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Fru Holmströms avhandling, den första i Stockholms Universitets Teaterhistoriska 
studier, bärs upp av ett lätt stilistiskt handlag. Trots ämnets begränsning speglar för
fattarinnan viktiga tendenser i nyantikens teaterutveckling.

Carl-Olof Gierow

STEN LINDROTH: Kungl. Vetenskapsakademiens historia 1739—1818. Almqvist & 
Wiksell. Uppsala 1967.

Sten Lindroths arbete om Vetenskapsakademiens historia är ett storverk.
Redan i företalet förklarar författaren att verket skall handla om Vetenskapsakade

mien och ingenting annat. I stort sett håller han denna utfästelse. En fördel med en 
sådan avgränsning är under alla omständigheter koncentrationen på ämnet. En jäm
förelse med Bengt Hildebrands verk om samma materia från år 1939 visar hur mycket 
bråte i form av genealogisk och personhistorisk romantik, lärdomsuppräkning och miss
riktad fullständighetsiver som Lindroth har lämnat därhän till översiktlighetens och 
koncentrationens fromma.

Lindroth har delat in sitt verk i två delar. Den första, i två band, omfattar i stort 
sett Akademiens historia från grundläggningen 1739 till början av den gustavianska 
tiden, närmare bestämt till sekreteraren Wargentins död 1783. Den andra delen omfattar 
återstoden av den gustavianska tiden och skjuter något utöver denna. Året 1818 har 
satts som gräns för framställningen, därför att Berzelius då blev vald till Akademiens 
sekreterare.

Boken har disponerats överskådligt. Det inledande kapitlet omfattar Akademiens 
organisation. Ett särskilt avsnitt behandlar Handlingarna, som sätts in i ett internatio
nellt sammanhang. De vetenskapliga förbindelserna med utlandet samt den viktiga, i 
utilismens namn drivna, ekonomiska propagandan behandlas i två följande kapitel. 
Därefter följer en översikt av olika vetenskapers utveckling under Akademiens hägn: 
astronomien, experimentalfysiken, matematiken, kemien, mineralogien, naturalhistorien 
och medicinen. Särskilda kapitel ägnas Kina och forskningsresorna, Akademiens språk- 
vårdande verksamhet, instrumentmakeriet samt den berömda Almanackan. Den gusta
vianska delen är analogt upplagd. Ett inledande kapitel behandlar »den gustavianska 
andan». Därefter följer ett avsnitt om Vetenskapsakademiens organisation under gusta
viansk tid och en genomgång av de olika vetenskapsgrenarna under detta tidevarv.

Det är ett överväldigande stoff, och det behärskas till synes utan ansträngning. Man 
frågar sig ovillkorligen vad i detta gigantiska verk som innebär direkt nya forsknings
resultat. Den som inte har gjort ingående specialstudier tänker sig ändå att detta nya 
i boken ligger på två plan: dels är verket en framställning av en samlande institution, 
som samlade in de frihetstida naturvetenskaperna och var deras ryggrad och blodom
lopp, en framställning som belyses med mängder av otryckt material. Lindroth har 
därmed åstadkommit en pendang till Henrik Schiicks monografier om Vitterhetsakade
mien och Svenska Akademien. Dels ger Lindroths verk en rättvis och i ett stort per
spektiv sedd bedömning av enskilda och samlade insatser. Låt vara att Torbern Bergman 
även tidigare har framhållits på Linnés bekostnad. Att framställa W argentin som en 
första rangens forskare och samtidigt som en outtröttlig främjare av Akademien är 
säkert att ge denne märklige man rätta proportioner. Liksom en gång för den gamle 
von Höpken är W argentin i Lindroths ögon ljusgestalten, den oersättliga inkarnationen 
av hela Akademien. Bakom honom och hans Akademi sluter en hel vetenskaplig miljö 
upp: de bildade magnaterna, de frihetstida rönforskarna, de storsamlande godsägarna, 
de lärda lektorerna och kyrkoherdarna, vilka alla visar vilken bredd det naturvetenskap
liga intresset hade i vårt land.

Författaren ger på flera ställen anvisningar på icke genomförda, angelägna forsk
ningsuppgifter, som eggar fantasien. Hans bok öppnar perspektiv åt många håll. Man 
undrar till exempel hur utilismens entusiasm inför det svenska klimatet —  Vinter-qvädets 
Gyllenborg såg sålunda vår köld och vårt mörker som förklädda välsignelser —  förhåller 
sig till Carl August Ehrensvärds pessimistiska uppfattningar om vårt bistra klimat som
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oförmöget att skapa kultur; är det bara skenbart en motsättning eller rör det sig om två 
skilda idéhistoriska utvecklingslinjer?

