
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS
Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis

Ser. V: Vol. 4





En akademi finner sin väg

HANS ELLEGREN

2020



© Hans Ellegren och Kungl. Vetenskaps-Societeten 2020

Layout: Martin Högvall, Grafisk service, Uppsala universitet
Huvudtexten typsatt med Berling Antikva

Omslagsbild: Illustration som under många år prydde omslaget  
av Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis.

Utgiven med ekonomiskt stöd från:  
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur  
Kungl. Patriotiska Sällskapet  
Vilhelm Ekmans universitetsfond  
Åke Wibergs Stiftelse

Distribution: 
Uppsala universitetsbibliotek 
Box 510, 751 20 Uppsala 
www.uu.se 
acta@ub.uu.se

ISBN 978-91-513-1011-4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-420127

Tryckt i Sverige av DanagårdLiTHO AB, Ödeshög 2020



Den utmärckta omtancka Kongl. Wetenskaps Societeten 
altid genom Dess lärorika och oskattbara Handlingar ådaga 
lagt för Naturalhistoriens tillwäxt, är så allmänt känd, och 

aktad, at framledne Bergmästaren, Herr Johan Abraham 
Gyllenhahl, och jag, i den glada föresats, at i wår mån 

bidraga till Wetenskapernas förkofran för flera år sedan 
stadgat wårt beslut, at till Kongliga Societeten skänka och 
förära wåra ej obetydeliga Samlingar i Natural historien.

Fredric Ziervogel 1789
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Förord

I boken Hvad nytt och nyttigt har jag beskrivit händelseutvecklingen 
som ledde fram till inrättandet av Kungl. Vetenskaps-Societeten i 
Uppsala och sällskapets verksamhet de första decennierna. Boken 

behandlar tiden fram till 1744, då Societetens sekreterare Anders Cel-
sius gick bort och strax skulle komma att ersättas på posten av Carl 
von Linné. Den bok du nu har i handen börjar där den förra slutade 
och sträcker sig fram till sekelskiftet 1800. Den beskriver hur Socie-
teten under andra halvan av 1700-talet fann sin form, och hur den 
lyckades ta sig igenom perioder av stagnation och uppehåll i sin tid-
skriftsutgivning. Den tar upp den stora donationen som gav Societeten 
dess fastighet och den roll som Societeten då fick som vårdare av stora 
naturaliesamlingar.

Den aktuella tiden brukar betraktas som något av en storhetstid 
för svensk vetenskap. Tre av de vetenskapens svenska fixstjärnor som 
Esaias Tegnér tar upp i sin dikt Sång den 5 april 1836, ofta kallad 
Akademisången, var då centrala gestalter inom Societeten och därmed 
också i denna bok (Linné, Melanderhjelm och Bergman):

Den svenska äran bröt sig nya banor
i tankens obesökta land; Linné
stod segersäll bland sina blomsterfanor,
oskyldig, älskvärd, konstlös liksom de.
Melanderhielm beräknar himlafärden
för månens skiva, för planetens ring,
när Scheele skedar skapelsen i härden,
och Bergman drar grundritningen till världen
och häfdernas mystär rannsakar Lagerbring1

1 Ur tal hållet vid Svenska Akademiens 50-åriga minneshögtid 1836. Sven Lager-
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Att få vara del av ett tidsutsträckt sammanhang skapar mening. 
 Vetenskapen kopplar samman människor från olika tidevarv och vi 
förenas med det förgångna i en ständigt pågående kunskapsutveckling. 
Allt bygger på vad tidigare generationer kommit fram till. Liksom vi 
kan känna en gemenskap med de som varit verksamma sekler tillbaka 
i tiden kommer framtida generationer kunna känna en samhörighet 
med oss. Att tillhöra en vetenskapsakademi innebär just en sådan tid-
lös gemenskap. En akademis själ sitter i den ackumulerade kunskap 
som generation efter generation av vetenskapare har förvärvat. Äldst 
av landets vetenskapsakademier är Kungl. Vetenskaps-Societeten i 
Uppsala. Den började sin verksamhet 1710 och skapade en plattform 
för vetenskap vid sidan om universitetet i Uppsala. Universitetet var 
då huvudsakligen en lärdomsanstalt där gamla normer fortfarande 
härskade.

Det som förenar vetenskapen över tid tar sig ibland helt konkreta 
och närmast vardagliga uttryck. På det personliga planet kan igen-
känningsfaktorn bli hög. Jag har själv funnit och stimulerats av en 
rad sådana beröringspunkter med en viktig person i boken – Johan 
 Abraham Gyllenhaal. Tillsammans med Fredric Ziervogel är han 
 Vetenskaps-Societeten viktigaste donator genom alla tider. Aktivite-
ter och förhållanden under ungdomsåren tycks ha skapat ett livslångt 
intresse för vetenskapen hos Johan Abraham Gyllenhaal. Mer än 200 
år senare såg min egen ungdom ut på ett likartat sätt och lade grunden 
till ett liv i vetenskapens tjänst. När våra vägar – åtminstone imaginärt 
– nu korsas genom anknytningen till Vetenskaps-Societeten och arbe-
tet med denna bok blir tillvaron allt annat än historielös.

Johan Abraham Gyllenhaal var gymnasist i Skara under 1760-talet. 
Hans intresse för naturkunskapen väcktes inte minst av att det vid 
skolan fanns naturaliesamlingar som eleverna fick ta del av.2 Skolan 
hade också ett innehållsrikt bibliotek med vetenskaplig litteratur.3 
Gyllenhaal började göra exkursioner i omgivningarna och förde nog-
granna anteckningar. Han samlade själv, framför allt mineraler och 
växter. Tillsammans med några skolkamrater startade han en huvud-

bring (1707–1787) var ledande svensk historiker, verksam i Lund. Carl Wilhelm 
Scheele (1742–1786) var aldrig knuten till Societeten och berörs endast helt kort 
i boken.

2 Löwegren (1974; s. 170)
3 Luth (1830).
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sakligen naturvetenskaplig förening, Svenska Topografiska Sällskapet. 
De skrev rapporter över sina fynd.

Drygt 200 år senare är jag gymnasist vid det som fram till skolans 
kommunalisering 1966 hette Högre Allmänna Läroverket i Gävle, 
därefter Vasaskolan. Liksom hos Gyllenhaal i Skara finns där ett na-
turhistoriskt museum, mestadels bestående av fåglar.4 Vid sidan av 
skolarbetet hjälpte jag till att göra utställningar i skolans korridorer 
och upprätta en katalog över fågelsamlingens innehåll. Jag kunde sitta 
i timmar i den öde skolan och drömma mig bort vid någon rar och 
grant färgad fågel som ännu inte hade dykt upp framför kikaren ute i 
naturen. För likt Gyllenhaal blev det många exkursioner i omgivning-
arna och små rapporter sammanställdes. Och precis som för Gyllen-
haal fanns en förening – den Naturvetenskapliga Föreningen vid Vasa-
skolan – där likasinnade samlades. 

De viktigaste källorna till denna bok har varit Societetens proto-
koll för perioden 1732–1784 utgivna av LiLjencrantz (1957) och för 
1786–1803 av LiLjencrantz (1960). Den senare innehåller dessutom 
sekreterarens dagboksanteckningar för tiden 1786–1802, förda av Eric 
Prosperin. Minst lika viktigt har varit Societetens arkiv – dels det ma-
terial som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek, dels det som fort-
farande finns i de egna lokalerna. Arkivet innehåller korrespondens, 
räkenskaper och manuskript. Vid universitetsbiblioteket har Socie-
teten också deponerat handlingar ur Johan Abraham Gyllenhaals ar-
kiv, t.ex. material rörande Societetens fastighet och anteckningar från 
Gyllen haals exkursioner.

Några personer har varit särskilt viktiga för tillkomsten av boken. 
Hans Helander har kontinuerligt delat med sig av sitt vittomspännan-
de kunnande och varit ovärderlig vid översättning och tolkning av 
latinska texter. Han har också läst och kommenterat manus. Christer 
Kiselman har lagt ned ett mycket stort arbete på korrekturläsning. 
Staffan Fridell har bistått med hjälp att uttyda svårlästa handstilar.

I övrigt vill jag tacka Anna Björkland, Helena Backman, Allan Gut 
och Sven Widmalm, Maria Asp och Anne Miche de Malleray vid 
Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, och 
Mats Eriksson, Johan Kjellman, Erika Mejlon och Hans Mejlon vid 

4 Efter stadsbranden i Gävle 1869 etablerades ett nytt naturaliemuseum vid läro-
verket. I omgångar köptes in uppstoppade fåglar, ägg och en rad andra djur och 
växter. Prominenta Gävlebor donerade också material från egna samlingar. Redan 
1880 var man uppe i över 500 fåglar (Löwegren 1974; s. 73–78).
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 Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Jag vill också tacka Magnus 
Hjalmarsson, Per Lundgren och Mikael Wallerstedt för foton, samt 
Martin Högvall för hans fina arbete med att göra manuset till en bok. 
Jag vill slutligen rikta ett tack till Societetens ledamöter för att de bi-
drar till att skapa en så stimulerande mötesplats för goda samtal och 
god samvaro!
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Inledning

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda 
sällskap med en tillkomst som kan härledas mer än 300 år 
tillbaka, till 1710. Vid den tiden började naturvetenskapen på 

allvar ändra vår världsbild. Men 1700-talsforskarna verkade i ett sam-
manhang och med utgångspunkter vitt skilda från dagens kontext. Vi 
kan le litet överinseende när vi läser att Societeten behandlade en po-
tentiell observation av en varulv och en misstänkt tand från en jätte.5 
Men det är förstås ett tankefel. I var tid, då som nu, arbetar vetenska-
pen efter den kunskap som fram till dess har ackumulerats.6 Vi måste 
ställa om klockan för att kunna sätta oss in i vad som var nytt och vad 
som uppfattades som givet vid en viss tidpunkt i historien.

De yttre olikheterna till trots går det ändå att se likheter i forsk-
ningens villkor och genomförande mellan nutid och tiden för Socie-
tetens tillkomst. Det tidiga 1700-talets experimentella vetenskapare 
hade t.ex. precis som idag att kämpa med att hitta finansiering, både 
för sig själva och sin verksamhet. Inte sällan blev olika former av un-
dervisningsuppdrag en försörjningskälla, särskilt för yngre forskare 
som ännu inte hade lyckats få en universitetstjänst.

När det gällde finansiering av forskningen leder Carl von Linnés 
ansökan till Societeten 1731 om medel för hans lappländska resa lätt 
tankarna till hur en forskningsansökan är uppbyggd idag.7 Linnés in-
laga gav en bakgrund till problemställningen, ett motiv till varför frå-

5 Societetens protokoll från 21 juli 1721 respektive 31 augusti 1722. Hädanefter 
anges protokollsreferenser från Societetens möten enbart med datum.

6 Lindqvist (1988).
7 I fortsättningen används för enkelhetens skull namnformen ’Linné’, utan för-

namn, oberoende av om det avser tiden före eller efter adlandet 1757. Linnés 
ansökan finns redovisad i eLLegren (2020; s. 191).
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gan var viktig och en beskrivning av vad som skulle krävas för att ge-
nomföra projektet. När studien var utförd hade han att lämna in såväl 
ekonomisk redovisning som en redovisning av resultaten.

För att fördjupa sina kunskaper var det närmast legio för 1700-tals-
forskarna att åka utomlands, påminnande om de post-doc vistelser i 
internationella miljöer yngre forskare gör idag. Även för publicerings-
kulturen fanns likheter. Då som nu var det karriärmässigt särskilt vik-
tigt att få sina rön publicerade i vissa fora. I och med att Societetens 
tidskrift Acta Literaria Sveciæ (i omgångar senare namnändrad till 
Acta Literaria et Scientiarum Sveciæ, Acta Societatis Regiæ Scientiarum 
Upsaliensis respektive Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsa-
liensis) trycktes på latin gav det en möjlighet för svenska forskare att 
nå internationell spridning. Annars var Royal Societys tidskrift Philo-
sophical Transactions en åtråvärd kanal för förmedling av naturveten-
skapliga fynd. Societetens hantering av insända bidrag till Acta visade 
att sakkunniggranskning – peer review – förekom redan då. Vetenska-
pen var, och har till stora delar förblivit, en tillitbaserad verksamhet 
där kollegial självreglering är norm.

Behovet av naturvetenskaplig infrastruktur går också igen över se-
kler. Dagens partikelfysiker reser utomlands till stora acceleratoran-
läggningar och astronomer far till avlägset belägna teleskop. Men 
många vill att liknande strukturer ska finnas tillgängliga i Sverige, som 
anläggningarna MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source, 
ESS, i Lund. På motsvarande sätt åkte bl.a. Anders Celsius (1701–1744) 
och Emanuel Swedenborg (1688–1772) till Greenwich-observatoriet 
utanför London. Men de kämpade också hårt för att få till ett observa-
torium i Sverige. De tänkte sig att det skulle byggas på en av rundlarna 
av det brandhärjade slottet i Uppsala.

Men en jämförelse av forskningen vid 1700-talets början med den 
300 år senare finner också likheter på det mer mänskliga planet. Inte 
oväntat går det att skönja, rätt eller fel, återkommande karaktärsdrag 
bland forskare och professorer. Det var de nyfikna och de som brann 
för sin forskning. Det var de förändringsbenägna som inte tyckte tiden 
kunde gå nog fort, och det var de förändringsobenägna som tyckte att 
det kunde få vara som det alltid varit. Det var karriäristerna.

Det var de som bejakade alla typer av framsteg och såg värdet av 
ny kunskap inom vilket område det månne vara. Men det var också 
de som såg framsteg inom andra områden som ett hot mot det egna 
fältet. Det var entreprenörerna och de som glatt hejade på, men det 
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var också de lite truliga och de som skrev långa inlagor för att klaga 
på förmenta oförrätter. Det var nog kort sagt samma skrot och korn 
då som nu!

Gator och gränder i centrala Uppsala som nu för oss till Domkyr-
kan, Gustavianum eller Linnéträdgården trampades på 1700-talet av 
några vetenskapens fixstjärnor. De lever kvar i vårt medvetande ge-
nom sina namn och gärningar. Men bakom namnen fanns förstås också 
personligheter. Linnés omtalade »ofantliga självkänsla, hans ohämma-
de beundran för sitt eget vetenskapliga verk [och] förråd av mänsklig 
svartsyn o kyla« gör honom till en människa bland andra människor.8 
Det var förstås också Anders Celsius, men på ett annat sätt: »Alltid 
glad och munter, huru överhopad av göromål han än var, tycktes han 
aldrig ha bråttom.«9 Och som fritänkare hade han en tro på vetenska-
pen, som här:

Hwem trodde i förstone att man skulle kunna segla i hafwet, 
der man ej såg något land? Hwem trodde man skulle begynna 
på at slås i watnet? Så litet tro wi at folket kunna och med ti-
den segla och slåss i luften. Det kunde wara möjligit alt kiött 
och hud wore genomskinelig. Skulle man ponera någonstends i 
planeterne sådande människior och diur, så skulle det gie tilfäl-
le til en artig Roman.10

Från nya vindar…

Vid början av 1700-talet blåste det nya vindar från kontinenten, den 
vetenskapliga revolutionen hade tagit fart. Det var dock inte med lätt-
het som vindarna drog in över Sverige. I det lärda Uppsala fanns ett 
starkt motstånd från teologer och humanister mot den nya naturve-
tenskapen.11 Hur kunde någon påstå att det skulle kunna gå att förstå 
naturen utifrån observationer och tankar om materians utveckling? 
Allt var ju en gång för alla skapat och givet av Gud. 

8 Carl von Linné, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10735, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av Gunnar Eriksson).

9 Anders Celsius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14758, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av H. J. Heyman).

10 Anders Celsius korta berättelse Världarnas krig. Uppsala universitetsbibliotek 
(UUB), A533 e.

11 Lindberg (1965), annerstedt (1913a; s. 42).
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Inte heller nere i Europa hade universiteten – lärdomsbastionerna 
– kunnat erbjuda en intellektuell infrastruktur för förutsättningslösa 
diskussioner om astronomin, mekaniken och det levande. Universi-
teten hade sin grund i den katolska kyrkan, och de teologiska värde-
ringarna var starka.12 Deras roll var primärt att bedriva undervisning, 
inte forskning. Det uppstod därför ett behov av mötesplatser för att 
utbyta erfarenheter kring vad som var nytt och som ifrågasatte gängse 
normer. Lösningen blev bildandet av lärda sällskap, vetenskapsakade-
mier. Det var »ur universitetens otillräcklighet som de nya akademier-
na växte fram«.13 Det kan vid ett första ögonkast förefalla märkligt 
att universiteten utgjorde en motkraft snarare än drivkraft under den 
vetenskapliga revolutionen och frihetstiden.

I södra Europa hade akademier etablerats redan på 1500-talet. De 
fokuserade då huvudsakligen på humaniora, med starka teologiska 
förtecken. Nu kom en ny generation akademier med naturvetenskap, 
eller all vetenskap, på agendan. Det var t.ex. Académie des Sciences i 
Paris, Royal Society i London, och tyska akademier som Academia Leo-
poldina och Collegium Experimentale sive Curiosum. De verkade för en 
vetenskapernas sekularisering. Utifrån observationer eller demonstra-
tioner sökte man dra generella slutsatser om komplicerade fenomen. 
Men stödet från universiteten var som sagt svagt. I England upplevde 
Royal Society ett stort motstånd från de traditionella institutionerna.14

I Sverige var Christopher Polhem (1661–1751) en av de första att 
brett ta sig an den nya naturvetenskapen. Han såg dess värde för ut-
vecklingen av mekaniken och nya konstruktioner. På hösten 1710 kom 
Polhem brevledes i kontakt med några nytänkare vid Uppsala uni-
versitet. Brevväxlingen skedde huvudsakligen med Erik Benzelius d.y. 
(1675–1743; hädanefter omnämnd enbart Erik Benzelius), den unga 
universitetsbibliotekarien som trots sin filologiska forskningsprofil be-
jakade all vetenskap. Han blev en sorts ’hub’ i Uppsala runt vilken de 
nya tankebanorna kretsade.

