifwa anslagen til Amanuensis lön wid Societeten.205

Georg Stiernhielm och Johan Hadorph (1630–1693) hade med stort 
engagemang drivit verksamheten inom Antikvitetskollegium under 
senare delen av 1600-talet (Appendix sidan 299). Stormaktstidens 
intressen var ju riktade mot landets fornkultur. Men med de natur-
vetenskapliga strömningarna och det ökande nyttotänkande förlorade 
Antikvitetskollegium fart och status under början av 1700-talet. Vid 
flytten till Stockholm hade det ombildats till Antikvitetsarkivet. Med 
referens till stadgarna och att det i Acta Literaria hade publicerats 
arbeten med bäring på antikviteter fann sig Societeten ha goda argu-
ment för en sammanslagning med Antikvitetsarkivet. Den stat som 
följde med arkivet skulle helt enkelt kunna komma till bättre använd-
ning inom Societeten.

Arvid Horn anlitades för att få fram förslaget till riksens ständer 
men det gick långsamt i statsapparaten. Vid sammankomsten 23 april 
1731 rapporterade Celsius »at han i Stockholm insinuerat Societetens 
memorial nu wid Riksdagen uti Urskillings-deputation, hwarifrån 
thet blef remitteradt til Cammar-Oeconomie och Commercie deputa-
tion, hwarest the nu strax före helgen hafwa therom begärt Cancellie 

205 23 december 1730.
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 Collegii betänckjande». Societeten sände då in ett förnyat memorial 
direkt till Kanslikollegium i vilket man ganska rättframt menade att 
Antikvitetsarkivet hade börjat spela ut sin roll. Det återstod inte så 
mycket mer att utforska om den svenska historien löd argumentet. 
Men ändock hade Societeten bara något år tidigare, vilket kan tyckas 
märkligt, valt in Johan Helin och Nils Keder som ledamöter, två cen-
trala personer inom Antikvitetsarkivet.

Än mer underligt framstår förslaget att slå samman Societeten och 
Antikvitetsarkivet när det tycks som att Keder och Helin inte hade 
informerats. Vid mötet den 19 maj 1731 redogjordes nämligen för ett 
brev från baron Thure Ollenberg »hwaruti han anförer the förnemsta 
difficulteter och objectioner, som han hördt i Stockholm en och anan 
gjöra emot Societetens project angående Antiquitets Collegium». I 
Göteborg fick Benzelius rapporter om de problem som tillstötte från 
sin bror Gustaf Benzelstierna. Den senare menade att idén i och för 
sig inte var så dum men att det vore en stor olägenhet för de två till 
åren komna assessorerna att behöva flytta till Uppsala. Företrädare för 
Antikvitetsarkivet, inklusive Helin själv, var bestämt emot och inte 
heller detta förslag till finansiering gick i lås. Antikvitetsarkivets stat 
var 4 410 dlr smt så Societeten gick miste om ett betydande stöd. 

Mårten Triewald, en ledamot med åsikter

En av de ledamöter som invaldes 1729 i samband med det formella 
inrättandet av Kungl. Vetenskaps-Societeten var Mårten Triewald, 
ett namn vi redan har stött på några gånger. Denne var en praktiker 
utan formell akademisk skolning. Hans far var smed i Stockholm. Som 
25-åring hade han 1716 rest till London för att söka lyckan som affärs-
man och så småningom hamnat vid en stenkolsgruva i Newcastle. Där 
fanns något för tiden så märkligt som en »eld-maskin», alltså en av de 
första ångmaskinerna. En stor poäng med dessa maskiner var att de 
kunde placeras just där behovet fanns, t.ex. vid en gruva. Anordningar 
som baserades på vattenkraft kunde ju bara komma i bruk där det 
fanns tillgång till strömmande vatten. 

Mårten Triewald fattade intresse för mekaniken, både i mer all-
män mening och i synnerhet vad gällde ångmaskinens konstruktion. 
Han var med och vidareutvecklade maskinen i Newcastle, och hans 
insatser blev både uppskattade och belönade. Trievald erhöll 1722 ett 
engelskt patent: »A certain machine or engine, which by the power 
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of the atmosphere, would eventually draw the water out of all mines 
and collyeries at a very small charge and expense» (Hildebrand 1939; 
s. 141). Han gjorde sig ett namn. 

Triewald hade i London blivit bekant med Jonas Alströmer som 
under en tid fungerade som svensk konsul där. När Alströmer hade 
återvänt till Sverige och startat sitt kända manufakturverk i Alingsås 
uppmuntrade han Triewald att också återvända hem. Väl tillbaka i 
Stockholm 1726 blev Triewald omedelbart engagerad i att konstru-
era en ångmaskin för att pumpa vatten ur gruvan i Dannemora. Det 
hade tidigare skett med handkraft eller s.k. hästvandring. Efter att 
konstruktionen inledningsvis möttes med stor entusiasm stod det ef-
ter ett tag klart att den nya maskinen inte skulle bli någon succé. Den 
stannade ofta och det tog år att tömma gruvan på vatten (lindqvist 
1984).206 

Triewald hade dock många olika projekt på gång och han utveck-
lade bl.a. de första dykarklockorna i Sverige och skrev därtill en bok 
om Konsten at lefwa under Watn. Entreprenör som han var startade 
han ett dykbolag och hans nyttokänsla kom till uttryck i en skrift om 
biodling som fick stor spridning i landet (trieWald 1728). Triewald var 
också den som först startade försöken i Sverige med odling av mull-
bärsträd och avel av silkesfjärilar. Syftet var att få igång en inhemsk 
produktion av det åtråvärda silket. 

Att de mekaniska kunskaper Triewald förvärvat i England skulle 
vara värdefulla för den spirande näringen i Sverige insåg både han och 
de styrande. När Triewald 1727 vände sig till K. Maj:t med äskande 
om ett årligt personligt understöd om 600 dlr fick han det också be-
viljat. Han fick titeln direktör och kom själv att använda tituleringen 
 Director Mechanicus. I argumentationen för sin sak hade han även på-
talat sina kunskaper i hur lantbruket och hushållningen kunde ut-
vecklas. Det handlade bl.a. om gödsel, hantering av säden och mark-
röjning.  Triewalds äskande hade remitterats till Sekreta utskottet där 
Benzelius ingick. Denne menade att beviljandet borde vara förknippat 
med att »Triewald hade att adjungera sig till societatem scientiarum, 
som Hans Maj:t nestl. Åhr täcksts gifua tillstånd måtte oprättas här i 

206 De som hade investerat i gruvan startade en rättsprocess mot Triewald som 
senare dömdes av Dannemora urtima bergstingsrätt att betala 2 534 dlr i er-
sättning (hildebrand 1939; s. 148).
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Sverige till fäderneslandets lustre och matheseos och phusiqvens op-
komst.» (hildebrand 1939; s. 149).

Inlägget gjordes vid utskottets behandling av ärendet den 19 juni 
1727. Det är därför intressant i perspektivet av att Benzelius redan då 
verkade ta för givet att Societeten nästa år skulle komma att få kunglig 
stadfästelse. Det var trots allt mer än ett år kvar till att Arvid Horn 
skulle göra den formella framställningen om Societetens inrättande. 
En följd av Benzelius inlägg blev i alla fall att Triewald skulle biträda 
Societeten genom att han anslöts till Bergskollegium.

I England hade Triewald studerat Newton och också fått kontakt 
med denne. Han gjorde Newtons mekanik och Principia allmänt kän-
da i Sverige. Detta skedde framför allt genom de öppna föreläsningar 
i fysik och mekanik som Triewald höll på Riddarhuset i Stockholm 
1728–1729.207 De var talrikt besökta och resulterade så småningom i 
boken Föreläsningar öfver nya naturkunnigheten. Föreläsningarna var 
ovanliga inte bara för att de var öppna utan för att de hölls på svens-
ka. Det senare togs inte emot med entusiasm i de lärda kretsarna. 
Triewald skrev själv i förordet till boken att en del åhörare »brusto af 
ilskan av afwund, at nu se dylika Kundskaper utom sin vanliga dräkt 
[på latin], framträda i enfaldiga Swenska kläder, at de ey mer skulle 
tracteras som et slutit handtvärck».208 

Men föreläsningarna drog till sig åhörare från det högsta samhälls-
skiktet, inklusive flera riksråd. Sättet att kommunicera på svenska 
bejakade att vetenskapen skulle komma till nytta för samhället. Tri-
ewald gick hem i de politiska kretsarna. Vid sina föreläsningar visade 
han också upp den stora instrumentsamling han samlat på sig i Eng-
land. Samlingen var unik för svenska förhållanden och han använde 
den bl.a. för att demonstrera optiska försök.

Vi har tidigare berört att Celsius bevistade Triewalds föreläsningar 
i Stockholm på våren 1729. När Celsius rapporterade från dessa till 
Benzelius var det inte minst den apparatur som Triewald visade upp 
som imponerade: 

207 I Stockholms Post Tidningar stod den 22 januari 1728 att läsa: »Föreläsningarna 
öfwer nya naturkunnigheten taga den 29 hujus [denna månad] deras begynnelse 
på Riddarhuset kl. 5 efter middagen» (ibid. s. 152).

208 nordenmark (1936; s. 12).
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Han har nu apparatur af machiner och instrumenter at expe-
rimentera med för en 4.000 Riksdaler, så at jag nu sielf fådt 
giöra och sedt jämwäl andra giöra en hop med experimenter 
och försök, som jag tilförende i Upsala allenast haft tilfälle at se 
beskrifwas i böcker. Jag önskade at wi hade en fierdedel däraf i 
Upsala, så skulle man ändå något godt kunna uträtta, i synner-
het om wi hade en Antlia pneumatica [luftpump]. Directeuren 
har förbättrat Engländarnes Antlia; så at jag kan med skiäl säga, 
at wi har här i Stockholm den bästa och fördelaktigaste wäder-
pump, som någonsin hittills i Europa är giord.209

Nyheten om Triewald föreläsningar omnämndes i mycket positiva 
ordalag i Acta Literaria 1728. Där presenterades han som »Director 
Machinarum rei metallicæ, Ingeniosissimus Dn. Martinus Triewald».

När Triewald i december bekräftade mottagandet av invalsbeske-
det skedde det med ett 18 foliosidor långt betänkande om Societetens 
verksamhet och inriktning. I sin rättframma framställning påpekade 
han att han lärt »känna Kongl. Societetens ledamöter för det de städze 
betygat en särdeles osmak för alt hvad som har namn af en förment 
lärdom». Han nämnde att han haft en förhoppning att Societeten på 
egen hand skulle tagit initiativ till en förändring. Men då ingen föränd-
ring skett meddelade Triewald att han själv ämnade ta kontakt med 
Arvid Horn med förslag på hur det skulle öka Societetens anseende 
och befrämja dess ändamål: 

1:o. Om dess säte blefwe uto Kongl. Residence Staden. 
2:o Om ledamöternas antal eij blir inskränckt och 
3:o Om Acterne på modersmålet i liuset framkomma.

Här kom alltså ett uttalat försök att få Societeten omplacerad till 
Stockholm. Triewald var ihärdig i sin argumentation för en flytt och 
radade upp en rad fördelar med en placering i huvudstaden. Det gällde 
bl.a. Societetens betydelse för de praktiska näringarna, som mestadels 
fanns i Stockholm. Inte minst viktigt, menade han vidare, var att det 
skulle göra det möjligt för såväl Majestätet och Preses Illustris som alla 
(heders)ledamöter bosatta i Stockholm att delta i sammankomsterna. 
Förutom att det i sig skulle öka anseendet för Societeten så ansåg han 
att det vore mer sannolikt att Societeten skulle anlitas för att bistå 
staten med hjälp i vetenskapliga frågor om den fanns på nära håll.

209 Brev till Benzelius 2 april 1729, LiSB; ibid. s. 12.
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Triewald menade att i Stockholm fanns »kärnan av Riksens för-
nämsta, yppersta och klokaste män» och att det var dit som nya idéer 
och influenser först kom. Påståendet att landets klokaste män ägde 
sin hemvist i Stockholm uppskattades nog inte av Uppsalaprofesso-
rerna. Och som om inte detta var nog för att reta upp Uppsaliensarna 
fortsatte han sedan med en referens till varför utländska akademier 
var förlagda till huvudstaden och inte till universitetsorter. Anledning 
därtill var, menade han, att befria de lärda sällskapen »ifron det pe-
dantiske210 wäsendet, hwarmed Academierne [här universiteten] ge-
menligen äre besmittade och lika som ogräs öfwer wäxer det sanskyl-
diga rena goda». Kort sagt, Triewald gillade inte Uppsala. Han satte ord 
på tidens universitetsförakt.

När Celsius träffade Triewald på våren 1728 fick Societeten ett er-
bjudande om tillgång till hans instrumentsamling. Men det var under 
förutsättning att »den [Societeten] komme at wara i Stockholm; men 
eljes intet; ty för Upsala har han ej särdeles tycke», rapporterade Cel-
sius.211 Samma andemening gick igen i Triewalds brev till Societeten: 
»Men iag kan så mycket mindre öfwertala mig at samtycka til dess 
[instrumentsamlingen] transporterande til Upsala.» 

Lika provokativ var Triewald i sin plädering för att Societetens 
publicering skulle ske på svenska. Återigen hänvisade han till hur ut-
ländska akademier fungerade. Deras skrifter gavs vanligen ut på mo-
dersmålet. Om vi i Sverige i stället skulle luta oss till »et dödt språk» 
(latin) så gjorde vi oss till ett »åtlöije […] hos andre nationer». Men 
viktigt för den utilitaristiske Triewald var förstås också att »wi ock 
utestänga wår egen nation at hämta utur acterna den nytta, som ho-
nom likwäl endast tillkommer». Han åberopade vidare det antagna 
reglementet där en paragraf stipulerade att modersmålet var ett av 
alla ämnen som skulle studeras. Vad vore då inte bättre än att inte 
Societeten själv spred sina rön på svenska? 

I sin långa skrivelse menade Triewald också att antalet ledamö-
ter inte borde begränsas: »lärdom och wettenskaper igemen eij är in-
skränckt til något wist antahl lärdt folck uti et land och rijke». Han 
tyckte Societeten var för begränsad i sin omfattning. 

210 Lärdomen, den från den praktiska nyttan oberoende kunskapen, beskrevs ofta 
som pedanteriet.

211 Ibid. s. 12.
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Mårten Triewald blev invald i Societeten 1729 och verkade redan från bör-
jan för att Acta Literaria Sveciæ skulle tryckas på svenska och att Societeten 
skulle flytta till Stockholm. Efter att inte ha fått gehör för sina synpunkter 
kom han 1739 istället att bli en av grundarna av Kungl. Vetenskapsakade-
mien. Målning av Georg Engelhard Schröder. Kungl. Vetenskapsakademien.

I Societetens arkiv finns Triewalds skrivelse med en anteckning 
»Upläst d. 3 Jan. 1730». Att mottagandet, och uppläsningen, inte ens 
är protokollfört vid sammankomsten den dagen säger dock något om 
hur det togs emot av Uppsalakretsen. Hans tackbrev för invalet måste 
rimligtvis ha uppfattats som höjden av fräckhet. 
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Linné och den lappländska resan

Under Celsius svåra år med Societeten i slutet av 1720- och 
början av 1730-talet fanns trots allt en ljusglimt, åtminstone 
med eftervärldens ögon sett. Och inte någon liten sådan hel-

ler. Societetens finansiering av Linnés lappländska resa 1732 utgjorde 
både startskottet för blomsterskungens karriär och en av Societetens 
viktigaste insatser genom alla tider. 

Linnés patroner

Carl von Linnés (1707–1778) universitetsstudier inleddes när han som 
20-åring kom till Lund 1727. Han studerade för Kilian Stobæeus, lä-
kare och naturforskare, och blev inneboende hos honom. Det var den 
första av flera patron-klient relationer som Linné kom att utveckla i 
förhållande till akademiska företrädare.

Det blev bara ett läsår i Lund, ty på inrådan av sin gamle gymna-
sielärare från Växjö, Johan Rothman (1684–1763), fortsatte han fr.o.m. 
höstterminen 1728 medicinstudierna i Uppsala. Rothman ansåg att 
»Lunds Academie icke vore tjenlig för hans ändamål att studera Med-
icinen» men att i Uppsala »voro Medicinae Professores: den lärde Ro-
berg i sjelfva Medicinen, den store RUDBECK uti Botaniquen; huru 
där vore ett ståteligt Bibliotheque och en vacker Academisk Trädgård, 
med många stipendia».212 

På plats i Uppsala fick Linné ganska snart kontakt med två nyck-
elpersoner inom Societeten, Olof Rudbeck d.y. och Olof Celsius. Det 
började med att den senare vid ett besök i akademiträdgården den 8 

212 Fries (1903; s. 36). Nu var detta en sanning med viss modifikation ty medicin-
undervisningen var eftersatt även i Uppsala.
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Carl von Linne i 30-årsåldern. Det var till Vetenskaps-Societeten Linné, då 
fortfarande med namnet Carl Linnaeus, vände sig i sin inledande vetenskap-
liga bana för att söka finansiering för sin lappländska resa. Senare skulle han 
bli Societetens sekreterare. Sannolikt är gravyren gjord 1744–1745 av Pieter 
Tanjé efter en förlaga av Augustin Ehrensvärd från 1740 (Tullberg 1907).



LINNé OCH DEN LAPPLÄNDSKA RESAN

185
❦

april 1729 fann »en obekant student sitta och beskrifva några örter». 
Efter en stunds samtal där Linné berättade om sitt växtintresse kunde 
Olof Celsius konstatera att det rörde sig om »en insicht i Botaniquen, 
som han ei förmodat hoos någon student». 

Olof Celsius var amatörbotaniker och hade nyligen sammanställt 
en katalog över de växter han hade observerat i Uppland. Trots en ål-
dersskillnad på nära 40 år gjorde det gemensamma intresset att de två 
omedelbart fann varandra. De började också exkurrera tillsammans 
runt Uppsala. Linné fick husrum hos Olof Celsius och denne var »så 
resonabel, att han bjöd till få spisa hoos sig en tid för intet, h:kt och 
kom mig till pas ifrån Midsommarsdagen till Mickael mässo, då han 
reste till Stockholm, och detta två gånger om dagen gratis».213 Linné 
fick också tillgång till Olof Celsius omfattande bibliotek som var rikt 
på botanisk litteratur. Lärda böcker, speciellt speciallitteratur inom de 
nya naturvetenskaperna, var ”hårdvaluta” och möjligheten att få ta del 
av privata samlingar därför åtråvärd.

Det var genom Olof Celsius som Linné för första gången dök upp 
i Societetens protokoll, den 1 oktober 1729. Den förre föreslog då att 
»man kunde af Societetens medel lemna til Studiosus Medicinae Lin-
naeus, thet han påkostat sig på resan til Gräsön at upsöka rara örter 
ther sammastädes». Förslaget godkändes och Linné tilldelades 18 dlr 
kmt. Linné och Olof Celsius hade besökt Gräsö och intilliggande skär-
gård 30 juni – 9 juli 1729. De upptäckte 26 växtarter som aldrig tidi-
gare varit kända i Uppland. Vid en annan exkursion till Norduppland 
besökte Linné Dannemoragruvan och fick där se »dett som rarast war, 
den Eld Machin som Trivald uprittat i full gång, som gick älr drifs af 
watnets och atmosphaerae tryckning, h:kn är den endasta som warit 
och är i bruk i Sverige».214 Tio år senare skulle Linné och Triewald 
komma att mötas och lära känna varandra i Stockholm. De har då 
stora saker i görningen.

Linné lade tidigt i livet grunderna till sina stora vetenskapliga 
genombrott. Som nyårspresent 1730 gav han Olof Celsius sin första 
version av Præludia sponsaliorum plantarum, »Förspel till växternas 
bröllop». I den liknade han kronbladen vid ljuvligt doftande brudsäng-
ar och redogjorde för ståndarnas och pistillernas roller i könsakten. 
Den blev ett samtalsämne i Uppsala och spreds snabbt. Avhandlingen 

213 ÄhrlinG (1888; s. 8).
214 Ibid. s. 7.



186
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

tillställde han sedan Societeten, där den föredrogs vid mötet den 25 
april 1730. Den möttes mycket positivt och man »önskade at bemelte 
Dissertation kunde med trycket utkomma».

En som särskilt imponerades av Linnés avhandling var Olof Rud-
beck d.y. Han hade redan nåtts av rykten om dennes förmågor via sin 
son Johan Olof Rudbeck. Sonen och Linné läste medicin tillsammans. 
Rudbeck d.y. engagerade omedelbart Linné att ersätta honom som fö-
revisare av den Botaniska trädgården. Linnés föreläsningar i trädgår-
den våren och sommaren 1730 blev en succé och Rudbeck d.y. var 
inte sen att inse det. För tredje gången på några få år gavs därför Linné 
ånyo möjlighet att flytta in hos en framstående professor: »Blifwer 
altså Linnæus uptagen i Prof. Rudbecks egit hus, får alt sit uppehälle 
där»;215 Linné hade ett karaktäristiskt sätt att ofta använda tredje per-
son i sina biografiska anteckningar. Han fungerade som informator för 
några av Rudbecks d.y:s barn och fick även lön för att hjälpa barnens 
storebror och sin studiekamrat Johan Olof med dennes utbildning.

En pikant detalj i Linnés stöd åt Johan Olof framgår av den senares 
avhandling om Kung Karls spira. Orkidén hade upptäcktes av fadern 
vid hans lappländska resa 1695 och namngavs senare som en hyllning 
till Karl XII vid hans inledande segrar i kriget. Det finns ett manu-
skript av avhandlingen som Linné själv har upprättat. På baksidan av 
titelbladet har han där skrivit: »Denna Disputation hafwer jag på en 
dag samman-skrifwet för 30 d:lr kp:mt. Därför har en annor fåt he-
dren.»216

Linné började upprätta en skriftlig katalog över alla kultiverade 
växter i botaniska trädgården. Denna låg till grund för den i många 
omgångar uppdaterade skriften Hortus Uplandicus. Redan i andra 
upplagan ordnade han växterna enligt den systematik baserat på re-
produktionsorganen som skulle bli hans stora bidrag till vetenskapen. 
Den 21 juni 1731 fick han möjlighet att förevisa den aktuella versionen 
av Hortus för Societeten, då med titeln Adonis Uplandicus sive Hortus 
Uplandicus. Manuskriptet var dedicerat till »Illustristimæ SOCIETATI 
LITErArIæ et SCIENTIArUM» och hade ett kort förord skrivit av 
Anders Celsius, här översatt av Hans Helander: 

215 Fries (1903; s. 64).
216 Ibid. s. 69.
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Att Hortus Uplandicus, vilken den vittberömde och uti Bo-
taniken synnerligen kunnige författaren herr CAROLUS 
LINNAEUS i närvaro av medlemmarna i Societas Regia Lite-
raria et Scientiarum den 19 maj år 1731 har uppvisat, av den 
ädle och högt ansedde professorn i anatomi och botanik herr 
OLAUS RUDBECK den yngre blivit genomläst och under 
Societetens allmänna bifall blivit gillad intygar...

Anders Celsius hade på ett tidigt stadium blivit varse Linnés närvaro 
i staden och också uppmärksammat hans vetenskapliga potential. Det 
framgick i ett brev till Benzelius redan den 8 juni 1730:

Wår Medicin här i Upsala står intet allenast på swaga fötter, 
utan ligger wärkeligen omkull. Hwarken Prof. Roberg eller 
Rudbeck läsa [föreläsa]. Allenast Botaniquen florerar nogot, och 
då medelst en student benämnd Linnæus, som kommit från 
Lund och farbror min [Olof Celsius] har tagit til sig för dess 
fattigdom; han har en oförliknelig inclination för detta studium 
och nu jämväl en fullkomlig kunskap uti de nyaste methoder 
av Tournefort, Roy etc.217

De nämnda vetenskapsmännen var de bortgångna Joseph Nitton de 
Tournefort (1656–1708) och John Ray (1627–1705). Tournefort hade 
gjort en klassificering av växterna efter deras kronblad och var en före-
gångare i att strukturera växterna i arter respektive släkten. Han blev 
en stor inspiratör för Linné. Ray upprättade en egen taxonomi med 
beskrivning av ett stort antal arter.

Linné fick vid den här tiden en god studiekamrat i Peter Artedi 
(1705–1735). Båda var lika hängivna naturforskare och de stimulerade 
varandra till fortsatt fördjupning. Artedis specialitet var fiskar och han 
betraktas ofta som grundare av iktyologin. Han lade också grunden till 
zoologisk klassificering av djur i klasser, släkten och arter. Precis som 
Linné for Artedi 1735 till Nederländerna för att erhålla en doktors-
titel. Men det fick ett tragiskt slut, genom en olyckshändelse drunk-
nade han i en av Amsterdams kanaler på väg hem från en middag. 
 Artedi hann aldrig publicera sina stora verk Bibliotheca ichthyologica 
och  Philosophia ichthyologica, och de gavs i stället ut av Linné 1738. 
Hade Artedi kommit tillbaka till Uppsala är det väl inte osannolikt att 

217 LiSB; nordenmark (1936; s. 18).



188
❦

HVAD NYTT OCH NYTTIGT

han blivit en central gestalt inom Vetenskaps-Societeten. Kanske hade 
han också nått lika stor berömmelse som Linné.

Ansökan till Societeten

Vi har sett hur två tidigare expeditioner till nordligaste Sverige haft 
bäring på Societetens inledande historia. Det var dels den av Olof 
Rudbeck d.y., Anders Spole och Johan Bilberg 1695, dels den av Pol-
hem föreslagna resan 1711 med bl.a. Henrik Benzelius. De två mest 
kända expeditionerna från den aktuella tiden återstår dock att redo-
visa. Det gäller naturligtvis inte minst Linnés lappländska resa som-
maren 1732. 

Rudbeck d.y. och Linné fick rika tillfällen att diskutera det exotiska 
Lappland under den tid Linné var inneboende hos sin patron. »Rud-
becken» beskrev »de sällsamme phaenomena och örter han sett på 
Lappska resan […] hos Linné upwäxte häraf en otrolig längtan äfter de 
Lappske fiäll».218 Att en stor del av Rudbeck d.y:s dokumentation från 
sin resa hade gått förlorad i stadsbranden 1702 kan också ha gett Linné 
skäl till att vilja upprepa resan.

Lockelse och vilja i all ära, en expedition var förknippad med kost-
nader. Driftsmedel för forskning fanns knappt att tillgå, särskilt inte 
för Linné som ju fortfarande var student utan någon som helst akade-
misk position. Expeditionen 1695 hade generöst finansierats direkt 
av kungen och några sådana kontakter hade förstås inte Linné. Men 
bekantskapen med Olof Celsius och Olof Rudbeck d.y. gjorde att han 
kände till Vetenskaps-Societeten. Anders Celsius uppmuntrade ho-
nom att börja planera en resa i Societetens regi. Med en datering den 
15 december 1731 skickade Linné Societeten en omfattande anhållan 
om ett forskningsanslag på 600 dlr kmt för en resa sommaren 1732. 
Skrivelsen är inte minst intressant ur perspektivet av hur en forsk-
ningsansökan kunde se ut för nära 300 år sedan. Den återges i sin 
helhet på kommande sidor.

Ansökan inleddes med ett erkännande av betydelsen att landet 
nu fått en vetenskapsakademi. Därefter var den på tidstypiskt manér 
strukturerad i punktform, i tre omgångar. I den första delen listade 
Linné hela 18 skäl till varför lappmarkerna borde utforskas närmare. 
Att det var exotiska trakter, det gjorde han direkt klart: »sedan hela 

218 aFzelius (1823; s. 17).
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Europa, ja nästan hela wärlden uti Historia naturali är genomletad, 
ligger detta ännu liksom i dett grymmaste barbarie involverat». Även 
om det inte fanns så många däggdjur i de nordliga trakterna att studera 
så menade han att de som förekom var desto mer sällsynta och in-
tressanta, t.ex. ren och järv. För fågelstudier var möjligheterna bättre: 
»Man twiflar ock om någon ort i hela wärlden om somrarna hyser stör-
re förråd af hwarjehanda slag Aves, emädan de hit från hela wärlden 
liksom uti ett allmänt foro årl. samlas, på dett de här, frie från buller, 
uti ro måga wärpa sina ägg och upföda sina ungar.» Detsamma gällde 
insekter: »Om någon steds om somrarna finnas öfwerflödigt Insecta». 
Naturligtvis ville Linné också undersökta växtlivet och han hade re-
dan i förväg en tanke om att utarbeta en Flora Lapponica. Hans resa 
skulle även omfatta studier av sten och metaller, väderförhållanden, 
sjukdomar och huskurer.

I ansökans nästa del beskrev Linné de kunskaper och färdigheter 
som skulle krävas av den som var skickad att genomföra det myck-
et ambitiösa forskningsprogrammet. Det gällde dels personliga egen-
skaper som att vara »svensk», »ung och lätt», »frisk» och »oförtruten». 
Därtill vore lämpligt att personen var utan anställning, och därmed 
tillgänglig för en längre resa, och ogift. Linnés argumentation i det 
senare fallet var att en ogift man kunde våga sig på strapatsrika saker 
utan att behöva ta hänsyn till att några barn skulle riskera att bli fa-
derlösa. Det gällde dels också rena faktakunskaper som att vara skolad 
i naturalhistoria och medicin. 

Den största utmaningen låg i behovet av kunskaper i naturens alla 
tre riken: växter, djur och mineraler. Kandidaten skulle »Förstå alla 3 
Regna naturæ, hwilket lärer wara swårare att finna än paradisfogeln, ty 
ibland alla wåra botanicis äro få, som warit uti twänne riken hemma, 
men knapt en, som ex professo warit i alla 3:ne duchtig.» I ansökans 
tredje och sista del menade Linné att han hade många av de nödvändi-
ga egenskaperna, åtminstone de viktigaste. Möjligen var hans kunska-
per om mineraler inte tillräckliga. Det ämnade han dock råda bot på 
genom att på våren innan resan vistas i Lund hos Kilian Stobæeus för 
att vidare studera detta område.

Efter att ansökan var inlämnad reste Linné till sina föräldrar över 
jul- och nyårshelgerna. Det hängde ihop med att han inte längre kun-
de bo hos Rudbeck d.y. Något avigt hade inträffat: »Bibliothekarien 
Norrelii otrogna Fru wistades nu i Rudbecks hus, igenom hwilken 
Linnæus blef förhatlig hos sin Patronessa, att han såg sig icke längre 
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kunna där förblifwa.»219 Linné var överlag negativt inställd till Rud-
beck d.y:s hustru, hans tredje, den drygt 30 år yngre kusindottern 
Charlotta Rotenburg. I Nemesis Divina beskrev han henne som »en 
virago [satmara, ragata] och hård menniska». Rudbeck d.y. däremot såg 
han som »en gudfruktig och hederlig samt god man».

Det är oklart vad för problem som uppstod när »Bibliothekarien 
Norrelii otrogna Fru» kom till Rudbeckhuset. Kanske det helt enkelt 
rörde sig om platsbrist. Kvinnan i fråga var Greta Benzelia, dotter till 
ingen mindre än Benzelius. Hon bröt många samtida normer och levde 
ett utsvävande liv, något som måste tagit Benzelius mycket hårt. Som 
18-åring hade hon 1726 gift sig med den 30 år äldre Norrelius, en »trä-
bock» enligt Linné. Det var ett äktenskap som inte alls var lyckligt. Ett 
försök att avbryta äktenskapet genom att göra upp i godo stoppades av 
Benzelius. Han var nu biskop och en skilsmässa skulle inte förekomma 
i en biskopsfamilj. Efter flera kontroverser makarna emellan släppte 
 Norrelius inte in Greta i bostaden. Det kan ha varit den utlösande 
faktorn som föranlett henne att söka inkvartering i Rudbecks hus. När 
hon blev gravid dömdes hon för äktenskapsbrott och äktenskapet för-
klarades då upplöst (lyttkens 1973).

Linné kom till Lund i början av februari 1732 för att förkovra sig 
om mineraler. Men det stod direkt klart att det var en felsatsning för 
»Stobæi method kom ej öfwer ens med Linnæi huvud».220 Dessutom 
innehöll Stobæus samling mestadels fossil, inte mineraler. Linné reste 
mer eller mindre omgående tillbaka till föräldrahemmet i Stenbrohult 
(ca 10 km norr om Älmhult), och därifrån vidare till Uppsala dit han 
kom den 1 april. Till sin besvikelse fann han då att Societeten inte 
tagit ställning till hans ansökan, trots att man redan sammanträtt fem 
gånger under början av 1732. Såväl Olof Rudbeck d.y. som Olof Celsius 
och Anders Celsius, alla hans tre anhängare, hade medverkat på dessa 
möten så det är oklart varför inget beslut än hade tagits gällande hans 
ansökan från december. Det började bli bråttom om en expedition 
skulle hinna komma iväg till sommaren. Linné utarbetade därför en 
påminnelseskrivelse som Societeten fick den 14 april (se nedan). Det 
var kanske inte av en händelse som Societeten sammanträdde dagen 
därpå och man beslöt då att stödja Linné:

219 Ibid., s. 17.
220 Fries (1907; s. 312).
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Linnés ansökan från dec 1731 om medel för sin Lappländska resa

Högwälb. Hr Grefwe, Kongl. Maij:tts och Sweriges rikes Råd, 
Præsident, Åbo Academie Cancellaire samt Præses Illustris vid 

Kongl. Wettenskaps societeten, 
så ock

Hög-och Wälborne,
Högwördige, Edle, Widtförfarne, Höglärde och Högachtade 

 Herrar, Samtlige Membra Societatis!