Sten Lindroths stil bär med lätthet och grace upp det väldiga material som redovisas. 
Det finns i detta verk liksom i nästan allt han har skrivit ett vad man skulle kunna 
kalla »episkt» drag, ett intresse för en fortlöpande framställning, ett visst väjande inför 
fackmässigt uttryckssätt, en böjelse för det anekdotiska och pittoreska, en presentation 
av ett stoff snarare än en analys av det. Redovisningen av det stoff som Handlingarna 
och Almanackan tar in, liksom av Akademiens organisation och lokaliteter är sålunda 
gjorda med en berättarglädje som gör framställningen lättläst och i stort sett lätt
åtkomlig. Men denna flödande stil kan också innebära vissa vanskligheter.

Ibland undrar man sålunda för vem författaren skriver. För en bildad allmänhet är 
framställningen sannolikt alltför specialiserad. En astronom av facket bör finna astro
nomiavsnittet givande men kan knappast förutsättas få lika stor behållning av de andra 
vetenskapernas utveckling. Det torde vara så, att författaren har förutsatt vissa kunskaper 
i idé- och lärdomshistoria, alltså i en humanistisk disciplin. Å andra sidan har han 
därvidlag inte tagit detta fackmässiga steg fullt ut. Trots Lindroths utfästelse att skriva 
om Vetenskapsakademien från den första sidan till den sista, saknar man ibland en 
inringning av det samtida vetenskapliga läget i Europa, mot vilket det enastående frihets
tida uppsvinget för de svenska naturvetenskaperna avtecknar sig. I varje fall är det inte 
lärdomen som saknas; det måste vara utrymmeshänsyn som har fått honom att i så stor 
utsträckning avstå från internationella utblickar. Kvar står ändå en ibland irriterande 
dubbelhet mellan specialframställning och en mera populär uppläggning, som inte 
minst är påtaglig genom frånvaron av litteraturförteckning.

Emellertid är det på en särskild punkt som det är nödvändigt att mera direkt disku
tera författarens uppfattning. Det gäller det som sägs om »den gustavianska andan». 
Lindroth frågar sig varför Vetenskapsakademien under den gustavianska tiden gick mot 
allt glanslösare år. Han ger ett par förklaringar. Den första är att de stora frihetstida 
naturforskarna avled och att inga nya kom i stället. Men det är ju detta senare för
hållande som skall förklaras. Vidare kom naturvetenskaperna enligt Lindroth vid sidan 
om den goda tonen, och i stället kom vitterhet och estetiska lekar, bl. a. därför att 
Gustaf III saknade intresse för vetenskaplig forskning. Men detsamma gjorde ju också 
Fredrik I (I, s. 161); monarkens bristande intresse kan därför knappast vara en av
görande orsak till nedgången. Vidare: skalder som Bellman, fru Lenngren och Kellgren 
hånade naturvetenskaperna: »En principiell ytlighet hade kommit till heders» (II, s. 5). 
Bellmans ointresse dokumenteras med det berömda yttrandet att han inte frågar efter 
»om solen går eller jorden axlar sig»; men det är ganska svårt att finna denna litterärt 
arrangerade naivitet alldeles graverande. Raljeriet i fru Lenngrens Portraiterne om 
mannen som hade skänkt en metmask ifrån Orienten och kunde flugornas namn på 
grekiska och latin kan, tycker man, bero lika mycket på förtrogenhet som på illvilja. 
Och om Kellgren driver spe med vidskepelse med satir och kvickhet och inte med 
kontrollerade fakta, behöver detta inte bero på att han föraktade naturvetenskaperna. 
Man kan med lika stor rätt hävda, att han strider med sina ingalunda vare sig anti- 
intellektuella eller uddlösa vapen och låter andra fackmän strida med sina.

I detta sammanhang hade man hellre sett ett starkare understrykande av att den 
frihetstida Vetenskapsakademiens livsluft, det nyttiga rönet, tron på landets rikedom 
genom manufakturer och den därmed förenade forsknings- och experimentverksamheten 
som bakgrund till dessa helt enkelt blev föråldrad under gustaviansk tid. Naturveten
skaperna hade inte längre någon förankring i en nationalekonomisk teori. Det fanns 
av den anledningen inte samma skäl att uppmuntra dem som då de var infogade i ett 
samhällsekonomiskt tänkande.

Den gustavianska Vetenskapsakademiens isolerings- och förvittringstendenser är inte 
desto mindre svåra att restlöst förklara. Wargentins bortgång är härvidlag det första 
tecknet på nedgång; hans efterträdare var obestridligen inte lika nitiska med att vid
makthålla och utvidga utländska lärda förbindelser som han. Det fanns också politiska 
skäl till denna håglöshet: i varje fall i början av 1800-talet försvårades kommunikatio
nerna med utlandet, vilket medförde en avsevärd eftersläpning då det gällde modernare
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redigering av Handlingarna efter nyuppstått kontinentalt mönster. Svårare är att överse 
med Akademiens frivilliga avhändande av stora donationer, och med vanvården av de 
samlingar som fanns.