Polhem ville publicera sina rön men hade inte tillgång till några 
kanaler för det. Som autodidakt var han heller inte van vid den aka-
demiska nomenklaturen. Han önskade att Erik Benzelius med kolle-

12 diLthey (1927). Av dessa orsaker verkade nytänkande filosofer, t.ex. John Locke 
och Gottfried Wilhelm von Leibniz, huvudsakligen utanför universitetens 
 väggar (aspeLin 1941).

13 segerstedt (1971; s. 12).
14 tinniswood (2019; s. 110).



INLEDNING

19
❦

gor skulle granska hans manuskript och att utgivningen gjordes av ett 
sällskap som »bäst […] har namn af ett litet collegium curiosorum i 
Vpsala«.15 På vintern 1710/1711 organiserade Erik Benzelius en sam-
manslutning som fick just namnet Collegium Curiosorum. Det var en 
liten grupp nyfikna professorer och yngre forskare som träffades för 
att diskutera Polhems rön och andra nyheter.

Efter några års uppehåll tog de möten som Erik Benzelius organise-
rade ny fart 1719. Gruppen började ge ut Sveriges första vetenskapliga 
tidskrift (alltså Acta Literaria Sveciæ) och kallade sig för  Societeten.16 
Ett formellt inrättande gjordes i november 1728 då Societetens  Preses 
Illustris, kansli presidenten och mångårige riksrådet Arvid Horn 
(1664–1742), lade fram en resolution för Fredrik I. Kungen stadfäs-
te bildandet av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och stadgar 
antogs. Sveriges första vetenskapsakademi hade därmed kommit till.

Tillkomsten av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala fick både 
nationell och internationell betydelse. Det satte också Uppsala på den 
vetenskapliga kartan som en intellektuell miljö. Torgny Segerstedt 
menade att »den framträdande roll som Uppsala, i motsats till många 
andra medeltidsuniversitet, kom att spela i naturvetenskapernas hi-
storia under 1700-talet berodde till stor del på Vetenskaps Societe-
tens existens«.17

…till en ny tid

I den fortsatta behandlingen av Kungl. Vetenskaps-Societetens histo-
ria börjar den här boken vid sekreterarskiftet 1744 då Anders Celsius 
går bort och Carl von Linné tar över. Nu är frihetstid, förbi är stor-
maktstiden. Vetenskapen ska vara det merkantila samhället till nytta!

Nyttokulten gjorde att fokus låg på ekonomi (oeconomi med dåti-
dens vokabulär), eller hushållning som man ofta pratade om. Till det 
hörde frågor kring naturtillgångar, befolkning, jordbruk, manufaktu-
rer och teknik. Välfärdsstrategin utgick från den enkla principen om 
en positiv handelsbalans; genom rätt och reglerat nyttjande av natur-
tillgångar och en starkt centraliserad styrning skulle exporten över-

15 Brev 40 i LiLjencrantz (1941–1946).
16 Begreppet ’societet’ ska förstås i betydelsen av ett lärt sällskap, ett samfund, inte 

en umgängeskrets i de högre stånden. Jämför engelskans society och den engel-
ska vetenskapsakademins namn, Royal Society.

17 segerstedt (1971; s. 13).



20
❦

EN AKADEMI FINNER SIN VÄG

stiga importen. Det rådde en framtidsoptimism där den ekonomis-
ka diskussionen frikopplades från kristet-moraliska argument.18 Med 
 vetenskapens hjälp trodde man sig kunna komma långt.19

Ett tydligt exempel på den centrala styrningen var tillsättning-
en av en professur i ekonomi i Uppsala för den unge Anders Berch 
(1711–1774).20 Den nyinrättade tjänsten tillkom 1741 genom ett beslut 
uppifrån, och i mångt och mycket mot universitetets egen vilja både 
vad gällde i sak och person (det var en trasslig historia). I sitt Theatrum 
oeconomico-mechanicum byggde Berch modeller över olika nyttigheter: 
jordbruk, maskiner, råvaror och produkter.21 Han gjorde kvantitativa 
förutsägelser över hur många människor det svenska samhället skul-
le kunna sysselsätta, givet hård statlig kontroll och organisation. Den 
siffra han kom fram till var 26 miljoner. Efter den initiala skepsisen 
blev Berch efter hand alltmer erkänd av sina kollegor och 1755 också 
invald i Societeten.

Ökad statlig styrning och reglering kan synas som motsägelsefulla 
begrepp under en frihetstid. Men det i efterhand tillkomna begreppet 
’Frihetstiden’ ska förstås som en tid med (konstitutionell) frihet från 
enväldet. Det var den nya regeringsformen antagen vid riksdagarna 
1719 och 1720 som flyttade makten från kungahuset till ständerna 
(som för övrigt drev ett nog så starkt och kontrollerande välde). For-
men var i linje med naturrättens uppfattning om folkets representa-
tion och var inspirerad av filosofer som Samuel von Pufendorf (1632–
1694) och John Locke (1632–1704).

Det forskningsprogram som Erik Benzelius lagt fram som motiv 
för Societetens inrättande var i grunden ett patriotiskt program, även 
om också nyttoaspekten berördes. Men det fanns på annat håll tidigt 
tankar om att renodla nyttotänkandet inom ramen för en akademi. 
Johan Browallius (1707–1755) hade studerat i Uppsala på 1720-talet 
och sedan innehaft olika prästtjänster. Gränserna mellan ämnen var 
flytande och efter att han 1737 blivit professor i naturalhistoria i Åbo 
utsågs han 10 år senare till teologiprofessor och därefter även till bi-
skop i samma stad. Just 1737 gav han ut två viktiga skrifter: Tankar 
öfwer naturkunnigheten, och huru then bör drifwas wid en academia och 

18 johannisson (1991).
19 KaiserfeLd (2003).
20 hecKscher (1942).
21 Theatrum oeconomico-mechanicum är huset längs Östra  Ågatan i Uppsala där 

idag Statsvetenskapliga institutionen håller till.
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Tankar öfwer historias naturalis nytta wid ungdomens upfostring och un-
derwisning.22 Han förutspådde tillkomsten av en nyttig akademi.

Att kunna bidra till samhällsnyttan utlovades av Kungl. Veten-
skapsakademien i Stockholm. Dess tillkomst 1739 var åtminstone 
till delar en följd av meningsskiljaktigheter inom Societeten i Upp-
sala.23 Förenklat uttryckt, de som under 1730-talet inte fick gehör för 
sin önskan att Societeten skulle övergå till att ge ut sin tidskrift på 
svenska, och ha en starkare anknytning till Stockholm, tröttnade och 
bildade en egen akademi. Den drivande i den processen var Mårten 
Triewald (1691–1747). 

Vetenskapsakademien fick en central roll i samhället genom att den 
kom med synpunkter och förslag på hur utvecklingen kunde främjas. 
Det skedde ofta på direkt uppdrag av de styrande. Vetenskapsaka-
demiens Handlingar, utgivna på svenska, exemplifierade en interna-
tionell publiceringstrend. Kunskapen skulle inte förborgas i kretsen 
av de lärda, vilket universitets- och kyrkospråket latin innebar.24 Den 
skulle i stället förmedlas på originalspråket så att den kunde komma 
samhället till nytta, till allmänhetens fromma.25 

Vetenskapsakademien levde under sina inledande år i nära sym-
bios med rådet och Hattpartiet.26 Grunden till dess legitimitet låg i 
nyttan och akademien blev närmast ett språkrör för den ekonomiska 
politiken.27 Den hade för sina Handlingar valt en vinjett som var både 
träffande och lättbegriplig.28 Under devisen För efterkommande sågs en 
gubbe plantera ett palmträd. Symboliken var att vetenskapen skulle 
odlas och vara till nytta för kommande generationer. 

22 browaLLius (1737a, 1737b). Se också eriKsson (1972).
23 eLLegren (2019; s. 176).
24 De första avhandlingarna vid Uppsala universitet som trycktes på svenska bör-

jade dyka upp under andra halvan av 1700-talet, men dominansen av latinska 
texter var då fortfarande överväldigande. En som varmt pläderade för att latinet 
skulle behållas som avhandlingsspråk var Linné: »Lämnades latinska språket wid 
specimina academica, kunne ofta en qwacksalware tränga sig fram till honores 
academicos och andra tiensters sökande, som nu medelst språket hålles tillbak-
as.« (fries 1907; s. 212). Det skulle dröja till mitten av 1800-talet innan latin och 
svenska blev lika vanliga som avhandlingsspråk. Några andra språk förekom i 
praktiken inte. Engelskspråkiga avhandlingar är ett sentida påfund (östLund & 
örnehoLm 2000).

25 widmaLm (1991b).
26 Liedman (1989).
27 widmaLm (1991a).
28 frängsmyr (1989).
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Planteringen var dock inte bara en metafor för ett allmänt kunskaps-
uppbyggande. I linje med Hattarnas strävan att återuppbygga landet 
efter de tunga krigsåren spelade Vetenskapsakademien en viktig roll 
genom att förse allmogen med ny kunskap om hur jordbruket kunde 
effektiviseras. Det gällde bl.a. gödsling, bekämpning av skadedjur och 
vallodling, men också införsel av grödor från andra länder. Bland de 
viktigaste konkreta bidragen fanns förbättring av såmaskiner och plo-
gar.29 Det faktum att jordbrukspolitikern Jacob Faggot (1699–1777) 
var Vetenskapsakademiens sekreterare i början 1740-talet bidrog till 
akademiens intresse för den agrara utvecklingen och lantbrukets för-
bättring.30

Förlagor till ’den grävande gubben’ stod att finna på boktryckar-
märken redan på 1600-talet. Linné hade också gjort en sådan teckning 
i dagboken under sin lappländska resa och den tjänade som underlag 
till vinjetten i Vetenskapsakademiens Handlingar.31 Det var Linné som 
kom med förslagen om devis och vinjett under akademiens  inledande 
månader då han också fungerade som preses.32 

Linné satte flera gånger ord på den potential som han menade låg 
i vetenskapen och dess betydelse för samhällsnyttan. Det kunde t.ex. 
heta: »Den willaste ödemark, uti hwilken knapt en sparf skulle kunna 
föda sig, kan igenom god oeconomi blifwa det härligaste land«.33 Myr-
odling i Småland eller tämjande av älgar i fjällvärlden var exempel 
han gav. Stimulerad av erfarenheter från sin lappländska resa försökte 
han själv sig på pärlodling i Fyrisån i Uppsala. Just denna resa, vilken 
kan ses som Linnés första landskapsresa, präglade tidigt hans politiska 
nyttotänkande där reglering krävdes för att åstadkomma nytta. I argu-
mentationen för att fjällvete eller strandråg borde börja odlas i norr 
menade han att det skulle kräva ett påbud av landshövdingen eftersom 
det »Fåfängt wore härom willja persvadera lapparne, Nybyggarne eller 
Bönder, ty de gå aldrig ifrån sina förfäders wahna«.34 Överlag menade 
Linné att det gällde att tänka nytt. Linné brann för nytto tanken och 
var helt på det klara med att den nya naturvetenskapen var så mycket 

29 berch (1759).
30 hiLdebrand (1939; s. 588).
31 widmaLm (1991a).
32 hiLdebrand (1939; s. 415).
33 Linné till konsistoriet i Uppsala 1746 (fries 1907; s. 129). 
34 Linné till Gabriel Gyllengrip (fries 1903; Förra delen, s. 138).
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värdefullare för samhället än de traditionella humanistiska discipli-
nerna, som fortfarande dominerade vid universiteten:

Ack kunne man få såleds resa genom alla provincier i Swerige, 
näml. en hwar sommar, hur mycket skulle icke då upfinnas för 
riket! Hur skulle icke af en province lära, hur en annor facillare 
kunne cultiveras. Jag är alldeles i den tanckan at en sådan tienst 
i Sverige skulle profitera mehr än både Poetiska, Graekiska och 
Metaphysiska professionen wid någor academia, fast publicum 
kunne inrätta en tienst med långt mindre depance än någor af 
de förra.35

Linnés avhandling Cui bono? (Till vilken nytta?) från 1752 blev hyllad 
och skapade ett begrepp som levt kvar.36 Den byggde på tanken att all 
den mångfald Gud skapat var av nytta, en tes som brukar benämnas 
fysikoteologin. I uppsatsen Tankar om grunden till oeconomien genom 
naturkunnigheten och physiquen utvecklade han tankegångarna för hur 
kunskaper inom fysik och naturalhistoria var vägen till god hushåll-
ning.37

Fysikoteologin skulle kunna ses som en allians mellan empirisk 
naturvetenskap och protestantisk gudfruktighet, ett litet om än prin-
cipiellt viktigt steg mot sekularisering. Den betonade ändamålsenlig-
heten i naturen – allt var skapat för att fylla människans behov. Det 
som naturvetenskapen kunde studera och utforska var nyttigheter 
som Gud förnuftigt nog hade skapat. För längst bak i naturlagarnas 
orsakskedja stod ju den Allsmäktige. Teorin gav därför den nya natur-
vetenskapen en sorts legitimitet inom ramen för ett religiöst definierat 
samhälle. Den blev religiöst relevant. En av fysikoteologins främsta 
företrädare och uttolkare var just Linné. Få kunde som han beskriva 
naturens skönhet.38

Även ekonomin rymdes inom det sammanhängande system som 
Skaparen hade åstadkommit (se vidare sid. 134 om fysiokratin). När 
ekonomiämnet på allvar började utvecklas i mitten av 1700-talet 
 talades om ekonomi på tre nivåer: den gudomliga, den publika och den 
privata ekonomin. Den gudomliga nivån – Oeconomia Divina  eller, 

35 Ibidem.
36 Linné till konsistoriet i Uppsala 9 oktober 1752 (fries 1907; s. 60).
37 Linnæus (1740).
38 hiLdebrand (1939; s. 302).
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Avhandlingen Cui bono? symboliserar både tidens och specifikt Carl von 
 Linnés nyttotänkande. Här i svensk översättning med titeln Hwartil duger 
det? Avhandlingen hade försvarats 1752 och trycktes året därefter på svenska 
av Lars Salvius.
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som Linné uttryckte det, Oeconomia naturae – beskrev samspelet i 
naturen, den stora hushållning som rådde genom Skaparens försorg.39

Den framväxande kulturella eliten i storstäderna, inte minst press-
sen, stod i motsatsförhållande till ”det akademiska” som uppfattades 
som gammalmodigt. Olof Dahlin (1708–1763; adlad von Dalin) var 
en av kritikerna av universiteten och det kom 1732 till uttryck i hans 
Then Swänska Argus. Från sin tid i Lund stördes Dahlin »af den trånga 
skråanda, som beherskade universitetet, af det ömkliga hårklyfveri och 
den skolastiska disputationssport, som på många håll kännetecknade 
de lärda studierna«.40 Han gav representanter för universiteten dryga 
slängar.41 Frihetstidens tidningar och periodiska skrifter tog dessutom 
ofta upp att den högre undervisningen borde orientera sig mot natur-
vetenskaperna. En sådan var Lars Salvius (1706–1773) veckotidskrift 
Tanckar öfver Den Svenska Oeconomien som gavs ut 1738. Salvius var 
en av dem som ville få till en professur i ekonomiämnet, det som kom 
att bli Anders Berchs tjänst. För ekonomin, alltså hushållningen, var 
naturvetenskapen ett viktigt verktyg.

Universiteten, de få som fanns, riskerade alltså att hamna i bak-
vatten, och i någon mening gjorde de också det. Upplysningen var 
präglad av intryck från Frankrike, och det kulturella och intellektuella 
idéutbytet nådde i första hand huvudstaden, det var en urban före-
teelse. Området kring Riddarhustorget, en plats för boktryckare och 
mängder med näringsställen, blev en sorts intellektuell mittpunkt i 
det borgliga livet. Där snarare än vid universiteten fördes den riktigt 
aktuella debatten. Det var nog inte så dumt för Vetenskapsakademien 
att de höll möten på Riddarhuset under sina första decennier.

Frihetstidens akademier fyllde således en nisch som var både idé-
mässigt (den framväxande naturvetenskapen) och politiskt (samhäl-
lets behov) motiverad. De svenska universiteten förmådde inte bli 
ständernas, eller snarare Hattpartiets, förlängda arm och förknippades 
nog gärna med ofruktbar renässanslärdom. »Akademiernas framväxt«, 
sammanfattade Torgny Segerstedt, »var ändå ett uttryck för att univer-

39 frängsmyr (1971).
40 syLwan (1896; s. 141).
41 eriKsson (1972). I Argus 39 finns en läsvärd satir, en fiktiv intervju med adels-

ynglingen herr Sprätthök, stolt över sin okunnighet, och herr Gräl, fullmatad 
med knappologisk kunskap från sina universitetsstudier.
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siteten inte lyckades tillräckligt snabbt anpassa sig till den nya tidens 
krav […] Det innebar att deras roll i samhället höll på att minska«.42

Men i Uppsala försvarade Societetsledamoten Matthias Asp 
(1696–1763) det han kallade »det gamla universitetet«. Och Skyttean-
ska professorn Johan Ihre (1707–1780), likaså ledamot, var kritisk till 
den »ytliga« vetenskapen i Stockholm som han menade att Vetenskap-
sakademien representerade.43 Han såg dem som dilettanter, Uppsa-
la stod för den grundliga vetenskapen. Det kan ha legat ett politiskt 
motiv bakom denna ståndpunkt. Ihre var mössanhängare och således 
i opposition när Vetenskapsakademien bildades och Hattpartiets uti-
listiska program sjösattes.