Såsom wårt k. fädernesland eij mindre än alle andre högst flore-
rande Republiquer, nu sedermehra kan gratulera sig wara försedd 
med wetenskaps societet, hopsat af them, som favoricera och äga 
de största studier i hela riket, ty lärer och oförgripel. föllia, så-
som ett högst necessarium consequens, att äfwen wårt Swerige icke 
mindre än någon annor ort i hela wärlden, får innan kort piqvera 
sig af allehanda ädla wettenskapers flor och erudition.

I samma afsicht twiflar man ingalunda med mindre äfwen His-
toria naturalis, præsertim patriae, som mehrendels alt här tills liggat 
uti ett tjokt mörker fördunklad, äfwen lärer blifwa genom sådane 
curieuxe membrorum omsorg först och förnämst diluciderat. 

Men besynnerl. är man försäkrad, att Kongl. Wettenskaps 
societeten lärer anwända alle giörlige medel att särdeles Lapland, 
såsom en Swerige tillhörande province, här utinnan, med publico, 
uti Historia naturali communicera; hälst såsom thetta i all måhl så 
synnerl:n från andra är differant, ty:

1:mo. Är dett en tract, af de aldra älste poetis och historicis, som 
så högl:n admirerats, antingen då dett berömts äller kastats.

2:o. Och nu sedermera, sedan hela Europa, ja nästan hela wärl-
den uti Historia naturali är genomletad, ligger detta ännu liksom i 
dett grymmaste barbarie involverat. 

3:o. Så att om inga ting finnes så många Fabulosæ traditiones, 
som om dem, hwilka här äro allenast befintlige. 

4:to. Man wett nog, huru såsom Wälborne Hr Professor Rud-
beck warit liksom den endaste, som sig hit wågat till den ändan; 
och hwad träffelig nytta samma resa med sig fört; där den fatala 
sors invida literatorum [de lärdas missunsamma öde] icke all så stor 
och dyrbare skatt, på en dag, som med så många farligheter och så 
många beswärligheter war församblad, i aska lagt, wisar ännu den 
öfwerblefne Ornithologia mss. 
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5:to. Huru hwar och en societet hafft sina utskickade nu till 
en, nu till en annor wärldenes aflägse kant, är mehr än bekant, 
och, att de altså på mögligaste sätt söcht amplificera Historiam 
naturalem, kan ingen näka. Föllier alltså att de tillbakas af denna 
societet Laponiam illustratam liksom prætendera lära, hwilken 
torde hända gofwo så många och curieuxe sältsamme naturalier, 
som någonsin deras Africa. 

6:o. För utan dett, att Lapland hörer under Swerige, som nu är 
literatissima, och doch är eij mehr uti Historia naturali cognita, än 
den [mest] barbariska tract i hela wärlden. 

7:mo. Fast nu detta land ej så många sorter af Quadrupedia 
torde äga, äro doch de här befintlige så mycket sälsamare: e. gr. 
Rhangifer, Mus Norvagicus Worm, Mures albi Rudb., Gulo etc., om 
hwilka allenast hoos Historicos Naturales äro så många errores, att 
man dem allenast upprächna skulle trottna. 

8:o. Man twiflar ock om någon ort i hela wärlden om somrarna 
hyser större förråd af hwarjehanda slag Aves, emädan de hit från 
hela wärlden liksom uti ett allmänt foro årl. samlas, på dett de här, 
frie från buller, uti ro måga wärpa sina ägg och upföda sina ungar. 

9:o. Och som detta land allestädes med stora strömar och flo-
der är genomlupet, lärer otvifvelachtig föllia att här äfwen skall 
gifwas hwarje slags curieuxe och tillförene aldrig beskrifne älr be-
kante Pisces, hwaraf nogsamt exempel gifwes [af] de månge fiskar, 
som Laparna årligen sambla. 

10:o. Om någon steds om somrarna finnas öfwerflödigt Insecta, 
äro de här, hälst som man har sig ex fide peregrinatorum bekant, 
huru de folket öfwerfalla, att mången där wid hiärtel. jämrar sig,

11 :o. Att här äfwen finnes åtskilliga rara och obekanta Plan-
ter, wisas nogsamt af Wälb. Hr Professor Rudbecks Catalogo rar: 
pl: laponicarum Act: lit: Svec: insertarum, men besynnerligen de 
månge species Salicis, som tillförne aldrig warit nämnda, hwilka 
med många andra fodra beskrifning. 

12:o. Ingen Catalogus Plantarum kunne mer af exteris åstun-
das, än äfwen en Flora Laponica, för oräkneliga högstnödiga orsa-
ker skull, som jag nu för korthetens skull lämnar att upprächna. 

13:o. Att äfwen ingen städs flere sorter af Muscis, hwar på Bota-
nici nu för tijden äro så pickhogade, skulle ärnås, är nogsamt klart 
af deras loco natali, nämligen uti locis humidis, opacis et frigidis. Så 
att Botaniquen uti muscis, hwarpå Botanici för 10 á 12 åhr sedan 
föga tänckt, här skulle få ett anseligt augment. 



LINNé OCH DEN LAPPLÄNDSKA RESAN

193
❦

14:o. Hwad för dyrbare skatter af åtskillige slags Metaller och 
Stenar naturen uti dessa, långt under polstiernan aflägse rum för-
doldt, wisa nogsamt de utskickade prof till Bergs-Collegio. Och 
är ingen twifvel med mindre långt härligare och nyttigare kunde 
ärnås, där lyckan och konsten giorde alliance. 

15:o. Och emedan denna orten är full med Jernmalm, lärer och 
äfwen här finnas kosteliga Victriolwatn till Surbrunnar älr annat 
känlige, törhända och af andra och sälsamare egenskaper. 

16:o. Hwad träffelige observationer här kunna giöras de mor-
bis endemicis Laponum samt äfwen om de siukdomar, som aldrig 
hit råkat, lärer hwar och en förstå, som confererar deras underliga 
Diæt och Spisordning.

17:o. Än widare woro här tillfälle att utforska, hwad Naturen 
uti de lefwande kroppar uträttar förmedelst den besynnerliga lan-
dets situation till rum, wäder och effluvies terræ, förutan den häff-
tiga kiöldens och wärrnens årliga ornwäxlan etc. 

18:o. Förutan att man här sågo äffter Laparnas medicina domes-
tica och äfwen nutriment in casu necessitatis, med oräknelige flere 
saker, dem man för kortheten skull eij specificerar. 

Af allt delta ser man klarligen att ingen tract i wärlden kunne 
gifwa härligare observationer uti alla tre Natursens rike, så att man 
där ifrån med godt sarnwete eij sig hålla borde. 

Men så curieuxe som sama resa kunne blifwa, där en kiän-
lig härtill utseddes; så fåfäng worde hon och, där någon annan 
tit skickades. Tyks mig altså föliande Requisita uti en sådan wara 
högst nödiga såsom:

a. Att han wore inföd Swänsk, att exteri eij hade orsak 
tillwälla sig, dett andra påkostat

b. Ung och lätt, att han des wigare kunne springa upföre 
de brante bärg och åter neder i de diupa dalar.

c. Frisk, att han med större facilitet och nöje kunne dagli-
gen idka sitt föresatta ändamåhl. 

d. Oförtruten, som eij genom alt för goda dagar blifwit 
commod, ty här fodras mästadels spasserande, lutande, 
hettas och törsts utstående med många andra swårighe-
ter, som eij giöra en lustresa för Cavailler

e. Utan tienst, ty har någon commodare tienst, så wett 
han nog utwälja dett bästa
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f. Ogift, som tors wåga sig på flotta öfwer floder etc. utan 
åtanka på faderslösa barn etc.

g. Historicus naturalis och tillika Medicus, att han i alla 
desse delar må hafva bätre förstånd.

h. Förstå alla 3 Regna naturæ, hwilket lärer wara swårare 
att finna än paradisfogeln, ty ibland alla wåra botanicis 
äro få, som warit uti twänne riken hemma, men knapt 
en, som ex professo warit i alla 3:ne duchtig.

i. Natus hist. Naturalis och eij factus, ty det är träffeligen, 
huru de differera, då de komma till practiquen, som jag 
med oräkneliga exempel kan bewisa.

j. Ritare, att des bätre adumbrera hwad sälsamt, som sig 
wisar.

Att få någon här i Swerige med alla desse nödige requisita instrue-
rad, är en sak, som håller altför swår, om icke aldeles omöilig.

Skulle altså jag, in penuria meliorum, mig här til ödmiukast re-
commendera, ty fast än jag eij så till fyllo kan præstera alla, äger 
jag doch the förnämsta, ty jag är: a) Swänsk, b) ung, c) frisk, d) 
incomod, e) utan tienst, f) utan anhörige, g) Historiæ naturalis och 
Medicinæ studiosus, och h) ifrån barndomen hafft hiärteligit nöje 
för Hist. Naturalem.

Komer altså förnämst att undersökas, huru wida jag förstår tria 
Regna Naturæ, hwar till fölliande länder.

a. Historiam quadrupedum har jag genomgåt tämel. Ac-
curat, är ej häller widlöftig. Har äfwen funnit här uti en 
ny och, som jag aldeles är öfwertygad, naturel method, 
där jag allenast hade sufficiente observationer. 

b. Ornithologiam har jag ex professo på en tid genomgåt 
alla Swänska foglar systematice stält med korta beskrif-
ningar, hwilket såsom ett prof wid påfordran uppwisas 
skall. Här till hafwer jag så mycket bättre tillfälle hafft, 
sedan jag fått profitera af Wälborne Hr Professor Rud-
becks oförlikliga erudition uti Ornithologicis.

c. Icthyologien har jag så superficielt genomläset, hälst 
som för mig alt här til ej gifwets tillfälle med ifwer ho-
nom angripa. Tror mig dock till, kunna mästedels här 
utinnan utreda.

d. Insecter har jag redan till en anselig myckenhet på 2:ne 
somrar här samblat, dem accurat inlagt, synonyma på 
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en stor dehl tillsatt och att dem naturelt disponera up-
funnit ett nytt system.

e. Botaniquen har här till warit mitt favorit studium, af 
hwilken jag nu 2:ne somrar giort profession.

f. Mineraler har jag hafft en träffelig lust till, alt sedan jag 
war hos Professor Stobæum, uti hwars härliga musæo 
metallico mig dagel. war äffterlåtet inkoma, men som 
jag finner mig eij där utinnan så duchtig, som nödwän-
digt wore, reser jag åter på ett par månader till Lund.

Detta är den relation, äfter hwilken, där Kongl societeten så beha-
ga täcktes, [jag] will låta mig examinera.

Skulle nu Kongl. Societeten här till täckas förslå mig, will jag 
här på anwända, der Gud gifwer beständig continuaton [af hälsan], 
nästkomande somar, hälst som jag då är ledig och frih, men kan ej 
för medelööshet få resa uth att widare idka mina påbegynta studia 
medica.

Jag skall och söka på dett aldra accurataste sätt att wara här 
wid på penningar sparsam, och tror mig kunna komma uht med 
600 dlr kopparmynt på en sommar med resan bort och tillbakas.

För min egen möda åstundar jag ingen ting, allenast will hafwa 
mig hoos Kongl. Societeten recommenderad, att få niuta något re-
sestipendium sedan, på dett jag må kunna absolvera mina studier.

Jag förblifwer med all wördnad.
Kongl. Societetens

Upsala d. 15 Dec   Allerödmiukaste tiänare
1731     Carl Linnæus

Linnés förnyade ansökan från april 1732 om medel för sin Lapp-
ländska resa

Högvälborne Herr Grefve
Kongl. Maij:tts samt Sveriges rikes Råd, Præsident

Åbo Academie Cancellaire
och Præses illustris wid Kongl. Wettenskaps Societeten

samt
Hög- och Wälborne, Hövördige, Höglärde, Edle

och Högachtade Herrar, samtlige Membra Societatis
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Förleden Decembris månad fördristade jag mig för Kongel. Wettn-
skaps societeten ödmiukast ingifva ett project till en resa åht Lap-
marken uti nu instundande sommar, den samma uti Historia natu-
rali att dilucidera. Men som man altsedan ei j hört något slut, mehr 
än hvad af några Herrar Sociorum privata meningar inhämtats, 
vågar jag mig äfven nu här om giöra en ödmiuk påminnelse, hälst 
såsom snart blifver periculum in mora, och man i annor händelse 
annorledes tänker ställa sin Curse. 

Jag vågade äfven då utsätta med huru ringa summa jag denna 
resan trodde mig absolvera, nämligen med 600 daler kopparmynt, 
hvilket dock voro eij förmycket. Men såsom staten måste indragas 
så noga han någonsin kan, kan man klarligen finna att hvarken jag 
äller någon annan den samma resan med frucht kan anställa under 
450 äller aldra minst 400 daler kopparmynt. 

Ty då man rächnar äffter att ifrån Upsala till Törno är 100 
mihl; från Törno till öfverst uti Lapmarken 40 mihl; härtill lägger 
20 äller 30 mihl till ambages [omvägar] (ty en Historicus naturalis 
får eij föllia landsvägen, utan måste gå in uti Ume, Lule och flere 
Lapmarker och åter till landsvägen åht hafskanten) blifver tillsam-
mans 170 mil, äfven så långt tillbakas åt Kimi Lapmark etc., gifver 
in summa 240 mihl, hvilka rächnade á 8 styfer mihlen giör 65 
daler Silfvermynt.

Tiden, som här på måste användas, är ifrån medium Maj till 
medium Septembris, hvilket giör 20 vickor. Hvar vicka till nöd-
torfftigt uppehälle 2 daler silfvermynt. Summa 40 daler.

Till släpklädera f Buldan äller sämskat skin, kiänger etc. till 
sammans 14 daler Silfvermynt.

Summa summarum 119 daler Silfvermynt
Med mycket annat, som här eij kan specificeras, till vägvisare, 

natthärberge, dubbla penningar genom städerna etc.
Skulle nu Kongl. Societeten samma resa anställa och mig här 

till approbera, skall jag med all macht söka giöra Kongl. Societeten 
fult nöje och mig eij för hvariehanda svårigheter undraga.

Jag forblifver med all vördnad
     Kongl. Societetens 
     alra ödmiukaste tjänare
Ups den 14 Apr 1732
     Carol Linnæus
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Uplästes 2:ne Hr Linnæi suppliquer til Societeten den förra af 
d. 15 Dec. 1731 och den senare af d. 14 Ap. 1732, hwaruti Hr 
Linnæus anhåller at få utaf Societeten underhåld at nu i som-
mar anställa en resa til Lappland at upsöka något nytt uti hi-
storia naturali, serdeles i Botaniquen. Hwaruppå resolverades, 
at bemelte Linæus bewiljas utaf Societetens interesse [ränta] 
medel 400 dlr kopp:mt till resepenningar.

Linné hade i sin påminnelse prutat på det sökta beloppet och sagt att 
resan som allra minst kunde kosta 400 dlr kmt. Han kan ha trott eller 
fått indikationer på att orsaken till att Societeten inte behandlat hans 
första ansökan var att han då tagit till ett för högt belopp. I den nya 
budgeten landade han på en resekostnad om 119 dlr smt, vilket mot-
svarade 357 dlr kmt (förhållandet var 1:3). Det tycks dock ha skett ett 
räknefel i hans ansökan. När han i beräkningen av resekostnaden skul-
le omvandla enkelresans 170 mil till tur och retur-längden hamnade 
han på 240 i stället för 340 mil. Den korrekta beräkningen borde gett 
en resekostnad på 92 snarare än 65 dlr smt, eller totalt 438 dlr kmt.

Societeten hade under perioden 1727–1732 intäkter på 1 556 dlr 
kmt. De kom dels från räntor på insättning av de medel som försälj-
ningen av järnrören genererat, dels från försäljningen av Acta Literaria. 
Det löpande kostnaderna under de här åren uppgick till 1 154 dlr 
kmt, kvar fanns alltså 402 dlr kmt. Man kan därför säga att Societeten 
gick ”all-in” när man beslöt att stödja Linnés resa med 400 dlr kmt. 
Storleken kan sättas i relation till att Linnés inkomst i övrigt det året 
uppgick till 150 dlr kmt. Det var 50 dlr för informatorsuppdraget åt 
Rudbeck d.y:s barn, 40 dlr för att hjälpa Johan Olof Rudbeck i hans 
studier, och ett stipendium från medicinska fakulteteten om 60 dlr 
för sina egna studier.

Beslutet att stödja Linné delgavs Preses Illustris den 23 april och 
Arvid Horn gav sitt bifall kort därefter. Societeten lät den 1 maj in-
föra en notis i Post-Tidningar där det tillkännagavs att man nu skulle 
»låta dilucidera Lapland uti Historia Naturali». Linnés internationella 
berömmelse grundlades tidigt genom att resan både annonserades och 
sedan också rapporteras om i utländska tidskrifter. 
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I Hamburgische Berichte von Gelehrten Sachen aviserades redan 
i juni 1732 att Linnés lappländska resa var anträdd.

Uppsala den 3 juni.
Efter det att Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala beslutat att 
noga låta undersöka det som i Lappland på något sätt kan vara 
intressant, värdefullt och värt att notera i naturalhistorien, så har 
den i dessa rapporter redan många gånger med stor uppskattning 
nämnde Hr. Carolus Linnäus av denna välrenommerade Akade-
mie enhälligt givits detta uppdrag. Herr Linnäus har redan i två 
år föreläst i Uppsala Botaniska trädgård. Han måste anses var sär-
skilt lämpad för detta uppdrag, eftersom han redan sedan några år 
tillbaka är sysselsatt med att utforska naturens alla tre områden, 
och han har för avsikt att noggrant undersöka inte bara alla slag 
av stenar och mineraler i Lappland, utan även alla överhuvudtaget 
förekommande träd, örter, gräs, mossor, djur, fåglar, fiskar, kräldjur 
(insekter) etc. och inte minst de i Lappland boendes levnadssätt 
och de fördelar för deras hälsa som detta levnadssätt medför, och 
dessutom utforska andra intressanta områden. Han har redan i maj 
månad – med stort nöje – påbörjat sin resa på ärevördiga Kungl. 
Akademiens bekostnad.212

212 Översatt från tyska av Bo Andersson och Gernot Müller. Infört i Hambur-
gische Berichte von Gelehrten Sachen No. 47, s. 398–399 (1736).

Lappland nästa!

Linné lämnade Uppsala den 11 maj 1732 för sin lappländska resa och 
skulle inte återkomma till staden förrän fem månader senare, den 10 
oktober. Expeditionen innebar en resa kustvägen Bottenhavet runt 
med tre längre avstickare upp mot fjällvärlden. Den första gick från 
Umeå till Lycksele och vidare åt nordväst, den andra från Luleå och 
ända till norska Atlantkusten, och den tredje från Torneå och norrut. 
Alla tre var strapatsrika. 

På förhand hade han gjort en omfattande lista över saker han ville 
undersöka. Den innehöll inte mindre än 76 punkter och var därmed 
betydligt mer detaljerad än det program som utgjort hans ansökan 
till Vetenskaps-Societeten. Listan, med rubriken Qværenda (att efter-
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fråga), konkretiserade det övergripande syftet att undersöka naturens 
tre riken samt invånarna i de för sörlänningar okända trakterna. Det 
gällde bl.a. specifika djur som skulle studeras, särskilt renar. Inom bo-
taniken handlade det om fenologin (t.ex. »Trädens lövsprickning, när 
är den, när kommer grönskan?»), lokala växtnamn, växters storlek, och 
vilka som var ätliga. En rad väderförhållanden var aktuella att under-
söka, inte oväntat särskilt sådana som var knutna till snö och is: »snön, 
på de högsta bergstopparna, är den beständig, eller skikt på skikt för 
varje år», »vart fisken tar vägen, då ån bottenfryser?»

För etnografiska studier listades aspekter som invånarnas utseende, 
sjukdomar, vad de åt och hur de lagade sin mat. Han ville också doku-
mentera vad de hade för klädsel (»Vad lägger lapparna in i sina stövlar, 
så att de håller sig varma, och så att stövlarna inte skaver»), vilka yrken 
som förekom, hur de bodde, hur deras kalender såg ut, liksom sedvän-
jor, jaktsätt, trollkonster mm. Slutligen fanns några (mycket specifika) 
på förhand antagna förhållanden som skulle kontrolleras, t.ex.: »Finns 
vattenormar, 4 alnar långa, i Enare träsk, som det berättas i en italiensk 
bok, Iter septentionale tillägnad drottning Kristina 1680 på italienska?»

Linnés rikt illustrerade och detaljrika dagboksanteckningar från 
resan har gjort Iter Lapponicum – den lappländska resan – välkänd för 
eftervärlden. De utgörs av 141 sidor handskrift, till synes direkt ned-
skriven, som finns bevarade i The Linnean Society i London. De är pu-
blicerade i faksimiltutgåvor, transkriberingar, översättningar och kom-
mentarsvolymer, se t.ex. Fries & Fries (2003). De finns numera även 
lättillgängliga online. Det tycks ha varit Linnés avsikt att anteckning-
arna skulle ligga till grund för ett stort och samlat verk om  Lappland. 
Men det som så småningom kom ut gällde endast beskrivningen av 
de växter han funnit. Publiceringen skedde dels som artlistor i två 
delar (Florula Lapponica 1–2) i Acta Literaria Sveciæ et scientiarium. 
Den första delen fanns med i årgången 1732 (utgiven 1735), den andra 
kom i årgången 1735 (utgiven 1739). Men den stora utgivningen var 
boken Flora Lapponica, tryckt i Amsterdam 1737. Den kom att bli ett 
av Linnés mest kända verk och i den följde han sin nya systematiska 
ordning för växtrikets indelning. På omslaget av boken framgår att den 
är finansierad av Soc. Reg. Litter. et Scient. Sveciæ. 
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Linnés rekommendationsbrev från Societeten för sin Lappländ-
ska resa

Gunstige Läsare!

Såsom Kongl. Societetens giöromål ibland alt annat, i anledning af 
Kongl. Maij:ts allernådigste resolutions 4 §, består therutinnan, at 
thetta Rikets Historia naturalis genom behörig aktsamhet och flit 
må bettre utarbetad och högre brakt blifwa; så har af Societeten 
effter Praesidis illustris, Riks-Rådets och Praesidentens Högwäl-
borne Hr grefwe Arved Horns nådgunstiga bifall och samtycke, 
gifwit af Ekebyholm d. 2 sistledne i thenna månad. Studiosus 
Medicinae Hrr Carolus Linnæus i anseende till then grundeliga 
kunskap och förfarenhet han i bemelte studio äger, blifwit utwald, 
at anställa en resa på Societetens omkåstnad til Norra delen af 
Swerige och serdeles til Lappland, at therest allahanda nytt och 
märkwärdigt i de trenne Naturens Riken noga up söka, såsom al-
lahanda slag Bergarter, Mineralier, diur, foglar och fiskar, insecter, 
och i synnerhet allahanda slag trän, örter, gräs och mossar. Och 
som then Gunstiga Läsaren lärer tilförende wara nogsamt öfwer-
tygad at thetta Societetens fattade upsåt, länder så wäl til the Phy-
sicaliske wetenskapernes tilwäxt, som til wårt K. Fäderneslands 
heder och nytta, så förmodar och beder Societeten tjenstligen at 
Gunstige Läsaren, af kiärlek för thet almänna bästa, intet sig un-
dandrager at på alt möjligit sätt wara bemelte Hr. Linnæus på thes 
långa och beswärliga resa behielpelig, samt thetta hans berömliga 
och nyttiga förehafwande i hwarjehanda mål understödia och be-
fordra. Societeten skal en sådan gunst och godhet altid med skyl-
dig erkiänsla weta at bemöta, samt önska then gunstige Läsaren 
af den Aldra högste Guden all andelig och timmelig wälsignelse. 
Gifwit i Upsala then 12 Maij åhr 1732. 

På Kongl. Wettenskap-Societetens wägnar 

JOANNES STEUCHIUS. OLOF RUDBECK. OLOF CELSIUS. 
JÖRAN WALLIN. S. KLINGENSTIERNA. MATTHIAS ASP. 
AND. CELSIUS. OL. I. BROMAN. NILS ROSéN.
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Carl Linnaeus i samekläder, med den obligatoriska linnéan i handen. Linné 
var inte sen att marknadsföra sig själv och han visade gärna upp sig i dräkten 
under sin utlandsvistelse. Kopia gjord av Hendrik Hollander 1853 från origi-
nal av Martin Hoffman. Målningen finns i flera olika versioner.
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Linnés redovisning till Societeten

Även om det aldrig blev något övergripande verk tryckt från Lapp-
landsresan gjorde Linné redan en månad efter återkomsten till Upp-
sala en stor redovisning av expeditionen. Den föredrogs i Societeten 
vid dess sammanträde den 9 november 1732 och byggde på en rapport 
han lämnat in till sällskapet: »Relation angående den af Kongl. Wet-
tenskaps Societeten anstälda resa uti Historia Naturali till Lappland 
med des expedition beswärtsamt förrättad af Carolo Linnæo.»221 Det 
var en omfattande rapport som inleddes på följande sätt:

Såsom Kongl. Wettenskaps Societeten förledin Wår nådgun-
stigast lätt sig föredraga dett enfaldiga Memorial jag wågade 
insinuera, angående en Resas anställande till Lappländerna 
uti Historia naturali, den samma affirmerade och mig där till 
antog; Altså, sedan jag den samma genomgådt, fodrar min skyl-
dighet att jag inför Kongl. Wettenskaps Societeten med min 
berättelse, huru samma aflupit, allerödmiukast framkomer. På 
dett min enfaldiga Relation må blifwa så mycket kortare och 
redigare, tager jag mig den dristigheten dela henne uti fölliande 
trenne delar, af hwilka uti

l:mo sielfwa resan afhandlas med des beswärligheter,
2:do omkostnaderna på och till resan,
3:ie nyttan och samblingen på resan.222

Merparten av ”Relationen” var en reseberättelse som här kort ska sam-
manfattas. När Linné lämnade Uppsala den 12 maj hade han med sig 
ett »behörigt Resepass af Upsala Cancellie».223 Till Gävle kom han dagen 
efter och fick där vänta en dag på ett nytt pass från »Landshöfdinge 
ämbetet». Ämbetet gav också order till kronobetjänterna att de skulle 
ge Linné all nödvändig handräckning.224 Via Hudiksvall där han träffade 
Societetsledamoten Olof Broman kom han till Medelpad. Där var ritten 

221 Originalet finns hos The Linnean Society i London och är återgivet av flera för-
fattare, t ex Fries (1907; s. 314 ff.).

222 Det är dock inte tydligt att en sådan avdelning finns med i resolutionen.
223 SAOB, resepass: av myndighet o. d. utfärdad skriftlig handling tjänande att 

utvisa, att någon har rätt att företaga en resa eller att färdas en viss väg eller inom 
ett visst område eller att någon på sin resa är ute i lovliga ärenden o. dyl., tillika 
utgärande en rekommendations- eller legitimationshandling.

224 SAOB, kronobetjänter: Landsfiskaler, Kronofogdar, Häradsskrifvare, Länsmän, 
Fjerdingsmän.
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särskilt utmanande med hästar som upprepade gånger gick omkull. Vid 
ett av dessa fall »bröt» han sig så att han bara »med möda rida kunne».

I Umeå den 25 maj var det dags att få nytt pass. Landshövdingen Ja-
cob Grundel var behjälplig med att utfärda instruktioner till regionens 
kronobetjänter. Linné bytte nu färdriktning och tog sikte på lappmar-
ken: »lämnades den ordinaira Landswägen, hwaremot man fick den 
swåraste wäg jag någonsin färdats». Det tog två dagar att nå Lycksele 
12 mil nordväst om Umeå. Färden hade då bitvis gjorts med båt upp 
längs Umeälven. I Lycksele rekommenderade pastorn där  Linné att 
vänta tills nästa högmässa med att ge sig av vidare så att han fick 
annonsera den unge ”upptäcktsresandens” ankomst till lappmarkerna. 
Att oanmäld ge sig in i det okända landet betraktades som inte helt 
ofarligt. Linné var dock mån om att kunna utnyttja vattenvägen för sin 
transport och ville fortsätta innan vårfloden skulle möta alltför stort 
motstånd. Han fick hjälp av en »Nybyggare» att ta sig upp för älven. 
Den båttyp som användes kallades håp och var en enkel, hopsydd kon-
struktion som kunde bäras över huvudet vid forsar eller andra hinder. 

När de »komit till första lappens land» gick hans vägvisare för att 
»leta upp lappen». Linné lämnades ensam »fruchtandes ingen ting 
mehr, än då han lappen funnit hade, han eij mig finna skulle». De hit-
tade dock igen varandra och under den kommande veckan färdades 
han med guidens hjälp från »den ena till den andra [lappen]» så att han 
till slut kom långt upp längs Juktaån. Det var i området nära Hem-
avan, Tärnaby och Ammarnäs i nuvarande Storumans och Sorseles 
kommuner, bara några mil från norska gränsen.

Nu var det transport till fots som gällde, terrängen var eländig och 
matsäcken slut sedan flera dygn. I sitt ofta överdramatiska sätt att be-
skriva vedermödorna befarade Linné att han »i dödsens öpna gap [var] 
stadd». Vägvisaren lyckades hitta en samekvinna som lät Linné smaka 
på en gädda hon hade med sig. Men den mättade inte när han fann att 
»emällan giälet ligga hopetals matskar». Hon upplyste honom också 
att det inte var görbart att ta sig vidare till fots. Något snopet fick 
Linné återvända samma väg som han hade kommit, ända tillbaka till 
Umeå. Men ned längs älvarna gick det förstås lättare att ta sig med 
båt.225 Den 10 juni var han åter ute vid kusten och begav sig då direkt 
norrut igen mot Piteå och vidare till Luleå.

225 I en fors kapsejsade Linné varvid båt och en del utrustning, inklusive flera upp-
stoppade fåglar, gick till spillo.
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Från Luleå gjorde han den andra avstickaren upp mot fjällvärlden 
och på tre dygn hade han färdats upp längs Luleälven till Kvickjock. 
Dit kom han den 16 juni och det var en ny värld som då öppnade sig 
för Linné. Det var »idel bärg, dett ena större än dett andra, betächta 
af en stadig snö. Ingen wäg, inga spor, inga rudera [ruiner] till bebodt 
hus fans här mehr.» Han hade med sig en tolk för att kunna förstå lo-
kalbefolkningen (»ganska sällan någon på fiellen fans, som war mächtig 
dett swänska språket»). I de här trakterna var omständigheterna mer 
gynsamma och han blev väl mottagen av de lappar han stötte på. Han 
bjöds på renmjölk att dricka med den sked en värd hade i sin tobaks-
pung. När han bad att skeden först skulle tvättas skedde det genom att 
värden »to watn i munnen och sprutade på skeden». Vandringen fort-
satte över fjällen och i slutet av juni hade han nått över till den norska 
sidan och var snart ute vid Atlantkusten. Här »förnögde jag mig med 
hwariehanda ostracodermata [kräftdjur], zoophyta [koraller, sjögurkor 
och sjöstjärnor] och Fucacea [tång]».

Resan hade nu pågått i 1,5 månad och av någon anledning är de res-
terande månaderna betydligt mer kortfattat beskrivna i ”Relationen” 
till Societeten. Färden gick tillbaka till Sverige, enligt Linné själv ca 
40 mil i nordostlig riktning, till fots över fjällen mot Gällivare (18 juli; 
»Ach, huru mången trot steg upp för de branta bärg!») och Kvickjock 
(2 augusti).226 Åter var bristen på mat besvärande. Han styrde sedan 
vandringen mot sydost för att komma tillbaka till Luleå den 11 au-
gusti. 

I mitten av augusti var Linné framme i Torneå och därifrån utgick 
den tredje turen inåt landet, denna gång norrut. Det var först längs fin-
ska Kemiälven men sedan, på grund av svårigheter med språket, tillba-
ka mot svenska gränsen och vidare upp längs Torneälven. Han vek av 
mot nordväst vid Pajala. När han var fyra mil från Jukkasjärvi den 10 
september började höstkylan sätta in på allvar och Linné fann för gott 
att vända. Åter i Torneå den 16 september tog han sedan vägen över 
Finland tillbaka och den två veckor långa resan söderut till Åbo nämns 
närmast bara i förbigående i rapporten. Han kom seglandes tillbaka till 
Sverige med postbåten från Åbo via Åland till Grisslehamn.

Societetens protokoll från den 9 november 1732 gav en ganska kort 
redogörelse för att handla om en mycket ovanlig expeditionen genom-

226 På basis av de ortsnamn Linné anger i berättelsen förefaller 40 mil vara en 
överdrift. 
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förd av den 25-åring som skulle komma att bli Sveriges mest kände 
forskare genom alla tider. 