Inga kritiska synpunkter får skymma det faktum att Sten Lindroth i detta verk har 
genomfört en uppgift som ingen levande svensk skulle kunna gå i land med. På en 
gång en outtröttligt flitig och framstående forskare, är Lindroth själv en sentida andlig 
fr ände till den store Wargentin.

Carl-Olof Gierow

TORKEL St ÅLMARCK: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Natur och Kultur. Sthlm 1967.
Torkel Stålmarcks lilla skrift om fru Nordenflycht ingår i Natur och Kulturs serie 

Svenska författare och har karaktären av en populär introduktion. Men den kan sam
tidigt kallas en profilteckning, ett försök till en helhetskarakteristik, delvis från andra 
synpunkter än de som vanligen har anlagts på föremålet.

Den »levande» fru Nordenflycht har ju sedan romantiken varit centrallyrikern fru 
Nordenflycht, författarinnan till dikter som M in levnads lust är skuren av eller Över 
en hyacint. Men även om Stålmarck erkänner att fru Nordenflychts litterära betydelse 
»sedd ur ett längre perspektiv helt faller inom den subjektiva centrallyriken», framhäver 
han i sitt porträtt en sida hos författarinnan som från »historisk» synpunkt kanske är 
intressantare, den sida hos henne som är engagerad i den tidiga upplysningens idédebatt 
och särskilt i själva grundfrågorna om vetenskapens möjligheter att skänka människan 
absolut kunskap och att göra henne »dygdigare» och lyckligare. Det är frågor som fru 
Nordenflycht återvänder till gång på gång, i Viktiga frågor till en lärd, riktade till 
Holberg, i prosabetraktelsen Tärtkar om människans intet och allt, i Skalde-Brev till 
Criton. »Som ingen annan i samtiden speglar hon den intellektuella kris som överallt 
åtföljde upplysningens framträngande.» Stålmarck betonar emellertid att det tvivel på 
vetenskapen som fru Nordenflycht uttrycker i texter som de nämnda aldrig innebär 
att hon tar avstånd från det vetenskapliga sanningssökandet. Hon ställer brännande 
frågor och oroas av dem, men hon kommer knappast fram till några definitiva lösningar. 
»Entydiga ställningstaganden skall man över huvud taget inte vänta sig hos fru Norden
flycht. Hon var alltid öppen, ’trolös’ för att använda en tvåhundra år yngre terminologi.» 
Stålmarcks påpekande tycks mig både träffande och väsentligt.

Skalde-Brev till Criton har ju givit anledning till en diskussion om diktens eventuella 
beroende av Rousseaus kulturkritik i hans båda »discourser». Det är en diskussion som 
Stålmarck visar vara ganska ofruktbar. Den kulturpessimism och »primitivism» som 
man finner i dikten var i själva verket närmast allmängods vid mitten av 1700-talet. 
»Rousseauismen» fanns före Rousseau. Dessutom kan Stålmarck citera ett relativt ny- 
funnet brev från fru Nordenflycht till Albrecht von Haller (först presenterat av Magnus 
von Plåten i Samlaren 1958), enligt vilket fru Nordenflycht inte tycks ha läst Rousseau 
när hon skrev Skalde-Brev till Criton. Det framgår av brevet, som är daterat den 16 
januari 1756, att hennes intresse för Rousseau nyligen har väckts genom hennes läsning 
av den andra discoursen (den första känner hon tydligen inte till); hon nämner att hon 
själv »för två år sedan har skrivit en liten dikt över samma ämne i form av ett brev 
till Criton» och att det har slagit henne att hon här har »kommit nära» Rousseaus 
tankar på flera punkter.

Den äldre forskningens uppfattning av den »sentimentala» fru Nordenflycht modifie
ras i viss mån av Stålmarcks framställning. (Från pedagogisk synpunkt hade det, i förbi
gående sagt, varit önskvärt att författaren själv tydligare hade markerat de nya dragen 
i sitt Nordenflycht-porträtt.) Att fru Nordenflychts tidigare diktning skulle vara på
verkad av pietistisk sentimentalitet är sålunda en teori, framförd av forskare som Kruse, 
Lamm och Hilma Borelius, 'som Stålmarck betraktar med skepsis: »Det är i själva 
verket mycket vanskligt att, som gjorts ibland, försöka skilja ut vissa sentimentalt mys
tiska drag i fru Nordenflychts diktning och hänföra dem till Fabricius inflytande. Att 
både Fabricius och hans maka rönt påverkan av en innerligare religiositet än den