Ett resultat av de cartesianska striderna under andra halvan av 
1600-talet hade varit den kompromiss som Karl XI fastställt gällande 
rätten att föra fram nya tankar och ideologier. Åsiktsfrihet skulle råda 
så länge åsikterna inte gick emot den rätta läran. Den teologiska fakul-
teten hade således fortfarande rätt att granska avhandlingar från de 
andra fakulteterna, och ingripa om de fann nödvändigt. Denna interna 
censur pågick till långt in på 1700-talet.44 Tryckfrihetsförordningen 
från 1766 ändrade på förutsättningarna men det fanns fortfarande en 
diskrepans i dess uttolkning mellan den teologiska fakulteten och öv-
riga fakulteter vid Uppsala universitet.45

Censuren behöver ses i ett politiskt perspektiv. Med utbildning av 
präster och tjänstemän som primär uppgift för universiteten ville sta-
ten försäkra sig om att studenterna skolades till goda ämbetsmän och 
renläriga predikare. Det spädde på behovet av en alternativ arena för 
den framväxande naturvetenskapen, som till sin natur behövde vara 
förutsättningslös. Det bidrog till att skapa ett raison d’être för frihets-
tidens vetenskapsakademier.

Jämfört med Mösspartiet var Hattpartiet för en hårdare styrning 
av statsapparaten och tolererade i mindre utsträckning olika former 
av frihet. De senares valseger 1738 innebar att universitetens ställning 
som fria korporationer efter hand började få karaktären av statliga 
organ. Riksens ständer ifrågasatte och sökte minska på universitetens 

42 segerstedt (1971; s. 15).
43 Johan Ihre blev aldrig invald i Vetenskapsakademien. Hans vetenskapliga kun-

nande skulle definitivt ha motiverat att så hade skett, så kanske det låg andra 
hinder i vägen.

44 annerstedt (1913a; s. 184).
45 segerstedt (1971; s. 32).
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privilegier. Men trycket från statsmakterna växlade beroende på var 
det politiska inflytandet låg. Frihetstiden var ju en partipolitisk tid, 
i synnerhet jämfört med enväldet såväl dessförinnan som vid dess 
återkomst genom Gustav III:s statsvälvning. Universiteten påverkades 
framför allt av om kanslern hade tillsatts av mössor eller hattar.46 Det 
var universiteten själva som hade rätt att upprätta förslag till kansler. 
Den partipolitiska majoriteten i konsistoriet kunde därför påverka om 
nästa kansler skulle bli en möss- eller hattpolitiker. 

Men beslutet om kansler var i slutändan kungligt och flera gång-
er fick konsistoriet se sig överkört. Så var fallet när drottning Ulrika 
Eleonora utsett först Arvid Horn och sedan Gustav Cronhielm (1664–
1737). Detsamma gällde när den politiska regimen utsåg kronprins 
Adolf Fredrik till kansler 1747. Ersättandet av mösspolitikern Gustav 
Bonde (1682–1764) med hattpolitikern Carl Gyllenborg (1679–1746) 
1739 var också politiskt betingat. Just vid den tiden var majoriteten 
av konsistoriets ledamöter mössanhängare, men de lyssnades inte på.47

Ett exempel på försök till ökad reglering var tillkomsten av Upp-
fostringskommissionen 1745. Dess uppdrag var att se över både skol- 
och universitetsutbildningen i Sverige.48 I det senare fallet fanns en 
önskan från ständerna att revidera de akademiska konstitutionerna, 
universitetens regelverk. Kommissionen ville bl.a. att universiteten 
skulle bli bättre på att möta samhällets behov genom att styra under-
visningen från humaniora och teologi mot teknik och naturvetenskap. 
Det var också en fråga om dimensionering – hur många högutbilda-
de människor behövde samhället egentligen? Anders von Höpken 
(1712–1789), Vetenskapsakademiens instiftare, deltog i Uppfostrings-
kommissionen. Han fick kommissionen att argumentera för en rollför-
delning mellan universiteten och akademierna, med utbildning som 
primär uppgift hos de förra och forskning hos de senare. Universiteten 
skulle närmast utvecklas till yrkesskolor för att möta samhällets be-
hov.

I riksdagen var prästeståndet mot kommissionens förslag, och det 
var inte oväntat också universiteten.49 Societeten hamnade i denna 

46 Varje svenskt universitetet hade fram till 1850-talet sin egen kansler, en sorts 
extern ordförande med stor makt. Denne fungerade som en länk mellan de 
styrande och universitetet.

47 segerstedt (1971; s. 46).
48 bertiLsson (2017), KaiserfeLd (2019).
49 segerstedt (1971; s. 15).
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och tidigare liknande frågor i en mellanställning, man utgjorde en 
sorts sammanhållande kraft mellan akademi och universitet. Det var 
ju universitetsprofessorer som en gång hade grundat sammanslutning-
en och de var också sådana som nu drev verksamheten. 

Kommissionen stöddes av Vetenskapsakademien där merparten 
av ledamöterna rekryterades från andra samhällssektorer än universi-
teten. De var inte oväntat mycket positiva till uppdelning av ansvaret 
för utbildning respektive forskning. Men kommissionen blev inte sär-
skilt lyckosam i att åstadkomma konkreta förändringar. Den skapade 
dock en debatt och gav universiteten anledning att reflektera över sin 
roll i samhället.

Ett annat initiativ var Protokollsdeputationen som inrättades vid 
riksdagen 1734.50 Den menade att konsistoriernas protokoll skulle 
skickas till hovrätterna för granskning, vilket inte var orimligt givet 
konsistoriernas dömande funktion i legala ärenden. Förslaget hade 
mött på starkt motstånd från Uppsalas och Lunds konsistorier. Men 
när deputationen var inrättad satte den genast igång att göra anmärk-
ningar på universitetens protokoll, något som därifrån uppfattades 
som »inkvisitioner«.51 Protokollsdeputationen föreslog att universite-
tets egen jurisdiktion skulle upphöra och övertas av normala domsto-
lar.52 Det skulle ju ge konsistoriets professorer mer tid till att fokusera 
på sina kärnuppgifter, vilket så här i efterhand kan tyckas som ett gott 
argument. Men genom ett omfattande lobbyarbete lyckades univer-
sitetet stoppa förslaget och den egna jurisdiktionen fanns kvar ända 
fram till 1852.

När Linné skulle komma att efterträda Anders Celsius som Socie-
tetens sekreterare 1744 skedde det således under en epok som man 
med fog kan betrakta som annorlunda jämfört med tiden vid Societe-
tens tillkomst 1710. Då var fortfarande karolinsk tid, Sverige var i krig 
och Olof Rudbeck d.ä:s ande vilade ännu tung över Uppsala. Nu var 
det något av drag under galoscherna i strävan efter att nå välstånd. 
Societeten var inte heller längre ensam på den svenska akademiare-
nan. I Stockholm fanns Vetenskapsakademien och det var också den 

50 normann (1961).
51 annerstedt (1912; s. 205).
52 Ur dagens perspektiv ter sig universitetets juridiska inflytande märkligt. Linné, 

Anders Berch, Torbern Bergman och Daniel Melanderhjelm var 1767 t.ex. med 
och dömde pigan Stina Carlsdotter till döden för att ha dränkt sitt nyfödda barn 
(broberg 2019; s. 354).
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som hade de styrandes öra. Stockholmsakademien var öppen i me-
ningen att ledamotsantalet inte var begränsat. De som drev den var 
förhållandevis unga och förstod att ligga i fas med samhället. Socie-
teten stod inför en uppförsbacke när handlingen i denna bok börjar.

Ehuru mycket denna Societets arbeten bidrogo, att i synnerhet 
hos utlänningar gifva ett fördelagtigt begrep om vetenska-
pernas och litteraturens tillstånd i Sverige; ehuru stor akting 
Societeten förvärvade sig hos andra lärda samfund, frugtar jag 
dock att den icke åstadkom den allmäna nytta, eller verkade 
den upplysning i allmänna tänkesättet, som borde vara fölgder 
af sådana inrättningar.

Societetens säte på annan ort än hufvudstaden, gjorde den 
der mindre känd. Latinska språket, på hvilket handlingarne 
utgåfvos, ehuru gagneligt för utländske Lärde, var härstädes 
mindre fördelaktigt, sedan detta språk började att mer och mer 
förvisas ifrån den större verlden till den Akademiska. Nekom 
icke heller, att de ämnen som derstädes afhandlades, så interes-
sante de vore för de egenteligen Lärde, icke kunde tillvinna sig 
uppmärksamhet hos dem, som icke gjort vetenskaper till sin 
hufvudsak, eller blott sysselsatte sig med deras praktiska delar. 
Få voro de, som kände Upsala Vetenskaps-Societet; ännu färre 
de, som ägde kunskap om hennes Ledamöter.53

53 rosenhane (1811; s. 7).
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Carl von Linné blir Societetens 
sekreterare

Linné ställer upp

Det var den 18 oktober 1744 som Carl von Linné förde sitt förs-
ta protokoll som Kungl. Vetenskaps-Societetens sekreterare. 
Det hade då gått ett halvår sedan Anders Celsius avlidit den 

25 april samma år, vid 42 års ålder. Celsius, den så lojale och fantastis-
ke forskaren med en till synes obegränsad arbetskapacitet. För Socie-
tetens formella inrättande, konsolidering och överlevnad under en tid 
av ekonomisk limbo hade han varit ovärderlig. Frågan går inte att värja 
sig från, vad mer hade Anders Celsius kunnat uträtta – för Societeten 
likväl som för vetenskapen – om han fått leva mer än 42 år?

Linné är 1744 37 år och redan en världskändis. Under sin drygt tre 
år långa utlandsvistelse 1735–1738, en stor del av tiden i Holland, hade 
han etablerat kontakter med ledande europeiska forskare. På ett oge-
nerat och övertygande sätt hade han marknadsfört sig själv, inte sällan 
poserande iförd den klassiska sameklädseln.54

Linnés första anhalt på sin resa hade varit i Harderwijk, där han 
mer eller mindre direkt fick en doktorsgrad på en redan skriven av-
handling.55 Kort därefter bar det vidare till Leiden och han blev där 
bekant med botanikern Jan (Johan) Friedrich Gronovius (1686–1762). 
Denne blev eld och lågor över ett manuskript om växternas släktskap 
som Linné hade med sig och tog omedelbart på sig tryckkostnader-

54 Linné skulle aldrig mer åka utomlands. 
55 Svenskar som sökte erhålla en medicine doktorsgrad var hänvisade till utländska 

universitet. Harderwijk var inte lika prestigefullt som t.ex. Leiden i det avseen-
det, men det gick snabbare och var billigare att få en examen på det förra stället. 
Linnés lärare i Växjö Johan Rothman hade tidigare disputerat i Harderwijk och 
några år före Linné fick också Nils Rosén von Rosenstein sin doktorsgrad där.
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na för detta. Linné hade inte varit i Leiden mer än två veckor innan 
tryckningen av den första upplagan av Systema Naturæ inleddes. Kon-
takten med Gronovius skulle senare visa sig värdefull på flera sätt, 
inte minst genom dennes bidrag till Societetens tidskrift under Linnés 
redaktörskap.

I Holland fick Linné tidigt också audiens hos tidens mest beryktade 
medicinare Herman Boerhaave (1668–1738). Denne försökte rekryte-
ra Linné till en karriär i Holland med lockbeten som möjligheten att 
få åka till Amerika och Sydafrika:

Boerhaave sökte öfwertala Linnæum att gå öfwer till Caput 
Bonæ Spei [Godahoppsudden] och därifrån till Colonierna i 
America på publique depence, att skaffa till Holländska Träd-
gårdarne allehanda rara och sällsamma wäter, då han wille så 
begå, att Linnæus icke allenast skulle få respenningar, utan ock 
wid hemkomsten wärkelig Professors fullmagt.56

Linné avböjde erbjudandet efter konsultation med bl.a. sin mentor 
hemma i Uppsala, Olof Celsius d.ä. (1670–1756). Men han utnyttjande 
en kontakt som Herman Boerhaave förmedlade med den som skulle 
bli hans viktigaste beskyddare under resan, Georg Clifford III (1685–
1760). Clifford III var välbeställd direktör för det holländska Ostind-
iska kompaniet. Han hade en stor botanisk trädgård på sin egendom 
Hartekamp, nära Harlem några mil utanför Amsterdam. Den hade 
tropiska växthus och många exotiska växter. Linné anställdes som 
Cliffords privatläkare och kunde lägga stor energi på trädgården.

Under den här tiden publicerade Linné flera av sina viktigaste verk, 
vilket adderade till hans internationella berömmelse. Den emotsed-
da Flora Lapponica, resultatet av hans lappländska resa 1732, kom ut 
1737. Detsamma gällde den stora katalogen över nära 1 000 växtsläk-
ten, Genera plantarum (dedicerad till Herman Boerhaave). Året därpå 
trycktes bl.a. Hortus Cliffortianus som beskrev Cliffords trädgård och 
blev ett slags standardverk för hur en botanisk trädgård skulle se ut. 
Det var en av dåtidens viktigaste infrastrukturer. Återigen är det vik-
tigt att se vetenskapen utifrån de samtida förutsättningarna för att 
förstå betydelsen av arbetet.

56 Linné, von (1823; s. 27).
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När Linné på sommaren 1737 planerade för sin hemresa kom ett 
nytt försök att få honom att stanna i Holland, denna gång av Georg 
Clifford III.

[Clifford] tilböd honom att blifwa hos sig på hans depence, 
lefwa i Leijden att höra Boerhaaven, då honom lyste, och icke 
öfvergifwa honom, förr än Botaniska professionen i Utrecht 
efter den gamle Serrurier blefve ledig, då Linnæus kunne wara 
säker om henne, och Clifford wille emellertid gifva Linnæum 
lön [men] oagtad alla tilbud, oagtad all wällefnad och heder, 
som Linnæus åtnöt, där alla Botanici sökte honom som ett litet 
orakel [avböjde han eftersom] Linnæi kiäresta drog hans sinne 
åht Swerige

Linné verkade vid hemkomsten till Sverige först några år i Stockholm 
och blev där en av grundarna av Vetenskapsakademien. År 1741 flyt-
tade han tillbaka till Uppsala och tillträdde som medicinprofessor. 
Något år senare skulle denna internationella auktoritet alltså ta sig an 
Societeten, det lilla sällskapet långt från vetenskapens internationella 
centrum. Det låg både avståndsmässigt och politiskt sett också en bit 
från eliten och makten i Sverige. 

För det var verkligen ett litet sällskap Linné kom att ta hand 
om. Vid ett av Societetens möten sommaren 1744, alltså strax efter 

Georg Clifford III och Linné stod i ett patron-klient förhållande till varand-
ra. Linné sammanställde en viktig volym om innehållet i Cliffords botaniska 
trädgård, Hortus Cliffortianus, utgiven 1737. Foto: Mikael Wallerstedt.
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 Anders Celsius bortgång, hade mångårige ledamoten Olof Celsius d.ä. 
låtit uppgiven. Han hade varit beredd att kasta in handduken:

[Han] sade sig märka at Societetens ledamöter ej med allwara 
tyckas arbeta uppå Societetens bibehåll, utan att hon ofelbart 
lärer gå omkull; ty wille han i tide taga afsked här ifrån, som så 
många åhr warit med, för än han skulle se Societeten snöpligen 
falla. Men de närwarande persuaderade honom ännu wänta, 
lofwande sig skola anwända all möda att om ingen annor wille, 
skulle wij allena med samblad kraft söka allena at fulgiöra acta, 
och tillskrifwa utlänska at de här till contribuera.57

De övriga närvarande ledamöterna var två till antalet så hans pessi-
mism var begriplig. De två var Linné och Olof Hjorter (1696–1750), 
den senare Anders Celsius trogna medarbetare och tillika hans svåger. 
Under de fyra möten som 1744 hölls utan Anders Celsius och fram 
till Linnés första möte som sekreterare var det oftast bara Olof  Celsius 
d.ä., Olof Hjorter och Linné närvarande. Enda undantaget var den 
1 augusti 1744 då också Samuel Klingenstierna (1698–1765), Matthias 
Asp och Pehr Elvius (1710–1749) deltog. Av handstilen att döma förde 
Linné protokollen under tiden en ny sekreterare ännu inte var utsedd.

Det var inte bara det att det var ett litet sällskap Linné kom till, 
staden i sig och det sammanhang man rörde sig i var också litet och 
snävt. Det var något helt annat än vad Linné hade mött i Stockholm 
och på kontinenten. Uppsala med ca 4 000 invånare rymdes inom 
en rektangel på ca 700 × 1 000 meter där kontakten med omvärlden 
gick via några tullportar. Man samsades med ett drygt tusental grisar, 
kor, hästar och får – Fyrisån beskrevs som en kloak.

Med vilket engagemang tog sig Linné an Societetens sekretariat? 
Kan man utläsa något ur det faktum att det tog fyra möten 1744 innan 
den lakoniska kommentaren »Secreter blef Linnæus secreter« [sic] dök 
upp i protokollet från den 10 oktober? Man skulle kunna tänka sig att 
det först gjorts resultatlösa sonderingar efter andra möjliga sekreterar-
kandidater under sommaren 1744. Linné kan efter det ha känt sig mer 
eller mindre tvungen att ta på sig ansvaret för sällskapet som befann 
sig i en bekymmersam situation, rent av en kris. Utgivningen av Acta 
Literaria et Scientiarum Sveciæ, som tidskriften nu hette, var skakig 

57 22 augusti 1744.
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och här gällde att rädda både tidskriften och sällskapets existens. Men 
kanske han också såg det prestigefullt att inneha uppdraget.