Uplästes D. Linnæi berättelse om dess resa till och ifrån Lapp-
marken, med de fahrligheter och det arbete han derwid utstått, 
och hwad han derwid uträttat, och hwad nytt och märkwär-
digt uti de 3:ne Naturens Riken der kunde förefalla, hwarpå 
han Cataloguer och beskrifningar bifogade, tillika med exem-
plaren af Insecta, mineralibus, en flygande Ikorn, ett brunt djur 
af Råtteart, kallad på Lappska Mink &c

Linné uppfattade dock att han blivit positivt bemött och att Societe-
ten var nöjd med hans expedition. Han menade att de »admirerade all 
den möda jag utsåt, och de lifz asserder [livsfarligheter; jmf. hazarder] 
man undergåt condolerades»227 och uppfattade att Societeten skulle 
ge honom fortsatt stöd. Lika nöjd var han inte med hur de artlistor 
och samlingar han hade med sig mottogs, de »sågs hastigt igenom, 
utan synnerlig reflexion». I en anteckning syns det som att han direkt 
lämnat in material för tryckning i Acta Literaria et Scientiarum, utan 
framgång: »i December gafs in obs. in Veget. N:o 13. 24. 49 men var för 
långt skrifvet, fast sine ambagibus [rakt på sak], tycktes eij häller vara 
nog reelt. Så cultiveras oeconomie i Sverige!».228 Kan detta betyda att 
Linné blev refuserad av Societeten?

Kostnaderna för resan översteg de medel han hade tilldelats. I den 
andra delen av ”Relationen” redovisade han sina utgifter som totalt 
uppgått till 255 dlr smt, att jämföra med de 113 dlr smt han erhål-
lit. Han hade själv lagt in ett startkapital på 30 dlr och hade under 
resans gång tvingats låna 33,3 dlr av probsten Abraham Fought229 i 
 Torneå och 10 dlr av professor Herman Spöring i Åbo. Vid det aktuel-
la  Societetsmötet hade Linné enligt protokollet önskat »att Societeten 
wille wara honom så favorabel och hiälpa honom til något Stipendi-
um». Något tydligt ställningstagande i det avseende gjorde man inte, 
sannolikt fanns helt enkelt inga ytterligare kontanta medel. Men Linné 
själv skrev att »omkostnaderna wille ej attenderas, utan [han] lofwa-

227 Fries (1907; s. 325).
228 Ibid. s. 340.
229 »en hiertans god, wacker och from herre. Förer stor stat, accomoderade mig 

pretieuxt, med hwariehanda slags winer; här fick jag fägna mig af åckerbärwin, 
insyltad åckerbär, conserva et syrup. ejusdem [av detsamma]» (ibid. s. 328).
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des satisfaction»,230 vilket tyder på att han trots allt räknade med att 
senare få ersättning. 

Vid nästa sammankomst, tre månader senare den 10 februari, 
tycks Linné ha varit närvarande. Protokollet sade då att »H:r Linneus 
berättade och med ingifwen Räkning bewiste, at han på sin Lappska 
resa måst sättja sig i anseenlig skuld». Nu väntade sig Societeten snart 
få in en intäkt från Acta-försäljningen (»som af Russworms Enckia be-
talas pro labore»; se vidare nedan) och därför beslöts att Linné skulle 
få ytterligare 120 dlr kmt.

Till det här mötet hade Linné också lämnat in en ny berättelse om 
några särskilda observationer från sin resa.231 Kanske han på detta sätt 
ville ge ytterligare stöd för sin sak i de ekonomiska förehavanden han 
ansåg kvarstod gentemot Societeten. I den första punkten förklarade 
Linné den höga dödligheten hos boskap som släpptes ut på vårbete i 
Torneåtrakten med att de åt av den giftiga sprängörten. Han förmed-
lade två råd för att råda bot på problemet. Ett var att »en liten poicke 
älr flicka» skulle göras bekant med örten och gräva upp alla plantor de 
såg. Ett annat var helt enkelt att låta kreaturen »hålles på annat ställe 
om vårtiden, till des gräset woro något upwuxet, och denna fått sin 
rätta lucht, då Boskapen sedermer sielfwa skulle förstå lämna hwad 
sig skadeligt woro».

Den andra punkten i rapporten gällde också den en giftig växt, 
stormhatten (Aconitum). Linné hade först observerat den ståtliga väx-
ten i Medelpad och konstaterat att det rörde sig om samma art som 
fanns planterad i universitetsträdgården hemma i Uppsala. Boskapen 
tycktes sky växten och han hade också fått uppgifter om att renar inte 
heller åt den. Men senare skulle han stöta på en familj som kokade och 
åt den tillsammans med andra växter utan att bli sjuka. Han noterade 
också att Johannes Schefferus i sin Lapponia från 1673 hade kallat 
växten för rhenkål. 

Under den tredje punkten beskrev Linné hur han tagit sitt natthär-
bärge under olika delar av resan. Det gällde framför allt konstruktio-
nen av själva liggunderlaget och han beskrev hur han hade tillverkat 
sådant av olika växter och tuvor. De tre punkterna kan ha varit vad 
han hade i åtanke när han i inledningen av sin reseberättelse nämnt att 
den skulle avslutas med ett kapitel om nyttan av resan.

230 Ibid. s. 329.
231 Ibid. s. 330 ff.
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Linnés reseräkning från den lappländska resan, i silvermynt.

Dlr Öre*
1 st. Råck helt lätt att gå med i fiellen, then på resan för 
underkläder tiente, at Wästgiöttyg med foder, upslag, arbets 
lön etc. 10
1 st. Carpus 3 16
1 st. härswängare, liten och lätt att gå med i skogen tillika 
med gehäng 6
1 st. Compass-glas med Compassens anstryckning 11
1 par Byxor af skin att resa med 2
1 st. Kiepp med måttstock på 1 4
1 st. Perspectiv 1
Bössan lagad, med hölster öfwer låsen 22
3 b. Papper till Journal, 3 böcker 1
1 st. Bläckhorn med skruf öfwer 16
1 st. Wetska att haf:a journalen med några små linekläder uti 1
1 st. dito att hafwa inlagda örter och stenar uti 1
1 par skor 2 16
1 par kängor uti Umeå 1
1 par dito uti Luleå 1
1 par dito uti fiellen 1
1 par dito uti Qvichjoch uti tillbakakomsten 1
1 st. hatt uto Calix 2
1 par halfstöflar att resa hem med i wåta höstewädret 2

(Är altså allenast till oundwikeliga kläder en summa af 38 21
Kost, kammar, säng […] 23 weckor á 7 dlr [kmt]** 40
Resekostnad*** 175
Summa 255

* Det gick 32 öre smt på 1 dlr smt.
** »Till kost, kammar, säng räknar jag allenast hwar dag 8 styfwer, ty undertij-

den har gådt mehr, undertijden något mindre. Ex. gr. kammar och säng 2 st., 
middag 4 styf:r, aftonmat 2 styf:r, offta och i hetta något att släcka torsten 
med. Hela resan påstod jämt 23 weckor á 7 dlr weckan giör.»

*** »Resan, som sades, war 689 mihl uti alles, då man lägger till dubbla 
penningar genom de större städer, går dett öfw:r 700 mihls uträckning. I 
Lapmarken genom strömarna kostade dett mehr uto Lule och Torneå Lap-
marker än på landzwägen, emädan 2 á 3 offta måste roo upmot strömen. 
Utaf brukzfolk och kiöpmän, som här färdats, hade de öfwermåttan wähl 
lärdt taga skiehl för omaket. I Umeå något drägeligare i floden, men ej uti 
Wästerbotn förn man kom till Lapmarken. Uti fiällen fast jag gick till fotz, 
kostade dett mig wärkelig. äfwen då mycket som jag rest landwäg. i dett jag 
måste betala tolken och des utom den, som wisade mig från den ena kottan 
till den andra. Så att då wij om dag. ej kunne gå öfw:r 3 á 3,5 mihl, måste 
jag dock betala wägwisaren för ett helt dagzwärk. Postwägen från Åbo till 
Upsala war sannerl:n dyrare än landzwägen af lika längd. Jag will nu eij 
upräkna de många färgor, som äro öfw:r hela Norrland, som undertiden 
kosta 2 á 6 styfw:r stycket.» 
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Flora Lapponica, utgiven i Amsterdam 1737 var ett praktverk som samman-
fattade den botaniska delen av Linnés lappländska resa. Försättsbladet (mot-
stående sida) anger att skriften var finansierad av Vetenskaps-Societeten 
(Soc. Reg. Litter. et Scient. Sveciæ) Frontespisen visar detaljer från resan.

Linnés ekonomiska redovisning var inte kristallklar. Han hade i 
detalj redovisat små omkostnader men endast ungefärligt angett de 
stora kostnaderna för resor och uppehälle. De 120 extra daler han 
tilldelades var mindre än det han hade begärt – möjligen ansåg Socie-
teten att de inte kunde gå längre just på grund av redovisningens 
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grovhuggenhet. I alla händelser var Linné inte nöjd. Efter detta skrev 
han ett ganska spetsigt tillägg: »Jag frågar hela werlden, om någon 
will taga sig på samma resa med lika Omkostnad. Jag will icke nu 
resa samma om jag böde 1000 plåtar… Så löna wåra Swenske!». Han 
pekade ut Georg Wallin och Matthias Asp som särskilt ansvariga för 
att han inte gavs vad han betraktade som full kompensation. Wallin 
och Asp stod som humanister ämnesmässigt längst från Linné. Kan 
det förklara varför just dessa två var de som var minst benägna att 
stödja honom frikostigt?

Linné blev kvar i Sverige med Uppsala som bas fram till våren 
1735. Då inledde han sin utlandsresa som relativt omgående gav ho-
nom en doktorstitel i Harderwijk. Under tiden innan avresan gjorde 
han flera turer till Dalarna. Där träffade han bl.a. sin blivande hustru 
Sara Moraea, dotter till Johan Moraeus som tidigare har förekommit 
några gånger i boken. Det finns inte några dokumenterade kontakter 
med Societeten under åren närmast efter de ekonomiska diskussioner 
som följt på den lappländska resan. Men som vi ska se i nästa kapitel 
kan det mycket väl ha sin förklaring i att verksamheten i Societe-
ten mer eller mindre låg nere från hösten 1732 och flera år framåt. 
 Däremot ska Linné återkomma i Societetshistorien och då inte minst 
genom sin roll som dess sekreterare.
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Ett kort inhopp av Klingenstierna

Celsius hade haft svårt att hinna sköta sekreterarsysslan innan 
han lämnade Uppsala i augusti 1732, alltså mitt under Linnés 
lappländska resa. Dessförinnan hade han tilldelats en del hjälp 

men den tycks ha varit otillräcklig givet Celsius återkommande nöd-
rop om behovet av en avlönad sekreterare. En Hr Goliz hade blivit an-
tagen som Societetens amanuens i december 1729. Han renskrev pro-
tokollen från 1719–1723 men vad han i övrigt bidrog med är oklart.232 
Goliz ersattes den 1 april 1732 av Mårten Strömer233 och även i hans 
fall framgår inte vad han gjorde för Societeten. Vid mötet den 25 sep-
tember 1730 »Uplästes Hr Solanders Supplique till Societeten om er-
nående af  Secreterare-beställningen». Nu var det ju inte det aktuellt 
att redan då ersätta Celsius men man menade att Solander kunde få 
bistå i arbetet. Om det verkligen skedde är återigen inte känt. Denne 
Solander bör ha varit Daniel Solander (1707–1785), sedermera juridik-
professor och farbror till sin namne, Linnélärjungen Daniel Solander 
(1733–1782).

Hur skulle det nu gå utan Celsius? När han den 1 april 1732 an-
nonserade sin avresa hade det fortfarande inte tillkommit några medel 
för att finansiera en sekreterare. Det återstod endast för någon av de 
fåtaliga kvarvarande att rycka in. Det blev Samuel Klingenstierna.

232 En notering om Golitz insats finns i protokollet från 20 mars 1732. Där anges 
även att en Hr Cedrén renskrivit protokollen från 1723–1731.

233 Mårten Strömer (1707–1770), sedermera Anders Celsius efterträdare på pro-
fessuren i astronomi. Gift med Anna Maria Elvia, dotter till Per Elvius, en av 
medlemmarna i Collegium Curiosorum.
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Innan Celsius lämnade Sverige upprättade han en 20 punkter lång 
förteckning över vad hans efterträdare hade att göra. Elva punkter 
gällde kontakter runt om i Sverige som skulle påminnas att skicka in 
sina meteorologiska observationer. Två inval skulle stämmas av med 
Arvid Horn, det gällde riksverdien (ansvarig för myntverket) Georg 
Brandt i Stockholm och Nils Rosén, adjunkt vid medicinska fakulte-
ten. Rosén hade strax innan invalet kommit hem från studier utom-
lands. Han disputerade 1730 vid universitetet i Harderwijk, dit alltså 
Linné senare kom i samma syfte. Rosén erhöll 1740 den ena av de två 
medicinprofessurerna i Uppsala, strax därpå erhöll Linné den andra. 
Han adlades så småningom Rosén von Rosenstein. En annan som en-
ligt Celsius var aktuell för inval var »Medailleuren Hedlinger» men det 
föreslaget tycks inte ha tagits vidare. Fyra arbeten var redan planerade 
att ingå i kommande nummer av Acta Literaria et Scientiarum och 
författarna till dessa skulle påminnas. Dessutom fanns några punkter 
angående de ekonomiska förehavandena med boktryckaren Johann 
Heinrich Russworm att förhålla sig till.

Mötet den 24 april 1732 blev Celsius sista innan avresan och det 
skulle sedan dröja ett drygt halvår innan Societeten möttes igen. Inte 
någon gång tidigare hade ett sådant långt mötesuppehåll gjorts. Georg 
Wallin tog anteckningar vid det mötet, den 9 november 1732, men 
protokollet renskrevs av Samuel Klingenstierna. Det var alltså det 
möte där Linné redogjorde för sin lappländska resa. 

Under 1733 hölls fem sporadiska möten och man var inte mer än 
3–5 närvarande åt gången. Olof Rudbeck d.y. och Olof Celsius deltog 
vid alla tillfällen, Klingenstierna vid de fyra första medan Matthias 
Asp, den nyinvalde Nils Rosén och Wallin var med vid något eller någ-
ra tillfällen vardera. Vid mötet den 7 april 1733 »Uplästes en af H:r Hi-
orter upsatt Invitation at observera Solens förmörckelse som infaller d. 
2 Maji 1733». Man beslöt att bekosta tryckningen av ett upprop som 
skulle »till alla bekanta curieuse [bli] omkringskickat». Sammanlagt 
ett 60-tal rapporter kom in och de sammanställdes senare av Celsius 
och trycktes i Acta Literaria et Scientiarum.234 Det här var ett för  tiden 
unikt exempel på ett organiserat vetenskapligt samarbetsprojekt, i 
Societetens regi.

234 Celsius, A. (1735) Historia eclipseos solis, quae totalis cum mora Scandinaviae, 
praecipue Gothiae incolis apparuit anno 1733, die 2 Maji. 48–67. Acta Literaria 
et Scientiarum 4: 48–67.
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Ett för tiden mycket ovanligt initiativ var det upprop Vetenskaps-Societeten 
sände till landets präster om att bistå med uppgifter om den stora solförmör-
kelsen 1733. Uppropet var undertecknat av Samuel Klingenstierna, tillfällig 
sekreterare i Societeten detta år. 

En nyhet som blev aktuell 1733 var idén om att knyta internatio-
nella forskare till Societeten som utländska ledamöter. Förslag kom 
från Celsius själv som i augusti 1733 hade nått fram till Italien efter 
att ha tillbringat sitt första utlandsår på olika tyska orter. Han hade två 
konkreta förslag, medicinprofessorerna Pet. Anton Michelotti i Vene-
dig och Albrecht von Haller i Bern. Sonderingar hade givit vid handen 
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att de kunde tänka sig att bli ledamöter. De blev Societetens första 
utländska ledamöter och denna kategori skulle efterhand komma att 
utökas.

Ihre som sekreterare

Sekreteraruppdraget blev inte långvarigt för Samuel Klingenstierna. 
Hans administrativa förmåga stod nog inte i paritet med den mate-
matiska. Vid mötet den 3 oktober 1733 meddelade i stället Olof Rud-
beck d.y. att magistern Johan Ihre (1707–1780) hade anmält intresse 
att åtaga sig sekretariatet. Närvarande på detta möte var också he-
dersledamoten och ärkebiskopen Johannes Steuch, vilket gjorde att 
en jävssituation uppstod. Steuch var nämligen morbror till Johan Ihre 
och enligt protokollet »wille [han] taga sig afträde under deliberatio-
nen». Nu rådde det knappast någon konkurrens om uppdraget, snarare 
tvärtom, så Steuch behövde inte avvika. Det var snarare så att man 
kunde behöva hans hjälp för att få Ihre att »detta beswäret […] sig 
gratis åtaga». 

Ihre var ju inte ledamot och utgjorde något av ett oskrivet kort. 
Vid nästa möte några veckor senare hade tydligen inte Arvid Horn 
hunnit godkänna förslaget och Ihre var inte närvarande. Protokollet 
fördes i stället av Georg Wallin. När Ihre sedan väl var utsedd var det 
något som hände. Från hans tid tid som Societetens sekreterare finns 
inga bevarade protokoll, eller koncept, till sådana som indikerar att 
det förekom en mötesverksamhet. Sålunda kan ha rått ett nära fyra 
år långt uppehåll i sammanträdena från 23 okt 1733 fram till 28 sep-
tember 1737, när Anders Celsius var tillbaka i Uppsala.235 Societeten 
var i brygga.

Ihre hade aspirerat på sekreterarsysslan redan våren 1732 då han 
fortfarande var utomlands för studier. Han hade fått hjälp att sonde-
ra terrängen för ett möjligt uppdrag genom en familjemedlem, Johan 
Hermansson, professor Skytteanus och tillika gift med Ihres moster 
Margareta Steuch. Hermansson kunde rapportera att ärkebiskopen 
Johannes Steuch (alltså Ihres morbror) talat väl om Ihre inför självas-
te Arvid Horn (GraPe 1942; s. 30). Men Samuel Klingenstierna kom 
alltså emellan och det dröjde 1,5 år innan Ihre var i Societetens tjänst. 

235 GraPe (1942) argumenterar för att det trots allt kan ha skett en viss mötesverk-
samhet, utan bevarade protokoll, vilket också framgår nedan.
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Helt avsomnad tycks nu inte verksamheten ha varit under Ihres 
sekretariat. Han skötte en del korrespondens för Societetens räkning 
och även dess ekonomi. När han senare lämnade en ekonomisk redo-
visning från sina sekreterarår fanns kostnader för bl.a. vaktmästare, 
postmästare, inköp av Neue Zeitungen samt ersättning för utlägg gjor-
de av Olof Celsius och Samuel Klingenstierna. Flera nya inval gjordes 
också i slutet av 1733 och under 1734, vilka Ihre ombesörjde. Det kan 
ju tolkas som att det trots allt förekom möten. Det gällde bl.a. medi-
cinprofessorn Johan Jacob von Döbeln i Lund och Ihres svåger, dom-
prosten i Linköping Andreas Rhyzelius (GraPe 1942; s. 36 ff). Båda 
skickade en del observationer och bidrag till Societeten men ingen av 
dessa rapporter antogs att ingå i Acta Literaria et Scientiarum.

Ihre var även ansvarig för redigeringen och utgivningen av Acta. Ef-
ter Celsius arbete var den nu framme vid årgången 1731 och det skulle 
visa sig bli en utmaning för Ihre. Det dröjde fram till 1735 innan den 
var tryckt, men ungefär samtidigt blev då också årgång 1732 färdig. 
Hösten 1736 slutförde han dessutom årgången 1733 men där tycks 
Ihres insatser ha stannat.

Kritiska röster hörs

Kännedomen om Societeten hade ökat i landet sedan den kungliga 
stadfästelsen 1728. Man hade fått ögonen på sig. Det fanns säkert ock-
så en förväntan att akademien skulle kunna bistå landet med ny och 
värdefull kunskap, allrahelst sådan som var till gagn för samhällsut-
vecklingen. Det var i det perspektivet extra olyckligt att tidpunkten 
för den ökade kännedomen sammanföll med tidpunkten för den be-
gynnande stagnationen.

En som i flera brev uttryckte en om inte kritisk så ändå skarp röst 
om Societetens förehavanden var något oväntat Benzelius bror Gus-
taf Benzelstierna. Som tjänsteman i Stockholm och från 1732 kunglig 
bibliotekarie hade han närmare till Societeten än Benzelius, särskilt så 
länge denne höll episkopatet i Göteborg. I deras korrespondens skrev 
Benzelstierna den 29 april 1730:

Jag fruchtar, efter mitt ringa omdöme, at vår Societas Scientia-
rum lärer göra nationen mehr vahnheder och uptäcka dess pe-
nuriam ingeniorum [brist på talang], nu sedan den väl är ökad 
med så stor apparat, med så många och förnäma Ledamöter, 
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men ingen af bem:te Societets Lärde, undantagandes en och 
annan, har hwarken hug eller genie at något synnerligit utgifva; 
och huru kunna de uti Astronomien något præstera, utan ob-
servatorier, instrumenter och subsidier af Publico?236

Senare kommenterade Benzelstierna hur det gick med tidskriftsut-
givningen: »Med continuationen af actis går feyn langsahm […] Prof. 
Rudbeck säger att det aldrig kan gå fort, innan Societas får sitt eget 
Tryck.»237 Benzelius svarade sin bror att han upplevde en förskyllan på 
tryckeriet som en undanflykt. Han menade i stället att »Hela felet är, 
att intet en eller två tager arbetet med allvar an, utan lita på hvaran-
nan, och att der är ingen lön för Secretario.» Året därpå återkom Ben-
zelius till Gustaf Benzelstierna i utgivningsfrågan och undrade: »Mån 
Acta Liter. af 1731 ännu vara utkomne? Exteri må väl förebrå oss, at vi 
kunna enteligen begynna något, men continuera intet thet begynta.»238 

Benzelstierna undersökte saken och fann att även om utgivningen 
var på gång så var dröjsmålet olyckligt. Han beslöt att föra saken vi-
dare till högre ort. Vid ett möte med riksrådet Jacob Cronstedt, som 
ju var ledamot i Societeten, lovade denne att ta upp saken med Arvid 
Horn. Med detta hade insikten om Societetens problem nått hennes 
högsta beskyddare och att framstå i dålig dager inför Horn var inget 
att sträva efter. Samtidigt kunde man kanske hoppas på hans stöd. 
Någon månad senare, 1 april 1734, kom ett brev från Arvid Horns 
sekreterare Abraham Bruncrona till Johan Ihre:

Som jag förnummit, det åtskillige Förnäme Män här i staden, 
som äro älskare af lärde Wettenskaper, mycket beklagat at 
Kongl. Wettenskaps Societeten i Upsala på några År och altse-
dan år 1730 [1730 års årgång] ey utgifwit något nyttigt igenom 
Trycket, hafwandes en del anmodat mig at därom tala med 
Hans Excellence som är Præses illustris och sökia så begå, at 
Kongl. Societeten därom måste blifwa påmint; Altså har jah 
ey welat underlåta at däraf i förtroende gifwa Hr Secreteraren 
dehl, med tienstl: anmodan, det Han i möyeligaste måtton 
wille sökia förmå Kongl. Societeten at genom trycket låta utgå 
något af den utlofwade continuationen af des arbete, som man 
nu i så lång tid saknat; Men i fall något hinder skulle liggia i 

236 lidén (1791; brev 42, s. 47).
237 24 februari 1733 ibid.; brev 89, s. 112; brev 117, s. 167.
238 1 februari 1734 ibid.; brev 117, s. 167.
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wägen, ber jag Hr Secreteraren wille däraf lämna mig dehl, på 
det jag sådant wederbörande som mig härom ytterligare tilltala, 
må kunna wid handen gifwa.239

Problemen nådde till och med internationell spridning. Den blivan-
de biskopen i Strängnäs, mösspolitikern Jacob Serenius (1700–1763), 
korresponderade med den kände historiken Hans Gram (1685–1748) 
i Köpenhamn, kunglig bibliotekarie och rikshistoriograf i Danmark. 
Serenius var inte nådig i vad han hade att rapportera:

wåra Acta hafwa stadnat alt sedan 1731, då den nya Secretera-
ren wid Societate Literaria i Upsala tilkom [Ihre]. Denne hade 
först genom bref til alla sina wänner och bekanta utomlandz 
skrutit deröf at han blifwit Secretarius Societatis Scientiarum 
och giordt stora rodomontadoes [skrutit] öfwer de gromma 
saker han worde giörandes. Nu har man icke et ord hördt at 
honom på så många år, och ett så wackert wärk har aldeles 
afstadnat hwarmed alle wåra eruditi äro ganska missnögda men 
han har Arkie Bispen til Morbror derföre är han både lat och 
hautin [högdragen]. Detta, Min k. wän, är sanskylliga ordsaken.240

Jacob Serenius skrädde alltså inte orden i sin beskrivning av Ihre som 
han kallade »den lata hunden» och den »förbannade secretarius». Gram 
förundrades över informationen och reste i ett svar frågan: »Er werket 
blefwen forbuddet at continuere?»241 I tron att det kunde ha inträtt 
någon form av förbud funderade Gram på om det låg »en intrigue eller 
jalousie» bakom från de »som ikke kunde lide den berømmelse» som 
Societeten fram till nu ha rönt genom sin tidskriftsutgivning.

För dessa ord tackade Serenius, uppenbarligen inte en diploma-
tins man: »Tack för Edra artiga sales som äro så väl passade at strö 
i dö-kiöttet på wår UpsalaSocietet som de någonsin kunna wara.»242 
Serenius hade inte heller varit sen att föra sina litanior vidare till de 
höga herrarnas kännedom. Han berättade för Gram att han kontak-
tat både Arvid Horn och Jacob Cronstedt. Serenius gav spridning till 
Grams brev och det uppfattades som särskilt allvarligt att en utländsk 
lärd ifrågasatte den svenska vetenskapen; nu var det dock i princip 

239 Uppsala universitetsbibliotek Ihre 191; GraPe (1942; s. 45).
240 Brev 30 oktober 1734, ibid. 1942; s. 47.
241 Brev 17 november 1734, ibid. s. 49.
242 Brev 11 december 1734, ibid. s. 51.
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med de ord Serenius hade försett Gram med. Horn tog kontakt med 
Uppsalakretsen med en uppmaning att påskynda utgivningen. När Se-
renius erfor att ärkebiskopen Johannes Steuch inte blivit särskilt road 
över kritiken mot hans systerson fick Serenius kalla fötter: »Jag wil 
intet hoppas at han mig derföre blir ogunstig».243 Som kyrkans man 
och med karriärsambitioner var det inte nådigt att ha ärkebiskopen 
mot sig. Men Serenius hoppades ändå att Steuch inte skulle »protegera 
[beskydda] Jhren i desz lätja […] ty hos denne Secreteraren är sannerl. 
skulden til all denna senfärdighet med actis».

En annan kritisk röst var landshövdingen i Falun, Nils Reuterholm. 
Han tyckte inte Acta Literaria innehöll särskilt mycket matnyttigt och 
hade tydligen uppfattat det som att det fanns två sällskap, ett Socie-
tas literaria och ett Societas scientiarum. Tron kan ha sitt ursprung 
att båda termerna tidigare hade förekommit (för samma sällskap) och 
tanken om två akademibildningar hade ju också varit upp i anslutning 
till diskussionen om en lokalisering i Uppsala eller i Stockholm. Den 
skulle även snart komma tillbaka. När det gällde Acta-utgivningen 
reflekterade Reuterholm »hur omogit och stympugt the [wår societas 
literaria], wräka fram en hoper som skall wara omdömen om swenska 
böcker […] Ihre är theras secretarius». Han menade att detta kunde 
en student lika gärna göra. Däremot, »Societas scientiarum regia är ett 
helt annat diur, praeses thäri är gr. Horn». 

Om Ihre skulle ha fullföljt utgivningen av 1731 och 1732 års Acta 
Literaria et Scientiarum utan påtryckningar är svårt att säga. Men rim-
ligen bör väl all uppmärksamhet, inte minst från Horn, ha utgjort ett 
starkt incitament för honom. För att något ta Ihre i försvar ska sägas att 
hans sekretariat i Societeten 1733–1737 sammanföll med en period 
av egen meritering och en rad olika arbetsuppgifter. Att han hade ett 
stort vetenskapligt förtroende illustreras av att han redan vid 31 års 
ålder, 1738, utsågs till professor Skytteanus. 

En händelse vars orsak eller utveckling inte mycket är känt kring 
var att Societeten under Ihres tid fick en ny Preses Illustris. Det skedde 
1735 och den nye beskyddaren blev Gustav Bonde (1682–1774). Den-
ne hade ju redan varit uppe som ett möjligt alternativ till Arvid Horn 
när Benzelius 1727 hade lyft frågan om att söka en högste beskyddare. 
Rörande Horns avgång finns i Riksarkivet en skrivelse från Societeten 
daterad 20 juni 1735 i vilken sägs att Horn »uppå Sin underdåniga 

243 Brev till Benzelius 25 december 1734, LiSB, ibid. s. 52.
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begieran, för Sina många wigtiga Embetes sysslor och aftagande Kraff-
ter, med Eder Kongl Majestets Nådigaste tillåtelse, blifwit licentierad 
[beviljats avsked] ifrån Presidio Illustri wid Societas Literaria här uti 
Upsala».244 Man anhöll i samma brev om att kungen i stället skulle 
utse Gustav Bonde. 

Bibliotekarien Andreas Norrelius skrev på hösten 1735 att Bonde 
»war här i Upsala [i somras] och anträdde Praesidium uti denna So-
cietate Literaria».245 Den noteringen lär i sig indikera att det faktiskt 
förekom åtminstone någon form av mötesaktivitet i Societeten även 
under 1735. Om detta vittnar än tydligare också en skrivelse »Voca-
tion [kallelse] för RikzRådet Gr Bonde at föra Presidium wid Societ: 
Literaria et scientiarum i Upsala» med påskriften »Upl[äst] i Kongl. 
Societeten d. 13 Aug. 1735», vilket då också ger ett datum för mötet.246

Gustav Bonde var mycket intresserad av historia och vetenskap, 
och visade ett stort engagemang för Societeten. Som vi snart skall 
se kom han tämligen handgripligen att ta tag i Societetens brydsam-
ma situation. Men innan dess förmedlade Bonde uppgifter från när 
och fjärran som kom upp till diskussion vid societetens möten. Det 
var bl.a. reseberättelser som hade kommit in till rådet från svenska 
diplomater i Kairo och Smyrna. Rapporten från Smyrna innehöll be-
skrivningar av de kända inskriptionerna i den gamla staden. Från ett 
helt annat håll i världen kom »Hr Capitens Berings relation angående 
landet Camtschatka».247 Den danske upptäcktsresanden Vitus Bering, 
större delen av livet bosatt i Ryssland, ledde två stora expeditioner 
till Asiens nordöstra hörn. Han kunde där konstatera att Asien och 
Amerika inte hängde ihop, och fick både sundet och havet uppkallat 
efter sig.

244 Riksarkivet, SE/RA/1135/VII/633.
245 Brev till Johan Helin 27 oktober 1735, ibid. s. 61ff.
246 Uppsala universitetsbibliotek, Ihre 7:3, ibid. 62.
247 3 december 1737.
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Gradmätningsexpeditionen

Celsius i Paris

Linnés lappländska resa 1732 var den ena av de två stora Lapp-
landsexpeditionerna under 1700-talet. Den andra var gradmät-
ningsexpeditionen 1736–1737. När Celsius på sin utlandsresa 

hösten 1734 anlände till Paris fick han kontakt med Académie des sci-
ences och de ledande astronomer som var verksamma där. I Paris stod 
det och vägde mellan gamla cartesianska läror och Newtons nya teo-
rier. Det gällde inte minst synen på gravitationen. En knäckfråga var 
jordens form – var den perfekt rund eller aningen avplattad antingen 
vid ekvatorn eller vid polerna. Newton menade att rotationen gjorde 
den något tillplattad vid polerna – »en vid ekvatorn uppsvälld sfäroid» 
(nordenmark 1936; s. 48). Inom den franska akademien var de kända 
astronomerna far och son Cassini (Giovanni Domenico, 1625–1712; 
Jacques, 1677–1756) cartesianer. De hade utfört gradmätningar i 
Frankrike och ansetts sig ha bevis för att jorden snarare var tillplattad 
vid ekvatorn. Newtons modell däremot stöddes med emfas av framför 
allt matematikern Pierre Louis de Maupertuis (1698–1759). 

Akademien beslöt att experimentellt undersöka klotfrågan genom 
att utföra längdgradsmätningar på så pass olika breddgrader som möj-
ligt. Om en längdgrad var längre närmare polerna än närmare ekva-
torn måste jorden vara tillplattad mot polerna. År 1735 skickade man 
därför en expedition till Peru för att göra mätningar vid ekvatorn.248 
Resan stöddes och finansierades av Ludvig XV. Som jämförelse be-

248 Regionen tillhör nu Ecuador. Expeditionen blev inte särskilt lyckad, och prägla-
des av missämja och motgångar. En av deltagarna slogs ihjäl. Resan varade i inte 
mindre än nio år.
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hövdes uppgifter från nordliga breddgrader. Den expedition Anders 
Spole och Johan Billberg hade gjort till Lappland 1695 hade bl.a. haft 
gradmätning som syfte. Men det var knappast några tillförlitliga data 
man hade fått fram. Linné hade på sin lappländska resa inte medfört 
några instrument för astronomiska observationer. Frågan låg helt en-
kelt utanför hans intressesfär.