Sanningen att säga, kandidater till uppdraget växte inte på träd. 
Enligt Societetens reglemente från 1728 skulle Societeten ha högst 24 
ledamöter samt en sekreterare. Merparten av de antagna ledamöterna 
var bosatta och permanent etablerade på annat håll i landet, som ju då 
också inbegrep Finland (med universitetet i Åbo). Utan möjlighet att 
kunna erbjuda sekreteraren lön lär det ha varit utsiktslöst att få någon 
från annan ort att ta på sig uppdraget. Det återstod då åtta ledamöter 
bosatta i Uppsala.58 

Bland dessa var Olof Celsius d.ä. rimligen för gammal med sina 74 
år. Samuel Klingenstierna och Johan Ihre hade båda vikarierat för An-
ders Celsius under hans utlandsresa 1733–1737 men inte skött upp-
draget särskilt väl.59 Johan Ihre hade dessutom legat i fejd med Anders 
Celsius om Societetens ekonomiska förhållanden och hade nu också 
hamnat i riktigt blåsväder inom universitetet. Han ansågs inte som 
renlärig av den teologiska fakulteten och hade också riktat kritik mot 
Hattpartiets politik.60 Johan Ihre uppfattades t.o.m. ha uppviglat till 
och försvarat den Stora Daldansen genom avhandlingen De tumultu 
Dalecarlorum, vulgo Næftoget dicto 1743.

Filologen och orientalisten Matthias Asp hade varit ledamot i 30 
år och nu blivit teologie professor och kyrkoherde i Vaksala. Han hade 
i tidigare skeenden varit motsträvigt inställd till förändringar inom 
Societeten. Hans nu kyrkliga profil passade heller inte bra in för att 
leda det i huvudsak naturvetenskapliga sällskapet. Han var knappast 
aktuell.

Nils Rosén (1706–1773; adlad Rosén von Rosenstein 1762) hade 
deltagit flitigt i Societetens möten sedan han blev invald 1732 och 
skulle kunna ha varit en tänkbar sekreterare. Men han var livmedicus 
vid hovet i Stockholm, och hade ett stort engagemang som läkare och 
ansvarig för återuppbyggnaden av universitetets sjukhus Nosocomium 
academicum. Olof Hjorter skulle också ha varit tänkbar. Han saknade 
dock formella akademiska kvalifikationer och var en teknikorienterad 

58 Senare insåg man att den låga andelen Uppsalaledamöter var problematiskt 
både för möjligheten att kunna engagera funktionärer och för deltagandet vid 
sammankomsterna: »Om icke några flere præsentes borde antagas, ty ofta inga 
komma, äller förhindrade.«, 21 september 1755.

59 eLLegren (2019; s. 214).
60 Efter långt processande slutade det med att Johan Ihre fick böta en hel årslön.
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astronom som nog hellre ägnade sig åt observationer än administrativa 
göromål. Vid den aktuella tiden kämpade han för att få efterträda 
Anders Celsius på astronomiprofessuren, vilket han inte fick, och det 
var en bitter strid för honom.61

Utöver de ovan uppräknade var matematikern Pehr Elvius den 
enda återstående ledamoten förutom Linné som var bosatt i Uppsala. 
Han hade blivit invald i Societeten året innan (1743) och var genom sin 
släkt nära knuten till Uppsalas akademiska elit. Hans far Per ( Petrus) 
Elvius (1660–1718) hade varit en av Collegium Curiosorums med-
lemmar och hans mamma Anna Maria Spole (1676–1757) var dotter 
till astronomiprofessorn Anders Spole (1630–1699). Pehr Elvius och 
 Anders Celsius hade varit kusiner på mödernet. Men det som gjorde 
att även Pehr Elvius föll bort var att han nära nog samtidigt utsågs till 
ständig sekreterare för Vetenskapsakademien. Han tillträdde det upp-
draget 1 juli 1744 och hade således precis blivit engagerad av Stock-
holmsakademien när Societeten sökte ny sekreterare. 

Det var med andra ord dålig tajming för Societeten med ett sekre-
terarskifte 1744. Det gällde inte minst ur perspektivet av att det fak-
tiskt fanns en utomordentligt stark kraft i vardande: Pehr Wargentin 
(1717–1783), 27 år 1744 och ännu inte aktuell för inval.62 Wargentin 
hade dock redan gjort sig ett namn genom sin avhandling 1741 om 
banorna för Jupiters månar, De  satellitibus  Jovis. Han hade 1743 er-
hållit magistergraden vid universitetet och blev hösten 1748 invald i 
Societeten. Nästan samtidigt blev han invald i Vetenskapsakademien 
och bara ett drygt halvår senare utsågs han till Vetenskapsakademiens 
ständige sekreterare, efter Pehr Elvius. Det var en funktion han skulle 
inneha i inte mindre än 34 år. Tillsammans med Jöns Jakob Berzelius 
(1779–1848) brukar han betraktas som den sekreterare som betytt 
mest för Vetenskapsakademien genom alla tider.

Skulle förresten lydelsen i Societetens stadgar om 24 ledamöter 
samt en sekreterare kunna tolkas som att sekreteraren inte nödvän-
digtvis behövde vara ledamot? När den blott 23-årige Anders Celsius 

61 widmaLm (2012). När Anders Celsius professur skulle återbesättas placerade 
konsistoriet Samuel Klingenstierna i första förslagsrummet, Nils Vallerius i 
andra och Olof Hjorter först i tredje; Linné hade Hjorter som nummer två (fries 
1907; s. 124). Men märkligt nog gick Kungl. Maj:t universitetets rangordning helt 
förbi och utsåg i stället Mårten Strömer till professor i astronomi.

62 »Till hans allmänna kompetens och duglighet får också läggas att han tydli-
gen var en angenäm person, om vilken ingen kunde eller ville säga något illa« 
(Frängsmyr 2004; s. 227).
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utsågs till sekreterare 1725 var han Societetens amanuens, däremot 
inte ledamot. Men det var innan stadgarna antogs och någon rutin 
hade då ännu inte hunnit utvecklas. Det svenska akademiväsendet 
kom ju inte heller igång på allvar förrän senare under 1700-talet så det 
fanns inte mycket att hämta vad gäller praxis från andra sammanslut-
ningar. I Vetenskapsakademiens grundregler sades dock klart och tyd-
ligt att sekreteraren utsågs bland ledamöterna. Efter sina uppstartsår 

De protokoll för Societetens sammanträden som Carl von Linné förde i egen-
skap av sekreterare var knapphändiga. Här hans anteckningar från mötet den 
16 november 1751 (UUB U2000:2). Axel Liljencrantz transkribering lyder:

Hos H:r D:r Celsius.
Närwarande  H:r D:r Celsius
 Prof. Ihre
 Linnaeus
 Solander.
1. Upwistes Nachrichten.
2. Uplästes Hasselquist[s] bref d. 8 junii 1751.
3. Ejusdem Perdix arabica approberades.
4. Nymphæa
 Origanum
 Musa 
 Ostracion
5. Runæ helsingicis obs. O. Cels. approberades.
6. Scriptura Ulfilæ encaustica a Prof. Celsio.
 Till midsomar senast lofwade Hr Pr. Ihre.
7. Studiosus Ackerman Sudermannus anmodas om stickning.

approberades
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med Anders von Höpken i spetsen hade man valt Jacob Faggot till se-
kreterare 1741. Han efterträddes 1744 alltså av Pehr Elvius och sedan 
1749 av Pehr Wargentin.

Linné blev Societetens sekreterare hösten 1744. Mycket skulle bli 
annorlunda inom sällskapet under de 23 år han upprätthöll denna 
funktion. Utan att gå händelserna i förväg, någon storhetstid för Socie-
teten var det inte. Linné mötesprotokoll var korta, närmast stolpaktiga 
och inte sällan med ofullständiga meningar. Skillnaden mot de betyd-
ligt mer fylliga och informativa protokollen de gånger han hade en elev 
eller vice sekreterare som antecknade är slående.

Linné formulerade sig ofta i protokollen på ett sätt som utgick 
från honom själv. Det kunde t.ex. heta »Societeten beslutade att jag 
skulle anmoda Hr Helwig at utsöka Societetens lånobanque zedlar af 
Sal. Celsii sterbhus«63 och »Professor Strömer i min frånwaro skiöter 
 correspondencen«.64 Ibland får man intrycket av bevarade protokoll 
att de mer var hans egna minnesanteckningar eller stolpar, dagord-
ningar uppsatta på förhand för eget stöd. 

Ekonomin

I det löpande Societetsarbetet hade Linné en surdeg att direkt ta tag 
i – den bekymmersamma situationen med Banco-sedlarna, värdebe-
visen på de placeringar Societeten hade gjort på 1720-talet. Medlen 
var den ekonomiska startplåt sällskapet fått genom de järnrör som på 
drottning Kristinas tid hade lagts ned för att leda vatten från Fyrisån 
upp till slottet.65 Societeten fick tillstånd av Kungl. Maj:t att gräva upp 
dem och sälja med god vinst.

Sedlarna var en av de mest frekvent återkommande punkterna vid 
sammankomsterna under Linnés sekretariat. I ärlighetens namn var 
saken komplex och till delar svårbegriplig, i varje fall så här i efter-
hand, men för de inblandade förmodligen redan då. Det fanns mer än 
ett problem och jag ska här försöka bena ut den för Linné aktuella 
situationen.

63 14 november 1748.
64 22 april 1749, inför hans skånska resa samma sommar.
65 eLLegren (2019; s. 273).
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Försäljningen av järnrören hade givit en intäkt på 8 977 kopparmynt 
(kmt). Vintern 1728/1729 placerades circa 7 000 kmt i tre ränte-
bärande lånebancosedlar (transportsedlar). Den största sedeln, No. 
12418, hade emellertid gått förlorad under 1730-talet. Johan Ihre hade 
under sin korta sekreterarperiod anförtrott den åt en tjänsteman vid 
riksbanken i Stockholm och denne hade förskingrat medlen. Kvar 
fanns nu åsikten att Johan Ihre skulle hållas ansvarig för förlusten av 
sedeln. När Linné tillträdde 1744 var Societeten som bäst i färd med 
att stämma Ihre men saken tycks aldrig ha gått till åtal. 

Den försnillande tjänstemannen var Elias Dylander, kassör i växel-
banken. Han uppdagades bl.a. ha ordnat med falska insättningsattester 
åt bankens notarie Elisaeus Hyphoff, som drev egen låneverksamhet 
vid sidan om. Det rörde sig om stora belopp, flera hundra tusen kop-
parmynt. Elias Dylander häktades i juli 1738 och dömdes senare till 
livstids straffarbete på Marstrands fästing. Rättegången ska ha röjt 
»stort affärslättsinne från de många utomstående, som på ett eller an-
nat sätt varit Dylander och Hyphoff behjälpliga«.66 Måhända räknades 
Johan Ihres placering av Societetens lånebancosedel in där. 

Tio år senare (1754) blev den förlorade sedeln aktuell igen. Det 
blev då känt att den fanns hos stadsmäklaren David Sten (Stein) och 
att denne var beredd att sälja den till Societeten för 600 silvermynt 
(smt), samma summa som han själv köpt den för. Enligt protokollet 
från den 21 december 1754 var sedelns värde nu 800 smt och därmed 
skulle Societeten tjäna åtminstone 200 smt. Men man kunde förstås 
lika gärna säga att Societeten förlorade pengar genom att behöva köpa 
tillbaka sin egen sedel. 

66 haLLendorff (1919; s. 323).

Uppgifter kring de lånebancosedlar i vilka Societetens start kapital 
placerades

Beteckning Belopp (enligt mötesprotokoll) I kopparmynt

No. 12345  200 D:r Sölf:mt Courant 564 kmt
No. 12346 577: 7 öre Caroliner  2570 kmt 14 ./.
No. 12418  1163 dlr 16 2/3 Courant Sölf:mt  3420 kmt 12 ./.
Summa   6554 kmt 26 ./.
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Ett generellt problem i den svenska ekonomin var den dubbla 
myntfoten (användningen av både silvermynt och kopparmynt) som 
hade tillämpats sedan början av 1600-talet. En daler smt skulle från 
början motsvara 3 daler kmt men det här påverkades av själva silver- 
och kopparvärdet, och dess fluktuationer. Mynten var värdemynt, de-
ras värde var inte abstrakt. Under 1700-talet sjönk efter hand värdet 
på kopparmyntet. Det skulle kunna förklara varför protokollet från 
1754 angav värdet på lånebancosedeln till 800 smt när det bör ha varit 
1200 smt vid inköpet 1728. 

För att få affären i hamn tog man hjälp av akademiräntmästaren 
i Uppsala Peter Julin (1709–1768, 1762 adlad Julinskiöld; han åter-
kommer i boken). Återköpet skulle finansieras med ett lån. Uppgif-
terna kommer från de relativt detaljerade protokoll som Linné hade 
fått hjälp att skriva under 1754–1755, förmodligen av Daniel Solander 
(1733–1782; se nedan). På hösten 1755 förde Linné åter pennan och 
vad som då hände med sedeln går inte att utläsa ur hans fragmentaris-
ka anteckningar. Från senare uppgifter framgår att ett lån hade blivit 
tagit och att sedeln No. 12418 nu var åter i Societetens ägo. Sedan hade 
man pantsatt sedeln No. 12346 och använt de medlen för att direkt 
lösa det tagna lånet.

De medel som blev över från pantsättningen tilldelades Linné för 
de utlägg han haft för Societetens räkning. Med detta var den mångår-
iga turbulensen kring en av Societetens lånebancosedlar avslutad. Hur 
stor förlusten i slutänden blev är svårt att exakt säga. Men det rörde sig 
om åtminstone 2 000 kmt, förmodligen 3 000, av de circa 9 000 kmt 
som var Societetens startplåt från järnrörsförsäljningen.

Men sedelproblematiken var inte avklarad i och med detta. De två 
andra sedlarna hade förvarats hemma hos Anders Celsius under hans 
tid som sekreterare. Societeten hade ju än så länge inte egna lokaler 
så sekreterarens bostad fungerade som kontor. Olof Hjorter hamnade 
direkt efter Anders Celsius död i en svår sits då han vid sidan av sitt 
ledamotskap i Societeten hade intressen i sterbhuset såsom måg till 
Celsius. Sedlarna kunde först inte återfinnas hemma hos Celsius, eller 
åtminstone inte levereras därifrån av Hjorter. Men Hjorter gjorde nog 
vad han kunde för att hitta sedlarna. Han rapporterade »at intimation 
äfter dem war giord uti aviserne och på Predikostolen«.

Linné skrev i protokollet den 9 januari 1746 »Societeten beslutade 
att jag skulle anmoda Hr Helwig at utsöka Societetens lånobanque 
zedlar af Sal. Celsii sterbhus; helst Societeten där med haft fördrag 
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Det saknas en utförlig originalredovisning för Societetens räkenskaper under 
Carl von Linnés sekretariat. Här har han i efterhand gjort en summarisk 
redo visning för de utgifter han haft under perioden 1751–1764. Postmästa-
ren Krok och vaktmästaren Almström fick vardera 18 kmt per år. Schablon-
mässigt har han angett en årlig kostnad för skrivmateriel på 36 kmt. När 
Linné slagit ihop de tre posterna har han fått dem till 74 i stället för 72 
(18+18+36); »Linnés bristande förmåga att verkställa äfven den enklaste räk-
ning uppenbarar sig ofta«.*

* fries (1907; s. 313).
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 redan öfwer 2 åhr.« Senare hotade Linné att inleda en process mot 
Hjorter.67 Uppsala Rådstufvurätt meddelade den 17 juli 1747 en in-
teckning i Gunilla Spoles (Anders Celsius mamma) fastighet som sä-
kerhet för räntan på de förkomna sedlarna. Linné kontaktade univer-
sitetets rektor med begäran att sterbhuset skulle åläggas att ersätta de 
förkomna sedlarna. Att man blandade in universitetet i affären hörde 
förstås samman med universitetets jurisdiktion över sina anställda och 
deras anhöriga. Rektor den aktuella terminen var Societetsledamoten 
Nils Rosén – kretsarna i staden var snäva. Rosén hörsammade Linnés 
begäran och en skrivelse ställdes till Hjorter. Han tvingades skriva un-
der på att han mottagit den.

Om skrivelsen från rektor spelade roll för utgången av ärendet får 
vara osagt. Men bara någon vecka därefter, den 3 oktober 1747, rap-
porterade Societetens mötesprotokoll att Hjorter då lämnade tillbaka 
sedlarna. Hur de hade hittats förtäljer inte historien. För att säkra sed-
larna från att åter förkomma lämnades de nu in till universitetets rän-
tekammare, Æerarium. Några decennier senare skulle det dock visa sig 
att inte heller den placeringen var vattentät.

Utgivningen av Acta avstannar

Linné största, mer vetenskapliga utmaning låg i att få utgivningen av 
Acta Literaria et Scientiarum Sveciæ på fötter. Det var sekreteraren 
som hade att agera redaktör. Societetens ursprungliga ambition var 
att ge ut tidskriften kvartalsvis. Det hade man lyckats med under 
1720-talet men därefter tvingats övergå till årsvis utgivning. Nu hade 
inte heller det fungerat och utgivningen släpade efter. Tryckåret blev 
således av ett senare datum än årgångsåret, vilket förvirrade.

Anders Celsius hade haft problem att få in tillräckligt med bidrag 
för att kunna trycka tidskriften. När han lämnade Uppsala på somma-
ren 1732 för sin långa utlandsvistelse hade han just fått årgång 1730 
klar. Hans frånvaro gjorde inte saken lättare men Johan Ihre gick i alla 
fall i mål med tre årgångar under Celsius femåriga frånvaro. Förutom 
svårigheten att få in manuskript var det problem med att hitta förläg-
gare och tryckeri.68

67 9 januari 1746, 12 november 1746, 11 april 1747.
68 eLLegren (2019; s. 116, 258).
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Under Carl von Linnés tid som tidskriftsredaktör för Acta Societatis Regiæ 
Scientiarum Upsaliensis pryddes öppningsuppsatsen i varje årgång av en de-
korativ illustration med referenser till vetenskapen. I bilden ovan syns till 
vänster jordglob, passare, anteckningsböcker och stjärnkikare. En av de två 
amorinerna tittar genom stjärnkikaren, den andra sträcker sig mot stjärnst-
rålarna. Societeten hade tidigt tagit upp frågan om ett emblem, »ett Symbolo 
för wår Societet«.* Erik Benzelius tog 1721 fram ett förslag, »en springande 
 Fontain med öfwerskrifft collecta respergit [att samla och sprida ut]«**. De-
visen kom att bli Collecta refundit (att samla och ge ut). Springkällan syns 
även i den illustration som här återges, symboliserande evigt liv och ett 
 ständigt ( cykliskt) förvärv och spridande av kunskap.*** Kopparsticket gjor-
des av prästen och gravören Erik Geringius (1707–1747).

* 24 mars 1721.
** 31 mars 1721. Se också En vignett föreställande en vattenkonst, med öfverskrift 
’ Collecta refundit’ och underskrift ’Societas Litteræria Upsaliensis, instituta Anno 1719. 
d. 18 Nov.́ ex inventione E. Benzelii i Linköpings Stiftsbibliotek N14a, no 1, fol. 5.
*** duner (2013; s. 139).

Utgivningen av Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis 
 under Linnés sekreterarperiod

Årgång Utgivningsår Antal bidrag Antal sidor
1740 1744  9 132
1741 1746 10 122
1742 1748 10 128
1743 1749  5 140
1744–1750 1751 22 170



44
❦

EN AKADEMI FINNER SIN VÄG

När Linné tillträdde hade Anders Celsius precis slutfört volym 4 av 
tidskriften bestående av årgångarna 1735–1739. Nomenklaturen hade 
sedan starten varit att fem årgångar utgjorde en volym. Nästa årgång, 
1740, hade 1744 som tryckår och det är oklart om Anders Celsius 
hann ombesörja denna årgång själv eller om Linné fick slutföra redige-
ringsarbetet. I alla händelser justerades nu tidskriftens namn från Acta 
Literaria et Scientiarum Sveciæ till Acta Societatis Regiæ Scientiarum 
Upsaliensis i enlighet med de tillägg i stadgarna som hade gjorts 1742.69 

Volymsnumreringen började om och nu räknades en årgång som en 
volym. Årgången 1740 blev således volym 1 av Acta Societatis Regiæ 
Scientiarum Upsaliensis. Språket i tidskriften var som tidigare latin.

Linné skulle under sina 23 år som sekreterare bara komma att ge ut 
fyra årgångar av Acta. Det var årgångarna 1741 (utgiven 1746) till 1744 
(klar 1751). Sedan tog det helt stopp och Societetens tidskriftsutgiv-
ning låg nere i mer än 20 år. Sammanlagt trycktes 56 uppsatser under 
Linnés tid, årgång 1740 inräknat. Innehållet dominerades av zoologi 
(20 uppsatser), botanik (9) och astronomi (6). Flera av de zoologis-
ka bidragen var korta artbeskrivningar. Linné satte sin karaktär på 
innehållet och det är särskilt tydligt om man jämför med tidskriftens 
tidigare innehåll. Då hade det varit mer av astronomi, fysik, och även 
historia.

Linnés påverkan märktes även sett till vilka som skrev i tidskrif-
ten. Hans gynnare från vistelsen i Holland Jan Friedrich Gronovius 
hade med fem uppsatser om fiskar. François de Sauvages (1706–1767), 
en fransk medicinkollega till Linné, publicerade två arbeten. Själv bi-
drog Linné med fem botaniska arbeten varav ett, Species Orchidum et 
affinium plantarum, utgjorde den första sammanställningen över or-
kidésläktet.70

Allra flest bidrag stod Fredric Hasselquist (1722–1752) för, 10 
stycken. Fredric Hasselquist kom till Uppsala 1741 och blev en av Lin-
nés första studenter. I en avhandling utvecklade han Linnés hypotes 
om att närbesläktade växter också hade likartad medicinsk verkan. 
Hasselquist blev en av många att på Linnés uppmuntran ge sig ut på 
långväga expeditioner. I Hasselquists fall var det Palestinas djur- och 

69 De nya paragraferna i stadgarna publicerades i Tidningar om de Lärdas  Arbeten 
1742, s. 102–103. Namnet på tidskriften angavs i de reviderade stadgarna utan 
det avslutande ordet Upsaliensis (alltså enbart Acta Societatis Regiæ  Scientiarum). 
Men tillägget kom framöver ändå alltid att ingå.

70 jarvis & cribb (2009).



CARL VON LINNé BLIR SOCIETETENS SEKRETERARE

45
❦

I Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis årgång 1742, utgiven 1748, 
publicerade Pehr Wargentin en av sina många uppsatser om Jupiters månar. 
Han hade redan som ung gjort sig internationellt känd för sin bestämning av 
banorna för planetens månar. I den här tabellen har han beräknat tidpunk-
terna för när månförmörkelser hade skett.

växtvärld som läromästaren hade uppmärksammat honom på. Linné 
menade att det var så gott som okänt, vilket borde rådas bot på.71 Det 
var dessutom ett högaktuellt ämne för i vevan hade Olof Celsius d.ä. 
givit ut sitt internationellt mycket uppmärksammade verk Hierobota-
nicon Sive De Plantis Sacrae Scripturae, en beskrivning av förekomsten 
av växter i Bibeln. Att förstå det Heliga landets natur var viktigt för 
uttolkandet av Skriften.

Fredric Hasselquist seglade från Stockholm i augusti 1749 med 
 Levantkompaniets fartyg Ulrica. Han var framme i Smyrna (numera 

71 I en promemoria av den 10 december 1748 talar Linné om »en resas anställande 
åt Palæstina, at där aftaga des Historiam Naturalem, at beskrifwa plantas Bib-
licas, om hwilka lärde theologi så mycket twistat, at utforska hwad de brukeli-
gaste Drogier äro, som af urminnes tider blefwit i alla apothequer handhafde, 
men än aldrig uptäckte, at utmärka de gamblas ormar och de fornas namkunnige 
fiskar, som kommit i förgätenheta af okunnogheten i natural-historien med 
mera« (fries 1907; s. 139). Linné hade inför konsistoriet med emfas förespråkat 
vikten av Hasselquists resa och att denne var värd ekonomiskt stöd. Fries 
noterade att Hasselquist var »samtidigt innehafvare af kungligt stipendium i alla 
fakulteterna – något, som aldrig inträffat, vare sig förut eller efteråt«.
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Under sin tid som tidskriftsredaktör bidrog Linné själv med ett antal upp-
satser och kortare artbeskrivningar. En sådan var SIDA florum capitulis pe-
duncularis triphyllis septemfloris descripta, publicerad i årgången 1743. Denna 
illustration är gjord av Carl Gustaf Reimers och sedan överförd till koppar-
stick av Vetenskapsakademiens gravör Carl Bergqvist. Båda bistod ofta Linné 
med illustrationer till dennes arbeten.
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Linnéuppsatsen Scabiosa, flosculis, quadrifidis, foliis pinnatifidis; laciniis 
 lateralibus erectiusculis publicerades i årgången 1744 av Acta Societatis  Regiæ 
 Scientiarum Upsaliensis, utgiven 1751, och behandlade fältväddsläktet, 
 Scabiosa.
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Försättsbladet till ett manuskript från Fredric Hasselquist om Phalaena 
ruderalis sänt till Societeten men aldrig publicerat i Acta Societatis Regiæ 
Scientiarum Upsaliensis. Hasselquist beskriver sig själv som ’peregrinator’. 
 Phalaena var Linnés beteckning på nattfjärilar. 

Izmir, i västra Turkiet) i slutet av november samma år. Med sig hade 
han ett rekommendationsbrev från Societeten.72 Vid Societetens möte 
den 28 februari 1750 kunde Linné läsa upp en första rapport från re-
san.73 Under drygt två år reste Fredric Hasselquist runt till idel kända 
platser kring östra Medelhavet: Kairo, Jerusalem, Betlehem, Nasaret, 

72 22 april 1749. »Promotorial för Licent. Hasselquist till Palæstina«.
73 »Hasselquist bref från Smyrna uplästes […] Hasselquist observation om Fulica 

[sothöns] approberades«.
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Rhodos och Cypern.74 Men han kom aldrig hem igen, åter i Smyrna 
1752 insjuknade han och avled där. Han var varken den förste eller 
den siste av Linnés lärjungar som så att säga stupade på sin post.75 
Samma öde drabbade bl.a. den först utresande aposteln, Christopher 
Tärnström (1711–1746). Han nådde inte ens fram till sitt mål utan dog 
utanför Vietnams kust på väg till Kina med Ostindiska kompaniets 
skepp Calmar. 

Fredric Hasselquist skickade ett stort antal faunistiska och floristis-
ka bidrag både till Societetens Acta och Vetenskapsakademiens Hand-
lingar. I det förra fallet rörde det sig om beskrivningar av vitt skilda 
djurarter som giraff, blåtrast, olika huggormsarter och en skinködla. 
Han blev ännu inte fyllda 30 år antagen som ledamot i Societeten 
1751 men han fick alltså aldrig möjlighet att träda in i det akademiska 
finrummet.

Allt i Acta var dock inte biologi under Linnés tid. Samuel Kling-
enstierna publicerade fyra matematiska uppsatser och Wargentin åter-
kom tre gånger med uppdaterade tabeller över banorna för Jupiters 
månar. För åren 1740 och 1741 hade Anders Celsius respektive Olof 
Hjorter sammanställt meteorologiska observationer från Uppsala. Det 
var fortsättningen på den meteorologiska observationsserie som hade 
rapporterats i Acta sedan 1722. Men Olof Hjorters 1741-rapport kom 
inte förrän i Linnés sista nummer av Acta 1751 så det var knappast 
några aktuella väderuppgifter som förmedlades.

Linné hade problem med att få ihop tillräckligt med material för 
att kunna trycka Acta. Ett sätt att komma framåt skulle vara att hoppa 
över de felande årgångarna och direkt ge ut årgången för det inneva-
rande året. Så beslöts också vid ett möte den 6 juni 1745 men planen 
efterföljdes inte, i varje fall inte omedelbart. Men när man 1750 skulle 
trycka årgången 1744 gavs den undertiteln Ab ANNO MDCCXLIV, 
Ad MDCCL (från 1744 till 1750). Sedan visade det sig att tryckningen 
inte blev klar förrän 1751 och det är det tryckåret som anges på om-
slaget.

74 Fredric Hasselquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12645, Svenskt bio-
grafiskt lexikon (art. av Carl-Otto von Sydow).

75 Bilden över det vetenskapens pris som flera av lärjungarna betalade med sina liv 
har varierat genom åren. En klassisk, närmast nationalromantisk bild har kretsat 
kring ”hur villigt lärjungarna uppoffrade sig för vetenskapen, fosterlandet och 
sin älskade lärare” (nyberg 2007b; s. 24). Senare har flera författare hävdat att 
Linné själv bar ett stort ansvar för att liv gick till spillo (sörLin 1991, Koerner 
1999).
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I Societetens stadgar från 1728 fanns angivet att frånvarande leda-
möter skulle åtminstone två gånger om året skicka in något från sina 
egna studier eller undersökningar. Det var tänkt som ett sätt att för-
säkra sig om regelbunden tillgång till material för diskussion och till 
tidskriften. Detta hade nu knappast efterföljts och i de reviderade 
stadgarna 1742 hade tonen skärpts:

På det Societeten måtte vara i stånd at alltid vid hvarje åhrs 
slut låta utkomma des acta; Så har Societeten frihet at utvälja 
en ny Ledamot i dens ställe som på tu årstid intet med något til 
Societens giöremål tienande arbete inkommit.

Linné skrev i protokollet från den 26 oktober 1744 »Nästa Nyåhr exe-
queras at de som på 2 åhr ej inkommit med acta, excluderas.« Det var 
bara en tredjedel av ledamöterna som bidrog till Acta under Linnés 
tid så det skulle ha inneburit en stor dränering av ledamotskåren om 
hotet om uteslutning hade verkställts, vilket det inte gjorde. Han tog 
dock upp saken igen ett år senare: »Skrifwes till Ledamöterne at de 
komma in, hwar på om de ej swara då utan krus strykas uht, at ätter 
komma Hans Maij:ts förordning.«76 Inte heller nu gjordes allvar av sa-
ken. Istället upprättades scheman för hur var och en av de närvarande 
skulle jaga de passiva ledamöterna. Man sökte också underlätta ma-
nusflödet genom att ersätta den som översatte inkomna manuskript 
skrivna på svenska till latin med en halv Carolin per ark.77 Men inget 
hjälpte.

Linné hade i samma veva varit den som otåligt drivit på för att 
motsvarande regler i Vetenskapsakademiens skulle efterlevas. 78 Även 
de hade en uteslutningsparagraf i sina stadgar. Det var dock en känslig 
fråga för bland de inaktiva fanns ofta aristokrater som Vetenskaps-
akademien hade varit mån om att knyta till sig genom ledamotskap. 
Men något slag i saken gjordes faktiskt och 1749 uteslöts fyra leda-
möter. Samma öde drabbade några enstaka ledamöter under kom-
mande decennier men tillämpningen upphörde på 1780-talet, i varje 
fall med hänvisning till inaktivitet.79 En som senare dock fick gå från 
Vetenskapsakademien var Carl Olof Cronstedt (1756–1820), svensk 

76 9 januari 1746.
77 6 juni 1745.
78 Linné i brev till Vetenskapsakademien 23 november 1742 (fries 1908; s. 25).
79 Lindroth (1967a; s. 20).
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kommendant på Sveaborg. Han hade stått högt i kurs efter det vunna 
sjöslaget vid Svensksund 1790 men blev 1808 betraktad som landsför-
rädare när han kapitulerade vid Sveaborg. Förutom att han förlorade 
officersgrad, adelskap och ordnar togs han ifrån sitt ledamotskap i Ve-
tenskapsakademien. Veterligt har aldrig uteslutning, som Linné skrev, 
»exequera[t]s« inom Societeten.

Efter att Societetens Acta-utgivning legat nere under flera år kom 
på hösten 1755 uppgivna tongångar från Linné. Han skrev då i pro-
tokollet »inga observationer på lång tid […] Acter kommo sist uht 
1750«.80 Flera ledamöter hade lovat att komma in med bidrag men inte 
hållt sina löften. Linné hade fått ett manus av Olof Celsius d.ä om hel-
singerunorna men inte illustrationerna till uppsatsen. Olof Celsius d.ä. 
gick bort mindre än ett år senare och hans stora verk De runis Helsin-
gicis observationes quaedam kom ut postumt först nästan 20 år senare.81 

I tidigare historieskrivningar över Societeten har den dåliga ekono-
min angetts som orsak till den eftersläpande och till slut upphörande 
utgivningen av tidskriften.82 Mitt intryck från protokollen som redovi-
sats ovan är nog att det snarare hade att göra med brist på manuskript. 
Åtminstone var det en bidragande orsak som kanske i kombination 
med ekonomin skapade problem.83

Manuskripten skulle ju dessutom klara en sakkunniggranskning 
innan publicering och det var inte alltid insända bidrag passerade 
nålsögat. Ofta bestod granskningen helt enkelt av att det fördes en 
diskussion vid en sammankomst men ibland bad man om synpunkter 
från någon ledamot utanför den inre kretsen. Ett intressant sådant ex-
empel var rapporten av de meteorologiska observationer gjorda i Haag 
1758 som holländaren Pieter Gabry (1715–1770) sände Societeten i 
början av 1759.84 Pieter Gabry var jurist till yrket och hade naturve-
tenskap och naturvetenskapligt samlande som hobby.85 Han var ett 
erkänt namn på den internationella arenan och bl.a. ledamot av Royal 
Society. Societeten hade bland sina aktiva ledamöter i Uppsala ingen 
riktig kompetens i ämnet och man skickade därför manuskriptet till 
Pehr Wargentin. Han fann förvisso observationerna »artiga« men hade 

80 21 september 1755.
81 ceLsius (1773).
82 schröder (1845; s. 12, 16), gLas (1877; s. 40), dunér (1910; s. 46).
83 gLas (1877; s. 21).
84 24 februari 1759.
85 zuidervaart (2007).
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redan sett dem tryckta på annat håll. Wargentin menade att »author 
låter alla år på et ark trycka et utdrag af föregående årets observatio-
ner, hvilket han utdelar åt alla academier i Europa«.86 Bidraget blev 
inte accepterat och Wargentin var av uppfattningen att det vore mer 
angeläget att jämföra »Climaterna« i olika länder.

När det gällde kostnaderna handlade det rent konkret om att själv 
kunna stå för produktionen om man inte hade en förläggare som gjor-
de det. Lars Salvius i Stockholm, den ledande utgivaren av svensk lit-
teratur, hade givit ut Acta under större delen av 1740-talet. Det hette 
då att Salvius fått »uplägga dem emot gifwet accord«.87 Gissningsvis 
hade han inte varit nöjd med de stora förseningarna i utgivningen och 
därför tröttnat. 