Celsius föreslog nu att Sverige borde engagera sig i gradmätningen 
och för det behövdes utrustning. Det skulle bokstavligen sätta landet 
på den vetenskapliga kartan och var ett viktigt argument i det patri-
otiska forskningsprogrammet som Benzelius en gång hade formulerat. 
Från Paris skrev han hem till konsistoriet i Uppsala och äskade medel 
för inköp av stjärnkikare och vinkelmätningsinstrument (kvadrant249). 
Tretusen dlr kmt skulle behövs för att beställa samma utrustning som 
användes av Peruexpeditionen. Som vi tidigare sett låg ansvaret för 
instrument inom universitetet hos biblioteket. Men vare sig bibliote-
karien och Societetsledamoten Georg Wallin eller vice bibliotekarien 
Andreas Norrelius menade att inköp av den efterfrågade utrustning-
en kunde rymmas inom bibliotekets snåla budget. Kanslern Gustaf 
Cronhielm hade emellertid uttalat sitt stöd för Celsius propå och den 
rösten vägde förstås tungt. Trots att Wallin protesterade vid konsisto-
riemötet den 29 januari 1735 (»Bibliothequet måtte aldeles intet med 
denna afgiften beswäras»250) fann konsistoriet för gott att bevilja Cel-
sius utrustning. Det gjordes »til hela fäderneslandets lustre och mär-
keliga prydnad», med finansiering från biblioteket (annerstedt 1912; 
brev 92).

Antingen nådde inte denna information fram till Celsius på en 
gång eller så gjordes försök att stoppa anslaget. När han sin vana tro-
gen skrev till Benzelius en knapp månad senare (24 februari 1735) 
sade han:

Mr Godin251 reser i desse dagar till Perou och har l’Académie 
des sciences gifwit mig i commission at giöra correspondenta 
observationer med honom i Swerige; hwilket jag wille giärna 
giöra, allenast jag finge pengar til instrumenter, som der til 

249 Instrument för vinkelmätning i en kvartscirkel. Jmf. en sextant, som mäter i en 
sjättedels cirkel.

250 Konsistoriets protokoll 29 januari 1731, § 12; nordenmark (1936; s. 49).
251 Louis Godin (1704–1760), fransk astronom och ledare av gradmätningsexpedi-

tionen till Peru.
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fordras, hwilka jag will låta mig bestella här af samma slag, och 
af samma Mästare. Jag har skrifuit Consistorium till derom; 
men de efter wanligheten giöra 100 difficulteter isynnerhet in 
puncto pecuniæ. Men det är skam nog, at i hela Swerige är ej 
något instrument at giöra en accurat observation med.

Celsius fann nog konsistoriet vara en trög instans. Som den nytänkare 
han var lär han ha uppfattat strukturerna vid det redan då mer än 
tvåhundraåriga lärosätet rigida och förändringsobenägna. Till slut kom 
alltså pengar för köp av en kvadrant. Celsius meddelade Benzelius: »H. 
biskopen kan tänka hwad giöra jag haft at bringa Consistorium ense i 
den saken, och serdeles Bibliothekarien, som strätat emot förskräck-
eligen».252

Franska akademien organiserar en expedition

Celsius hade alltså varit inne på att organisera en svensk expedition 
till nordligaste Skandinavien. Men initiativet kom i stället från Mau-
pertuis. Sommaren 1735 föreslog han en franskledd expedition till 
polartrakterna, nära polcirkeln. Förslaget fick gehör hos den ansvarige 
marinministern Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas (1701–1781) 
och därmed även hos Ludvig XV. Det diskuterades vid flera tillfällen 
i den franska akademien med alternativa färdmål som Island, nordli-
gaste Norge och den svenskfinska lappmarken. Man enades om Torne-
åtrakten, inte minst på Celsius inrådan. Han menade att mätningarna 
skulle kunna utföras på isen längst norrut i Bottenviken, intill Torneå.253 

En grupp deltagare sattes samman, där förutom Maupertuis även 
ingick det matematiska underbarnet Alexis Claude Clairaut (1713–
1765), Celsius och tre ytterligare fransmän. Expeditionen planerades 
till sommaren 1736. I väntan på det fortsatte Celsius sin resa vidare 
till London där han på franskt uppdrag införskaffade ytterligare in-
strument för den kommande gradmätningen. Han fick genast kontakt 
med den innersta kretsen av Royal Society, däribland dess ännu ak-
tive centralgestalt Hans Sloane. Sloane visade honom »mycken com-
plaisence» och Celsius bodde nära denne, på Fleetstreet,  Bloomsbury 
(nordenmark 1936). Det var samma person som även Benzelius, 

252 Brev till Benzelius 6 maj 1735, LiSB; ibid. s. 50.
253 Redan på 1670-talet hade fransmannen Melchisédec Thévenot föreslagit mät-

ningar på isen mellan Stockholm och Torneå (Widmalm 1990; s. 37).
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Swedenborg m.fl. hade träffat under sina resor till England decennier 
tidigare. Sloane måste rimligen ha bidragit med mycken inspriration 
till akademiverksamheten hemma i Uppsala för dem alla. En annan 
kontakt Celsius gjorde var med Edmund Halley (1656–1742)254, Flam-
steeds efterträdare som Astronomer Royal och därmed föreståndare 
för observatoriet i Greenwich: »Wi råkas hwar torsdag på ett Caffehus, 
där wi sedan äta tillsammans.»255

Celsius blev tämligen omgående invald som ledamot i Royal Society. 
Han publicerade snart också flera artiklar i Philosophical Transactions, 
alltså den tidskrift som Royal Society gav ut. Den första handlade om 
det norrsken han observerat under flera nätter strax utanför London 
vintern 1735–1736.256 Hans breda intressen visades av att han även 
deltog i möten med Society of Antiquaires.

Att en av tidens stora vetenskapliga frågor skulle lösas genom en 
vetenskaplig expedition till Sverige, därtill utsänd av den franske 
kungen, var stort i Sverige. Att en av deltagarna var svensk gjorde för-
stås inte saken sämre. Kanske vi idag har svårt att föreställa oss vidden 
av denna händelse, det är inte enkelt att hitta senare motsvarigheter. 
I planeringen av expeditionen fanns inledningsvis också kopplingar 
både till svenska myndigheter och Societeten. Ministern Maurepas 
hade i oktober 1735 kontaktat det franska sändebudet i Sverige, am-
bassadören Charles Louis de Biaudos de Casteja (1693–1755) och bett 
om en beskrivning av geografin mellan Stockholm och Torneå. För-
frågan gick vidare för uppläsning i rådet och beredning i Kanslikolle-
gium. Där beslöts att kontakt skulle tas med de »som om dessa saker 
kunna wara bäst underrättade»,257 och det var då Societeten man hade 
i åtanke. Widmalm (1990; s. 49) sammanfattar sedan vad som hände: 
»Societeten väcktes nu ur sin slummer med ett ryck. Man hade till slut 
fått ett officiellt uppdrag från staten, vilket dessutom låg i linje med 
det forskningsprogram man under flera år förespråkat. Det visade sig 
emellertid att man inte var uppgiften vuxen.».

254 Upptäckare av den komet som bär hans namn.
255 Brev till Benzelius 30 augusti 1735, LiSB; nordenmark (1736; s. 55).
256 celsius (1735). Artikeln bar titeln Observations of the Aurora Borealis made in 

England by Andr. Celsius, F.r.S. and Secr. r. S. of Upsal in Sweden. F.r.S. angav 
att Celsius vid det här laget hade blivit ledamot av den engelska akademien, 
han var Fellow of the Royal Society.

257 Kanslikollegiums protokoll 23 oktober 1735, i Riksarkivet.
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Kanslikollegium sökte alltså Societetens hjälp. Som svar skickade 
man den 25 november 1735 en skrivelse ställd till Gustav Bonde, öv-
riga riksråd, hovkanslern och statssekreteraren.258 Den var underteck-
nad av Olof Rudbeck d.y., Olof Celsius, Georg Wallin, Samuel Kling-
enstierna, Matthias Asp och Johan Ihre, den senare har fört pennan. 
Man sade där att man »corresponderat med them, som i Öster- och 
WesterBotten om the orterna äga närmare Kunskap» men ännu inte 
fått klart besked.259 Man tycks ändå ha bilagt »hwad os redan kan wara 
bekant». Vad det hela gällde framgår av formuleringen »hwilka orter i 
synnerhet, til thessa Mathematiska försök och operationer kunna be-
qvämligast vara». Informationen begränsades dock till Olof Rudbeck 
d.y:s egna erfarenheter från 40 år tidigare, gällande klädsel och um-
gänge med samerna.

Av samma datum finns ytterligare en skrivelse från Societeten 
till rådsherrarna, närmast en pendang till den förra. Det är en ursäkt 
till varför man inte har svarat tidigare. I den sade man att kunskapen 
om de nordliga orterna skulle »til the Fransöska Mathematicorum ef-
terrättelse tiäna kunde». Men i sak hade man alltså inte mycket att 
komma med. Skrivelsen avslutades: »Eder Höggrefliga Excellence lä-
rer therföre nådigast ursäckta, om wi uti then relation, som innelyckt 
följer, icke kunnat gifwa i alla mål så nöjacktig effterrättelse, som wi 
sielfwe önskat.» 

När det nu kommit till ett läge där Societeten skulle kunna tjäna 
landet och visa sitt värde så sammanföll det med perioden av stag-
nation och avsaknaden av ett starkt ledarskap. Det var inte bara en 
förlust för Societeten, utan för landets patriotism. Expeditionen kom 
helt att drivas i fransk regi. Kanske det ytterst handlade om hur pass 
väl akademierna var förankrade i sina respektive ländernas samhälls-
strukturer, och vilket stöd de åtnjöt från allra högsta ort. I Sverige 
visade inte Fredrik I särskilt stort engagemang för denna eller andra 
inrikes frågor, särskilt inte vetenskapliga sådana. 

Från sin horisont var Benzelius besviken, inte minst över att Sve-
rige inte hade kunnat bistå med ekonomiskt stöd: »Wi äro rätt usle, 

258 Riksarkivet, SE/RA/1135/VII/9/633.
259 Senare, daterat 19 februari 1736, finns en skrivelse till Societeten från rådman 

Jacob F Falander (1699–1768) i Gamla Karleby med svar på frågor om kustter-
rängen i Österbotten. Uppsala universitetsbibliotek, Ihre 182: D1.
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som ej kunna hjelpa en enda man til publici tjenst och rikets heder.»260 
Han menade att det var då för väl att det franska hovet ville finansiera 
Celsius medverkan.

Triangelnät i lappmarken

På våren 1736 lämnade Celsius London och anslöt till den franska 
gruppen i Dunkerque. Där äntrade man det med 74 kanoner bestycka-
de skeppet Le Prudent och avgick mot Sverige den 2 maj 1736. Skeppet 
hade ställts till expeditionens förfogande av Ludvig XV. Komna till 
Stockholm den 21 maj stannade deltagarna där några veckor och träf-
fade då bl.a. kungen och drottning Ulrika Eleonora. Kontakten med 
hovet förmedlades av Charles Louis de Biaudos de Casteja som mycket 
aktivt arbetade för franska intressen i Sverige. Han hade tidigare skaf-
fat sig en sorts ”agent” i de innersta kretsarna av statsapparaten i form 
av Charlotta von Liewen (1683–1735), Gustav Bondes första hustru. 
Expeditionsdeltagarnas möte med kungen och drottningen kan nog ha 
varit en bricka i det storpolitiska och diplomatiska spelet. 

På plats i Stockholm besökte fransmännen lantmäterikontoret och 
på Fredrik I:s utryckliga order gjordes i hast kopior på kartor över 
Väster botten respektive Österbotten för expeditionens räkning. 
Kungens inbegripande var viktigt för det hade åtminstone fram till 
helt nyligen varit förbjudet för lantmätare att lämna ut kartor. 

Vad som är intressant i sammanhanget är att kartan över den 
svenska Bottenhavskusten tidigare samma år hade förbättrats genom 
distansmätningar på isen mellan Gävle och Härnösand, med planer 
för en fortsättning ända upp till Torneå. I december 1735 hade överdi-
rektören vid lantmäteriet Jacob Nordencreutz (1671–1747) i brev till 
lantmätaren Nils Spole (1670–1746) uppdragit åt den senare att ge-
nomföra mätningar för att »en noga kunskap huru många Svänska mijl 
man ackurat kan räkna uppå en meridiangrad».261 Motivet var tydligt: 
»Om vi nu här i Sverige kunna genom en sådan mätning på isen få 
säkerhet om miltalet på en merediangrad så förvärva vi oss ett odöd-
ligt beröm av andra nationer.» Det torde knappast ha varit en slump 
att Nordencreutz’ initiativ kom till i samband med att den franska 
expedition var varslad; en konkurrenssituation kan anas. Men var det 

260 Brev 12 juni 1736 till Gustaf Benzelstierna (lidén 1791; brev 156, s. 229).
261 tobé (1986; s. 13).
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Utdrag ur Anders Celsius observationsbok från gradmätningsexpeditionen 
till Torneåtrakten 1736–1737. Anteckningen är från lördagen den 31 juli 
och gjord i byn Niemi. Texten inleds: »Sedan Mrs Maupertis, Outhier och 
jag hade wäntat 2 dagar för rägn och rök togo vi om morgonen bittida föl-
jande anglar [vinklar]». Syftet med resan var att undersöka jordens form. 
Kunde den vara något avplattad mot polerna?
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hans egen idé eller kom den från högsta ort? Var det rent av Societeten 
som hade varit i kontakt med honom i hopp om att gradmätningen 
trots allt skulle kunna genomföras i svensk regi? I alla händelser tycks 
lantmäteriet, frivilligt eller ej är svårt att avgöra, ha varit den franska 
expeditionen behjälplig på flera sätt (tobé 1986).

Innan expeditionen gav sig av vidare gjordes två visiter. Maupertuis 
och Celsius tog vägen över Rimbo för att besöka Arvid Horn hem-
ma på hans gods Ekebyholm. Frågan är om Celsius någongång tidigare 
hade fått träffa greven, riksrådet och Societetens Preses Illustris (en 
post som ju Horn året hade avgått från). Men att det nu skedde vittnar 
nog även det om den diplomatiska betydelsen av att den franska ve-
tenskapsakademien hade skickat några av sina ledamöter till Sverige. 
Efter denna visit samlades alla expeditionens deltagare i Uppsala och 
där bjöd landshövdingen Johan Brauner på middag. Det drack vin ur 
en pokal »som gick laget runt flera gånger».262 Ett inhyrt skepp förde 
sedan utrustning och betjäning vidare medan vetenskapsmännen tog 
landvägen norrut. De avreste från Uppsala den 8 juni och kring mid-
sommar var expeditionen på plats i Torneå.

Gradmätningen innebar att avståndet mellan avlägset och högt be-
lägna punkter, stationspunkter, mättes upp med triangulering. Det var 
egentligen inte avståndet mellan de med uppbyggda torn eller stolpar 
markerade stationspunkterna man i praktiken mätte, det var vinklar-
na. Spetsarna på ett sådant triangelnät utgjorde fixa punkter varifrån 
vinkeln mellan lodlinjen och en given stjärna mättes upp.263 Skillna-
den i denna vinkel mellan två geografiska punkter gav uppgift om 
skillnaden i deras latitud. En kvadrant med hög noggrannhet och upp-
lösning var således helt nödvändig. 

I praktiken behövdes flera olika trianglar kopplade till varandra för 
att nå långa avstånd. Man hade först tänkt sig att kustlandet på den 
västra eller östra sidan av Bottenvikens innersta del skulle vara lämp-
liga områden för att lägga ut triangelnätet. Expeditionen delade på sig 
och undersökte möjligheterna på var sida om havet. Men på båda sidor 
fann man att de låga och trädbevuxna öarna gjorde det svårt att få fri 
sikt över tillräckligt långa avstånd. Celsius var inne på att man skulle 
slå läger och vänta tills vintern, och då utföra avstånds- och vinkel-
mätningar på Bottenvikens is. Att vänta så länge tilltalade dock inte 

262 Ibid. s. 14.
263 Det var deltastjärnan i Drakens stjärnbild.
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de övriga deltagarna. En alternativ möjlighet att hugga upp milslånga 
gator genom skogarna föreföll orealistiskt. I stället kom idén fram att 
utnyttja bergstoppar norr om Torneå för mätningarna, och det var den 
vägen man gick.

Från början av juli och drygt två månader framåt pågick arbetet 
med att lägga ut trianglar i anslutning till Torneälven (tobé 1986). 
Älvens nord-sydliga sträckning var perfekt i sammanhanget. Det var 
ett idogt arbete där myggplågan tycks ha överraskat deltagarna. Den 
orsakade stor förtretelse. Expeditionen hade efter hand växt i storlek 
och på plats anslöt bl.a. tolk (Anders Hellant från länskansliet), rodda-
re och skogsarbetare. Borgmästaren Petter Johan Pipping i Torneå och 
det lokala regementets kommendant överstelöjtnanten Carl Magnus 
du Rietz fungerade som lokala resurspersoner. Redan från början hade 
den franska truppen också inkluderat betjänter, en tecknare, en se-
kreterare och prästen Regnaud Outhier. Det är inte minst genom den 
senares bok Journal d’un voyage au Nord en 1736. & 1737, utgiven 
1744, som expeditionen har dokumenterats. 

Triangelnätet mätte 10,7 mil fågelvägen mellan dess nordligaste 
och sydligaste punkter. Det var berget Kittisvaara utanför Pello på 
finska sidan i norr och kyrktornet i Torneå i söder. Avståndet var allt-
så nära en latitudgrad och nätet gick över den 66:e breddgraden och 
polcirkeln. I Pello gjordes de astronomiska mätningarna i september–
oktober. Sedan återvände man till Torneå för att där göra detsamma 
i november. Det som nu återstod var att exakt mäta en baslinje med 
fri sikt i nätet. Man gav sig därför åter av norrut till Övertorneå för 
att göra denna mätning på älvens is. Kylan, snön och mörkret innebar 
att den nära månadslånga baslinjemätningen var förknippad med stora 
utmaningar. Vetenskapsmännen hade aldrig tidigare kommit i kontakt 
med den bistra midvintern långt norrut. Maupertuis fann att »kölden 
var så stark att tungan och läpparna fröso fast i kärlet, så snart man 
ville supa brännvin, som var det enda man kunde hålla ofruset att 
dricka, och icke kunde ryckas loss utan att bli blodiga».264

264 Översättning i nordenmark (1936; s. 67).
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Jorden är tillplattad!

Pulsande i djup snö delade man upp sig i två grupper som gjorde obero-
ende längdmätningar på älvens is. Mätningarna var förbluffande sam-
stämmiga, på decimetern när fick man till ett avstånd som skulle svara 
mot 14 436 meter i vår måttskala. (Maupertuis räknade inte i meter 
utan i famnar [toises]; metersystemet skapades först på 1790- talet.) 
Vid nyår var man tillbaka i Torneå och expeditionen beslöt att över-
vintra där. Dels ville man direkt kunna analysera resultaten, dels be-
hövde man utföra några kompletterande mätningar under våren.

När det hela sammanställdes blev kontentan att en meridiangrad 
var längre i Torneå än i Paris, 111,95 km mot 111,22 km. Det bevisade 
alltså att jorden var avplattad mot polen!265 Newton hade haft rätt. 
Det här var vetenskapligt sprängstoff och nu gällde det att föra ut 
nyheten på lämpligt sätt och med stort genomslag. Det var samma 
tankar då som nu. Maupertius fann att det bästa var att offentliggöra 
fynden inför den franska vetenskapsakademien när man väl kommit 
tillbaka till Paris. Expeditionen var ju utsänd därifrån och hade också 
fransk finansiering. 

Celsius fick därför vänta något med att offentliggöra fynden i Sve-
rige. Men han stod i regelbunden kontakt med kollegorna hemma i 
Uppsala. Postgången till och från Torneå tycks ha fungerat någorlunda 
väl vintern till trots. Den 27 januari skrev han t.ex. till sin vikarie Olof 
Hiorter (1696–1750) och bad att få litteratur uppskickad: »Jag ber ock 
at Hr Magistern lånar af Prof. Klingenstierna eller societeten de engel-
ska Acterna för Åhr 1728 och låter copiera Mr Bradley Dissertation on 
a new motion of the fixed stars, och med det första, som skie kan, mig 
sänder det till handa.» Han hade redan tidigare fått den engelska upp-
satsen av Klingenstierna »men det brann opp på mitt kammarbord, 
medan jag war ute».

Expeditionen blev kvar i Torneå till början av juni 1737. På väg 
tillbaka söderut passerade man sedan Stockholm där det blev nytt 
besök hos kungen och drottningen. Maupertius kom i slutet av augus-
ti fram till Paris och strax därefter fick Celsius klartecken att kunna 
berätta om resultaten i Sverige. Vid Societetens sammanträde den 28 
september 1737, det första Celsius deltog i efter sina utländska år, in-

265 Omfattningen av avplattningen skulle senare visa sig vara något överskattad, 
en följd av begränsningar i utrustningen. Det förklarade också varför resultaten 
avvek mer från en sfäroid än vad Newton teoretiskt hade förutsagt. 
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Del av Torneälven ( Fleuve de 
Torneå) med det triangelnät 

som användes under gradmät-
ningsexpeditionen 1736–1737 

utlagt. Illustration från  Regnaud 
Outhiers rapport Voyage au 

Nord som gavs ut 1744.
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formerade han ledamöterna att det nu kunde konstateras att »jordens 
figur [var] effter Newtons mening». 

Maupertius mottogs som något av en hjälte i Paris. Tillsammans 
med sina kollegor blev han generöst belönad. Även Celsius belönades. 
Av den franske kungen erhöll han en årlig pension om 1 000 livres, 
vilket bör ha motsvarat drygt 7 000 dlr kmt, ett ansenligt belopp. 
Han fick även behålla en av kvadranterna som använts under expedi-
tionen. Cassini och andra cartesianer i den franska akademien var inte 
lika positivt inställda till expeditionen. Enligt en samtida kommentar 
av Voltaire hade Maupertius »tillplattat såväl de bägge Cassini, far och 
son, som jorden». 

Cassini kritiserade resultaten på metodologiska grunder och Cel-
sius blev direkt informerad om detta. Vid Societetens möte den 3 
december 1737 »Upwiste Prof. Celsius ett bref från Mr. De Mauper-
tuis i Paris d. 7 Nov. 1737, hwarest berättas om hans dispute med Mr. 
Cassini». Maupertius hade publicerat en rapport från expeditionen266 
och sökte nu Celsius hjälp att gå till motangrepp på Cassini. Kanske 
han själv inte ville driva vidare saken alltför hårt inom den franska 
akademien. Mer eller mindre omgående hade Celsius ett försvarstal 
klart, De observationibus pro figura telluris determinanda in Gallia ha-
bitis, Disquisito. Han redogjorde för inlägget i ett brev till Benzelius:

Jag kriticierar ej gärna andra arbeten, men som Mr Cassini har 
behagat angripa våra observationer och dessutom låtit i gazet-
terne och hos sina korrespondenter utsprida ett för oss dés-
avantaguest rykte; så har jag blifwit nödgad att förswara wårt 
arbete och därjämte bjudit till att wisa felen uti hans egit, som 
nödwändigt måste wara oriktigt, efter jag så wäl försäkrad om 
wåra observationers wisshet.

Celsius inlägg uppfattades i Paris som bryskt och såväl Cassini som 
andra gav svar på tal. En replik från Celsius sida var planerad, ett ofull-
ständigt manuskript finns bevarat men det trycktes aldrig. Debatten 
fortsatte dock i såväl vetenskapliga kretsar som i mera publika fora. I 
det förra fallet tog det tid innan Newtons modell fick bred acceptans. 

266 de Maupertuis, La figure de la terre déterminée par les observations de messieurs 
de Maupertuis, Clairaut, Camus, Le Monnier, de l’Académie royale des Sciences, 
& de M. l’abbe Outhier, Correspondant de la meme Académie, accompagnés de 
M. Celsius, Professeur d’ Astronomie à Upsal, faites par ordres du roy au cercle 
polaire. Paris 1738.
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Det var egentligen först när resultaten från Peruexpeditionen flera år 
senare började komma som ”Cassini-falangen” gav sig. 

Det skulle senare visa sig att Cassini hade haft rätt i sin metodo-
logiska kritik, mätutrustningen var inte helt tillförlitlig. Expeditionen 
hade överskattad tillplattningen, vilket också förklarade varför den 
hade uppskattats vara större än vad Newton hade predikterat (hans 
modell skulle också komma att korrigeras något). Men i sak hade Cel-
sius och hans franska kollegor rätt, jorden är formad som apelsin sna-
rare än en citron.

Ur ett idéhistoriskt perspektiv kan man notera att de geodetiska 
mätningarna aldrig blev riktigt (slutgiltigt) avgörande för slutsatsen 
om jordens form och som test av Newtons modeller. Anledningen till 
att de »ändå brukar framhållas som ett av de första avgörande bevi-
sen för den newtonska gravitationsteorin», skriver Widmalm (1990), 
»får kanske hänföras till ett vetenskapsideologiskt behov av att kunna 
identifiera avgörande experiment».

Den inhemska kritiken i Frankrike mot Maupertuis expedition 
hade tagit oväntade former. I anonyma skrifter anklagades t.ex. del-
tagarna för att ha levt ett omoraliskt liv i Torneå. Mötet mellan de 
franska vetenskapsmännen och det lokala etablissemanget i Torneå 
tycks ha fallit väl ut under vistelsen. Det var till ömsesidig belåtenhet 
och tog delvis formen av ett muntert societetsliv. Kontakter knöts 
och tiden har av eftervärlden bäddats in i ett visst skimmer med ka-
raktären av mytbildning, inte minst fortplantat genom lokal muntlig 
tradition. 

Maupertuis fattade tycke för den 19-åriga Christine Planström, 
dotter i rådmannens hus där två av de franska deltagarna logerades. 
Han skrev och framförde på gitarr en kärleksdikt till henne som finns 
bevarad.267 En annan av deltagarna gjorde utfästelser om giftermål 
med Christines 17-åriga syster Elisabeth. När expeditionen lämnat 
Torneå reste systrarna efter.

På sommaren 1738 kom de till Paris. Väl där visade det sig dock att 
Maupertuis intresse för Christine hade slocknat. Som två unga kvin-
nor i främmande land hamnade de två systrarna i en svår situation. 
De konverterade till katolicism och gick i kloster, där Christine till-
bringade resten av sitt liv. Elisabeth lämnade klostret, hamnade i ett 
olyckligt äktenskap och i en rättslig skilsmässotvist med sin make. 

267 »Dans les frimas/De ces Climats/Christine nous enchante/Oui, tous les lieux…»
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Utfallet av rättegången blev att hon satt fängslad i flera år. De svenska 
kvinnornas öde var känt i de parisiska societetskretsarna. När Voltaire 
senare hamnade i fiendskap med Maupertuis skrev han satiriskt om 
hur den vetenskapliga expeditionen hade påverkat två svenska kvin-
nors livsöden. 
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Preses Illustris kallar på Societeten

Celsius tillbaka som sekreterare

När gradmätningsexpeditionen passerade södra Sverige på sin 
väg tillbaka till Frankrike stannade Celsius i Uppsala. Hans 
långa frånvaro från Societeten var därmed till ända. Några 

månader senare, den 28 september 1737, hölls det första sammanträ-
det där han åter skötte protokollet. Han önskade en återgång till re-
gelbundna sammanträden och vid mötet »kommo samtel. öfwerens 
at hädaneffter samlas alla onsdagar kl 2 efftermiddagen». Det blev 
också »beslutet at Acta literaria för åhren 1734, 35, 36, 37 skulle alla 
tryckas tilsammans uti ett volume». Det var ett försök att direkt kom-
ma i kapp med utgivningen. Men det långa uppehållet hade gjort att 
man nu inte längre hade någon förläggare som var villig att ta stå för 
tryckkostnaderna. Societeten skulle därför tvingas att själv bekosta 
utgivningen.

Några veckovisa möten blev det nu inte, bara två till hölls hösten 
1737 och bara två på hela våren 1738. Planen för Acta-utgivningen 
kom också att ändras. Celsius slutförde årgång 1734 men den fick då 
ingå i volym III för perioden 1730–1734.268 Celsius bild av hur läget i 
Societeten såg ut när han återvände framgår i ett brev till Benzelius 
från 18 oktober 1737:

268 Det har förekommit olika tolkningar av när, på vilket sätt och av vem 
utgivning en av 1730-talets Acta-volymer gjordes. Enligt GraPes (1942) utred-
ning lade Celsius till 1734 till de tidigare utgivna åren 1730–1733, vilket for-
made volym III. Detta slutfördes 1738. Volym IV utjordes sedan av årgångarna 
1735–1739, vilka blev klara 1742.
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Jag har begynt litet at ställa wår societet i ordning, och har åter 
påtagit mig secreteraresysslan der wid. Jag skal biuda til at nu 
igen få acta ut; men det kan ei skie förr än jag litet får skrifwa 
omkring i landet till membra societatis, ty de ha ingen ting 
samlat medan jag warit borta.269

Celsius saknade alltså bidrag till nya årgångar. Hans inställning till Jo-
han Ihres tjänstgöring blev allt tydligare i ett senare brev till Benzelius 
den 17 mars 1738: »Jag har måst samla dertil all ting sielf sedan jag 
kom hem. Societeten har, som Prof. Jhre säger, ej fådt nogon ting in, 
som är underligit nog; men orsaken är, at han så litet brydt sig der 
om.» Kritiken var förmodligen något orättvis för Ihre hade ju trots allt 
samlat material till de årgångar som ändå kommit ut under hans redi-
gering. Celsius eget arbete med 1734 gick inte heller smärtfritt. Först 
i december 1738 blev tryckningen av årgång 1734 klar, vilket innebar 
en betydande försening eftersom han under våren meddelat Benzelius 
att den skulle komma ut till påsk. Han ursäktade sig inför denne med 
att hänvisa till att det brast i ledamöternas engagemang. Men han gav 
inte upp:

Erfarenheten wisar ock at min Hrar Collegæ i societeten ej vil-
la arbeta utan de pane lucrando [för att tjäna sitt bröd]. Här äro 
recensioner i detta åhr 1734, som de åtogo sig at giöra förr än 
jag reste ut; men som nu wid min hemkomst genom studenter 
låtit giöra. Dock skal jag biuda til än en gong.270

Som vi ska återkomma till fanns en missämja mellan Celsius och Ihre 
också när det gällde Societetens ekonomiska förhållanden. Däremot 
tycks Celsius ha hållit god min i deras professionella kontakt inom 
universitetet. När Celsius uppehöll rektoratet under vårterminen 
1739 installerade han Ihre på den Skytteanska professuren och pre-
senterade då honom i mycket positiva ordalag.

En utveckling av Societetens verksamhet som skedde efter Celsi-
us återkomst var att en amanuens nu skulle avlönas. Den 26 oktober 
1737 »Blef samtyckt at Mag. Hiorter skulle antagas såsom Amanuensis 
wid Societeten och hafwa 30 plåtar om åhret af Societetens medel.» 

269 LiSB.
270 Brev till Benzelius 10 november 1738, LiSB; nordenmark (1936; s. 136).
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Hiorter kom att stå Celsius nära under återstoden av den tid de båda 
var vid liv.

Mötet hos Bonde den 4 oktober 1738

Societetens mångåriga problem med Acta-utgivningen, sin ekonomi 
och bemanning ledde till slut till en extraordinär händelse. Vid det 
andra mötet hösten 1738, den 27 september, redogjorde Celsius för 
ett meddelande han fått från Samuel Klingenstierna. Det visade sig 
att Preses Illustris Gustav Bonde önskade »at alla Societetens ledamö-
ter kunde komma tilstädes uti Hans Excelleces hus i Stockholm d. 4 
instundande October at tillika med de öfriga Societetens ledamöter 
i Stockholm närwarande om Societetens angelägenheter öfwerlägga». 
Med en veckas varsel var det bara till att infinna sig hos greve Bonde. 
Platsen bör ha varit Gustav Bondes gård nära korsningen Drottning-
gatan-Karduansmakaregatan, där Adelcrantzska palatset senare kom 
att byggas. Det här var ett knappt decennium efter det att familjen 
Bonde sålt det Bondeska palatset vid Riddarhustorget (nuvarande 
Högsta Domstolen). 

Mötet den 4 oktober samlade en större skara ledamöter än vad 
någonsin tidigare hade varit fallet inom Societeten. Sammanlagt var 
man 24 personer inklusive Bonde. Det var åtta hedersledamöter, och 
av dem hade bara ärkebiskopen Mattias Steuch och landshövdingen 
Johan Brauner tidigare deltagit vid något möte i Uppsala. Benzelius 
och Andreas Rhyzelius hade rest från Linköping, och bland övriga 
ordinarie ledamöter var det flera som för första gången närvarande vid 
en sammankomst. Det gällde juridikprofessorn i Greifswald Christian 
Nettelblad, Göran Vallerius, Johan Helin och Mårten Triewald från 
Stockholm, samt hovrättsrådet i Åbo Simon Lindheim. Om det slum-
pade sig så att Nettelblad och Lindheim var i Stockholm den aktuella 
dagen eller om de verkligen rest hela vägen till huvudstaden enkom 
för att delta i mötet är inte känt. 