Utan förläggare fick ledamöterna hjälpas åt att hitta intresserade 
köpare. När den nyinvalde ledamoten Daniel Solander (1707–1785, 
juristprofessor, farbror till den tidigare nämnde Linnélärjungen och 
namnen Daniel Solander88) för första gången deltog vid ett möte lova-
de han att förmedla 40 exemplar av tidskriften. Det kanske förklarar 
varför »Prof. Klingenstierna emottog honom med wackert tahl«.89 Vid 
mötet den 20 december 1746 ”dömde” Linné den frånvarande Johan 
Ihre till att ansvara för försäljningen av 10 skrifter:

 
[Närvarande] Celsius, Rosen, Linnæus, Strömer, Hiorter.
…
Profoss. Strömer lofwar prenumeranter till 5.
Archiater Rosen tager 8.
Hiorter 5 stycken.
Ihre dömt till 10. propter absentiam 

Societetselever

Som något av ett sista försök att rädda tidskriften kom Linné hösten 
1755 med ett radikalt förslag »till häfwande af den brist på rön och ar-
beten, som så offta hindrat Societeten att i rättan tid meddela allmän-
heten de handlingar hwilka genom trycket årligen böra utkomma.«90 

86 UUB, U2000:19.
87 20 december 1746.
88 De två skiljs åt i denna bok genom att den äldre släktingen refereras till som 

’Daniel Solander (juristen)’. 
89 3 oktober 1747.
90 16 oktober 1756. Noteringen styrker manusbrist som orsak till problemen med 
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Förslaget var att Societeten skulle knyta till sig några särskilt lovande 
påläggskalvar – elever – med löftet att den som kunde bidra med tre 
manuskript lämpliga för Acta skulle antas som ledamot! Men riktiga 
ledamöter kunde de inte få bli »innan de hunnet till den ålder och de 
hedersställen, som gjort de öfriga dertill förtjänte«. Till dess fick de 
acceptera att inte bli kallade till sammanträdena. Den som inte bidrog 
med arbeten förbehöll sig Societeten dessutom rätten att utesluta.

Modellen att knyta till sig yngre förmågor var inte tagit ur luf-
ten. Vetenskapsakademien hade redan från sin start antagit en sorts 
elever, allra först benämnda just så men snart kända som ’ämnessven-
ner’.91 Det var en heterogen blandning av personer, oftast (men inte 
alltid) ungdomar, inte sällan barn till ledamöter, men också sådana 
som tidigt visat intresse för vetenskapen utan att ännu ha gjort nå-
got akademiskt eller praktiskt avtryck. Några skulle komma att bidra 
till  Vetenskapsakademiens Handlingar, och senare också antas som 
ledamöter. Vetenskapsakademien hann anta circa 300 ämnessvenner 
under 1700-talet innan systemet upphörde. Bland dem fanns flera per-
soner som figurerar i denna bok.

Societeten accepterade Linnés förslag och som elever utnämndes i 
oktober 1756 Pehr Osbeck (1723–1805), Fredric Mallet (1728–1797), 
Erik Sotberg (1724–1781), Daniel Rolander (1725–1793) och Daniel So-
lander. Det var inte direkt något slumpmässigt urval av yngre förmågor. 
Tre av de fem var redan knutna till Linné (Osbeck, Rolander och Solan-
der) och Fredric Mallet hade studerat för ledamöterna Samuel Kling-
enstierna, Pehr Elvius och Mårten Strömer (1707–1770). Erik Sotberg 
arbetade som assistent åt Johan Ihre. De två elever som sedan antogs 
året därpå, Torbern Bergman (1735–1784) och Pehr Forsskål (1732–
1763), hade också de nära kopplingar till Linné, särskilt då Forsskål som 
en av Linnés blivande apostlar. Vi återkommer snart till Torbern Berg-
man som kemist, och hans relation till Linné, men han hade i början av 
sin karriär uppmärksammats av Linné för sina entomologiska studier.

Redan en månad senare kunde Linné rapportera att Pehr Osbeck 
hade lämnat in tre rapporter, alla från hans ostindiska resa 1750–1753. 
Det gällde beskrivningar av en tropisk fjärilsfisk, en makrillart och en 
geckoödla.92 Bidragen lär väl ha legat mer eller mindre klara när Linné 

Actas utgivning.
91 dahL (1987).
92 18 november 1756.
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öppnade för en genväg till ledamotskap. Osbek blev mycket riktigt 
också invald som ledamot kort därefter men det finns ingen notering 
i protokollet om att han på något sätt gavs en lägre status. Han skulle 
resten av sitt liv vara verksam i västra Sverige och närvarade aldrig vid 
någon sammankomst (om han som elev nu hade blivit kallad). Socie-
teten tryckte heller inte något av hans tre bidrag.

Daniel Rolander reagerade också snabbt och lämnade snart nog in 
beskrivningar av nordamerikanska varianter av syren respektive oliv 
(»Psytire & Pausire«).93 Innan dessa bidrag kunde accepteras för publi-
cering i Acta skulle han »anmodas at insända tårkade Specimina utaf 
själfva Örterne, på det Figurer därefter skulle kunna aftagas«. Rolan-
der dök dock aldrig mer upp i Societetens handlingar och det hade 
nog sin orsak. 

Daniel Rolanders och Linnés relation var komplicerad. Eller snarare 
var det lite av ömsom vin, ömsom vatten. Från början var  Linné myck-
et välvilligt inställd till sin student. Han hade imponerats av dennes 
kunskap om insekter och funnit »honom wara af rätta sporrhundslaget 
och att hafwa det bästa wäderkornet«.94 Linné anställde t.o.m. Rolan-
der som informator åt sonen Carl (Carl von Linné d.y. 1741–1783). Ro-
lander blev en del av det Linneanska hushållet och så långt var allt väl.

Sommaren 1754 hade Linné fått reda på att en svensk plantage-
ägare i Surinam, Carl Gustav Dahlberg (1721–1781), sökte en informa-
tor till sina barn.95 Uppdraget skulle göra det möjligt att samtidigt be-
driva naturstudier. Linné såg detta som ett utmärkt tillfälle att få den 
botaniska artrikedomen i denna del av Sydamerika undersökt. Han 
rekommenderade å det varmaste Daniel Rolander för uppdraget. Lin-
né ordnade med finansiering för resan; dels bidrog han med 200 kmt 
själv, dels lyckades han få entomologen och en av sina största gynnare 
Charles de Geer (1720–1778) att satsa 600 kmt. Han övertalade också 
konsistoriet att låta Rolander få behålla det stipendium han uppbar.96

Linné upprättade en mer än 100 punkter lång förteckning över 
vad han ville att Daniel Rolander skulle undersöka i Surinam. Resan 

93 16 april 1757.
94 fries (1903; Senare delen, s. 51).
95 Carl Gustav Dalberg deltog i Hattarnas ryska krig 1741–1743 innan han övergick 

i holländsk tjänst och avancerade till överstelöjtnant. Han gifte sig med en 
holländsk änka som genom sitt första äktenskap hade blivit ägare till egendomar 
i Surinam (pauLin 1951).

96 fries (1907; s. 150).
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På väg hem från sin resa till Kina anlände Pehr Osbeck den 5 april 1752 till 
ön Ascension, belägen i Atlanten ungefär mitt emellan Sydamerika och Afri-
ka, 8 grader söder om ekvatorn. Utan någon växtlighet att söka skugga under 
konstaterade Osbeck att han »never saw a more disagreeable place in all the 
world…The heat is intolerable, and disables one from carrying any thing«.* 
Ön hade upptäckts av portugisier i början av 1500-talet och blivit ett attrak-
tivt mål för hemvändande europeiska skepp. Åtråvärda sköldpaddor kunde 
där fångas i stora mängder. När Ostindiska kompaniets skepp Göta Lejon 
några år före Osbecks besök försökt angöra ön hade man mist en slup med 
manskap i de höga vågor som bildades i det grunda vattnet runt ön. 

På Ascension observerade Pehr Osbeck käringfisken Balistes vetula.** 
Han skrev en rapport om arten – som han benämnde Chetodon vetula – och 
skickade den till Societeten, tillsammans med den teckning som här åter-
ges och som fortfarande finns i Societetens arkiv. Rapporten upplästes vid 
Societetens möte den 18 november 1756. Linné står som auktor för arten 
(auktorsnamn = den som först namngav ett taxon) med en datering 1758. 
Borde det ha varit Pehr Osbeck? 

* Osbeck (1771; s. 81).
** Osbeck (1771; s. 92).
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Berättelsen om resan till det heliga landet – Iter Palæstinum – hann Fredric 
Hasselquist aldrig publicera innan han avled i Smyrna 1752. Den gavs ut fem 
år senare och då redigerad av Linné.
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anträddes i början av 1755 men Rolander blev sjuk redan i Amsterdam 
och tvingades göra anhalt någon månad. Först i juni var han framme på 
andra sidan Atlanten. Vistelsen visade sig bli mindre glamorös än vad 
Rolander nog hade hoppats på. Bara sju månader senare ville han åka 
hem. Han var sjuk men det var också återkommande konflikter och 
handgemäng mellan kolonisatörerna och förrymda slavar.97 Till Carl 
Gustav Dahlberg angav han som skäl för att avbryta vistelsen »sin sva-
ga hälsa, olust för climatet, trötthet at längre arbeta i värmen«.98 I ett 
brev till Linné beskrev han den ogästvänliga skogen:

stora Ormar, Ödlor, insecter och andra diur, slingrade om 
stammar och qvistar, sittande på herbis parasiticis och med 
öpet gap terribelt skolande kasta sig åt den förbigående. Jag vill 
ei omtala de taggiga trän och buskar, som här allestädes hålla 
en, at man ei kan springa undan; en stor del utsläppa en miölk, 
som vid minsta vidrörande upväcka blåsor, inflammation och 
pina. Cocosnötter och andra på marken nedfalne och ruttnade 
frukter utsprida en stank, som kan döda.

Han menade att insekterna var allra värst: 

Här är intet diur, ingen Tiger, ingen Ödla, orm, förgiftig groda 
el:r annat, för hvilket menniskorne så frukta som för insecter-
na. Man skratter ei här åt dem som i Europa, utan beder i sina 
morgon- och aftonböner, at Gud ville bevara hus, hem, kläder 
och sig sielf för dessa tyranner. När man varit ute på marken 
och skall gå hem om aftnarne, så flyga gnistror i hvart löf, trä, 
hus, luft och omkring ansigtet, liksom stode man i en smedia; 
dessa giöra Insecter. 

När Daniel Rolander kom hem 1756 uppstod en schism. Linné menade 
att Rolander förvägrade honom det material som lärjungen hade fört 
med sig tillbaka till Sverige: »Rolander, denne otacksamme Discipel, 
gaf Linnæus intet af alla sina samblingar, utan twärtom förtalte honom 
allestädes«. Rolander gav i stället sin resedagbok och de insekter han 
samlat in till Charles de Geer. Linné och Daniel Rolander försonades 
aldrig och den senares fortsatte karriär blev inte särskilt framgångsrik, 

97 Daniel Rolander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6813, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av Tomas Anfält).

98 fries (1903; Senare delen, s. 52).
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och livet till synes olyckligt. Det sades att han »kom hem litet wriden 
til sina sinnen«.99 

Uppmuntran till Societetens elever att lämna in bidrag gav även 
ett gensvar från Daniel Solander. Han skickade in en beskrivning av 
Furia infernalis. Det var ett (skulle det visa sig) inbillat mask- eller 
insektsliknande djur som både Linné och Solander trodde existerade. 
Linné listade Furia infernalis bland maskarna i Systema Naturæ. Han 
var alltså så pass klar över dess existens att den inte platsade bland 
Animalia Paradoxa, den kategori där Linné i de första upplagorna av 
Systema Naturæ placerade mytiska djur som t.ex. drakar, enhörning-
ar, den sjuhövdade hydran och Fågel Fenix.100 Under sin tid i Lund 
1728 menade Linné att han hade blivit biten i högerarmen av det lilla 
djuret som bara var »några få linjer« stor (sannolikt hade han fått ett 
insektsbett). Armen svullnade upp till den grad att hans lärare Kilian 
Stobæus kände sig nödgad att tillkalla en fältskär, doktor Schnell, som 
skar upp Linnés arm från axel till armbåge.

Mot slutet av sitt liv blev Linné tveksam till om djuret verkligen 
fanns. Tron på Furia infernalis levde dock kvar efter Daniel Solanders 
och Linnés tid. Den beskylldes t.ex. för att ha orsakat stora förluster 
i den lappländska renstammen under 1800-talet. Bara under ett år, 
1823, skulle 5 000 renar ha dött i Lappland efter att ha blivit angripna 
av Furia infernalis. Handeln med renkött stoppades det året för att 
undvika spridning.101

På hösten 1758 lämnade eleven Fredric Mallet också in ett bidrag, 
Problema astronomicum de invenienda correctione Meridiei.102 Pehr 
Wargentin anlitades som sakkunnig manusgranskare. Redan samma 
år valdes Fredric Mallet in som ledamot men då var nog elevstatusen 
utagerad. Mallet var vid det laget professor i matematik. Konceptet 
med elever försvann också snart från Societeten.

Elevernas bidrag till trots låg Acta-utgivningen kvar i träda. De 
uppsatser som Fredric Mallet, Daniel Solander och andra skickat in 
blev länge liggande opublicerade hos Societeten. Samuel Aurivillius 
(1721–1767) var en annan som drabbades av stilleståndet. Hans av-
handling de Ossibus in pericardio Hominis, cordi undique adhærente, 

99 Peter Jonas Bergius till Erik Laxman den 18 augusti 1767.
100 broberg (2019; s. 45).
101 brooKe (1827). Renarna lär ha drabbats av infektion av binnikemask. 
102 22 november 1758.
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Det, som det skulle visa sig, imaginära djuret Furia infernalis gäckade veten-
skapen. Var det en mask eller en insekt? Eller något annat? Carl von Linné 
trodde själv att han blivit biten av djuret. Daniel Solander presenterade 1758 
en avhandling om djuret och det låg till grund för den uppsats som sedan 
trycktes i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis 1773. Här är 
första sidan av manuskriptet.
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repertis (Om benen som har påträffats i människans hjärtsäck, som på 
alla håll hänger fast vid hjärtat) godkändes för publicering i november 
1757 men det skulle dröja hela 16 år innan den kom i tryck. Då hade 
Societetens tidskrift återuppstått i en ny form, vilket vi snart kommer 
tillbaka till. 

Den långa väntan på publicering avskräckte rimligen en del förfat-
tare och det var nog också fallet redan i ett tidigare läge. Den franske 
botanikern och Societetsledamoten Bernard de Jussieu (1699–1777) 
hade 1745 skickat in ett manuskript. I protokollet från den 6 juni 1745 
säger Linné att han till nästa årgång har färdiga »Gronovii,  Jussus och 
Sauvages, samt sina egna observationer«. Det skulle dröja mer än fem 
år innan årgången kom ut men medan uppsatser av både Jan Friedrich 
Gronovius och François de Sauvages då fanns med så gjorde inte Ber-
nard de Jussieus bidrag det. Troligen tröttnade de Jussieu på fördröj-
ningen och valde en annan publiceringskanal.

En som aldrig kom att bidra med något manuskript var Pehr Fors-
skål.103 När han antogs som elev i maj 1757 hade han varit i Uppsala 
ett drygt halvår efter återkomsten från studieåren i Göttingen. Med 
sig från Göttingen hade Forsskål ett herbarium och en samling arabis-
ka mynt. De senare skulle komma att analyseras av Carl Aurivillius 
(1717–1786), Societetens blivande sekreterare.

Pehr Forsskål var en av dessa mångsidiga vetenskapsmän, utbildad 
inom filosofi, filologi och orientalitstik, men intresserad av natural-
historia och då särskilt botanik. Innan han reste till Göttingen 1753 
hade han studerat för Linné och sedan stått i brevkontakt med den-
ne. Men hans avhandling i Göttingen, Dubia de principiis philosophiae 
 recentioris (Tvivel beträffande den nyare filosofins principer) var ett 
humanistiskt arbete. Orädd som han var ifrågasatte Forsskål den rå-
dande Wolfianska filosofin. 

Universitetet i Göttingen var vid tiden en plattform för frisinnade 
tankar. Pehr Forsskål kom där att utveckla ett liberalt program, inte 
minst påverkat av orientalisten Johann David Michaelis (1717–1791). 
Liberalism enligt Forsskål handlade om politisk och ekonomisk frihet, 
liksom yttrandefrihet. Tillbaka i Uppsala sammanfattade han 1757 
sitt liberala synsätt i avhandlingen Tankar om den borgerliga friheten 
(även utgven på latin, De libertate civili). Den börjar med de bevingade 

103 Peter Forsskål, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14380, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av Bengt Hildebrand, Eero Matinolli); http://peterforsskal.com/
gottingen.html.
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orden »Ju mera man får lefwa efter egit behag, ju mera är man fri. Näst 
lifwet kan derföre ingenting wara menniskjor kärare än friheten«. 

Redan Pehr Forsskåls filosofiska arbete hade varit hårdsmält i Sveri-
ge. Än värre var det med avhandlingen om frihet. Den fick helt enkelt 
inte läggas fram för försvar eller tryckas. Forsskål bekostade då, och 
ombesörjde själv, en utgivning av den svenska versionen 1759. Och just 
den uppfattades som särskilt kontroversiell. Genom en svenskspråkig 
text skulle ju politiskt inkorrekta tankar lättare nå allmänheten. Det 
beslöts från högre ort att spridningen av avhandlingen skulle stoppas 
och att så många som möjligt av de 500 tryckta exemplaren skulle 
konfiskeras. Universitetet ålades att bistå med insamlingen av böcker 
och Linné, i egenskap av rektor den aktuella terminen hösten 1759, 
hade det tvivelaktiga nöjet att ombesörja detta bland lärare och stu-
denter.104 Inte oväntat ledde dock insamlingen till ett ökat intresse för 
skriften. Forsskål tog strid för sina teser gentemot både universitetet 
och Kanslikollegium men fick aldrig gehör, trots stöd från opinionen. 
Det blev något av en pyrrhusseger för myndigheterna. Den tanke om 
yttrandefrihet som Forsskål hade väckt gick inte att stoppa och som vi 
tidigare har sett [sid. 26] infördes tryckfrihetsförordningen 1766. Men 
då var Forsskål redan borta.

Att Pehr Forsskål inte kom att publicera sig i Societetens tidskrift 
hängde dels samman med att hans tidiga arbeten i filosofi och om po-
litik inte passade in rent ämnesmässigt. Men viktigare var förstås att 
han blev en av de Linnés apostlar som avled på resa i fjärran land. Det 
var från sin resa till ”Lyckliga Arabien” 1761–1763 som han skulle ha 
kunnat lämnat naturalhistoriska bidrag.105 Men den slutade i olycka. 
Den 11 juli 1763 dog Forsskål i malaria, endast 31 år gammal. Det 
var en expedition i dansk regi, inspirerad av Johann David Micha-
elis.  Resan till Jemen kom överlag att bli en besvärlig historia. Det 
tog nästan två år att komma fram, det var motsättningar mellan de 
sex deltagarna (till den grad att en av dem försökte ha ihjäl de andra 
med arsenik) och vad syftet egentligen var fanns det olika åsikter om. 
Dansk chauvinism stod mot förutsättningslöst utforskande av natu-
ren. Dansken Carsten Niebuhr (1733–1815) var den enda av deltagare 

104 fries (1907; s. 77).
105 ”Lyckliga Arabien” (lat. Arabia felix) var Forsskåls och hans samtids benämning 

på landet vi idag känner som Jemen. Hans dagboksanteckningar från resan gavs 
inte ut förrän 1950 (forssKåL 1950).
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som återvände med livet i behåll och det var genom hans försorg som 
Forsskåls Flora Aegyptiaco-Arabica kunde ges ut postumt 1775.106

Alla manuskript som sändes till Societeten var inte menade för ut-
givning i Acta. Kommissarien vid Stockholms stads bemedlingskom-
mission, Carl Alexander Clerck (1709–1765) hade på hösten 1756 sänt 
Linné en uppsats om Sveriges spindlar och ville ha hans omdömen.107 
Uppsatsen föredrogs av Linné vid sammankomsten den 18 november 
1756 och han »försäkrade att Herr Commissarien Clerc i denna delen 
af Insect historien, som ännu af ingen blifwet med flit utarbetat, waret 
rätt lyckelig«. 

Arbetet gavs ut året därpå i bokform (Svenska spindlar uti sina huf-
vud-slägter indelte samt under några och sextio särskildte arter beskrefne 
och med illuminerade figurer uplyste, på Kongl. Vetensk. Societ. i Upsala 
befallning utgifne). Som förord fanns ett protokollsutdrag som Linné 
hade undertecknat där det sades att Societeten hade anmodat Clerck 
»at till Naturkunnighetens förkofran, med första låta densamma kom-
ma i dagsljuset«.108 Formuleringen i det bevarade protokollet är dock 

106 forssKåL (1775).
107 Bemedlingskommissionen, en del av huvudstadens militära försvarsorganisa-

tion.
108 cLercK (1757).

I förordet till Carl Alexander Clercks bok om svenska spindlar gavs innehåll-
et legitimitet genom angivelsen att Societeten hade granskat manuset och 
uppmuntrat till publicering. Carl von Linnés titulering »S.S.P« ska rimligen 
förstås som S[ocietatis] S[ecretarius] P[erpetuus], Societetens ständige sekre-
terare. 
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inte identisk. Dessutom angav utdraget att mötet skett 18 oktober, 
en månad tidigare än vad som står i protokollet. Här liksom på en del 
andra ställen får man intrycket av att Linné ibland satte Societetens 
stämpel på något som egentligen mer gällde honom personligen.

Som fallet varit under Societetens första decennier förekom även 
under Linnés tid en del korrespondens om nya rön med lärda runt om i 
Europa, och även inom landet. Även om det inte ledde till publicering 
i Societetens regi så var det ändå något som bidrog till diskussionen 
vid sammankomsterna. Ett sådant ämne för diskussion var frågan om 
var svalorna tillbringade vintern, ett ärende som behandlades 1758. 
Det var med anledning av ett brev från engelsmannen och botanisten 
Peter Collinson (1694–1768), som sammanställt en lång promemoria 
i ämnet.

Collinsons Petri Bref om Svalors flyttande til söder, hvaraf han 
fått anledning til at tvifla om någre Svalor skulle sänka sig om 
höstarne ned på Sjöbotn. Han bör tilskrifvas och anmodas at 
söka utröna hvad Species Hirundinis det är som flyttar, emedan 
med säkra observationer är intygat det Hirundo rustica [ladu-
svala] dränker sig, men andre Species hibernera (övervintrar) 
på annat sätt.109

Peter Collinson var en ivrig motståndare till den gamla idén om att 
svalor tillbringar vintern på sjöbotten, en tes som bl.a. Linné var an-
hängare av. Collinson såg sig ha goda skäl till ifrågasättandet.

This is not to be comprehended, being so contrary to nature 
and reason; for as they cannot live in that state without some 
degree of breathing, this requires a circulation of the blood, 
however weak and languid. Now as respiration is absolutely 
necessary for circulation, how is it possible to be carried on, for 
so many months, under water, without risque of suffocation? 
[…] There is therefore sufficient reason to believe, from all the 
observations above recited, that swallows are birds of passage.110

Peter Collinson hade sedan många år stått i kontakt med Linné, om 
än med ibland långa uppehåll mellan varven.111 Några månader  innan 

109 22 november 1758.
110 Peter Collinson till den tyske naturhistoriken Jacob Theodor Klein (en ”sjö-

bottenförekämpe”) 6 mars 1758 (smith 1821; s. 45).
111 smith (1821; s. 5).
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mötet i Societeten där svalors flyttning behandlades hade Collinson 
bett Linné ta upp frågan i »your Royal Society, of which I am a mem-
ber«. Collinson var utländsk ledamot av Vetenskapsakademien, inte av 
Societeten, och lär ha blandat ihop de två svenska akademierna. 

Societetens ovan citerade protokoll i svalfrågan indikerar att man 
(Linné?) inte rakt av köpte vad Peter Collinson hävdade: att svalorna 
var flyttfåglar. Man var öppen för att det trots allt skulle kunna finnas 
någon svalart som »dränker sig«. Collinson hade räknat med att få höra 
från Linné när Societeten hade ventilerat saken men svar dröjde, trots 
flera påminnelser från engelsmannens sida. I ett brev i maj 1762 blev 
Collinson än mer tydlig i att han förväntade sig ett svar från Linné. 
Han hade på omvägar förstått att Linné höll fast vid sjöbottenteorin 
och även om respekten för svensken var stor tyckte han nu att det var 
bevis som behövdes.

As you have asserted (I conclude from the report of others) 
that they live under water all winter, I did expect, and all the 
world expected, that you would verify the fact from your own 
knowledge, or from some of your pupils on whose veracity you 
could depend. My dear friend, your honour, your experien-
ce, your knowledge, call upon you to prove this fact, which 
most of the greatest naturalists of this age absolutely deny, as 
a thing contrary to nature and reason. What has been related 
by former authors, men of good credit, is doubted, because it 
is suspected they were too credulous, and easily deceived; but 
this enlightened age will not be imposed on; our belief must 
be established on undeniable proofs, before we can receive a 
relation so contrary to the course of nature, for real truth. Your 
reputation is so high in the opinion of the learned and curious 
of this age, that what you assert is taken and allowed to be a 
real fact; for when I have been reasoning on the improbability 
of swallows living under water, it has been replied, “Dr. Linna-
eus says so; and will you dispute his veracity?”112

Peter Collinson föreslog en del experiment som skulle kunna kasta 
ljus över frågan. Han menade t.ex. att dissektioner borde göras för att 
på visa en eventuell andningsapparat som kunde tänkas fungera un-
der vatten. Ett annat förslag var att man på hösten helt sonika skulle 
placera svalor i en hink med lera och vatten, och sedan se om de fort-

112 Peter Collinson till Linné 20 maj 1762 (smith 1821; s. 54).
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farande levde efter 1–2 månader. Men han hade ju också uttryckt att 
det som Linné hävdade kunde tas för sanning, så gott var Linnés rykte 
i den lärda världen. I november 1762 tycks Linné äntligen ha svarat 
 Collinson och när den senare då återgäldade svenskens brev inleddes 
det med orden »how can I any longer doubt that Swallows live under 
water all winter?«.

Svalorna dök inte upp fler gånger i Societetens protokoll. Peter Col-
linson fann trots allt Linnés tes hårdsmält och återkom flera gånger 
med förslaget att Linné borde låta utföra dissektioner av svalors hjär-
tan; »but he turns his deaf ear to all my proposals to elucidate this dark 
affair […] and clear up this grand point, for land-birds to be qualified to 
live more than half the year under water.«113

Dubbla akademiengagemang

En bidragande orsak till Linnés svårigheter att få Societeten och Acta 
på fötter kan ha varit hans engagemang i Vetenskapsakademien. Han 
var ju en av grundarna av akademien i Stockholm och var i högsta grad 
engagerad i dess uppstart. Bara under 1739–1740 deltog han i mer än 
70 möten där.114 Hemkommen från sina framgångsrika år på kontinen-
ten möttes han av stor aktning i akademiska kretsar, inklusive inom 
Vetenskapsakademien.115 Även efter det att han lämnat huvudstaden 
var han aktiv i Vetenskapsakademiens arbete. Linnékännaren Thore 
Magnus Fries beskrev hans insatser där: 

Visserligen var det endast sällan, som han fick tillfälle att be-
vista sammanträdena, men hvilket varmt intresse han hyste för 
akademiens bästa, därom vittnar den lifliga brefväxling, som 
han underhöll med denna själf och dess sekreterare, P. Elvius 
och P. W. Wargentin, och hvarigenom han, ända till dess ålder-
domssvaghet och sjukdom lade hinder i vägen, kraftigt ingrep i 
förefallande ärendens behandling. Mesta tid och arbete kräfde 
granskningen af de till akademien inlämnade afhandlingar, som 
till hans pröfning remitterades.116

113 Peter Collinson till Linné 4 oktober 1766 (smith 1821; s. 73).
114 broberg (2019; s. 156).
115 hiLdebrand (1939; s. 308).
116 fries (1903; Senare delen s. 235). Bortsett från skillnaden i tidsåtgång och 

bekvämlig het vad gällde transporter till huvudstaden hade 1700- talets Upp-
sala forskarna även av andra skäl betydligt svårare än idag att delta i aktiviteter i 
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Linné anlitades flitigt av Vetenskapsakademien för att ta fram utlå-
tanden som Kungl. Maj:t begärt in, inte minst i ekonomiska frågor. 
Vetenskapsakademien hade blivit en sorts halvofficiell remissinstans. 
Det var möjligheten att kunna spela just en sådan roll som varit ett av 
Mårten Triewalds argument för att Societeten borde haft en  starkare 
koppling till Stockholm, rent av ha flyttat hela verksamheten dit.117 
Och det var i sin tur Uppsalakretsens motstånd mot en sådan kopp-
ling som givit ett incitament för att grunda Vetenskapsakademien i 
Stockholm.

Linné skapade viktiga nätverk av kontakter med högt uppsatta 
personer i samhället. Han hade många gynnare. Förutom politiska 
magnater innefattade det goda relationer med de samlingsintresserade 
kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika. Linné drog förstås 
egen nytta, direkt eller indirekt, av dessa kontakter men de kom också 
Vetenskapsakademien till gagn.118 Däremot är det svårt att hitta ex-
empel på att Linné utnyttjade sina kontakter för Societetens räkning.

Linné var inte sen med att bidra med uppsatser till Vetenskapsaka-
demiens Handlingar. Under hans tid i Uppsala trycktes hela 42 sådana 
bidrag. Förvisso lät han några manuskript gå till Societetens Acta, men 
de var ju inte på långt när lika många. Sammantaget måste rimligen 
Linnés insatser för Vetenskapsakademien ha tagit både tid och fokus 
från hans roll som sekreterare i Societeten.

Linné – ingen föreningsmänniska

I naturvetenskapens linda kunde ännu enskilda personer ha ett så 
djupgående inflytande över utvecklingen att vi med dem identifierar 
helt nya koncept, och själva tiden för dessas tillkomst. Några personer 
hade också förmågan att organisera verksamheten runt omkring sig 
till den grad att man kan tala om att de institutionaliserade vetenska-
pen. Gunnar Eriksson har lyft fram Jakob Ulvssons initiativ att få till 
ett påvligt dekret om bildandet av Uppsala universitet 1477 som ett 
sådant exempel (ett top-down-initiativ), Collegium Curiosorums förut-

Stockholm. Under terminstid var de tvungna att söka tillstånd hos kanslern för 
att få vara borta ens några dagar från Uppsala, även om inga föreläsningar just 
då stod på schemat (fries 1907; s. 55). 

117 eLLegren (2019; s. 176).
118 Lindroth (1967a; s. 558).
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sättningslösa prövande av problem som de själva (eller Christopher 
Polhem) formulerade som ett annat (ett bottom-up-initiativ).119 

Olof Rudbeck d.ä. och Carl von Linné var också att betrakta som 
institutioner i sin tid. Men medan Rudbecks storhet låg i den bredd 
av aktiviteter som tillsammans gjorde hans person till en institution 
i Uppsala (och i landet), så påverkade Linné vetenskapen i en annan 
dimension. Hans fokus låg inte i det lokala sammanhanget eller på att 
verka för en organisation i samhället. Själva institutionen i Linnés fall 
var den vetenskapliga kunskapen som utgick från honom själv och 
hans strävanden att strukturera naturen. Den var gränslös i ljuset av de 
världsomspännande resor han uppmuntrade sina apostlar till.120 

Min känsla är att Linné, sin förmåga att organisera (växt- och djurlivet) 
till trots, inte var en föreningsmänniska. Det hans hjärta brann för kom 
inte minst till uttryck genom noga beräknad och framgångsrik mark-
nadsföring av sin egen person. Att verka för och leda ett lärt sällskap var 
nog helt enkelt inte hans melodi. Thore Magnus Fries sammanfattade 
Linnés insats för Societeten: »Såsom sekreterare i  Vetenskapssocieteten 
skördade alltså Linné, oaktat alla sina bemödanden, icke i någon högre 
grad vare sig ära eller glädje«.121 Sten Lindroth menade »att han med 
åren försummade denna syssla«122 och Gunnar Broberg uttrycker sig på 
ett liknande sätt, »en uppgift han nog misskötte«.123 

Men Linné tog som sagt på sig sekretariatet i ett läge när det just 
inte fanns några andra alternativ. En möjlig händelseutveckling i det 
läget kunde ha blivit att Societeten upphört eller åtminstone lagts i 
malpåse för en tid. I meningen av att det nu undveks så lyckades Linné 
med sitt värv. Han satte också sin prägel på Societetens verksamhet 
genom innehållet i Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis och 
genom att hans lärjungar antogs som elever. Å andra sidan gick hans 
stora vetenskapliga insatser Societeten närmast helt förbi. Linnés se-
kretariat under 1740-talet och 1750-talet sammanföll med den pro-
duktiva period då han bl.a. levererade storverket Species  Plantarum 
(1753; fortsatt utgivning därefter), Philosophia Botanica (1751), och 
den mycket utvidgade tionde upplagan av Systema Naturae från 1758–
1759. Det är signifikativt att inget av dessa verk nämns i något Socie-

119 eriKsson (1988).
120 sörLin (1989).
121 fries (1903; Senare delen, s. 254).
122 Lindroth (1967a; s. 558).
123 broberg (2019; s. 348).
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tetsprotokoll eller på annat sätt tycks ha varit kopplade till aktiviteter 
inom Societeten. Det finns heller inga anteckningar som indikerar att 
Linné skänkte några av sina egna böcker till Societeten. Men det är 
svårt att utesluta att det trots allt kan ha skett.

Linné kunde kanske ha avslutat sitt sekretariat tidigare, för att ha 
givit plats åt någon mer motiverad ledamot. Våren 1760 meddelade 
han Daniel Solander, då i London, att Torbern Bergman sökte syss-
lan.124 Men Linné själv ville bli efterträdd av just Daniel Solander, på 
sekreterarposten likväl som på sin professur. Han kan ha stått kvar 
som sekreterare för att göra posten tillgänglig för Daniel Solander när 
denne förväntades återvända till Sverige.

Men Daniel Solander kom aldrig tillbaka till hemlandet, han blev 
kvar i London fram till sin död 1782. Det var Linné som hade upp-
muntrat Solander att resa till London för att där meritera sig för pro-
fessorstjänsten i Uppsala. Det var en plan som inte gick i lås.125 Solan-
der gjorde istället en fantastisk karriär i England. Han blev något av 
mentor för Joseph Banks, den som skulle komma att bli Royal Societys 
mest långvarige och inflytelserika preses genom alla tider. De två ar-
betade nära ihop under nästan 20 år och de var båda med på James 
Cooks första världsomsegling 1768–1771. I London var Daniel Solan-
der anställd vid British Museum och arbetade där med att katalogisera 
och ordna de stora naturaliesamlingarna. 