Celsius har författat ett mycket omfattande protokoll i 15 punkter 
från mötet. Bonde inledde med en önskan om att Societeten skul-
le bidra till att »alla nyttiga och wackra wetenskaper här i Swerige 
måtte winna en märkelig tilwäxt». Han meddelade också att ett astro-
nomiskt observatorium var på gång i Uppsala. Celsius kunde därtill 
rapportera att universitetet köpt ett stenhus i Uppsala och att Carl 
Hårleman (1700–1753) redan hade gjort en ritning för ombyggnation. 
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Nu skulle alltså äntligen ett observatorium komma till stånd! Förvisso 
inte uppbyggt på slottsruinerna och inte heller i Societetens regi, men 
ändock. Huset var det än idag befintliga Celsiushuset hundra meter 
norr om Stora Torget på gågatan i Uppsala. 

Det behövdes ny utrustning för observationerna och Bonde undra-
de »om här wore nogot tjenligit ämne at tilgå, som kunde nu giöra nö-
diga instrumenter till Observatorii Astronomici tjenst». Som ”ämne” 
rekommenderade Samuel Klingenstierna Daniel Ekström.271 Man be-
slöt att föreslå Kommerskollegium att ge något bidrag till en studieresa 
till England för den blivande instrumentmakaren. Celsius anmärkte 
att Societeten förvisso redan hade anlitat en sådan i form av Thomas 
Fuchs. Men Daniel Ekström skulle komma att bli betydelsefull för 
uppbyggnaden av observatoriets instrumentering. 

271 Daniel Ekström (1711–1755) fick medel för en resa till London och Paris 
1739–1741. Han blev en mycket uppskattad instrumentmakare, flitigt anlitad 
av bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien i dess begynnelse.

Närvarande vid mötet hos Preses Illustris Gustav Bonde  
den 4 oktober 1738

Hederledamöter Ledamöter
Preses Illustris Biskopen Benzelius
Gref. Barck Archiatern Rudbeck
Gref. Cronstedt D:r Celsius [Olof]
Præsidenten Rålamb D:r Wallin
ErkjeBiskopen Steuch D:r Alstrin
HofCantzleren von Kocken Prof. Asp
EtatsSecreteraren v. Gedda Prof. Nettelblad
Landshöfdingen Brauner Assess. Vallerius
 Secreteraren Helin
 Prof. Klingenstierna
 Capitaine Triewald
 HofrättsRådet Lindheim
 Lifmedicus Rosén
 D:r Rhyzelius
 Prof. Ihre
 Prof. Celsius hölt protokollet
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Med läget mitt i staden och med åsen som tornade upp sig i väster 
var platsen för observatoriet inte idealisk. I praktiken fick det begrän-
sad användning. Ganska snart efter Celsius död kom propåer om be-
hovet av ett nytt observatorium. 

Gustav Bonde hade flera frågetecken han ville ha uträtade. Själva 
kärnfrågan gällde tidskriftsutgivningen och han undrade »hwad som 
kunde wara orsaken at Acta literaria nu kunna ej mera utkomma så 
tidigt, utan at nu nästan 5 åhr stå tillbaka». Celsius ville inte riktigt 
kännas vid fördröjningen utan replikerade »at han wid sin hemkomst 
utifrån, intet ännu fådt se hwarken Societetens protocoller eller Acter 
för de förflutna och resterande åhren, som han warit utomlans och 
således har han intet kunnat någon ting låta trycka». Han skyllde alltså 
indirekt på Ihre (och Klingenstierna). När det gällde Celsius egen ut-
givning av 1734 års årgång hoppades han att den snart skulle vara klar. 

Med betänkande att det var Celsius själv som formulerat anteck-
ningarna kan man undra om Gustav Bonde i sin nästa punkt egentligen 
uttryckt sig skarpare än vad protokollet antyder. Enligt detta frågade 
nämligen Bonde Celsius om han inte »tyckte sig wara för mycket be-
swärad at jämte sina andra occupationer giöra Secreterare syslan wid 
Societeten». Måhända var det ett diplomatiskt sätt att säga Celsius att 
han kanske skulle överväga att överlåta uppdraget på någon annan. Nu 
hade det ju inte gått särskilt väl när Klingenstierna och Ihre vikarierat 
för honom. Enligt protokollet nappade inte heller Celsius på tanken:

[han] sade sig giärna willa ha det beswäret, hälst det skullle 
wara nog drägeligit, om allenast H:rr Ledamöterna behagade i 
anledning af Reglementet en gång hwar wecka komma tilsam-
mans och lemna honom nogot af deras arbeten; då Prof. Celsius 
lofwade strax draga försorg at ställa det i ordning, och sedan 
låta genom trycket utkomma.

Även i den formuleringen sköt alltså Celsius ifrån sig med hänvisning 
till ledamöternas bristande engagemang. Hans fortsatta uttryckssätt i 
det citerade protokollet är tvetydigt: »Men skulle Societeten en gong 
komma i stånd at löna en Secreterare, som desutan har ingen annan 
sysla, så lämnar Prof. Celsius Secteriatet giärna ifrån sig; hälst han der-
med ej söker at rikta sig, utan allenast at giöra publicum nogen tjänst.» 
Ska man tolka det som att han gott kunde avstå om omgivningen nu 
inte var nöjd med han insatser? Eller var det mer ett utslag av hans 
lojala inställning till Societeten? Än idag, nästan 300 år senare, står 
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Greven och riksrådet Gustav Bonde tog 1735 över som Societetens Preses 
 Illustris. Han var själv intresserad av vetenskap, särskilt historia och antik-
viteter. Efter en period av svacka med flerårig fördröjning av tidskriftsut-
givningen kallade han ledamöterna till ett krismöte hemma hos sig i ok-
tober 1738. Ett unikt grepp i Societetens historia. Målning av Johan David 
Schwartz.

Societeten utan medel att kunna finansiera en arbetande sekreterare 
eller annan personal. Det torde genom åren ha varit en utmaning för 
andra sekreterare än Celsius att sköta verksamheten.

Gustav Bonde tog också upp Societetens räkenskaper och menade 
att det »borde giöras riktiga räkningar». Som vi senare ska se hade det 
varit brister i bokföringen. Benzelius fyllde i »at alla dessa räkningar 
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kunde öfwer sändas hit til Stockholm, at revideras; hwilket samtyck-
tes». Så tycks dock inte ha blivit fallet. Även frågan om almanackor 
kom upp på bordet: »[det] borde anhållas hos Hans Mai:stät om et 
generelt privilegium på Alla Almanachers tryckande i Riket». Tanken 
hade nu funnits inom Societeten i 20 år utan att ha gett resultat.

Vid mötet avhandlades en skrivelse från Lars Roberg som knöt 
an till Societetens än så länge kortvariga historia. I skrivelsen ingick 
nämligen en förfrågan om han »kunde til Membrum Societatis benä-
git blifwa antagen». Roberg hade ju varit med och startat Collegium 
Curiosorum och deltog också några år när Societeten (Bokwettsgillet) 
började träffas mer regelbundet hösten 1719. Nu hade han ju tydligen 
kommit på kant med de övriga inom Societeten redan 1720 och där-
efter inte medverkat under lång tid. Men var han därför inte längre att 
betrakta som ledamot? Frågan var oklar även för de närvarande:

men så kunde Societeten sig dock intet wisst utlåta[nde] om 
des antagande til Membrum, förr än de finge utur Protocollen, 
som nu ej woro tillstädes, inhämta orsakerna, hwarföre Hr 
Prof. Roberg kommit utur Societeten; effter han likwäl warit 
med i första begynnelsen, då Societas Literaria inrättades.

Hur det hela till slut hanterades framgår inte av protokollen och Ro-
berg skulle inte heller framöver komma att delta vid några möten. 
En intressant aspekt i sammanhanget är att Celsius i protokollet inte 
gjorde någon referens till Collegium Curiosorum. Han likställde be-
gynnelsen av Societeten med inrättandet av Societas Literaria. Roberg 
hade funnits med vid tillkomsten av båda sammanslutningarna.

Gustav Bonde var uppenbarligen mån om att Societeten skulle 
komma att aktiveras och att det skulle finnas underlag till diskussio-
ner och material till Acta Literaria et Scientiarum. Han påminde om 
stadgarnas utfästelse att Bergskollegium hade att bistå med rappor-
ter om intressanta observationer. Både assessorn vid kollegiet Göran 
 Vallerius och dess president Gustaf  Rålamb var ledamöter av Socie-
teten, och närvarade vid mötet.  Vallerius gav en översikt över vilka 
nya malmarter som hade påträffats i Sverige under senare år, eller 
kommit till ny användning. Det gällde bl.a. galmeja (zinkspat) och 
vismut som påträffats i Rättvik. Andra nyheter var stenkol i Hel-
singborg (som »nu med all flit bearbetas, i synnerhet genom en från 
Engelland inbrakt jordbåhr, hwarmed man kan båra ner i jorden til 
30, 40 el. flera famnars djup») och kobolt i Färila (»hwar af giöres en 
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skiön blå färg til allehanda färgerier, serdeles til glasering wid porcel-
lains makeriet»).

Vallerius kunde också rapportera om ett alldeles nygjort fynd av 
»gyldisk malm» i närheten av Vetlanda. Fyndet ledde till att guldgru-
van i Ädelfors etablerades redan året därpå och den var sedan i bruk 
i 150 år. Rålamb menade att Societeten, också enligt stadgarna, borde 
komma igång med inrättandet av »ett Cabinett eller Museum uti hi-
storia naturali, hwar utaf Malm samlingarna här i wårt land tyckas 
wara den förnämsta delen». Man kom överens om att Societetens le-
damöter dagen efter skulle få besöka Bergskollegium för att se deras 
kabinett.

Mötet den 6 oktober 1738

Mötet den 4 oktober hade varit innehållsrikt och tiden inte tillräcklig 
för några återstående svåra frågor. Man beslöt därför att träffas igen 
hos Gustav Bonde, bara två dagar senare, fredagen den 6 oktober. Det 
var då nästan bara de ordinarie ledamöterna från Uppsala som när-
varade, plus Benzelius och Mårten Triewald. Det blev en del sagt om 
vetenskapliga frågor, t.ex. ett svenskt lexikon, befolkningsstatistik och 
norrsken. 

Mårten Triewalds teori för norrskenet, som han redan hade delgett 
Royal Society, var att fenomenet uppstår när »Månen lyser på allehan-
da frusna watn och jspartiklar, som lika som en dimba, serdeles winter 
tiden ibland synes gå opp utur siöar och moras». Celsius menade dock 
»at det tyckes wara noget swårt att explicera alla Norskien igenom 
Månen, effter Norrskien synas aldra mäst, när Månen är under ho-
rizonten, neml. i Nytänningar». Triewald hade en förklaring även till 
detta som han lovade återkomma till.

Men det viktigaste som avhandlades gällde Societetens framtid 
och arbetssätt. Den som främst ville se en förändring var inte oväntat 
 Mårten Triewald. Redan två dagar tidigare hade han åter ventilerat det 
förslag han gett Societeten 1729 då valdes in som ledamot:

om icke wore bettre, at alla observationer och materier, som 
hade nogen nytta uti det allmänna lefwernet kunde lika som 
uti den Engelska Societeten är wanligt, tryckas på swänska och 
intet på latin; hälst Societetens ändamål wore at ej så mycket 
tjena de utlänska, som at gagna wåra egna lansmän, hwilka tor-
de finnas nog curieusa fast de intet förstå latin
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Skulle alltså den nya naturvetenskapen komma landet till nytta borde 
den förmedlas på svenska för att kunna spridas brett. Triewald tog sina 
egna försök med silkesmaskar och växtodling som exempel. Om han 
»allenast finge skrifwa det på swänska» så skulle han gärna förmedla 
resultaten genom Societeten. Men övriga ledamöter, särskilt Benzeli-
us, värnade om latinet. Inom Uppsalakretsen var det djupt förankrat. 
De erbjöd därför Triewald en lösning vad gällde hans egna experiment. 
Benzelius försäkrade nämligen »at om H. Capitainen skulle behaga 
nogot experiment eller invention på engelska eller swänska skrifwen 
med Societeten communicera, så skulle Societeten altid draga försorg 
at de skulle blifwa öfwersatta på latin». Men för Triewald var det ju 
inte en lösning på grundproblemet.

Vid mötet den 4 oktober hade Mårten Triewald fått stöd av heder-
sledamoten von Gedda. Denne höll »för rådligit at en annan journal 
skrefwes på swänska, hwaruti sådant [hwad nytt och curieust här i 
landet kan uppfinnas] kunde inflyta». En lösning på språkfrågan kun-
de således vara att ge ut två tidskrifter, en på latin (Acta Literaria et 
Scientiarum) och en på svenska. Triewald utvecklade nu den tanken 
och menade att en svenskspråkig tidskrift »som hafwa influence uti 
allmänna lefwernet» borde ges ut i Stockholm. I den kunde man ock-
så trycka svenska översättningar av särskilt intressanta rapporter från 
Royal Society och Académie des sciences. 

För att illustrera nyttan av en sådan tidskrift menade Triewald att 
den t.ex. kunde innehålla beskrivningar av kurer för att bota sjukdo-
mar. Han gav själv ett sådant exempel då han berättade »huru han 
curerat en bleckslagare som war helt från sig kommen af kohlos [rök-
förgiftning], med det, at han skurit opp en jordtorfwa och lade sedan 
den siuke i stället öfwer gropen». 

Protokollet är inte tydligt om en parallell utgivning av en svensk-
språkig tidskrift verkligen blev beslutat av Societeten. Däremot angavs 
att Mårten Triewald fick gehör för sin andra käpphäst. Den om att 
Societeten också borde vara verksam i Stockholm:

wore nödigt at Societeten här i Stockholm komme tillsam-
mans, och hade dertil en à part Secreterare. Detta projekt 
approberades och önskade serdeles Biskopen Benzelius at 
Societeten kunde åtminstone hwar första onsdag i hwar månad 
komma tillsammans [i Stockholm].
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I Celsius protokollsformulering talades alltså om ett delat sekrete-
rarskap. Ärendet avslutades med att Gustav Bonde »anmodade Hr 
 Capitain Triewald at widare häröfwer inkomna med sitt betänkande». 
Något sådant betänkande tycks inte vara bevarat. Men man kan nog 
sluta sig till att Societeten i och med mötet hos Bonde nu i praktiken 
hade kommit till ett ställningstagande. Man öppnade för åtminstone 
en partiell lokalisering till Stockholm och en utgivning av nya rön på 
nationalspråket. Historien höll på att ta en ny väg. 
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Kungl. Vetenskapsakademien

Fortsatt tvekan

Societeten träffades igen hemma i Uppsala den 25 oktober 1738 
knappt tre veckor efter samlingen hos Gustav Bonde. Men däref-
ter dröjde nästa möte till februari 1739 och det kom att bli enda 

mötet under första halvåret 1739. Inte heller nu tycktes alltså verksam-
heten kunna återuppta sin forna aktivitet. Bondes initiativ borde ju 
rimligen ha utgjort en stark markering till att så skulle ske. Det kunde 
närmast ses som ett försök till en rekonstruktion. Men icke.

Protokollen från de två mötena vintern 1738/1739 nämner märk-
ligt nog inget om planerna på sammankomster i Stockholm. Inte heller 
utgivandet av en tidskrift på svenska togs upp. Däremot återkopplade 
man till andra punkter som varit uppe hemma hos Preses Illustris. 
Bland annat hade Mårten Triewald skickat Celsius en utförligare för-
klaring till hans teori om norrskenet. 

Celsius hade ändå att förhålla sig till kärnfrågorna som varit uppe 
hos Gustav Bonde. Han accepterade idén att Societeten nog borde ge ut 
nyttiga rön på svenska. Han hade också en kandidat till det uppdraget:

Jag har tänkt ock på den utwägen at […] låta en annan journal 
utkomma på swänska en gong i hwar månad; hwarest recen-
sioner, disputationer och nova literaria kunde införas; och den 
kunde komma ut i Stockholm, då ock Triewalden och flera 
andra, som ropa så mycket på latin, kunde bli nögda. Secrete-
raren Benzelstierna talte wid mig i sommars nogot derom, och 
kunde ingen bettre ha tillfälle at giöra den journal än han.272

272 Brev från Celsius till Benzelius 10 november 1738, LiSB; nordenmark (1936; 
s. 136).
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Sekreteraren Benzelstierna var Benzelius bror Gustaf Benzelstier-
na. Denne hade ju regelbundet följt Societetens utveckling under 
1730- talet och utväxlat olika tankar med Benzelius. Inte minst hade 
han följt och kommenterat hur det gick med Acta Literaria et Scientia-
rum. Han kunde nu bli den som stod för utgivningen av en tidskrift på 
svenska. Celsius utvecklade också tanken om att en Stockholmsavdel-
ning skulle kunna renodlas på så sätt att Societeten hade två sekrete-
rare. Den ena skulle i så fall ansvara för allmän lärdom och den andra 
för naturvetenskap:

Och kunde wäl wår Societet, lika som societeten i England, 
hafwa twänne Secreterare, en uti Societate literaria, och den 
andra uti Societate Scientiarum. I hwilken hendelse det skull 
wara altförväl, om Hr Secreteraren Benzelstierna wille åtaga sig 
det ena secreteriatet och publicera den swänska månads jour-
nalen, så skulle jag sörja för Acta Scientiarum.273

Idén med två sekreterare kunde vara ett sätt att försöka hålla ihop 
Societeten och få de olika riktningarna att rymmas inom samma orga-
nisation. Celsius kunde den 5 december också bekräfta för Benzelius 
att Benzelstierna var beredd att ansvara för utgivningen av den svens-
ka tidskriften.

Hur Celsius tankegångar egentligen gick kring publikationerna och 
lokaliseringen är inte helt lätta att följa, vilket också konstaterats av 
hildebrand (1939). Citaten ovan kan tolkas som att Celsius skulle an-
svara för en naturvetenskaplig societet i Uppsala. Dess tidskrift skulle 
tryckas på latin. Att Stockholmsavdelningens roll vore att trycka en 
skrift på svenska, det verkar klart. Men det tycks i så fall som att den 
skulle avhandla den mera allmänna lärdomen, d.v.s. även annat än den 
praktiskt nyttiga naturvetenskapen som ju Mårten Triewald hade vur-
mat så för. Oklarheten förstärks av att vid slutet av 1730-talet var det 
snarare humaniora som stod i fokus vid Societetens möten i Uppsala. 
Det var ju inte minst Preses Illustris eget intresse för antikviteter som 
bidrog till den inriktningen. 

273 Det skulle i så fall kunna liknas vid den franska uppdelningen på två akademier, 
Académie des inscriptions et belles-lettres respektive Académie des sciences, eller 
den uppdelning på olika klasser som Berlinakademien redan då tillämpade.
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Riksdagen 1738–1739

Det tillkom vare sig en svenskspråkig skrift eller en Stockholmsavdel-
ning av Societeten under vintern och våren 1739. Vad som hände med 
Benzelstiernas tilltänkta roll som tidskriftsredaktör står höljt i dunkel. 
Mötesaktivitet var som sagt också mycket begränsad. Man kan förstå 
att detta var frustrerande för Mårten Triewald och andra. Efter mötet 
hos Gustav Bonde hade de nu hoppats att äntligen få se en förändring. 
Det kan nog ha spätt på den redan spridda föreställningen att de lär-
da i Uppsala var obenägna till förnyelse och att de satte klassiciteten 
högt. För Mårten Triewald blev det här startskottet till att till slut ta 
saken i egna händer. Han fick draghjälp av den politiska utvecklingen 
i landet.

Riksdagen som hölls från maj 1738 till april 1739 innebar inte bara 
en omvälvning av statsskicket genom hattpartiets seger och maktför-
skjutningen från rådsherrarna till riksdagen. Den fick också bäring på 
det svenska akademiväsendets utveckling. Hattpartiets makt över-
tagande var förknippat med en föryngring av landets ledarskap. Det 
bejakade de merkantilistiska och utilitaristiska strömningarna. Be-
greppet ekonomi (se rutan om Anders Duhre) i dess mening som för 
landet nyttiga kunskaper inom jordbruk, naturtillgångar, manufaktu-
rer och handel blev viktigt. Hattarna ville gärna se en utveckling av 
de praktiska vetenskaperna. Det skapade ett utrymme för dem som 
propagerade för sådan verksamhet.

Riksdagen kunde också innebära en ny möjlighet för Societeten 
att få det åtråvärda almanacksprivilegiet. Men Celsius var besviken: 
»Det är altför beklageligit, at ingen tänker på wår Societet nu wid 
Riksdagen». Han bad i flera brev Benzelius att verka för saken och söka 
 Gustav Bondes stöd: »Ska det intet wara nogon utwäg att få privile-
giumet för Almanackorna? Kunde intet Hr biskopen tala wid weder-
börande der om.»274 Men Bonde hade precis vid den här tiden, liksom 
Arvid Horn någon månad tidigare, avsatts från alla sina höga positio-
ner. Båda var mösspolitiker. Societeten hade inte längre någon uppsatt 
patron som kunde bevaka dess intressen i den politiska turbulens som 
rådde vid riksdagen. 

274 Brev till Benzelius 27 mars 1739, LiSB; ibid. s. 137.
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Linné återvänder till Sverige

Vad som nära nog parallellt hände var att Linné kom till Stockholm 
hösten 1738. Han återvände då till Sverige efter sina utlandsår och 
hade under sitt resande hunnit bli invald som ledamot i Academia 
Leopoldina och Académie des sciences. Han hade också gjort sig bekant 
med ledande personer i Royal Society och dessutom själv lett en in-
formell sammanslutning i Leiden. Det var således med god erfarenhet 
av stora nationella akademier och hur dessa verkade som han kom 
tillbaka till Sverige. Linné hade dessutom genom utgivningen av flera 
botaniska verk redan blivit något av en vetenskaplig världsauktoritet.

I Stockholm möttes Linné först inte maved någon omedelbar en-
tusiasm:

Stockholm emottog Linnæum uti September månad såsom en 
främling. Linnæus ärnade här såsom Doctor försörja sig, men 
som han war allom obekant, wågade ingen i åhr att anförtro 
sitt kära lif uti en oförsökt Doctors händer, ja icke en gång sin 
hund, att han ofta twiflade om sin fortkomst i Riket.275

Mer positivt inställd var han till Societeten: »Den enda ärkänsla, som 
han märkte hos de sina war det, att då Upsaliska Wettenskaps Socie-
teten war tillsammankallad […] den 4 October [1738], blef Linnæus 
enhälligt wald till Ledamot.» De ekonomiska förehavandena han haft 
med Societeten i samband med den lappländska resan tycks inte ha 
lämnat några djupa spår. 

Men ganska snart fick Linné kontakt med inflytelserika personer i 
Stockholm. En av dessa var Mårten Triewald, en annan den till lant-
marskalk nyss valde Carl Gustaf Tessin. Linné bodde först på Öster-
långgatan 33 där han också hade sin praktik. Men precis som under 
Uppsalatiden fick han återigen mat och husrum hos en beskyddare: 
»Gref Tessin offererar därför Linnæum i sitt hus den kammar, som 
han sjelf bebodt, då han war ungkarl, samt fri taffel […] at hafwa säl-
skap wid måltiderna, då han wore mer allena.»276

Genom Mårten Triewalds försorg behandlades utan dröjsmål i den 
pågående riksdagen ett förslag om att Linné skulle få 600 dlr smt ur 
Bergskollegiums stat för att hålla offentliga föreläsningar om mineralo-

275 hildebrand (1939; s. 222).
276 Fries (1903; s. 257).
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gi och botanik. Förslaget godkändes och det sekreta utskottet önskade 
t.o.m. att han skulle föreläsa om fler ämnen, t.ex. »öfwer Oeconomien i 
riket». Inte oväntat blev Linné direkt positivt inställd till Triewald: »Så 
snart jag hemkom från mina reser 1738 blef jag besynnerligen bekant 
med hr Cap. Triewald, som war wärkelig. en artig man, nitälskande 
om det allmänna, war bekant med de fläste; hade lätt wid att tala och 
insinuera.»277

Kungl. Vetenskapsakademien blir till

I sina självbiografiska anteckningar har Linné redogjort för vad som 
blev början på själva upplösningen av Societetens långvariga inre 
motsättningar kring publikationsspråk och lokalisering. Det framgår 
av beskrivningen av de diskussioner han förde med sin nyvunne vän 
 Mårten Triewald: 

Under wår bekantskap talades dagel. huru en wettenskaps so-
cietet borde inrättas i Stockholm, som skrefwo endast om oe-
conomiske och practiske saker, och det på modersmålet, ty han 
war ej sielf studerad, och altså war ej nögd med wettenskaps 
societeten i Upsala, ehuru han war des ledamot.278

Triewald och Linné kom alltså fram till tanken att inte bara sträva ef-
ter att få till stånd en Stockholmsavdelning av Societeten. Nej, lättast 
vore helt enkelt att starta en ny akademi, med praktisk inriktning. En 
sådan borde gillas av hattarna och därmed skulle goda förutsättningar 
finnas för ett starkt politiskt stöd. 

För att redan i ett inledningsskede ha med några potentater knöt 
Triewald kontakt med baronerna Sten Carl Bielke och Carl Wilhelm 
Cederhielm. Båda var riksdagsmän och synnerligen intresserade av na-
turvetenskap. Det finns indikationer på att de några år tidigare haft 
egna planer om en akademibildning. Långt senare skrev Linné att han 
från Triewald uppfattat att Bielke och Cederhielm »hållit på med lika 
sak, men att de desisterat, som de ej woro i stånd att fullföllia en så-
dan sak».279 Triewald och Linné diskuterade vidare och för att komma 

277 hildebrand (1939; s. 253).
278 Ibid. s. 253.
279 Ibid. s. 217.
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vidare insåg de att de också behövde mer direkt hjälp av någon från de 
politiska kretsarna:

Hwar ewige gång wij woro tillsamans, äller råkades i staden, 
talte wij om detta projectet [bildandet av ny akademi] tills jag 
äntel. sade honom [Triewald] att man borde begynna och tala 
mindre. Äfter några dagar berättade han mig att han talat med 
Hr. Bar. v. Höpken, som jag ej kiände, och undrade hwad han 
kunne præstera; men Triew. berättade mig dennes stora inge-
nium, huru han woro den aldra bäste att upsätta och regulera 
statuta och formen till societeten, hwilket högst fordrades.280

Hr. Bar. v Höpken var den ännu bara 27-årige Anders Johan von Höp-
ken, senare i livet riksråd och kanslipresident. Han hade tidigt skolats 
till statsman och invalts i sekreta utskottet och den Mindre sekreta 
deputationen 1738. Hans far Daniel Niklas von Höpken281 var grund-
are av Hattpartiet. Anders Johan stod således på det vinnande parti-
ets sida vid riksdagen 1738–1739. Mellan familjerna Triewald och von 
Höpken rådde starka band. 

Som vi sett fanns också en annan viktig kontakt redan etablerad, 
den mellan Mårten Triewald och Jonas Alströmer. Alströmer var en 
framstående entreprenör och med sina manufakturer låg han helt rätt 
i tiden. Han »Hade wid denna warande riksdagen stor credit och tri-
umpherade öfwer sine owänner». Linné, Triewald, von Höpken och 
Alströmer träffades flera gånger hemma hos Alströmer som bodde 
mellan Brunnsgränd och Nygränd i Gamla Stan. Linné berättade om 
hur det började: »Triewald, jag och B. Höpken kommo öfwerens att 
en afton gå till com. Alström; wij berättade wårt wäsende, som ho-
nom hiertlig behagade, och wij fingo där wårt hög-quarter.»282 Allt 
var nu förberett och kl. 9 på förmidddagen den 2 juni 1739 träffades 
en grupp på Riddarhuset för att konstituera bildandet av ett nytt lärt 
sällskap, Kungl. Vetenskapsakademien:

280 Fries (1903; s. 17).
281 Daniel Niklas von Höpken hade ju valts in som hedersledamot i Societeten 

1728. Han deltog dock inte i mötet hemma hos Bonde 1738, och lämnade inte 
heller på annat sätt några avtryck i verksamheten.

282 Ibid. s. 18.
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Sammanträdde Herr Ahlström, Andr. Höpken, S. C. Bielke, 
Carl Linnæus och Mårten Triwald första gången uti Auditorio 
illustri på Riddarhuset i Stockholm, till att giöra en begynnelse 
af ett påtänckt Sälskaps inrättande, i den afsicht, at des Leda-
möter medelst flitiga försök och all möjelig upmärcksamhet 
skulle söka at uparbeta, förkofra och här i Swerige kringsprida 
kundskapen uti Mathematique, Naturkunnighet, Oeconomie, 
handel, nyttiga konster och Manufacturer, samt at wid deras 
sammankomster gemensamligen öfwerlägga om de af dem 
samlade påfund, försök och anmärkningars ricktighet, som de 
sedermera till det allmännas efterrättelse och bästa ämna å 
trycket utkomma låta.283

Med mötet på Riddarhuset anträddes vägen för en ny och efterhand 
allt mer framgångsrik vetenskapsakademi. Två avgörande steg hade 
tagits: (i) bildandet av Kungl. Vetenskapsakademien, som snart kom 
att betraktas som nationalakademien, och (ii) Vetenskaps-Societetens 
definitiva lokalisering som en Uppsalabaserad akademi. hildebrand 
(1939; s. 115) sammanfattade den mer än decennielånga process som 
1739 ledde fram till dessa avgöranden:

Från […] september 1726, och fram till akademiens [Kungl. 
Vetenskapsakademiens] stiftande i juni 1739 står nämligen en 
nästan ständig strid mellan universitetsstaden Uppsalas och 
huvudstaden Stockholm anhängare och förespråkare inom 
Sveriges vetenskapliga värld rörande ortsplaceringen av dess 
centrala, officiella societet eller akademi.

De viktigaste rollerna för tillkomsten av Vetenskapsakademien spe-
lades uppenbarligen av Triewald och von Höpken, men rollerna var 
olika. Triewald hade länge burit på tanken om en akademi som skulle 
värna de praktiska vetenskaperna och förmedla nyttiga rön till be-
folkningen. Han var initiativtagaren. von Höpken betraktades inom 
akademien som dess instiftare. Han var den som formaliserade och 
organiserade det hela, och som förankrade akademien i det politiska 
etablissemanget. 

Genom Hattpartiets valseger hade greve Carl Gyllenborg utsetts 
till kanslipresident och därmed blivit ansvarig för Kanslikollegium 
där akademi- och universitetsfrågor behandlades. Gyllenborg och von 

283 dahlGren (1918; s. 3).
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Höpkens far tillhörde samma parti och stod i nära kontakt med va-
randra. Det skapade en väg för den unge von Höpken direkt in till 
maktens korridorer. Det skedde bokstavligen också genom att han i 
augusti 1739 utsågs till kanslijunkare och därmed själv deltog i Kam-
markollegiums möten. Långt senare i livet skulle von Höpken se till-
baka och värdera sina insatser vid Vetenskapsakademiens tillkomst: 
»Tanckan at stifta en Academie kan man icke skryta med, ty den hafva 
vi lånt af andra nationer, men värckställigheten och plan kan ingen 
annan, utom mig, sig tillägna».284

Den vidare akademiutvecklingen i Stockholm från 1739 och fram-
åt är väl dokumenterad i flera historiebeskrivningar, se t.ex. hilde-
brand (1939), lindroth (1967) och kÄrnFelt et al. (2018). På hösten 
1739 fick den nystartade akademien ett kungligt privilegium att ge ut 
sina handlingar, kända just som Akademiens Handlingar, tryckta på 
svenska. Den 31 mars 1741 bekräftade K. Maj:t akademiens grundreg-
ler och därmed var Kungl. Vetenskapsakademien formellt instiftat.285 

I arbetet med att nå kungliga status var von Höpkens insatser när-
mast en förutsättning för ett lyckat resultat. En sådan kraft skulle 
 Vetenskaps-Societeten behövt. De rätta kontakterna var särskilt vik-
tiga i ljuset av att akademibildningen i Stockholm växte fram under-
ifrån, precis som tidigare skett i Uppsala. Den var inte ett kungligt 
initiativ, som senare skulle bli fallet med Vitterhetsakademien och 
Svenska Akademien. Linné beskrev tillkomsten med orden: »Men 
hwad är orsak till detta? mon något twång af öfwerheten? nej, ingalun-
da».286 von Höpken gjorde en liknande reflektion: »Utan synnerligen 
uppmuntran från thronen, men också utan hinder».287

Societeten, Celsius och Vetenskapsakademien

Gruppen bakom bildandet av Vetenskapsakademien var som vi har 
sett inga anhängare av Societeten i Uppsala, särskilt inte Mårten Tri-
ewald. Men det uteslöt inte att det fanns Uppsalaforskare som man 
ville knyta till sig. I själva verket hade Sten Carl Bielke redan någon 
vecka innan Vetenskapsakademiens konstituerande möte i början av 

284 Brev till Wargentin 13 november 1771 (hildebrand 1939; s. 259–260).
285 Av denna anledning är 31 mars datumet för KVA:s årliga högtidsdag.
286 Brev till Abraham Bäck hösten 1749; lindroth (1967; s. 5).
287 von Höpkens Äreminne över Grefve C.G. Tessin, Kungl. Vetenskapsakademien 

1771; schröder (1847; s. 5).
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juni 1739 kontaktat Celsius. Bielke hade då hört sig för om Celsius var 
intresserad av att bli med i den nya akademien. Bielke var bosatt på 
Lövsta utanför Uppsala och det kan ha fallit sig naturligt att det var 
just han som tog kontakten. Celsius svar den 29 maj lästes upp vid 
mötet på Riddarhuset den 2 juni.288 Han var mycket välvilligt inställd 
till bildandet av den nya akademien och själv glad att få bli ledamot 
av denna.

I sitt svar gav Celsius två viktiga synpunkter på den blivande Stock-
holmsakademien. Det gällde dels namnet. I förarbetet hade Triewald, 
von Höpken, Linné och Alströmer tagit fram förslaget att den skulle 
heta »Oeconomisk Wetenskaps Societet». Det skulle betona nyttoas-
pekten, ”ekonomin”. Vid mötet nämndes också den alternativa namn-
möjligheten Oeconom. Wetenskapsgille (jmf. Bokwettsgillet!). 

I sitt brev hade Celsius skrivit »Jag skulle tro att denna societe-
ten i Stockholm borde heta Wetenskaps Academie generelt utan at 
lägga Oeconomiska titulen till». Som motiv för ’akademi’ i stället för 
’societet’ anförde han att »i Frankrike är en serdeles distinction på 
Académie des sciences och Société des sciences» och att »Den gamlas-
te och förnämsta i Paris heter Académie, men den andra, som seder-
mera tilkommit, heter Société, såsom i Montpellier, Lion, Bourdeaux.» 
Han menade också att »societets namnet mäst i Stockholm förstås 
med Tullarrende societeten». Mötet valde att följa Celsius förslag och 
Vetenskaps-Societetens sekreterare kan således sägas ha varit namngi-
vare av Vetenskapsakademien. Protokollet slog fast att »till en skillnad 
uti namnet ifrån den redan i Upsala begynte Wettenskaps Societeten, 
detta Compagnie skall kallas Wettenskaps Academie».

Men Celsius hade också en annan kommentar som gällde hans egen 
och Societetens tidigare inställning till akademiproblematiken Upp-
sala kontra Stockholm, och humaniora kontra naturvetenskap. Han 
inledde sitt brev på följande sätt:

Min gunstige Hr Baron, Det är mig rätt kiärt at höra at en så 
nyttig societet komme at upprättas; jag har länge arbetat at 
kunna vinna samma ändamål med vår här i Upsala, men pe-
danterie, som blir contraband i denna nya, har alltid legat mig 
i vägen. Jag har altid påstådt tvänne ting, det ena at flytta vår 
societet til Stockholm, och det andra at gifva våra Acter ut på 

288 I Uppsala universitetsbibliotek, G 25.
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svänska; men jag har aldrig kunnat reussera [lyckas] hvarken i 
det ena eller det andra.289

Skrivningen kan tolkas på olika sätt (hildebrand 1939). Speglar den 
Celsius egentliga, egna mening om att Uppsalasocieteten borde blivit 
en Stockholmssocietet och övergått till att ge ut sin skrift på svenska? 
Kan han i så fall i rollen som sekreterare för Societeten tidigare ha känt 
sig förhindrad att tydligt uttrycka sin egen ståndpunkt? Societetens 
majoritet var ju emot sådana förändringar och Celsius hade ju inte 
heller agerat i den riktningen. Eller var svaret av mer inställsam ka-
raktär? I alla händelser såg ju inte Celsius några hinder för att bli med 
i Stockholmsakademien, samtidigt som han fortsatte sin gärning som 
ledare av Uppsalasocieteten. 

Celsius utvecklade i svaret sina tankar kring en rollfördelning mel-
lan de två akademierna. Det förtydligade vad som förefallit så oklart i 
kontakterna med Benzelius på senhösten 1738: 

den tankan, at man kan giöra här som i Paris, och låta denna 
societeten i Upsala svara emot deras Académie des inscriptions 
et des belles lettres, och den andra i Stockholm vara just som 
l’Académie des sciences: och kunna således våra Acter, som då 
komma at innehålla mäst Antiquiteter, Critiquer, Philologiska 
dissertationer, Poesier etc. länge nog skrifvas på latin; sedan 
kunna ock de latinska Acta tjena för att at recensera några nye 
böcker och inventioner til at giöra kunnigt utom lands. 

Enligt denna modell skulle alltså fokus i Uppsala ligga på humanio-
ra och i Stockholm på (natur)vetenskap. Nu blev det inte en sådan 
uppdelning. Båda akademierna kom efter en tid att konvergera mot 
en huvudsaklig naturvetenskaplig inriktning, med ett visst inslag av 
humaniora.290 Den distinktion som däremot skulle komma att gälla 
under mycket lång tid var att medan Vetenskapsakademiens hand-
lingar hela tiden trycktes på svenska, så behöll Societeten latinet i 
Acta Literaria et Scientiarum fram till senare delen av 1800-talet. Och 

289 Pedanteri var vid tiden förstått som ofruktbar och pedantisk lärdom; lärd narrak-
tighet (själlös eller småaktig), formalism (SAOB). Jmf. fotnot 210.

290 Redan under Linnés sekretariat för Societeten 1744–1767 blev den naturve-
tenskapliga inriktningen dominerande. Linné tycks själv ha haft ett begränsat 
intresse för det humanistiska.
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det man då öppnade för var i första hand inte svenskan utan franska, 
engelska eller tyska. 

En annan skillnad var förstås nyttoaspekten. Nu var den inte från-
varande i Societeten och den fanns ju också formulerad i stadgarna. 
Men i praktiken hade det inte blivit så mycket av det efter inrättandet 
1728. Som vi sett hade den verksamhet som förekom under delar av 
1730-talet dessutom haft ett betydande humanistiskt inslag. 

Skillnaden mellan akademierna vad gällde nyttoperspektivet tog 
sig tydligast uttryck i vilka som valdes till ledamöter. Vid Vetenskap-
sakademiens första möte sas »at för all ting ingen måtte till Ledamot 
antagas, som icke har kärlek för nyttiga vetenskaper och jemväl insickt 
i någon viss del av dem». Det var en formulering direkt hämtad från 
Celsius svar till Bielke, och som också kom att föras in i akademiens 
grundregler. I sig visade det att Celsius helt klart stödde det utilitaris-
tiska programmet. Liknande tongångar förmedlade han i brev till von 
Höpken den 15 juni 1739, där han tackade för invalet i en akademi 
som »söker att upodla alla nyttiga wetenskaper och konster, serdeles 
i wårt fädernesland, därest okunnigheten mästadels under namn af 
lärda språk blifiwit befrämjad» (hildebrand 1939). Formuleringen gav 
samtidigt en känga åt de ”lärda språken”.

I Societeten skulle även fortsättningsvis professorer och andra 
vetenskapsmän dominera bland de ordinarie ledamöterna. I Veten-
skapsakademien var det tvärtom. Flertalet ledamöter hämtades under 
1700-talet från olika näringsgrenar. Bland de 100 först invalda leda-
möterna var (eller skulle bli) bara 15 professorer eller adjunkter, bland 
de 100 därpå invalda var antalet 25 (nordmark 1939; s. 139). Av de 
sex instiftarna var det ju bara Linné som var forskare och 1739 var han 
ännu inte professor. 

Vid sitt första möte den 2 juni 1739 hade Vetenskapsakademien 
dessutom gjort en tydlig markering vad gällde ledamotskapet: »en 
RiksRåd intet skall hålla sig för god at sittia till bords med en Hand-
tvärckare, som ofta kan giöra riket mera nytta än den, som gådt och 
trampat på Parnassi högder öfver 40 år». Även denna formulering var 
direkt hämtad från Celsius brev. Han förefaller haft en för tiden ovan-
ligt informell inställning till titlar och social rang. Han menade att 
det var viktigt att ledamöter valdes in efter förtjänst eftersom »eljest 
somlige torde vilja vara med allenast för namnets skull samt andra po-
litiske afsickter». Tankegången känns igen från 1700-talets samhälls-
strömningar. Även om 1720 års regeringsform hade slagit fast att stat-
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liga ämbeten skulle tillsättas efter skicklighet och förtjänst så lydde 
formuleringen lite diffust »förnämligast vid skicklighet och förtjänst». 
Det var först vid Gustav III:s kungaförsäkran 1772 som ständerna ena-
des om att »gunst, karaktär, stånd och anseende» inte fick påverka 
tjänstetillsättningar.291 Akademiinval var inte en tjänstetillsättning 
men Celsius inställning till akademien visade ändå att han låg före i 
tiden, inte bara som vetenskapsman.

Ett idéhistoriskt skifte

Tillkomsten av Kungl. Vetenskapsakademien 1739 markerade ett 
idéhistoriskt skifte i 1700-talets Sverige. Med gradmätningsexpedi-
tionen 1736–1737 avslutades i någon mån det patriotiska forsknings-
programmet. Försmädligt nog var det dock inte genom en svenskledd 
expedition. Att visa upp landets storslagenhet blev inte längre lika 
viktigt. Nu gällde utilitarismen och den hade inte Societeten förmått 
sätta tillräckligt fokus på. Det öppnade för bildandet av en ny akade-
mi. Man skulle t.o.m. kunna säga att Vetenskapsakademien blev ett 
instrument för den nya politiska makten i dess strävan att återuppbyg-
ga landet. Men lindroth (1967) skriver att »Den nya akademien i hu-
vudstaden var lika mycket tillkommen i opposition mot uppsalasocie-
teten, vilken ägnade sig också åt lärd humanistisk forskning och därför 
av den unga generationen ansågs litet gammalmodig och pedantisk.»

291 Gustav III, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13317, Svenskt biografiskt lexi-
kon (art. av Beth Hennings).
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Celsius sista tid som sekreterare

Som vi sett var Celsius mycket positivt inställd till Vetenskaps-
akademiens tillkomst 1739. Men han fortsatte ändå att driva 
Societeten i Uppsala, om än inte med samma mötesaktivitet 

som tidigare. Det hölls sex–sju sammankomster per år under hans 
återstående sekretariatperiod 1739–1743. Den enda uppmärksamhet 
som gavs åt Vetenskapsakademiens bildande i Societetens handlingar 
var en lakonisk kommentar vid ett möte först två år efter tillkomsten. 
Då, den 6 juni 1741, nämnde protokollet: »Upwistes Wetenskaps Aca-
demien[s] grundreglor, som nyligen äro af Kongl. Maij:t stadfästade.» 
Det var privilegiet att ge ut akademiens handlingar som den fått 1739, 
själva statuterna blev antagna först två år därefter. Vid ett tillfälle 
1742 upplästes en recension över Vetenskapsakademiens »acter» som 
gjorts av Petrus Diurberg.

Under perioden 1739–1743 bestod Societeten i praktiken av åtta 
personer, om än inte verksamma samtidigt. Det var Olof Rudbeck d.y., 
Samuel Klingenstierna, Olof Celsius, Matthias Asp, Anders Celsius, 
Nils Rosén, Johan Ihre, Olof Hiorter och Carl von Linné. Rudbeck d.y. 
avled i mars 1740 medan Linné inte deltog i sammankomsterna förr-
än han hade flyttat tillbaka till Uppsala på hösten 1741. Den egentliga 
kärnan av de deltagande ledamöterna utgjordes av bara tre personer, 
det var Klingenstierna, Olof Celsius och Anders Celsius. Asp, Ihre och 
Rosén deltog oregelbundet. 

Olof Hiorter hade blivit invald som ledamot samtidigt som Linné 
men var ju då redan knuten till Societeten som amanuens. Han hade 
upprätthållit Celsius’ professur under åren 1733–1737. Hiorter deltog 
flitigt i sammankomsterna då han inte reste runt i landet för Lant-
mäterikontorets räkning. Hiorter och Celsius arbetade nära tillsam-
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mans och i god vänskap vid det astronomiska observatoriet (Widmalm 
2012). De kompletterade varandra väl, Hiorter var den som stod för 
den matematiska teorin och kalkylen. Hans främsta egna upptäckt 
skulle komma att bli kopplingen mellan norrsken och jordmagnetism 
(hiorter 1747).

Utgivningen av Acta

Den begränsade gruppen ledamöter stod nu inför uppgiften att kom-
ma i kapp med utgivningen av Acta Literaria et Scientiarum. Med 1734 
års årgång distribuerad i december 1738, och därmed volym III slut-
förd, låg man 4–5 år efter i utgivningen. Det fortsatta arbetet följde 
den sedvanliga modellen där möjliga bidrag togs upp för diskussion 
vid sammankomsterna. Där bestämdes sedan vad som skulle gå till 
trycket. Det skulle ske en viss återhämtning i utgivningen, men långt 
ifrån tillräcklig. Volym IV för åren 1735–1739 blev till slut klar 1742.

I det här läget låg Societeten utmaningar inte bara i att få ihop 
tillräckligt med material till tidskriften utan också i att finna vägar till 
tryckning och distribution. På framsidan av Acta Literaria et Scientia-
rum angavs Russworm som förläggare fram till och med årgång 1731, 
färdig 1735. Johann Heinrich Russworm avled redan 1731 och hans 
änka Catharina drev verksamheten vidare efter makens död. Hon sök-
te 1735 att få överta makens kungliga privilegium att vara universite-
tets bokhandlare, vilket inte beviljades. Det gick istället samma år till 
Gottfrid Kiesewetter, och kort därefter gifte sig Catharina Russworm 
med Kiesewetter (sWederus 1907). Kiesewetter angavs som utgiva-
re av årgångarna 1732 och 1733. För 1735 stod typografen Olavi D 
Wikblads namn på framsidan, medan Societeten själv angavs som ut-
givare för årgångarna 1734 samt 1736–1740. När det var som svårast 
under tiden utan förläggare kom ledamöterna överens om att var och 
en skulle själva prenumerera på tidskriften till ett pris av 50 dlr kmt 
per årgång. 

En något märklig protokollsanteckning från mötet den 7 november 
1739 var att en »Bokförare Mortier i Amsterdam lofwa trycka wåra 
Acta literaria; i anledning hwaraf blef samtyckt at man skulle låta 
skicka ut i wår til Amsterdam Acta för de 3 resterande åhren 1737. 
38 och 39; på det hela Volumen IV måtte kunna på en gong tryckas.» 
Det finns emellertid ingen notering i dessa utgåvor att Mortier skulle 
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varit anlitad. Dock var det inte alltid klart om uppgifterna tryckning 
respektive utgivning/distribution var separerade eller om det sköttes 
av samma aktör.

Det blev fortsatta turer kring produktionen av Acta Literaria et 
Scientiarum. Kiesewetter blev 1741 åter aktuell som möjlig utgivare. 
Han skulle kunna trycka tidskriften från och med årgången 1739 om 
Societeten kunde ordna med tullfrihet för import av rispapper. Mot 
det skulle han köpa in de lager av tidigare årgångar som Societeten satt 
på. Men han begärde också att »titulen på Acta för 1740 skulle ändras, 
hwilket Societeten emedlertid wille taga i betänkande». Denna märk-
liga önskan om namnbyte kan ha gjort att uppdraget inte återvände 
till Kiesewetter. I stället kunde Celsius vid mötet den 26 februari 1743 
rapportera att »ErkieBiskopen Benzelius obligerat Hr Salvius i Stock-
holm at påtaga sig Acternas tryckande på så godt papper och tryck, 
som det skier utomlands.» Lars Salvius fick en nyckelroll i den svenska 
förlagsbranschen. Tillsammans med den kungliga boktryckaren  Peter 
Momma avbröt han den tyska dominansen bland bokhandlarna och 
blev en viktig utgivare av naturvetenskaplig litteratur (klemminG 
1871). Det blev också Salvius som under många år framöver skulle 
komma att vara utgivare av Acta Literaria et Scientiarum. 

Salvius skötte uppenbarligen både tryck och distribution. Det 
framgår av en notering i protokollet från den 26 februari 1743 då en 
önskan från »BoktryckarEnkan Höjer» om att »nu som tilförende» få 
trycka Acta inte kunde tillmötesgås eftersom Salvius nu hade anlitats 
för detta uppdrag. Det var Johan Höjer som tryckte tidskriften de år 
som Societeten själv stod för utgivningen. Höjer hade 1733 köpt det 
akademiska boktryckeriet i Uppsala av Werner, som innehaft det i 
över 30 år. När Höjer dog 1738 togs det över av änkan Charlotta Beata 
Menzer. Hon gifte sig året därpå med Olof Wikblad, han som angavs 
som »typograf» på omslaget av Acta för årgången 1735. Wikblad dog 
dock nästan omedelbart efter giftermålet och Menzer fortsatte då att 
driva tryckeriet i flera år under firmanamnet Salig Johan Höjers enka.

Menzer var inte nöjd med att ha förlorat uppdraget från Societeten 
och vände sig till konsistoriet för att få stöd. Konsistoriet anmodade 
Societeten att ta saken under nytt övervägande. Men man ansågs sig 
bunden vid att redan ha meddelat Preses Illustris att en ny tryckare 
var anlitad. Man menade också att Menzers tryckeri inte motsvarade 
förväntningarna (»Fast hon nu lofwar, så är hon intet i stånd at hålla 
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det»292). Inom Societeten fanns dock de som ömmade för det lokala 
tryckeriet. Matthias Asp hade redan i februari funnit förslaget om att 
gå över till Salvius betänkligt eftersom »både den nyia Boktryckaren 
och Enkan skulle blifwa ruinerade».

Det fanns även planer på att Societeten skulle sätta upp ett eget 
tryckeri. Det var Benzelius som i februari 1743, parallellt med att han 
hade engagerat Salvius, kom med idén. Han menade att det borde 
ske eftersom »här på trycket så länge blifwit upskutit med Acternas 
tryckande, och Societeten dessutan ej är i stånd at längre förlägga sielf 
sina Acta». Man kom så långt att det beslutades att Preses Illustris 
skulle tillskrivas för att bistå med utverkandet av ett kungligt privile-
gium för ett tryckeri. Man skulle då referera till att Antikvitetsarkivet 
tidigare hade fått ett sådant privilegium. Men av någon anledning kom 
det inte till stånd. 

En utökning av ledamotskåren skedde under Celsius sista tid som 
sekreterare. Två nya hedersledamöter antogs, generalmajoren Axel 
Oxenstierna och presidenten i Kammarkollegium Gustaf Palmfeldt. 
Som ordinarie ledamöter tillkom i november 1743 »Cammarherren 
H:r Carl De Geer, Secreteraren Benzelstierna, Professoren i Åbo 
H:r Scarin, och H:r Elvius». Matematikern och Uppsalabon Pehr  Elvius 
d.y. var namne med sin far, han som varit med och startat Collegium 
Curiosorum. Övriga var historiker. Benzelstierna var Benzelius bror 
Gustav, han som flera gånger tidigare förekommit i boken.

Nya adjunkter antogs också. Deras primära uppgift var att hjäl-
pa till med skrivandet för Societetens tidskriftsutgivning. I början av 
1742 var det en grupp om sju adjunkter som tillkom: Olof Celsius 
son och namne Olof Celsius d.y., Petrus Diurberg, Henrik Julius Wol-
temat, Johan Amnell, Berge Frondin och Carl Klingenberg, samt en 
D:r Rosen. Eftersom Frondin tidigare varit Societetens amanuens så 
anlitades en ny sådan, Hr Arrhenius. Dennes uppgifter var enklare än 
adjunkternas.

Man knöt också till sig nya korrespondenter. Det var bl.a. magis-
tern Claes Wimmermark i Linköping och compastorn293 Henrik Jakob 
Sivers i Norrköping – inte osannolikt föreslagna av Benzelius som bör 
ha lärt känna dem under sin tid som biskop i Linköping – sekrete-

292 28 april 1743.
293 SAOB anger för compastor: präst som är kyrkoherdes (närmaste) medhjälpare 

eller ställföreträdare; komminister.
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raren Carl Reftelius (tidigare verksam vid det svenska konsultatet i 
Alger) och magistern Sven Hof vid gymnasiet i Skara. De åtog sig att 
skicka in lärda nyheter från sina olika regioner. Reftelius egna böcker 
Historiska och Politiska Beskrifning öfver riket och staden Algier samt 
Nådens ordning til Saligheten kom för övrigt att recenseras i den skrift 
som nedan presenteras.

Tidningar om de lärdas arbeten (1742)

De långdragna frågorna om eventuell omlokalisering och ändring av 
språk i tidskriften hade fått sin upplösning i och med Vetenskapsaka-
demiens bildande. Med det hade frågorna fallit inom Societeten. Men 
idén om att sprida information på svenska skulle faktiskt snart komma 
upp igen inom Societeten, om än bara tillfälligt.

Tanken återuppväcktes när Celsius vid mötet den 6 juni 1741 re-
dogjorde för innehållet i ett nummer han fått av den danska tidskrif-
ten Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, utgiven i Köpenhamn. 
Det var postsekreteraren Anders Rydman, verksam vid generalpost-
kontoret, som förmedlat den. Tidskriften hade funnits redan sedan 
1720 och Societeten måste rimligtvis ha känt till den tidigare. I alla 
händelser föreslog Celsius nu att Societeten borde ge ut en »dylik Jour-
nal på swenska». Kanske hade han också inspirerats av att Vetenskap-
sakademiens Handlingar redan från början hade blivit en succé.

Förslaget vann gehör och Olof Celsius d.y. lovade komma med en 
plan för en utgivningen av en sådan tidskrift. Den unge Olof Celsius 
var i protokollet inte listad som närvarande, men att han verkligen 
medverkade framgick tydligt av ytterligare en protokollspunkt. Som 
nyss nämnts blev han ju antagen som adjunkt ett halvår senare. Kan-
ske hade han i praktiken redan påbörjat en sådan roll och därför givits 
möjlighet att närvara vid åtminstone någon tidigare sammankomst. 
Han blev senare professor i historia vid universitet men övergick gan-
ska snart till en karriär inom kyrkan och politiken, avslutningsvis som 
biskop i Lund. 

Olof Celsius d.y. hade 1737 tillsammans med Andreas Hesselius 
Americanus 1737 gett ut en tidskrift, Thet Swenska Nitet. Den kom ut 
veckovis men upphörde efter 32 nummer. Han blev nu redaktör för 
Societetens nya tidskrift, som fick namnet Tidningar om de lärdas ar-
beten. Det huvudsakliga innehållet i Tidningar om de lärdas arbeten var 
recensioner av nyligen utkomna skrifter. Liksom i tidigare recensions-
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Efter mångåriga diskussioner om Societeten skulle övergå till att trycka 
sin tidskrift Acta Literaria et Scientiarum Sveciæ på svenska, i stället för på 
latin, skedde till slut en sorts kompromiss. Man beslöt 1742 att ge ut en 
separat tidskrift på svenska, med relativt lättillgängliga recensioner av nyut-
komna böcker. Tidskriften fick namnet The Lärdas Arbeten och redigerades 
av Olof Celsius d.y. Det blev dock bara ett års utgivning.



CELSIUS SISTA TID SOM SEKRETERARE

263
❦

tidskrifter ska recensioner mer förstås som sammanfattningar snara-
re än kritiska granskningar. De allra flesta utgåvor som anmäldes var 
ursprungligen skrivna på latin så med recensioner på svenska nådde 
innehållet i dem en betydligt bredare läsekrets. Som titeln på tidskrif-
ten förmedlade handlade det förstås inte om skönlitteratur utan om 
skrifter som berörde bl.a. historia, religion, kultur och naturvetenskap. 
I det senare fallet figurerade arbeten av bl.a. Anders Celsius, Per El-
vius och Mårten Triewald. Den blivande storheten Pehr Wargentins 
(1717–1783) mycket uppmärksammade avhandling om Jupiters månar 
var ett annat arbete som anmäldes. Wargentin spelade senare en cen-
tral roll inom det svenska akademiväsendet, inte minst som ständig 
sekreterare för Vetenskapsakademien under hela 34 år.

En recension gällde riksrådet Gustaf Palmfeldts »Sorge-quäde» över 
drottning Ulrika Eleonora som hade gått bort året innan. Såväl Karl 
XII som Lunds universitets historia täcktes i andra arbeten. Till och 
med krigsföring behandlades i en recension av Augustin Ehrensvärds 
Anledning til at skiuta och kasta bomber, med undertiteln i almenhet, 
och i synnerhet vid en belägring. Ehrensvärd skulle senare komma bli 
en högt uppsatt politiker och militär, känd som Sveaborgs skapare. 
Mot slutet av livet var han överbefälhavare och fältmarskalk i Finland. 
Det  förekom också minnesord över några kända personer, däribland 
Rudbeck d.y. och Roberg.

Journalen trycktes inledningsvis hos Lorentz L. Grefing i Stock-
holm och vid några tillfällen också hos Kiesewetter. Grefing var en av 
många tyska boktryckare som etablerade sig i Sverige. Vid den aktu-
ella tiden hade han precis vunnit en budgivning med Peter Momma 
om att få ge ut Vetenskapsakademiens handlingar. Grefing var en av 
de första boktryckare som använde antikva (den latinska stilen, allt-
så upprättstående bokstäver) i stället för fraktur (ofta likställt med 
 gotiskt typsnitt) i sina handlingar.

Men det blev bara ett års utgivning av Tidningar om de lärdas ar-
beten. Adjunkterna som skulle stå för skrivandet motsvarade inte för-
väntningarna. En del hade »sig från detta arbetet undandragit», and-
ra hade »warit mästadels frånwarande». De få aktiva ledamöterna i 
Societeten skrinlade en fortsatt utgivning och i stället menade man att 
Salvius skulle kunna överta tryckningen från Grefing och själv stå för 
innehållet. Enligt lindroth (1978) slöt Societeten ett avtal med Sal-
vius om en fortsättning. Salvius utgivning kom i gång 1745 och skrif-
ten fick då titeln Lärda tidningar. Denna blev mycket framgångsrik 
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Innehåll av The Lärdas Arbeten 1742

Förtekning uppå de Böcker, som uti detta Årets Tidningar finnas 
recenserade

Eric Tunelds  Inledning til Geographien öfver Sverge
Eric Tunelds  Anledning til Gråfevåxtens ock Mulbetets 

förbättrande
Eric Tunelds  Konung Carl XIItes Historia i kort begrep
Petter Högströms  förnuftige Tankar om Gud
Haqvin Lacanders  Christeliga svar pa Dippels Anti-Christiska 

frågor
Eric Salanders  Salus Patriæ: Eller Sverjes Välfärd
Eric Salanders Kort undervisning huru man skal bruka 

 Runstafven
Jonas Bång  om UlfSparre ätten
Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
P. K. M.  Politica eller kort anledning til läran om ett 

borgerligit samhålde
Lars Salvii  Beskrifning öfver Sverje T. I.
Magni Otto Nordenhergs  Anmärkningar öfver Åkerbruket i gemen
Daniel Juslenii  Finska Lexicon
Olavi Gråbergs  Disputation om Svenska Språkets rätta skrif-

sätt
[P.] W. Wargentins Disputation om Jupiters månar
Mårten Trivalds  om Väderväxlings machinen på Kongl. Orlogs-

flottan
Christ. Merrets  Beskrifning om Pottaske-siuderiet
Anders Celsii  Arithmetica
Carl Reftelii  Historiska och Politiska Beskrifning öfver 

 Riket och staden Algier
Carl Reftelii Nådens ordning til Saligheten
Isaac Vallerii  Disputation om Årets början hos de gamla 

Svear
Johannis Ben. Nerlins Disputat. om Disas Fäst
Jacobi Boiftii Disp. om Svenska Språkets åtskilliga ändringar
Pehr Wilh. Lithzenii Disp. om Norköpings stad
Anders Lallerstedts Inledning til Rhetoricam
Pehr Elvii Tractat om Effecter af vatn-drifter
Pehr Hamnerin om Rödsoten
Olof Kolmodins Andeliga Dufvo-röst
Eric Julii Biörner om orden De och The
Abraham Hedmans berättelse om ett nytt sätt at bleka sina Lerster
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Gustag Palmfeldts Sorge-quäde öfver Drottn. Ulrica Eleonoras 
död

Olof Dalins Svenska Frihet
Olof Dalins Christelig Minnes bok från Tyskan öfversatt
Jacobi Wildes Förberedelse til Baron Pufendorfs Inledning 

til Svenska Staterna
Jacobi Wildes Ejusd. Tractat om thet så kallade oinskränkta 

enväldet
Joh. Jac. von Döbelns Continuation af dess Historia om Academien 

i Lund
Joh. Hallman om den naturliga Lagen
Anders Wahlströms Mathematiske Sedolära
Carl Frid. Menanders Tal hållt på Kongl. Academien i Åbo
Carl Frid. Menanders Adalriks och Göthildas äfventyr
Carl Frid. Menanders Anvisning til hela nyare Geographien
Joh. Barclaji Argenis Försvänskad
Joh. Georg Walchs Tankar om Barnens Tro i moderlivet
Joh. Georg Walchs Svenska Red-dejan
Joh. Georg Walchs Tankar om Barnens Tro i moderlivet
[Augustin] Ehrensvärd Anledning til at skiuta och kasta bomber

Lefvernes Beskrifningar

Doctor Olof Rudbecks
Doctor Lars Arnels
Prof. Lars Robergs
Prof. Isaac Biörklunds

och fortsatte att ges ut ända till 1773. Med en utgivning på ett eller 
två nummer i veckan innehöll den recensioner av publicerade arbeten 
men även reklam för andra skrifter som gavs ut på Salvius förlag. Det 
kunde också förekomma »uppfriskande lärda gräl, nyheter från Upp-
sala, Lund och Vetenskapsakademiens sammanträden, bokannonser, 
brev från resande Linnélärjungar och usla verser i mängd» (lindroth 
1978).

Linné återvänder till Uppsala

Med Olof Rudbeck d.y:s död den 23 mars 1740 gick den Rudbeckiska 
professorsdynastin i Uppsala i graven. Under sammanlagt 80 år hade 
först far och sedan son innehaft den lärostol i medicin som inklude-
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rade anatomi, botanik, fysik och kemi. Sonen (som i början av sin 
karriär hade kallats just »Rudbeck, sonen») innehade ämbetet i nära 
50 år. Efter adlandet 1719 hade hans undervisningsplikt minskat och 
medicinundervisningen mestadels upprätthållits av andra. I Societe-
tens protokoll hade noteringar om ledamöters bortgång varit så gott 
som frånvarande och denna gång utgjorde inget undantag. Det note-
rades att »H:r Doctor Celsius sosom den älsta ledamot wid Societeten 
behagade nu åtaga sig det beswäret, at honom [Rudbeck d.y.] succedera 
wid directionen af Kongl. Societeten.»294 Precis som stadgarna från 
1728 stipulerade fanns det alltså ett ordförandeskap vid mötena och 
detta föll på den till åldern äldste ledamoten. Han benämndes dock 
inte preses.

För vilken gång i ordningen det nu var gjordes dessutom en utfästel-
se om en uppryckning i mötesaktiviteten i samband med ordförande-
skiftet. Denna gång blev det sagt att man skulle träffas kl. 17 alla lör-
dagar. I några veckor lyckades man faktiskt också hålla denna frekvens 
men som flera gånger tidigare avtog regelbundenheten snart. En lik-
nande ambition återkom några år senare: »Societeten kom öfwerens, 
at de hädaneffter skulle komma tilsammans hos Hr D:r Celsius alla 
fredagar kl. 5 efftermiddagen, på det at Societetens ledamöter måtte 
blifwa så mycket flitigare at arbeta på det som hörer til deras ända-
mål.»295 Utfallet blev dock som förut.

Rudbeck d.y:s frånfälle öppnade för en återbesättning av den ena 
medicinprofessuren. Bara någon månad senare blev också den andra 
medicinstolen ledig då Lars Roberg avgick. De två händelserna hade 
föregåtts av intensiva diskussioner såväl inom konsistoriet som mellan 
detta och kanslern hur man skulle hantera behovet av förnyelse och 
föryngring vid universitetet. Det gällde då särskilt inom den medicin-
ska fakulteten. Både Rudbeck d.y. och Roberg hade fått sina tjänster 
redan på 1600-talet. Den som hade aspirerat på att bli medicinprofes-
sor i Uppsala hade därför varit hindrad under nära ett halvsekel.

K. Maj:t hade kort dessförinnan beslutat om nymodigheten att en 
”uttjänt” professor skulle ha rätt till pension. Vem som besatt denna 
rätt bestämdes av konsistoriet. Detta skulle »på ed och samvete angif-
va, om någon professor för ålderdom svaghet och andra orsaker icke 
förmådde eller på en tid ej förmått sköta sin professur till den stude-

294 6 juni 1740.
295 26 februari 1743.
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rande ungdomens verkliga nytta».296 För några kunde nog ett sådant 
ställningstagande från konsistoriet ha kommit som en befrielse. För 
andra var det säkert mer känsligt och kanske också oönskat.

Både Rudbeck d.y. och Roberg var i åttioårsåldern men hade inga 
som helst ambitioner att träda tillbaka. Det fanns det dock andra som 
tyckte att de skulle göra. I och med att Rudbeck d.y. gick bort kom 
aldrig saken på sin spets i hans fall. Men han hade dessförinnan gjorts 
ansvarig för misskötseln av den Botaniska trädgården, och det sågs som 
ett motiv för ett skiljande från tjänsten med pension.297 I Robergs fall 
anklagades han för Nosocomiums (universitetssjukhusets) ekonomis-
ka bekymmer och bristande underhåll. Efter att den just nytillträd-
de kanslern Carl Gyllenborg hotat med att driva ärendet vidare till 
K. Maj:t avgick Roberg frivilligt. Gyllenborg var en engagerad kansler 
och anhängare av hattpartiet. Vid den nyss avslutade riksdagen hade 
hattpartiet, som framgått ovan, petat anhängaren av mösspartiet Gus-
tav Bonde från kanslersuppdraget.

Turerna kring den ungefär samtida återbesättningen av de två med-
icinprofessurerna i Uppsala i början på 1740-talet är välkända. Det 
fanns två mycket starka kandidater, Linné och Nils Rosén. Den senare 
hade varit adjunkt och tillförordnad professor i medicin (som Rudbeck 
d.y:s ersättare) under tio år. Han hade samtidigt haft ärofyllda uppdrag 
som kungens livmedikus och assessor vid Collegium Medicum. Rosén 
erhöll den först utlysta tjänsten, den efter Rudbeck d.y., med Linné 
placerad i andra förslagsrummet. Inom konsistoriet fanns dock de som 
hade förordat en omvänd ordning, däribland Anders Celsius.

När det sedan kom till tjänsten efter Roberg borde det ha varit 
en enkel tillsättning med Linné som given kandidat. Kanslern Carl 
Gyllenborg meddelade också sommaren 1740 att ärendet borde kunna 
hanteras snabbt och enkelt, till Linnés fördel (annerstedt 1912; brev 
119). Mer som ett motstånd mot denna inblandning från överheten än 
en ovilja mot Linné drog konsistoriet ut på tillsättningen. 

Det uppstod också en infekterad kamp om tjänsten då även Johan 
Gottschalk Wallerius (1709–1785), grundutbildad i Uppsala men vid 

296 annerstedt (1913; brev 112).
297 Linné hade redan 1739, då han fortfarande bodde i Stockholm, engagerat en 

holländsk trädgårdsmästare att ta itu med akademiträdgården i Uppsala. Anders 
Celsius menade att det skulle »skie så mycket bettre, när Dres Rudbeck och 
Roberg taga afsked, och få nya successores, som jag hoppas skall wäl skie med 
det första». Brev till Benzelius 3 augusti 1739, LiSB; nordenmark (1936; s. 118).
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tiden verksam i Lund, också var sökande. Även Abraham Bäck (1713–
1795), en mycket god vän till Linné, hade sökt tjänsten; Bäck skulle 
långt senare bli den som skrev Vetenskapsakademiens åminnestal över 
den bortgångne Linné. I en offentlig dispyt kritiserade Wallerius sin 
motkandidat Linné, samtidigt som anhängare av respektive kandidat 
agerade kraftigt. annerstedt (1913; s. 211) menar att »uppträdet var 
kanske den hetsigaste disputationskalabalik» som någonsin förekom-
mit vid universitetet (se också annerstedt 1912; brev 123). Först i maj 
1741 fick Linné tjänsten. Mindre än ett år senare gjordes ett skifte på 
så sätt att Rosén och Linné bytte professurer. Linné kom därmed att 
inneha den medicinska professuren i vilken ingick botanik.

När Societetens möten inleddes efter sommaren 1741 hade Linné 
flyttat till Uppsala. Han kom att delta i de allra flesta sammankoms-
ter under flera decennier framåt. Med Linné fick Societeten nu mer 
biologisk kunskap och hans medverkan gav avtryck i protokollen. Han 
artbestämde rapporter om fåglar som kom in och förklarade före-
komsten av »Gräsmatken, som skiämde mycket ängarna i Helsingland 
förleden sommars».298 Han rapporterade om en sammanställning över 
alla fiskar i Holland som han fått från sin vän Jan Fredrik Gronovius i 
Leyden. Fiskarna var »rangerade effter Artedi methode» och Grono-
vius lovade att senare skicka dem »fastklistrade wid papper, sedan det 
inwärtes är uttagit».299

Det kom också en beskrivning av en »jordbävning» vid Åkerström, 
en mil sydväst om Trollhättan, på dåvarande norska sidan av Göta älv. 
Det bör ha rört sig om det jordskred som hade skett vid älvbrinken 
på det aktuella sträckan nära 100 år tidigare (1648), en av de största 
kända naturkatastroferna i Sverige. Liknande händelser har inträffat 
i modern tid längre nedströms i älven, vid Surte (1950), Göta (1957) 
och Tuve (1977).

Från den här tiden finns också den första noteringen om att Socie-
teten började hålla ett naturaliekabinett: »Upwiste D:r Celsius ett skin 
af en siurygfisk300 tagen wid Öregrund, som han förärade til Socie-
tetens Cabinet». Kabinettet skulle efterhand komma att utvecklas 
genom donationer och blev mot slutet av 1700-talet en mycket stor 
samling.

298 Larv av gräsfly; 17 oktober 1741.
299 18 mars 1743.
300 Stenbit; 15 november 1740.
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Kartläggning av landets geografi var angeläget. Detta kopparstick över Siljan 
fanns infört i Acta Literaria et Scientiarum 1736.
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Ett verk som fick stor spridning i landet var Erik Tunelds (1709–
1788) kartverk Inledning til geographien öfver Sverige, senare Geografi 
över Konungariket Sverige. Den utkom i flera olika upplagor från 1741 
och framåt, postumt även efter hans död. Varje upplaga bestod av 
flera band som behandlade olika delar av landet. Innan första utgiv-
ningen hade han skickat ett utkast till Societeten och bett om dess 
»approbation». Det skulle läna ett verk till heder om det kunde pre-
senteras som approberat av Vetenskaps-Societeten. Vid mötet den 28 
november befanns emellertid att den hade »åtskilliga felachtigheter». 
Tuneld återkom på våren 1740 med en förbättrad version och då blev 
»resolverat at Auctoren gifwes den begärta approbation».

Celsius går bort

Trots de motgångar som Societeten till och från haft under sina första 
25 år går det inte att komma ifrån att den under denna tid uppvisat 
en imponerade verksamhet. Man hade hållit mer 300 protokollförda 
sammanträden med en verksamhet som var helt unik för Sverige. Nå-
got liknande hade aldrig tidigare förekommit i landet. Erik Benzelius 
d.y., Erik Burman, Olof Rudbeck d.y., Anders Celsius och övriga tidiga 
ledamöter av Societeten var pionjärer. Genom deras arbete kan man 
hävda att den organiserade vetenskapen kom till Sverige. 

Verksamheten 1710–1744 kan grovt sett säges ha drivits av Ben-
zelius under första halvan av tiden och av Celsius under andra halvan. 
De var båda visionärer, öppna för betydelsen av forskning utanför de-
ras egen specialitet och de besatte en mycket hög arbetskapacitet. De 
uppvisade ett akademiskt ledarskap av rang, låt vara att det var inbäd-
dat i ett sammanhang som är tämligen skilt från dagens situation. Helt 
olikt dagens karriärvägar gick Benzelius från att vara universitetsbib-
liotekarie och grundare av landets första vetenskapsakademi, via att 
vara riksdagsledamot, till att sluta som ärkebiskop. Celsius hade ett 
öppet sinne och var en nytänkare i den konservativa Uppsalamiljön.

Efter att Societeten hade träffats i november 1743 dröjde det ända 
tills den 21 juni 1744 innan nästa sammankomst skedde. Bara tre per-
soner deltog i mötet, Olof Celsius, Linné och Hiorter. I protokollet 
angavs »Absentes Hr Prof. Klingenstierna siuk, Hr LifM. Rosen hoos 
patient, Hr Prof. Asp œconomicerar». Anders Celsius hade dött den 
25 april, bara 42 år gammal. Ingen hedersbetygelse fanns angiven i 
protokollet. Där berördes endast hur man skulle ordna med överta-
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gandet av Societetens handlingar som Celsius haft hemma hos sig. Ef-
tersom Hiorter var gift med Celsius syster Sara blev det naturligt att 
han skulle sköta kontakterna.

Celsius allt för tidiga frånfälle innebar förstås ett mycket stort av-
bräck för Societeten. Nu fanns ingen av de ledande gestalterna kvar. 
Benzelius hade gått bort hösten innan. I och med att också Rudbeck 
d.y. avlidit några år tidigare var inte längre någon av de som en gång 
startade det hela kvar i livet. Polhem och Swedenborg levde än men 
ingen av dem hade haft med Societeten att göra på länge. 

Societetens överlevnad hängde nu på att nya generationer var be-
redda att fortsätta verksamheten. Det skulle visa sig bli en utmaning 
efter Celsius död. I efterhand framstår decennierna kring mitten av 
1700-talet som Societetens allra svåraste tid. Det blev år utan möten 
och tidskriftsutgivningen skulle ligga helt nere under mer än 20 år. 
Det som mot senare delen av 1700-talet blev Societetens räddning var 
ett stöd från kungahuset och en stor donation. Men innan dess stod 
hoppet till en smålänning. En not i protokollet den 10 oktober 1744 sa 
helt kort: »Secreter blef Linnæus». 





273
❦

Problemen med lånebancosedlarna

Med föregående kapitel slutar den kronologiska genomgång-
en av  Vetenskaps-Societetens inledande decennier i denna 
bok. Men ett särskilt ärende löpte längs med denna tidslinje 

och skulle dessutom fortsätta att göra så ytterligare ett tag. Det gällde 
ekonomin. Inte nog med att den var dålig, de begränsade medel som 
ändå fanns höll på att försvinna.

Den ekonomiska grundplåten för Societetens verksamhet låg i 
järnrören man fått tillstånd att gräva upp och sälja under 1720-talet. 
Själva intäkten utgjordes av 8 977 dlr kmt som var försäljningspriset 
överenskommet med bokhållaren Rizander. Betalningen blev dock 
problematisk på flera sätt och påverkade länge Societetens ekonomis-
ka förehavanden. Hur skulle intäkten förvaltas? En del i problemet låg 
i dåtidens komplicerade system för affärstransaktioner och ett relativt 
nyinrättat bankväsende som ännu hade att finna en stabil struktur. 
Den otympliga mynthanteringen med tunga kopparplåtar hade skapat 
ett behov av mer abstrakta bevis på tillgångar. 

I mitten av 1600-talet etablerade Johan Palmstruch (1611–1671) 
landets första bank för penningtransaktioner, Stockholms Banco. Där 
utvecklades kreditivsedlar, en sorts kvitton på insättningar och lik-
ställda med värdet på de insatta mynten. Palmstruchs bank hamnade 
snart på obestånd och ersattes från 1668 av Sveriges riksbank, då kall-
lad Riksens Ständers bank. Den förde inledningsvis en instabil tillvaro 
med återkommande ändringar i regelverk och bestämmelser. Det var 
en följd av enväldet, samt Karl XI:s och framför allt Karl XII:s mycket 
kostsamma krigsår. Under perioder var allmänhetens förtroende för 
banken lågt. Som betalningssystem infördes s.k. approberade assigna-
tioner och transportsedlar. De senare kan betecknas som föregångare 
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till  dagens sedlar. Sedlarna vandrade från person till person och det 
kunde finnas osäkerheter kring om de i slutändan hade täckning.

Societetens första utmaning låg i att erhålla betalningen från Ri-
zander. Efter att överenskommelsen var gjord i november 1726 dröjde 
det till hösten 1727. Formuleringen i protokollet den 14 september 
1727 vittnar om den osäkerhet som alltid fanns kring betalningars 
riktighet: 

Upwiste Hr Prof: Burman the Zedlar han bekommit af bok-
hollaren Rizander på 5097: 16 d:r som han lefwererat i stället 
för caution, på betalningen af tackjärnspiporna, som han härtils 
afhämtat. Hwarwid påmintes, at man borde wara försäkrad om 
thesse Zedlars richtighet; hwarföre påtog sig Hr Doctor Wallin 
at skicka öfwer en Zedel til prof, som war gifwen af P: Enander 
på Hr Petter Steen på 600 D:r Dat: tierp d. 13 Junii 1727, til at 
låta honom accepteras.301 

Senare lämnade Rizander över sedlar på resterande belopp och betal-
ningen borde därmed ha varit slutförd. Men det visade sig att det inte 
fanns täckning för en av sedlarna och det uppstod en tvist. Denna var 
ännu inte löst hösten 1728 och vid ett möte den 27 september »Blef 
resolveradt at Hr Bokhollaren Rizander skal påminnas skrifteligen af 
Societeten om thet som rester 1380: 5 D:r at betala inom 3 weckors 
slut och föreställas honom, at i widrigt fall man lärer söka Landzhöf-
dingen om Assistence.» Då flera månader gick utan att slutlikviden 
hade reglerats »Resolverades at man med första skal söka execution på 
bokhollaren Rizander igenom bref til Landzhöfdingen.» Det tycks ha 
fått avsedd verkan för redan vid mötet påföljande vecka, 28 februari 
1729, var Rizander närvarande och »liquiderade med Societeten the 
penningar, som han ännu för järnpiporna warit skyldig, som äro 1323 
D:r 27 ½ ./. kop:mt, på hwilcka han lefwererade en Zedel på Räntmäs-
taren Rinman hwilcken befans wara richtig». Därmed hade Rizander 
fullgjort sin del av kontraktet.

Innan slutbetalningen var avklarad verkar de sedlar som redan 
hade erhållits (motsvararande 7 597 dlr) på något sätt ha realiserats 
för beloppet sattes in på »Låne bancken» där »rabatten [räntan] wore 5 
a 6 procent». Burman ombesörjde insättningen. Efter Rizanders slut-
likvid sattes ytterligare medel in och renderade »twenne Banco-Zedlar 

301 Caution, borgen eller säkerhet.
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[…] hwilcka Hr And: Celsius emot tog at låta inlägga i förwar i Aca-
demiens [universitetets] Räntkammare». Med detta var Societetens 
helt centrala finansiering säkerställd för stunden. När Celsius lämnade 
Societeten 1732 sammanställde han en noggrann ekonomisk redovis-
ning, för vilken Klingenstierna gjorde revision.

Lånebancosedlarna var ett sorts räntebärande värdepapper som 
fungerade som bevis för deponerade medel. Lyftandet av ränta krävde 
att sedlarna sattes om var sjätte månad i Stockholm, där Låne banck-
en fanns vid Järntorget. Det behövdes således en aktiv insats för att 
göra insättningen inkomstbringande. För att själv slippa sköta detta 
placerade Ihre under sin tid som sekreterare en lånesedel (eller flera?) 
hos en kassör vid riksbanken, Elias Dylander. Denne fick i uppdrag att 
lyfta räntan åt Societeten. Detaljerna kring detta är inte kartlagda och 
en orsak är att Ihres bokföring inte var den bästa. 

Saken kom upp när Preses Illustris hade kallat till möte den 4 ok-
tober 1738. Gustav Bonde påminde då om att det borde göras riktiga 
räkningar över Societeten tillgångar. Celsius menade att han haft ord-
ning på papperna före sin avresa. Han hade lämnat lånebancosedlarna 
och kvitton på ränteuttagen till Klingenstierna. Denne hänvisade till 
att han i sin tur tämligen omgående hade lämnat materialet vidare till 
Ihre. 

Till det därpå följande mötet i Uppsala hösten 1738 hade Ihre lovat 
att komma in med en redogörelse för räkningarna. Så skedde så små-
ningom men när han också skulle lämna tillbaka handlingarna sakna-
des åtminstone en av lånebancosedlarna. Enligt GraPe (1942; s. 62ff) 
berodde det på att Dylander hade pantsatt den sedel som förvarades 
hos honom och sedan gjort personlig konkurs. Det gav upphov till en 
långvarig konflikt mellan Societeten och Ihre. Det blev en följetong 
vid de kommande årens sammankomster. Två och ett halvt år senare, 
på våren 1741, pågick den fortfarande: 

Påminte Prof. Celsius om Societetens Läne-Banco-zedel, som 
ännu innestår hos Hr Prof. Ihre, och will ej wara i answar, om 
med des igenfodrande altförlänge drages på tid en; hwaruppå 
resolverades, at Prof. Ihre skulle tilsägas at wid nästa Societe-
tens sammankomst wara tilstädes, då Societeten kunde för-
nimma Hr Prof. Ihres utlåtelse, och i anledning deraf taga de 
mått och steg, som wederbör til Societetens säkerhet.302

302 8 maj 1741.
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Då sedeln ännu inte återfåtts på hösten 1741 började tålamodet tryta 
inom Societeten. Ihre skulle påminnas ännu en gång och om det inte 
hjälpte såg man sig tvungen att överväga en rättslig process. Ihre an-
tog efterhand en allt mer avvisande inställning och menade att han 
personligen inte kunde göras ansvarig för att sedeln inte kunde återfås 
från Dylander. Nästa steg blev då att Societeten verkligen beslöt att 
man »lagligen med H:r Prof. Ihre skulle procedera, och med det första 
derom hos Rector Magnificus söka at per executionem få igen samma 
zedel».303 

Men man fick ingen hjälp från rektor och våren 1743 var man åter 
inne på »at Prof. Ihre skulle stämmas, och lagligen med honom om-
gås».304 En förhoppning fanns dock att Benzelius skulle kunna tala Ihre 
tillrätta. Benzelius var nu 68 år och hade precis utsetts till ärkebiskop. 
Han var i färd med att sluta cirkeln och flytta tillbaka till den stad där 
han en gång grundat både Collegium Curiosorum och Vetenskaps-So-
cieteten. Benzelius och Ihre skulle närvara vid mötet den 6 juni 1743 
för att reda ut saken. Men »fast han nu war bådad, [Ihre] ej kom til-
städes». Benzelius menade då »at innan man går til Process, man först 
rådförer sig med nogon förståndig Jurist».

Den som drivit Societetens intressen gentemot Ihre var Celsius. 
När han gick bort i april 1744 var frågan ännu inte löst. Den ärvdes av 
hans efterträdare Linné och komplicerades initialt av att alla Socie-
tetens handlingar fanns hemma hos Celsius. Där var de inte enkelt 
separerade från sterbhusets övriga tillgångar. Då Societeten ännu inte 
hade några egna lokaler låg en utmaning i att på lämpligt sätt föra över 
material och värdepapper från en avliden funktionär. Det faktum att 
driften av Societeten i mångt och mycket hade varit ett enmansverk 
försvårade det hela. Som vi sett var det Hiorter som fick agera mel-
lanhand. 

Linnés Societetsprotokoll är vare sig lättlästa eller utförliga. Linné 
sade själv att han »skref kort och nerveust».305 Men vid ett 10-tal sam-
mankomster under perioden 1744–1749 framgick att Bancosedlarna 
var uppe för diskussion. Det gällde då både vad avser tvisten gentemot 
Ihre och den utdragna processen att föra över Societetens handlingar 
från Celsius sterbhus. En anteckning från 3 oktober 1747 kan tolkas 

303 10 juni 1742.
304 28 april 1743.
305 Fries (1903; s. 59).
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som att det senare då löste sig: »Obs: regius [Hiorter] aflefwererade till 
Kongl. Societeten de förkomne Banco sedlar»; det var alltså frågan om 
de sedlar som funnits hemma hos Celisus. De skulle nu för säkerhets 
skull lämnas in till ”Ærario academico”, universitetets räntkammare. 

Hiorters titulering i citatet som »Obs: regius» kom sig av att han 
kort dessförinnan hade utsetts till den nyinrättade positionen som 
 observator regius. Positionen hade kommit till som en följd av utfallet 
av den långvariga processen kring återbesättningen av Celsius profes-
sur, som gått till Mårten Strömer. Kampen om tjänsten stod mellan 
Klingenstierna, Hiorter och Mårten Strömer. Klingenstierna placera-
des först men trädde tillbaka till förmån för Strömer. Som en alter-
nativ möjlighet för Hiorter sökte då universitetet inrätta en särskild 
observatörstjänst. Hiorter ville i så fall ha ledningen för observatoriet, 
vilket inte var okomplicerat när det nu fanns en ny astronomiprofes-
sor. Genom att bl.a. erbjuda universitetet Celsius bibliotek och in-
strument, som han kommit att förfogade över genom sitt gifte med 
Celsius syster, fick han till slut den eftersökta positionen som kung-
lig observatör och prefekt för observatoriet 1747. Men liksom Celsius 
blev han inte gammal och gick bort bara två år senare i diabetes.

Så sent som 1754–1756 dök ärendet upp igen, och det aktuella 
läget beskrevs då noggrant i protokollen. Det senare hängde i sin tur 
på att Linné under den här tiden fick hjälp med protokollföringen, 
bl.a. av Berge Frondin, Daniel Solander (naturforskare, Linnélärjunge 
och upptäcktsresande, inte Solanders tidigare nämnde namne farbror) 
och den blivande sekreteraren Carl Aurivillus. Hur det egentligen slu-
tade med Ihres sedel är svårt att fastställa men klart är i varje fall att 
Societeten förlorade kapital. Enligt ProsPerin (1791) kom sedeln aldrig 
tillrätta och han indikerar att det t.o.m. kan ha rört sig om mer än en. 
Det tycks som att Societeten i slutändan fick lösa ut sedeln/sedlarna 
mot betalning och den komplicerade proceduren framgick inte minst 
av protokollet den 21 december 1754:

Linnæus upgaf ett bref från Gabr. Wettz till Hofint. Julin, af 
d. 16 decemb. sistledne, att Societetens Läne banco sedel, som 
bortkom då Prof. Ihre war secreter och lämnade honom till 
Dylander, som blef fallid(?), och nu är i Mäklaren Steins hän-
der, will Stein lämna till Societeten för 600 dlr Sölfm:t, som 
han tagit den för samma summa, allenast Societeten den löser 
innan d. 1 januarii nästkommande. Hwar ock icke, så sällier 
han den till någon annor. Rs. WettenskapsSocieteten finner i 
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anseende til ofwannämnda omständigheter säkrast och nytti-
gast wara at denna Societetens läneBancoZedel efter berettelse 
stor ottahundrade daler Silfverm:t nu strax af innehafwaren 
Stockholms-Stadsmäklaren Stein må uppå hans begieran inlö-
sas; emedhan som i annan händelse voro at befara det bemelte 
Zedel torde, genom Steins uplåtande af den samma til andra, 
råka i osäkra händer, eller ock alldeles förkomma; helst som 
Societeten, så wida Stein på mera nämnda Zedel sexhundrade 
daler Silfvermynt utgifwit, tuhundrade daler dito mynt kom-
mer at til godo niuta. I anseende hwartil Societeten anmodade 
Herr Archiatern och Riddaren Linnæus at härom draga behörig 
försorg, och det sålunda at wälbemelte Herr Archiater och 
Riddare sexhundrade daler Silfverm:t til ofta nämnda Zedels 
inlösande mot sex för hundrade i ränta för Societetens räkning 
upnegotiera låter; wiljandes Societeten, så snart Then lägligit 
finner at denna Zedel sielf inlösa, bemelta sexhundrade daler 
Silfvermynt til den som denna Zedelen nu för de samma in-
löser, hufvud stol riktigt betala kommandes den som Zedelen 
i pant hafwer, hvad räntan i medlertid angår at giöra sig sielf 
af det interesse betald som i Riksens Höglofl. Ständers Banco 
faller.
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Efterord

Vilka var ledamöter?

Vetenskaps-Societeten pendlade under sina inledande decen-
nier mellan tanken att vara en universalakademi och att hu-
vudsakligen ha naturvetenskaperna i fokus. Med begreppet 

”vetenskapsakademi” var det senare mer eller mindre underförstått. 
Men även i det förra fallet var det naturvetenskapen som stod för 
det nya och som tilldrog sig särskilt intresse. Den naturvetenskapliga 
inriktningen av sällskapet illustreras väl av en genomgång av Uppsa-
la universitets professorslängder för den tid som denna bok täcker, 
1710–1744, och med en notering av vilka av professorerna som var 
ledamöter i Societeten. 

Bland de fyra fakulteterna var ”rekryteringen” hundraprocentig 
inom den medicinska fakulteten. Nu såg de två lärostolarna bara fyra 
innehavare under den här tiden och de var alla ledamöter: Rudbeck 
d.y., Roberg, Rosén och Linné. Inom den filosofiska fakulteten fanns 
två professurer med naturvetenskaplig inriktning (astronomi respek-
tive matematik) och sju inom humaniora (åtta om man räknar in den 
Skytteanska professuren). För både astronomi- och matematiktjänsten 
var tre av respektive fyra innehavare under perioden 1710–1744 leda-
möter i Societeten. Harald och Johan Vallerius samt Klingenstierna 
var matematikerna, Elvius, Burman och Celsius astronomerna.

Elof Steuch innehade matematikprofessuren 1719–1728 och var 
inte ledamot. Vad hans egentliga bidrag till matematiken var är oklart. 
Han studerade i Lund och hade 1713 blivit professor i grekiska där. 
Hans far Mattias Steuchius var biskop i Lund och samma år som fa-
dern utsågs till ärkebiskop i Uppsala erhöll Elof Steuch matematik-
tjänsten i samma stad. Steuch tycks ha varit mer intresserad av att 
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sköta sina jordegendomar än att delta i det akademiska livet. Han fick 
avsked från universitetet 1728. Av det lilla som går att utläsa förefaller 
det naturligt att han inte kom att väljas in i Societeten. Den andra 
naturvetaren som inte var ledamot var Celsius far, Nils Celsius. Efter 
en rad motgångar hade han ju till slut blivit professor i astronomi 1719 
men tycks ha varit vid svag hälsa de få år han hade kvar att leva. 

Medan större delen av professorskåren inom medicinska fakulte-
ten och de naturvetenskapliga ämnena således var ledamöter i Socie-
teten så gällde det inte de humanistiska professurerna inom filosofiska 
fakulteten. Tjugo professorer passerade där revy under den här tiden 
men bara tre av dem valdes in som ledamöter i Societeten: Matthias 
Asp, Johan Ihre och Erik Alstrin. Även från den teologiska fakulteten 
rekryterades bara en liten andel av de där verksamma professorerna. 
Det fanns 28 teologiprofessorer på de fyra–fem ordinarie lärostolarna 
under perioden 1710–1744. Fem av dem var ledamöter, däribland då 
Benzelius själv. Han var ju för en kort tid, 1723–1726, teologie profes-
sor. Vid den juridiska fakulteten var sju professorer verksamma under 
den aktuella tiden och en av dem var Societetsledamot, Johan Malm-
ström. Han deltog vid sammankomsterna 1721–1723.

Vetenskaps-Societeten var alltså redan från början en akademi 
med naturvetenskaplig inriktning. Det gäller än idag. Av de 130 ordi-
narie platserna hör 90 till de två kategorierna den fysisk-matematiska 
klassen respektive den naturalhistorisk-medicinska klassen. I övrigt 
finns 20 ledamöter i en historisk-arkeologisk klass och 20 i en tek-
nisk-ekonomisk klass. I tillägg finns 100 utländska ledamöter, varav 80 
är knutna till de två förstnämnda klasserna.

De noggrant nedtecknade protokollen från november 1719 och 
framåt ger en tydlig bild över hur många ledamöter som medverkade 
på sammankomsterna och vilka de var (se diagram). En omedelbar ob-
servation är att det alltid rörde sig om små sammankomster. Allt som 
oftast var bara 3–5 ledamöter närvarande, i medeltal 4,4. ”Rekordet” 
var 10 ledamöter den 26 november 1731. Möjligen kan det samman-
falla med att ärkebiskop Johannes Steuch då deltog för första gången. 

Jag har redan nämnt att kärntruppen efter Celsius återkomst 1737 
och fram till hans död utgjordes av Olof Celsius och Samuel Kling-
enstierna. Olof Rudbeck d.y. var den som deltog under längst tid, från 
1719 och tills han gick bort 1740. Under en lång period från star-
ten och framåt var det han, Benzelius, Erik Burman och Per Martin 
som bar upp Societeten, fr.o.m. 1725 kompletterat med Celsius. Fem 
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* Ledamöter i Vetenskaps-Societeten anges i kursiv stil. Notera att flera per-
soner är listade mer än en gång i och med att de bytte professur. Det gäller 
särskilt byten från en professur inom den filosofiska till den teologiska fakul-
teten. Inom den teologiska fakulteten var professurerna ordnade förste, and-
ra, tredje etc. Här skedde avancemang inom denna ordning. För enkelhetens 
skull är teologiprofessorerna listade utan angivelse av ”intern position”.

Filosofiska fakulteten
Vältalighet
Andreas Norcopensis (1672–1687)
Petrus Lagerlöf (1687–1699
Johan Bellman (1699–1709)
Fabian Törner (1710–1731)
Matthias Asp (1732–1737)
P. Ekerman (1737–1779)

Praktisk filosofi
Nils Wolf (1679–1689)
Johan Schwede (1689–1697)
Johannes Reftelius (1698–1702)
Erik Castorius (1702–1703)
Johan Eenberg (1704–1709)
Jonas Billovius (1710–1712)
Karl Skunk (1712–1718)
Andreas Grönvall (1719–1748)
Lars Dahlman (1748–1764)

Logik
Mathias Steuchius (1676–1682)
Petrus Lagerlöf (1682–1684)
Laurentius Norrmannus (1684–1685)
Lars Elingius (1685–1687)
Anders Goeding (1689–1703)
Fabian Törner (1704–1710)
Johannes Steuchius (1710–1723)
Erik Alstrin (1723–1731)
Anders Winbom (1731–1735)
Petrus Ullén (1736–1745)
Nils Wallerius (1746–1755)

Poesi
Johannes Columbus (1673–1684)
Petrus Lagerlöf (1684–1687)
Hemming Forelius (1687–1708)
Petrus Schyllberg (1710–1729)
Matthias Asp (1729–1732)
Magnus Beronius (1732–1737)
Johan Ihre (1737–1738)
Arvid Arrenhius (1739–1743)
Lars Hydrén (1744–1753)

Grekiska
Julius Micrander (1677–1685)
Laurentius Norrmannus (1685–1693)
Johannes Salenius (1693–1697)
Johan Esberg (1698–1703)
Olof Celsius (1703–1715)
Israel Neselius (1716–1737)
Gabriel Mathesius (1737–1745)
Lars Benzelstierna (1746–1747)

Orientialiska språk
Gustaf Peringer (1681–1695)
Johan Palmroot (1696–1703)
Daniel Lundius (1703–1712)
Michael Eneman (1712–1714)
Olof Celsius (1715–1727)
Anders Boberg (1728–1756)

 ledamöter hann fram t.o.m. 1744 delta i mer än 100 sammankomster 
var: Burman (208 sammankomster), Rudbeck d.y. (187), Martin (160), 
Benzelius (147), och  Anders Celsius (147). Olof Celsius var inte långt 
därefter (96).

Professorslängder vid Uppsala universitet 
under perioden 1680–1750*
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Historia
Claes Arrhenius (1668–1687)
Jakobus Arrhenius (1687–1716)
Lars Arrhenius (1716–1730)
Elias Frondin (1730–1747)
Olof Celsius d.y. (1747–1753)

Matematik (med optik)
Johan Bilberg (1679–1689)
Harald vallerius (1690–1712)
Johan vallerius (1712–1718)
Elof Steuchius (1719–1728)
Samuel Klingenstierna (1728–1750)

Astronomi
Anders Spole (1679–1699)
Petrus Elvius (1699–1718)
Nils Celsius (1719–1724)
Erik Burman (1724–1729)
Anders Celsius (1730–1744)
Mårten Strömer (1745–1756)

Skytteanska
Elias Obrecht (1682–1697)
Johan Upmarck (1698–1716)
Johan Hermansson (1717–1737)
Johan Ihre (1738–1780)

Medicinska fakulteten
Praktisk medicin
Petrus Hoffvenius (1661–1682)
Anders Drossander (1683–1696)
Lars roberg (1697–1740)
Carl von Linné (1741–1742)
Nils rosén (1742–1756)

Teoretisk medicin
Olof rudbeck d.ä. (1660–1691)
Olof rudbeck d.y. (1691–1740)
Nils rosén (1740–1742)
Carl von Linné (1742–1777)

Juridiska fakulteten
Svensk rätt
Johan Gardtman (1670–1684)
Erik Aurivillius (1684–1702)
Mathias Sveder (1716–1721)
Johan Reftelius (1722–1739)

Svensk och romersk rätt
Daniel Solander (1740–1785)

Romersk rätt
Karl Lundius (1678–1715)
Johan Reftelius (1702–1722)
Johan Malmström (1722–1727)
Jakob Wallgrave (1729–1739)

Ekonomi
Anders Berch (1741–1770)

Teologiska fakulteten
Petrus Rudbeckius (1663–1692)
Erik Benzelius d.ä. (1668–1687)
Samuel Skunk (1674–1685)
Petrus Holm (1678–1688)
Henrik Schütz (1681–1693)
Julius Micrander (1685–1694)
Johan Bilberg (1689–1692)
Erik Ljung (1692–1703)
Jesper Svedberg (1692–1702)
Laurentius Norrmann (1693–1703)
Johan Olderman (1694–1697)
Daniel Djurberg (1698–1736)
Johan Palmroot (1703–1727)
Johan Esberg (1703–1711)
Lars Molin (1705–1723)
Daniel Lundius (1712–1729)
Erik Benzelius d.y. (1723–1726)
Erik Melander (1727–1745)
Olof Celsius 1727–1756
Petrus Schyllberg (1729–1736)
Göran Wallin (1732–1735)
Anders Winbom (1735–1745)
Mattias Asp (1737–1763)
Magnus Beronius (1737–1745)
Engelbert Halenius (1745–1753)
Petrus Ullén (1745–1747)
Gabriel Mathesius (1745–1769)
Lars Benzelstierna (1747–1759)
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När den akademiska världen var liten

I nutid kanske universitetsvärlden ibland uppfattas som något sluten 
och inte alltid integrerad med andra delar av samhället. Men det är 
inget mot hur det var förr i tiden. Jag har flera gånger tangerat förhål-
landet att den akademiska världen i det tidiga 1700-talets Uppsala var 
liten. Med både en låg social och geografisk rörlighet fanns därmed 
mycket nära släktskapsband mellan de forskarna som var verksamma 
i staden. Det gällde förstås även för andra grupper i det både stånds-
mässigt och geografiskt segregerade samhället.

Ett släktträd över många av personerna som figurerar i denna bok 
illustrerar hur pass omfattande släktskapet var. Inräknat ingiften var 
Rudbeck, Linné, Swedenborg, Benzelius och Celsius alla släkt med 
varandra på ett eller annat (låt vara avlägset) sätt. Längst till höger 
i trädet syns den Celsiska klanen, med tre generationer professorer: 
Anders, Nils och Magnus Celsius. Olof Hiorter, observatorieförestån-
daren och dessförinnan Anders Celsius trogne samarbetspartner, var 
knuten till släkten genom sitt giftermål med Anders Celsius syster 
Sara. Anders Celsius morfar Anders Spole var en av hans företräda-
re på astronomiprofessuren och hans kusin Anna Elvia var gift med 
hans efterträdare på samma tjänst, Mårten Strömer. Genom Anna 
 Elvia finns en direkt koppling till Societetens allra tidigaste historia 
eftersom hennes far Per Elvius var en av dem som bildade Collegium 
Curiosorum. En direkt koppling finns även till Vetenskapsakademiens 
tidiga historia då Anna Elvias bror Pehr Elvius d.y. (1710–1749) var 
dess ständige sekreterare från 1744 fram till sin död.

Per Elvius hade fått barnen Anna Elvia och Pehr Elvius d.y. i sitt 
giftermål med Anna Spole, dotter till Anders Spole. Innan dess hade 
Per Elvius varit gift med Magdalena Buskagria. Det giftermålet hade 
skapat en länk till den mäktiga Rudbecksklanen (se vänstra delen av 
släktträdet) eftersom Magdalenas farmor Kristina Rudbeckia var sys-
ter till Olof Rudbeck d.ä., och därmed faster till Olof Rudbeck d.y. 
I sitt giftermål med Catharina Goeding blev Rudbeck d.y. far till 
 Vendela Rudbeck. Hon gifte sig med Per Martin, alltså en av de fliti-
gaste deltagarna i Societetens möten från 1719 och framåt.

Både från Rudbeckssidan och Celsiussidan av släktträdet gick släkt-
trådar in mot familjerna Svedberg (Swedenborg) och Benzelius. Efter 
att ha blivit änkling för första gången gifte sig Olof Rudbeck d.y. med 
Anna Schönström, dotter till Peter Svedberg. Den senare var bror till 
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biskop Jesper Svedberg och därmed Emanuel Swedenborgs farbror. Pe-
ter Svedberg var för övrigt gift med Anna Behm, syster till Sara Behm, 
Emanuel Swedenborgs mor. Som berörts tidigare hade Swedenborg en 
nära relation till Erik Benzelius d.y. genom den senares giftermål med 
Swedenborgs syster Anna. Dessutom var ju en av Swedenborgs andra 
systrar, Hedwig, gift med Erik Benzelius d.y:s bror Lars Benzelstierna.

Celsiussidan förbands med Benzeliusfamiljen via ytterligare en bror 
till den ovan nämnda Kristina Rudbeckia. Det var Nicolas Rudbeck-
ius, som i sitt tredje äktenskap hade gift sig med Margareta Laurelia 
(efter att hon blivit änka efter Erik Odhelius d.ä.). Margareta Laurelia 
hade tidigare fött dottern Margareta Odhelia, som gifte sig med Erik 
Benzelius d.ä. och därmed blev mor till Erik Benzelius d.y.

Ännu en spännande länk går från syskonskaran Svedberg. Peter och 
Jesper Svedbergs syster Barbro Svedberg var gift med Hans Moraeus. 
Deras son var Johan Moraeus, läkaren i Falun som på flera ställen före-
kommit i boken. Tillsammans med Elisabeth Hansdotter fick han dot-
tern Sara Moraea och det var ju hon som blev Carl von Linnés maka.

Det kanske mest fascinerade med släktträdet är att det långt till-
baka går att spåra en gemensam anfader och anmoder till flera av de 
personer som figurerade i Vetenskaps-Societetens inledande historia. 
Det var lantbrukarparet Jöns Ambjörnsson (1570–1644) och Märta 
Larsdotter Knape (1574–1645) i hemmanet Jonsboda, Dannäs socken 
sydväst om Värnamo. Jöns Ambjörnssons gravsten finns bevarad på 
Dannäs kyrkogård. Jöns och Märta fick tre söner, Ambjörn, Anders 
och Lars. Sonen Anders skulle komma att bli farfars morfar till Carl 
von Linné. Sonen Lars dotterdotter var Anna Spole, alltså Anders Spo-
le dotter och Anders Celsius moster. För en genetiker är det svårt 
att hålla sig från ett försök till åtminstone en överslagsberäkning av 
det genetiska släktskapet mellan Carl von Linné och Anders Celsius. 
Det ger vid handen att de delade ca 0,2% av arvsmassan. Människans 
 kromosomer består av ca 3 miljarder byggstenar. Det skulle innebära 
att ca 6 miljoner av dessa byggstenar var identiska kopior av det DNA 
som Celsius och Linné båda ärvde från paret Jöns Ambjörnsson och 
Märta Larsdotter Knape.

Släktträdet har av praktiska skäl fått begränsas i omfattning. En 
 ytterligare koppling som inte visas är t.ex. den mellan Johan Upmarcks 
(Rosen adler) ingifte i släktena Svedberg och Benzelius. Han var gift 
med Eva Schwede, dotter till Brita Behm som var syster till  Emanuel 
Swedenborgs mor Sara. En annan är släktskapet mellan Anders Celsius 
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och Magnus Beronius, de var kusiner eftersom  Beronius mor  Catharina 
Celsia var syster till Anders Celsius far Nils  Celsius. Beronius hade 
blivit ledamot av Societeten redan 1721 och skulle senare avancera till 
ärkebiskop efter att varit professor i poesi och teologi i Uppsala. Den 
initierade läsaren kommer i släktträdet säkert kunna hitta fler släkt-
kopplingar till kända forskare!
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Appendix. Akademiernas 
internationella utveckling

Renässansens akademier

Akademia (Ἀκαδήμεια eller Ἀκαδημία) var namnet på Platons 
berömda skola, grundad på 380-talet f Kr strax utanför Aten. 
Platsen ansågs ha tillhört Akademos, en mytisk gestalt under 

den atenska sagotiden. Platons bildningsmiljö verkade av och till i oli-
ka skepnader fram till att den upphörde på 500-talet e Kr. Det kom 
därefter att dröja nära 1 000 år innan akademier åter framträdde och 
det skedde då under renässansen, främst i Italien, dåtidens kulturella 
centrum i västerlandet. Akademier fick där betydelsen av organiserade 
sammanslutningar med regelbunden mötesverksamhet (testa 2015). 
De var i första hand inriktade på filosofi, i Platonsk anda, ibland med 
koppling till andra humaniora. Det gällde i varje fall den allra första 
akademin Accademia Platonica i Florens, grundad 1459 av Marsilio 
Ficino (1433–1499). Denna kom att spela en viktig roll i spridningen 
av nyplatonism och blev också en modell för de akademier som följde 
därpå. Akademierna stod för något nytt. Vid universiteten härskade 
fortfarande Aristoteles idéer som genom skolastikens uttolkning kom-
mit att bli tätt knutna till kyrkans lära.

Inom akademierna fördes lärda diskussioner under relativt fria och 
egalitära former enligt renässansens kunskapsideal. Det intellektuella 
samtalet förenade deltagarna med en nedtonad – om än säkert närva-
rande – roll av börd och samhällsposition. Strävan var ofta att omfatta 
allt vetande, vilket i tidens anda förutom filosofi även innebar musik 
och poesi. Akademierna skulle genom social status och ökad kunskap 
bidra till renässansmänniskans önskan om fullkomlighet. Till detta 
hörde också konsten att föra en dialog, den akademiska samtalsformen 
(quondam 1982). Den universella kunskapsmodellen förkroppsligades 
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inte minst i Leonardo da Vincis människoideal. Från 1400-talets mitt 
stod dessutom boktryckarkonsten till idédebattens tjänst. Det skapa-
de tidigare okända möjligheter för omfattande och snabb spridning av 
nya tankar och nyvunnen kunskap (jmf. Internet).

Under motreformationens stramare tid på 1500-talet förskjöts 
akademiernas inriktning mot retorik och filologi (historisk textanalys 
och språkforskning), och mot en ökad grad av formalism (FoGelberG 
rota 2008). Det inkluderade en sorts arbetsfördelning och mötesord-
ning vid sammankomsterna med roller som principe (ordförande), cen-
sore och cancellario. De språkliga och litterära intressen som präglade 
högrenässansens italienska akademier hade sin grund i att folk- eller 
nationalspråken gradvis kom att ersätta latinet som kulturspråk. Det 
skapade i sin tur ett behov av att studera och vårda det inhemska språ-
ket. Detta tog sig tydligt i uttryck i Accademia della Crusca, grundat 
1582 i Florens, och dess strävan att ge ut en italiensk ordbok, Voca-
bolario degli Accademici della Crusca. Motsvarande anda gick senare 
igen genom bildandet av Académie française 1634 och, långt framöver, 
även av Svenska Akademien (1786). Academia della Crusca torde vara 
den äldsta ännu existerande akademien.

De första vetenskapsakademierna

Med 1600-talet följde den naturvetenskapliga revolutionen. Fram-
växten av de vetenskapliga akademierna under detta sekel var intimt 
förknippad med denna utveckling och skulle kunna beskrivas som ett 
andra skede i akademibildningarnas historia (ornstein 1915). Behoven 
av vapen och fortifikationer i de ständiga europeiska krigen var en 
drivande faktor för revolutionen, möjligheten till navigering och kar-
tor för upptäcktsresor och i kampen om kolonier en annan. För dessa 
syften krävdes kunskap om mekanik, fysik och astronomi. Ytterligare 
en bidragande orsak var att ”fria” städer började resa sig ur feodal-
samhället, Florens var ett sådant exempel. I dessa städer var kyrkans 
inflytande över kunskapsutvecklingen inte lika stark, vilket tidigare 
också hade möjliggjort tillkomsten av de första universiteten i sådana 
miljöer. Kunskap kunde sökas för dess egen skull.

Det mest markanta naturvetenskapliga framsteget under 1500- 
och 1600-talen var övergången från den geocentriska till den helio-
centriska världsbilden. Stegvis lade Copernicus, Kepler, Galilei och 
andra grunden till en djupare förståelse av solsystemets uppbyggnad 
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och därigenom början till en förklaring av tingens existens. Genom 
Isaac Newtons senare upptäckt av gravitationen kunde så den celesta 
världen uttryckas som en matematisk formel. På ett mycket tydligt 
sätt ställdes resultatet av det fria tänkandet i kontrast mot kyrkans 
rigida normer. Upptäckten utmanade den kristna föreställningen om 
att jorden var universums mittpunkt och människan Guds viktigaste 
skapelse. 

De första vetenskapsakademierna formades naturligt nog i Italien 
där den akademiska traditionen fortfarande var starkast. Allra först 
märktes Accademia dei Lincei i Rom 1603, de ”skarpögdas akademi”. 
Ett kriterium för att knytas till akademien var att kunna bidra med 
nya fynd inom geometri och matematik (Porter et al. 2003). Till den-
na var Galilei ansluten men den kom att läggas ned i samband med 
andra rättegången mot honom 1632.

Relativt kortvarig var också ”experimentalakademien”, Accademia 
del Cimento i Florens, grundad 1657 och verksam bara i tio år. Den 
kom dock att lämna ett starkt intryck på efterföljande akademier och 
indirekt på naturvetenskapen i stort. Här kom det vetenskapliga ex-
perimentet i fokus, en kontrast mot tidigare teoretiska ansatser och 
spekulationer. De aktiva ledamöterna utvecklade och prövade instru-
ment, gjorde mätningar och meteorologiska observationer. Akademien 
hade som motto Provando e riprovando, ungefär ”genom att försöka och 
försöka igen”. Dess inflytande skedde inte minst genom utgivningen av 
Saggi306 (uppsatser) med akademiens sekreterare  Lorenzo Magalotti 
(1637–1712) som huvudförfattare. Denna volym kom att bli ett stan-
dardverk – en laboratoriehandbok – för experimentell naturvetenskap 
under lång tid framöver, särskilt då den senare översattes både till 
engelska (1684) och latin (1731).

Salomons Hus

Francis Bacon (1561–1625) argumenterade redan vid sekelskiftet 1600 
för den nya vetenskapliga metoden att empiriskt undersöka världen 
genom experiment och observationer. Slutsatser skulle härledas, in-
duceras, ur empiriska data. I Novum organum från 1620 skrev han om 

306 Fullständig titel: Saggi di naturali esperienze fatte nell’Academia del Cimento 
sotto la protezione del Serenissimo Principe Leopoldo di Toscan e descritte dal 
segretario di essa Accademia.
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den omvälvande utveckling som hade skett under de två föregåen-
de århundradena. Tre uppfinningar som de gamle under Antiken inte 
kände till hade varit helt avgörande menade han: boktryckarkonsten 
(ars imprimendi), krutet (pulvis tormentarius) och kompassen (acus 
magnetica). Dessa tre innovationer hade i grunden förändrat hela värl-
dens beskaffenhet och utseende (jmf. helander 2004; s. 212 ff.).

Bacons filosofiska bidrag var alltså vetenskapsteoretiskt och han 
spelade en avgörande roll när det gällde att slutligen bryta den Aris-
totelistiska skolastikens herravälde. Mot slutet av sin livstid (d.v.s. på 
1620-talet) kom Bacon att formulera en vision för den utilitära veten-
skapen och dess betydelse för samhället. I den postumt utgivna Det 
nya Atlantis beskrev han en utopisk värld med en institution – Salo-
mons Hus – som ett sorts laboratorium för utforskning av naturen. 
Denna modell har kommit att bestå som ett ideal för forskningsuni-
versitetet.

De två riktigt stora vetenskapsakademier som kom att grundläg-
gas redan under 1600-talet var Royal Society i London (1662) och 
Académie des sciences i Paris (1666). Båda spelar fortfarande viktiga 
roller inom vetenskapssamhället i sina respektive länder. Royal Society 
växte fram ur en informell sammanslutning som refererades till som 
Invisible College, samlad runt den experimentella kemisten Robert 
Boyle (1627–1691). I flera steg etablerades och formaliserades verk-
samheten, och när grupperingen 1662–1663 fick kungligt beskydd in-
leddes den europeiska traditionen med kungliga akademier. Samman-
slutningen var från början inspirerad av Bacon och utgjordes framför 
allt av kemister, fysiker och naturfilosofer.

Royal Society införde möjligheten till utländskt ledamotskap och 
de första svenskarna som förärades ett inval var Johan Leijonberg 
(1625–1691; invald 1667), Urban Hjärne (1669) och Georg Stiern-
hielm (1669). Johan Leijonberg (Barkman före adlandet) var en dip-
lomat som verkade utomlands i större delen av sitt liv. Han repre-
senterade Sverige i London perioden 1655–1691, längre tid än någon 
svensk ambassadör varken förr eller senare gjort i den engelska hu-
vudstaden.  Urban  Hjärne var en central person inom svensk veten-
skap och svenskt kulturliv under senare delen av 1600-talet och tidigt 
1700-tal. Han gjorde sig bl.a. bemärkt som kemist och medicinare, 
inte minst för etableringen av kurorter med hälsobrunnar (Medevi 
brunn, Sätra brunn). Han var också initiativtagare och assessor vid 
 Laboratorium Chymicum, ett institut i Stockholm verksamt under 
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perioden 1695–1708. Det sorterade under Bergskollegium och bistod 
med kemiska analyser av mineral och viss läkemedelsutveckling.

I Frankrike var det statsmannen Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) 
som tog initiativ till Académie des sciences, trots att han själv inte var 
forskare. Man möttes i det kungliga biblioteket i Paris, sanktionerat 
av Louis XIV, men det dröjde mer än 30 år (1699) innan kungliga 
statuter tillkom (hahn 1971). För Académie des sciences likväl som för 
Royal Society gällde att de i högsta grad var naturvetenskapliga aka-
demier. Men nu började också nyttoaspekten kopplas samman med 
vetenskapen. I den merkantilistiska atmosfär som tidigare än i Sverige 
härskade i Centraleuropa ansågs nya vetenskapliga rön kunna vara till 
gagn för t.ex. sjöfart, handel och manufakturer.

Utan att kunna göra anspråk på att vara den äldsta vetenskaps-
akademien i Europa intar ändå Königlich-Preußische Akademie der 
Wissenschaften något av en särställning när det gäller inflytandet på 
utvecklingen i Sverige. Anledningen är främst influenserna från en 
av tidens mest berömda vetenskapsmän, Gottfried Leibniz, tillika 
instiftare av akademien och dess inledande president fram till sin 
död. Akademien grundades i Berlin 1700 under beskydd av den förs-
te preussiske kungen Fredrik I, som fram till 1701 bar namnet Fred-
rik III kurfurste av Brandenburg. Till skillnad från Royal Society och 
Académie des sciences hade den preussiska akademien ambitionen att 
täcka både naturvetenskap och humaniora. Det var en rent tysk aka-
demi, utan utländska ledamöter. Av viss relevans för den kommande 
historien i Sverige är att akademien inte erhöll något ”statligt” ekono-
miskt stöd. I stället finansierade man sin verksamhet bl.a. genom att 
erhålla monopol på att ge ut almanackor.

Leibniz betraktades som en polyhistor med djupa kunskaper inom 
vitt skilda ämnesområden, från matematik till filosofi, språk, historia 
och juridik. Hans vetenskapliga produktion var synnerligen omfattan-
de. Parallellt med Newton utvecklade han t.ex. differential- och in-
tegralekvationer (de två var oense om prioriteten av dessa arbeten307) 
och kom därmed att lägga grunden till en central del av matematiken. 
Detsamma gällde infinitesimalkalkylen, och Leibniz var också bland 
de första att utveckla mekaniska räknemaskiner. Han kanske kan be-
traktas som 1600-talets mest inflytelserika forskare.

307 Den stingslige Newton var oense med många om mycket.
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De nyfikna akademierna

Ett bärande inslag i 1600-talets naturvetenskapliga akademier var ny-
fikenheten, kanske bäst uttryckt som den från kyrkan frigjorda ny-
fikenheten (kenny 2004). Nyfikenheten låg i att förutsättningslöst 
finna svar på livets gåtor genom empiri. Universiteten var fortfarande 
och kom för lång tid att förbli traditionsbundna bastioner för förmed-
landet av etablerad kunskap snarare än plattformar för ny sådan att 
växa fram. Inom ramen för akademiernas verksamhet kunde de lärda 
finna ett forum för forskning och diskussion inom de exakta vetenska-
perna. Som ett erkännande av betydelsen av nyfikenhetens drivkraft 
kom själva ordet curiosus [vetgirig] att användas i benämningen av fle-
ra lärda sällskap (helander 2004). Den möjligen första sammanslut-
ningen med ordet i sin titel var den tillfälliga Academia Curiosorum 
Hominum, också benämnd Academia Secretorum Naturae, i slutet av 
1500-talet. Det var en gruppering som träffades i Neapel hemma hos 
Giovanni Battista della Porta (1535–1615), en tidig naturvetare med 
mångsidiga intressen. Av påven blev ledamöterna dock beskyllda för 
ockultism och inkvisitionen förbjöd dem att mötas. 

Mer uppmärksammad blev Academia naturae curiosorum, bildad 
1651 av Johann Laurenz Bausch (1605–1665) i Schweinfurt, strax 
nordost om Würzburg i norra Bayern. Från början var det en relativt 
lös struktur utan tydlig hemvist men på 1670-talet antog den mer 
organiserade former och fick då också kungligt beskydd genom den 
tysk-romerske kejsaren Leopold I. Det manifesterades i att den från 
och med 1687 fick namnet Academia Leopoldina (i Sverige ibland kall-
ad ”Leopoldinan”). Sammanslutningen lever kvar än idag och har sedan 
1878 sin hemvist i Halle under namnet Deutsche Akademie der Natur-
forscher Leopoldina. 

Också en annan tysk sammanslutning växte fram under 1600- talet, 
Collegium experimentale sive curiosum. Denna skapades av Johann 
Christoph Sturm i Altdorf öster om Nürnberg, och var verksam från 
1672 fram till hans död 1695. Fysikern Sturm var experimentellt 
lagd och hade en stor samling av instrument (ahnert 2002). Även 
i staden Helmstedt (mellan Braunschweig och Magdeburg) fanns på 
1690- talet ett Collegium curiosum experimentale. Mer lösa och tillfälli-
ga strukturer förekom dessutom vid flera andra europeiska universitet 
vid denna tid. Där samlades lärare tillsammans med studenter för att 
dryfta vetenskapliga ting vid sidan om själva undervisningen.
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Utbyte av kunskaper – de första 
vetenskapstidskrifterna

De vetenskapliga relationerna på internationell nivå vårdades också 
inom ramen för upplysningstiden virtuella Republic of Letters (van 
dixhoorn and sPeakman sutch 2008). Man började nu i allt större 
utsträckning bejaka ett utbyte av kontakter och tankar mellan olika 
delar av Europa, och så småningom även med Amerika. Själva korres-
pondensen och det i breven ingående idéutbytet blev en del av den ve-
tenskapliga utvecklingen (the erudite letter). Därav följde senare också 
viljan att i tryckt form ge ut nya rön, vilket blev en central del av verk-
samheten inom de vetenskapliga akademierna. Under en övergångs-
period var det vanligt att lärda brev ingick i vetenskapstidskrifterna 
(ekenvall 1941).

I mars 1665 inleddes i London utgivningen av Philosophical Transac-
tions, senare Philosophical Transactions of the royal Society, en tidskrift 
som i Royal Society’s regi än idag är en viktig publiceringskanal inom 
naturvetenskap och matematik. Dess första redaktör var sekreteraren 
i den engelska akademien, Henry Oldenburg (1619–1677). Under lång 
tid ankom det på akademiens sekreterare att både innehållsmässigt 
och, märkligt nog kan tyckas, ekonomiskt ansvara för tidskriften. Det 
var Royal Society som översatte Saggi till engelska (boschiero 2010) 
och det var också Royal Society som gav ut Newtons Principia (Philo-
sophiae Naturalis Principia Mathematica).

Två månader före starten av Philosophical Transactions hade dock 
en fransk tidskrift redan sett dagens ljus, Journal des Sçavans (sena-
re Journal des savants). Denna innehöll ett blandat inslag av minnes-
runor, naturvetenskap, historia och juridik, uteslutande i en refere-
rande form över på annat sätt utgivet material. Detta upplägg med en 
sorts bevakande karaktär kom att gå igen i många tidskrifter. Man kan 
nog tänka sig att det för många saknades sätt att hålla sig ajour med 
den allt ökande vetenskapliga produktionen. Det skapade ett behov 
av ”derivativa” organ (oscarsson 2011). Kulturen med vetenskapliga 
konferenser hade ännu inte utvecklats och tillgången till litteratur var 
begränsad.

Journal des Sçavans var ett personligt initiativ av Denis de Sallo 
(1626–1669), en jurist verksam i Paris och som utgivare agerande un-
der pseudonym (timPerly 1839). Förutom under de två decennier som 
tidskriften låg nere efter den franska revolutionen har den varit en 
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ledande skrift inom humaniora ända fram till idag. På 1900-talet gavs 
den först ut av Institut de France och därefter av Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Sallos namngivning av tidskriften som en Journal 
kom att bli normgivande för benämningen av många vetenskapliga 
tidskrifter.

Tonen i de recenserande delarna av de tidiga vetenskapliga tidskrif-
terna var hövlig. Sallo låg dock inte riktigt i takt med tiden när han 
gjorde vad vi idag skulle uppfatta som blygsamma anmärkningar på 
det material han recenserade, vilket då inte uppskattades. Redan efter 
13 nummer av den veckovisa utgivningen stoppades han från politiskt 
håll, och andra tog över redaktörskapet. Från 1702 var abbé Jean Paul 
Bignon redaktör, och han kom senare att stå i kontakt med Erik Ben-
zelius d.y.

Kort efter tillkomsten av Journal des Sçavans och Philosophical 
Transactions startade också Academia Leopoldina en tidskrift, Miscel-
lanea curiosa (1670). Denna ändrade namn flera gånger och benämns 
idag Abhandlungen der Deutschen Akademie der Naturforscher Leo-
poldina. Ytterligare en tysk tidskrift som kom till stånd under det 
sena 1600-talet var Acta Eruditorum. Den gavs ut av Otto Mencke 
(1644–1707) i Leipzig med hjälp av bl.a. Leibniz, och var huvudsak-
ligen inriktad mot naturvetenskap och matematik. Tidskriften gick i 
arv från far till son i tre generationer 1682–1754, men upphörde med 
dess fjärde redaktör i slutet av 1700-talet. Den nådde hög status i den 
lärda världen och forskare från Frankrike, England och Holland läm-
nade flitigt rapporter från dessa länder. Även Mencke var en av de som 
Benzelius korresponderade med.

Den vetenskapliga tidskrift som geografiskt sett låg närmast Sveri-
ge vid den här tiden var Nova Literaria Maris Balthici et Septentrionis.308 
Denna relativt okända skrift gavs ut 1698–1708 med en ambuleran-
de redaktion, först i Lübeck, sedan i Hamburg och till sist i Leipzig 
( helander 2004; s. 33). Den rapporterade om den vetenskapliga lit-
teratur som publicerats runt Östersjön t.ex. från Mecklenburg, Pom-
mern, Preussen, Livland, Sverige, Danmark, Schleswig och Holstein. 
Den var en av många tidskrifter med regionalt fokus (ekenvall 1941) 
och dess struktur var att den ortsvis rapporterade om nya utgåvor. 
Från Uppsala nämndes t.ex. helt kortfattat att far och son Rudbeck 

308 Maris Balthici avser Östersjön. Septentrionis syftar på de sju stjärnorna i Karla-
vagnen, vilket på dåtidens latin var en omskrivning för Norden.
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påbörjat utgivningen av Campus Elysii.309 Tidskriften hade approche-
rat Benzelius för att få denne att bidra med uppgifter från Sverige men 
han tycks ha varit ointresserad. Det var nog en större fjäder i hatten 
för Benzelius att korrespondera med de stora tidskrifterna i Frankrike 
och Tyskland.

Drottning Kristinas akademier

I Sverige gjordes de första men helt korta ansatserna till akademibild-
ning av drottning Kristina kring 1600-talets mitt (eriksson 2005). Na-
turvetenskapen hade då knappt ännu utvecklats i landet och Kristinas 
syfte med sin akademi var att främja landets kulturella utveckling. 
Efter att ha bjudit René Descartes (1596–1650) till hovet och bosät-
ta sig i Sverige 1649 gav hon honom i uppdrag att utarbeta statuter 
för en akademisk sammanslutning. När sammankomsterna inleddes 
i februari 1650 hade dock Descartes precis avlidit. Det är oklart hur 
länge verksamheten pågick men det finns en beskrivning från en sam-
mankomst den 30 augusti 1650, gjord av kyrkoherden Jonas Petri från 
Bornholm på besök i Stockholm:

Ähr och nyligen påbegynt, ath dhe in på biblioteket hwar fre-
dagh disputera; ähr frijt at Studiosi och andra Lärde män dher 
ingåå; doch haffva dhe icke sigh någon wiss materiam disputa-
tionis föresatt, vthan hwad som helst förekomma kan, discur-
rera dhe om, dhen ene dhet, dhen andre dhet; haffva eij heller 
wisse respondentes eller opponentes, vuthan hwar som luster.310

Något namn på denna sammanslutning är veterligen inte känt. Det-
samma gäller drottningens nästa försök till formerandet av ett sällskap 
med regelbundna sammanträden. År 1652 gav hon sin livmedikus 
Pierre de Bourdelot (1610–1686) uppdrag att leda en akademi som 
ägnade sig åt lättsamma träffar med utländska lärde och potentater. 
Förmodligen var det dock inte detta sällskap Kristina hade i åtanke 
när hon i en resolution till rådet den 16 februari 1652 menade att en 
akademi där det svenska språket »coultiveras» borde inrättas, »såsom 

309 Campus Elysii eller Blomboken var det enorma projekt Olof Rudbeck d.ä. ini-
tierade med syfte att avbilda alla kända växter i världen. Endast två delar hann 
tryckas, varav den första i princip gick förlorad i stadsbranden 1702. 

310 FoGelberG rota (2008; s. 56).
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René Descartes, målning av David Beck. Kungl. Vetenskapsakademien.

i Frankriket brukar». Denna språkakademi kom dock aldrig till stånd 
under den karolinska tiden.

Bara två år senare abdikerade drottningen och lämnade Sverige. 
Hon hade dock utvecklat ett tydligt intresse för akademier och på oli-
ka sätt etablerat kontakter med Académie française. Intresset kom 20 
år senare att realiseras när hon 1674 bildade Accademia Reale i Rom 
(FoGelberG rota 2008). Till skillnad från de vid tiden framväxande 
vetenskapliga akademierna fokuserade Accademia Reale på moralfilo-
sofiska, litterära och antikvariska frågor. Att främja det italienska språ-
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ket blev en central aspekt, precis som inom 1500-talets Accademia 
della Crusca. För den litterära, italienska eliten blev Kristinas akademi 
en mötesplats. Den övergick 1690 i Accademia degli Arcadi, och blev 
känd som Arcadian. Poeterna i denna krets vårdade myten om Arka-
diens pastorala idyllandskap med fridfulla herdar.

Antikvitetskollegiet

En tidig svensk institution som i någon mån bar likhet med akade-
mibildning var Antikvitetskollegiet, inrättat 1666 av rikskanslern 
Magnus Gabriel de la Gardie. Det var ursprungligen knutet till Upp-
sala universitet men flyttade 10 år senare till Stockholm. I den patri-
otiska stämning som rådde i landet fann statsmakten det påkallat att 
inrätta ett humanistiskt forskningsinstitut för att kartlägga det unika 
i den svenska historien. Till direktör för Antikvitetskollegiet utsågs 
först Georg Stiernhielm, den välkände ämbetsmannen, skalden och 
vetenskapligt något av en polyhistor. Stiernhielm var särskilt lämpad 
för uppdraget att värna om den svenska historien. I sin språkforskning 
hade han nämligen kommit fram till den gotiska ursvenskan utgjorde 
ursprunget till alla andra språk. 

Sex assessorer utsågs också, däribland Johannes Schefferus och 
Magnus Celsius. Schefferus hade som filolog rekryterats från Tyskland 
till den Skytteanska professuren av drottning Kristina. Han gjorde ett 
stort intryck i Uppsala. Schefferus innehade en betydande samling 
böcker, naturalier och antikviteter. På 1660-talet lät han uppföra ett 
litet stenhus vid St Eriks torg i Uppsala där samlingen förvarades. Hu-
set står kvar än idag och ingår i Societetens fastighet. En sekreterare, 
Johan Hadorph, var den som i praktiken höll i gång verksamheten 
inom Antikvitetskollegiet. Han hade dessförinnan haft positionen 
som riksantikvarie.

Ganska snart hamnade Antikvitetskollegiet, särskilt Johannes Sch-
efferus, i konflikt med Olof Rudbeck d.ä. avseende behovet av käll-
kritik. Det var inte särskilt taktiskt med tanke på att den senare hade 
goda kontakter med kanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Stödet till 
kollegiet minskade och det ombildades 1692 till Antikvitetsarkivet, 
ett ämbetsverk underställt Kanslikollegium på samma sätt som Riks-
arkivet och Kungliga biblioteket. Johan Peringsköld hade då tagit över 
efter Hadorph. Verksamheten förde under den inledande frihetsti-
den en allt mer tynade tillvaro då fornforskningen inte längre var på 
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ropet och Rudbeck d.ä:s teser blev allt mer ifrågasatta. Senare under 
1700-talet upplöstes organisationen och insamlat material övertogs då 
av Riksarkivet och Kungliga biblioteket, samt till en viss del av Kungl. 
Vitterhetsakademien.
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