Torbern Bergman var alltså aktuell att efterträda Linné som Socie-
tetens sekreterare och han menade att Linné mer eller mindre hade 
lovat honom posten:

Jag har nämt åt Arch. Linnæus om Secreteriatet han lofvar ock 
skaffa mig det om jag kan skaffa lön, men jag ville ha sysslan 
först, och sen hoppas jag altid något medel uppstå. Jag hoppas 
att då ingen lön och ingen misstanka att få utan endast besvär 
äro förknippat med sysslan, så bli hvarken så många eller farliga 
medsökare, men så snart lön tillfaller, så vet jag hvad konster 
kunna ske ock kan då omögelig gjöra mig någon säkerhet.126

124 Bergmans intresse är omnämnt i ett brev från Daniel Solander till Linné 2 april 
1760 (uggLa 1954/55).

125 Linnés och Daniel Solanders relation försämrades efter hand. Solander kände 
sig förbigången både vad gällde professuren, där Linné ju de facto banade vägen 
för sin son, och för att han gick miste om sin ungdomskärlek, Linnés dotter 
Elizabeth Christina (Lisa Stina).

126 Torbern Bergman till Pehr Wargentin 19 februari 1760 (Pehr Wargentins arkiv 
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Citatet ovan är ur ett brev från Torbern Bergman till Pehr Wargentin 
1760. Sekreterarposten för Societeten var ju oavlönad, därav Berg-
mans ord. Om han fick posten vid Societeten var hans plan att först 
försöka ge ut tidskriften några år för att göra Societeten känd. 

I förtroende säger Torbern Bergman till Pehr Wargentin att Lin-
nés »många gjöromål hindra honom att så arbeta för Societeten som 
fodras«. Det var en försiktigt formulerad kritik, riktat mot en gigant, 
från en 25-åring som fortfarande saknade en fast position. Bergman 
var noga med att be Wargentin att han inte »derom ordar« och att 
»ingen människa får veta det ringaste i denna sak«. Det var ett ständigt 
tassande kring den kitslige Linné.

Torbern Bergman bad Pehr Wargentin om hans stöd för att få pos-
ten. Men Bergman blev aldrig sekreterare för Societeten och det dröj-
de ända till 1773 innan han valdes in som ledamot. Man kunde nog 
med fördel ha gjort sig nytta av honom tidigare.

Societetens sekretariat – en bisyssla

I en jämförelse med verksamheten inom Vetenskapsakademien behö-
ver Linnés insatser för Societeten värderas utifrån de förutsättningar 
som fanns inom respektive akademi. Snart nog efter Vetenskapsaka-
demiens bildande 1739 började verksamheten där professionaliseras. 
Göteborgaren och kommerserådet Sebastian Tham (1666–1729) hade 
1727 donerat 30 000 kmt till Riddarhuset för att där skulle kunna för-
medlas undervisning till unga adelsmän. Det dröjde innan Thams do-
nation omsattes i praktisk handling och som ett sorts mellanspel höll 
Mårten Triewald sina uppmärksammade föreläsningar inom »den nya 
naturkunnigheten« (experimentalfysiken) på Riddarhuset 1728–1729. 
Föreläsningarna rönte särskilt stort intresse när Triewald demonstre-
rade ny och avancerad utrustning.127 På hans kända avporträttering där 
han står med en stackars steglits i en tättslutande glasbehållare visar 
han ett tidstypiskt experiment med en luftpump.

Vetenskapsakademien sneglade på den Thamiska donationen och 
tack vare att en av deras ledamöter, Salomon von Otter (1647–1732), 
var gift med Sebastian Thams dotter lyckades man förhandla sig till 
att erhålla räntan på donationen.128 Motprestationen var att Veten-

vid Vetenskapsakademien, Inkommande brev, E1:3).
127 eLmqvist söderLund (2013).
128 Lindroth (1967a; s. 456).
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skapsakademiens ständige sekreterare skulle hålla Thamiska föreläs-
ningar i de »reella« vetenskaperna. Det blev en grundplåt för sekrete-
rarens finansiering från och med 1746, och gjorde att innehavaren inte 
längre var beroende av att upprätthålla en universitetstjänst för sin 
försörjning.

Senare, 1759, hade Vetenskapsakademien fått så pass god ekono-
mi att sekreteraren kunde avlönas utan krav på att hålla de thamiska 
föreläsningarna. För det ändamålet anställdes i stället en fysiklektor 
och denne kunde även assistera sekreteraren i andra uppgifter.129 Se-
kreteraren erhöll ytterligare avlastning när en ny donation gjorde det 
möjligt att från och med 1776 anställa en vice sekreterare. Förutom 
dessa permanenta personella resurser stabiliserades Vetenskapsaka-
demiens verksamhet tidigt genom uppförandet av det astronomiska 
observatoriet på Observatoriekullen i centrala Stockholm 1747–1753. 
Det blev en viktig svensk infrastruktur – den största forskningssats-
ningen under frihetstiden. Dess läge på kullen var mer gynnsamt för 
observationer av natthimlen än platsen för Celsius observatorium i 
Uppsala. Där störde intilliggande bebyggelse och horisonten skym-
des av Uppsalaåsen. Vetenskapsakademiens observatorium fungerade 
även som tjänstebostad för sekreteraren samt hyste instrumentmakeri 
och globverkstad (se nedan). 

Linné var en världsledande forskare och att nå dit, och bli kvar 
vid forskningsfronten, lär minst sagt ha varit en tidskrävande upp-
gift.130 Han hade dessutom mängder med administrativa förpliktelser 
vid universitetet. Att i ett sådant läge sköta ett lärt sällskap vid sidan 
om, och förse det med ett innehåll, kan inte ha varit lätt. På Veten-
skapsakademien i Stockholm däremot kunde sekreteraren efter hand 
helt fokusera på sin akademiuppgift. Redan från början hade villkoren 
för de två akademierna sett olika ut och det grundlade de skillnader 
i verksamheternas omfattning och karaktär som med årens lopp har 
blivit allt mer betydande.131

129 Den förste thamiske lektorn var Johan Carl Wilcke (1732–1796), senare ständig 
sekreterare för Vetenskapsakademien 1784–1796.

130 »Herr Linnæus liknar en käck och drifvande Landshöfdinge, som heldre resol-
verar 2 gångor, än låta vänta på Resolution«. Citat från Carl Gustaf Tessin i 
hiLdebrand (1939; s. 296).

131 En indikation på Vetenskapsakademiens betydelse i samhället under 1800- talet 
var att man från 1823 och fram till ståndsriksdagens avskaffande 1866 hade 
rätt att utse två riksdagsmän, precis som Lunds universitet och Uppsala univer-
sitet.
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Om inte om hade varit

Förutsättningar och tidigare händelser vävs ihop till flätor och 
ligger till grund för skeenden. Det kan göra det svårt att förstå 
betydelsen av just en förutsättning eller just en händelse. Än 

svårare är det förstås att i efterhand försöka formulera en alternativ 
utveckling byggd på andra premisser än de som varit fallet. Rubriken 
Om inte om hade varit ter sig i det perspektivet därför spekulativ, när-
mast meningslös. Den hör snarare hemma i en kontrafaktisk historie-
beskrivning. Men om man undviker att förlänga satsen med så hade... 
finns ändå skäl att titta närmare på saker som inte hände i Societetens 
historia. Hur utvecklingen hade sett ut om de hänt får vi aldrig veta, 
däremot förklarar några kritiska händelseförlopp i historien vilka möj-
ligheter Societeten hade att bedriva sin verksamhet. Jag ska ta upp två 
saker: det åtråvärda almanacksprivilegiet och den svenska folkbokfö-
ringen.132

Almanacksprivilegiet

I takt med att tiden kartlades och strukturerades uppstod bland all-
mänheten frågor kring några grundläggande förhållanden i tillvaron: 
Vad är det för dag idag? Vilken tid går solen upp? När lyser månen? För 
planering av jordbruket var det naturligtvis värdefullt att känna till var 
i naturens årscykel man befann sig. Av både sociala och religiösa skäl 
var det viktigt att veta när helgdagar och andra speciella tillfällen in-
föll. Ökad läskunnighet och förbättrade metoder för boktryckning ledde 
från 1600-talet och framåt till att almanackan snabbt fick stor spridning 
i Sverige. Den gav svar på frågor om tillvarons struktur. På 1740-talet 

132 Lindroth (1967a; s. 823), CEDAR (2018).
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trycktes circa 130 000 almanackor per år och det innebar att bland lan-
dets 2 miljoner invånarna fanns en almanacka i många hem.

Under början av 1700-talet var ett stort antal utgivare av alma-
nackor verksamma, ibland mer än 10 under ett och samma år. Det 
skapade konkurrens och drev en trend att inkludera vad läsarna vil-
le ha, t.ex. skrock.133 En form av godkännande krävdes dock för ut-
givning och i grunden behövdes astronomisk kunskap. Det gällde ju 
att i förväg kunna beräkna celesta fenomen och där ingick inte bara 
dagsljus och månfaser utan också stjärnors positioner, förmörkelser 
och annat. Det hade även utvecklats en tradition att almanackorna 
skulle innehålla astrologiska prognoser och väderförutsägelser. Ofta 
baserades de på Metons cykel som säger att månfaser och datum går 
igen i 19-årsintervall. Man hade fått för sig att också vädret en viss 
dag kunde förväntas bli liknande som det hade varit samma dag 19 år 
tidigare. Det kunde även finnas vidskepliga tips om hur olika fenomen 
eller händelser var kopplade till väderleken.134 

Annan information i almanackorna var av mer trovärdig natur, 
t.ex. tidpunkter för marknader och posttjänster. Den stora spridning-
en gjorde att det brukade ingå någon folkbildande text av karaktären 
vi idag skulle kalla populärvetenskap. Kring sekelskiftet 1700, då den 
patriotiska andan fortfarande var stark, hade det ofta handlat om Sve-
riges historia och landets konungar. Efter hand blev det mer av ”nyttig” 
kunskap, särskilt under frihetstiden.

Societeten hade flera almanacksförfattare i sin krets. Anders Cel sius 
gav ut almanackor från 1728 fram till sin död och han följde därmed 
en familjetradition som hans far, Nils Celsius (1658–1724), hade inlett 
redan vid sekelskiftet. I sin första almanacka hade  Anders Celsius med 
en uppsats om det relativt sentida ursprunget av runstavar, kanske inte 
direkt av praktisk nytta men ett ställningstagande mot idén om landets 
forntida ursprung.135 Mer samhällstillvänd var inslaget i hans alma-
nacka 1729, Om oekonomien i gemen samt om  hushållares plikt.  Senare 
hade han med uppsatser skrivna av Jonas Alströmer (1685–1761) och 
Christopher Polhem. 

133 nordenmarK (1933a).
134 »När man drömmer om döda människor, kommer merendels nederbörd«, »Gala 

hönsen om kvällarne, kommer våtväder« och »När kråkan går om vintern på 
vägarne och skriker, är mildt väder och regn på färde« (UUB, A 522).

135 Runstavar var pinnar med runtecken i form av bokstäver och siffror (”gyllen-
tal”) avsedda att fungera som en sorts kalender över månens cykler.
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Även Linné medverkade i Anders Celsius almanackor, t.ex. 1744–
1745 med den första förklaringen av växternas sexualsystem riktad till 
allmänheten, Underrättelse om nyttan af wäxternes olika kiön.  Anders 
Celsius var för sin tid ovanligt klarsynt och trodde inte på vädrets 
koppling till de Metonska 19-årscyklerna. Men på Erik Benzelius fråga 
om vilken metod han använt för att ange förväntat väder i almanackan 
för 1727 avslöjade Anders Celsius att han helt sonika hade tagit vädret 
han hade observerat 1723 eftersom »mundus vult decipi« (världen vill 
bli lurad).136 

Johan Vallerius (1677–1718), Erik Burman (1691–1729), Per ( Petrus) 
Elvius och Olof Hjorter hade varit andra almanacksutgivare bland 
Societetens ledamöter. För den sistnämnde skulle almanackorna så 
småningom komma att bli en stor sak.

Det stod klart för alla att almanackan kunde vara ett lönsamt projekt. 
Lyckan skulle vara gjord för den som fick privilegium att med ensamrätt 
ge ut almanackan i hela Sverige. I Tyskland hade Gottfried Wilhelm von 
Leibniz (1646–1716) tidigt insett betydelsen av almanacksutgivning 
och lyckats erhålla privilegium för den nystartade Berlinakademien att 
från 1700 bli ensam tysk utgivare.137 En liknande koppling fanns mellan 
den astronomiska kalendern Connoissance des temps och Académie des 
sciences i Paris. När Societeten bildades låg det därför nära till hands för 
Erik Benzelius, som var väl insatt i Leibniz vedermödor, att försöka få 
Societeten att erhålla svenskt privilegium. Han hade räknat ut att det 
skulle kunna ge en vinst på 6 000 kmt per år.

Under tre decennier gjorde Societeten upprepade men allt igenom 
fruktlösa propåer till Kanslikollegium om ett privilegium att få ge ut 
landets almanackor. Erik Benzelius, Erik Burman och Anders Celsius, 
alla försökte. Som framgår av noteringar i Societetens protokoll levde 
ännu frågan 1738:

Upläste Prof. Celsius det project han hade upsatt til at ernå 
Kungens Privilegium på Almanacherna til en tilräckelig fond 
för Societeten, huilket approberades, och skal med nästa 
post öfwersändas til Hans Excellence [Preses Illustris, Gustav 
 Bonde].138

136 Anders Celsius till Erik Benzelius 31 oktober 1727, citerat i nordenmarK 
(1933a; s. 94).

137 harnacK (1900; s. 64).
138 17 augusti 1738.
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I anledning af Societetens project til nogon fond utaf Alma-
nacherna, frågade Hans Excellence [Gustav Bonde] på hwad 
sätt det aldrabäst kunde wärkställas; hwarwid mästedelen af 
Hrr Ledamöterna tykte bäst wara at Societeten toge der til 
nogon förläggare, til des de sielfwa wore i stånd at hafwa sitt 
egit try[ckeri]; emedlertid borde anhållas hos Hans Mai:stät om 
et generelt privilegium på Alla Almanachers tryckande i Riket; 
då sedermera Societeten kan rådslå om des wärkställande.139

Men snart därefter, på våren 1739, kom ännu en gång ett resignerat 
konstaterande.

Det är altför beklageligit, at ingen tänker på wår Societet nu 
wid Riksdagen, som likwäl skulle lända till nationens heder. 
Ska det intet wara nogon utwäg att få privilegiumet för Alma-
nackorna? Kunde intet Hr biskopen [Erik Benzelius] tala wid 
wederbörande der om.140

Ett skäl som ofta åberopades mot ett almanacksprivilegium för Socie-
teten var att det skulle inkräkta på de befintliga boktryckarnas och 
bokhandlarnas verksamhet. Men det skulle strax visa sig att det be-
rodde på vem som frågade. Samtidigt som Societeten åter fick nej 
grundades Vetenskapsakademien i Stockholm 1739. De insåg precis 
som Societeten värdet av ett privilegium. Frågan lyftes i Vetenskaps-
akademien 1741 och den som där drev frågan var ingen mindre än 
Erik Benzelius; »om Öfwerheten skulle kunna förmås, at förbiuda, det 
inga Almanachor af flere änn en i riket skulle skrifwas [underförstått 
av Vetenskapsakademien]«.141 Man kan undra om hans gamla kollegor 
i Uppsala uppfattade det som ett svekfullt initiativ. Frågan blev dock 
liggande och först 1745 återkom den på Vetenskapsakademiens dag-
ordning (då hade Erik Benzelius gått bort). 

Vad Vetenskapsakademien hade, men Societeten saknade, var goda 
kontakter med landets högsta ledning. Visst hade Societeten tidigare 
haft Arvid Horn som Preses Illustris men han var aldrig så nära knu-
ten till verksamheten att man kunde göra sig direkt nytta av honom 

139 4 oktober 1738.
140 Anders Celsius till Erik Benzelius 27 mars 1739 citerat i nordenmarK (1936; 

s. 137).
141 Vetenskapsakademiens sammankomst 6 april 1741, citerat i nordenmarK 

(1939; s. 96).
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Flera av Societetens ledamöter gav 
ut almanackor. Här Anders Celsius 
almanacka från 1730 med framsida 
och utdrag av januari månad. Sön-
dagar och helgdagar är angivna i röd 
skrift. Vid den här tiden användes 
fortfarande den julianska kalendern 
i Sverige, som låg 11 dagar efter den 
”nya tiden”.

i enskilda ärenden; Horns medverkan till den kungliga stadfästelsen 
1728 utgjorde ett nog så viktigt undantag. Gustav Bonde ersatte Arvid 
Horn på presesposten 1735 men i samband med riksdagen 1738–1739 
och Hattpartiets seger försvann de båda ur den politiska bilden.

Annat var det hos Vetenskapsakademien i Stockholm. När de skul-
le söka om ensamrätt för almanacksutgivningen hos Kungl. Maj:t åtog 
sig Carl Gustaf Tessin (1695–1770) att muntligen föra fram ärendet 
inför kungen. Det var minsann inte dåligt att ha en aktiv ledamot som 
kunde lova sådana saker! Carl Gustaf Tessin var under flera decennier 



76
❦

EN AKADEMI FINNER SIN VÄG

en ledande person i Sveriges politiska och kulturella liv. Han hade 
varit ambassadör i Paris under en kritisk tid i utrikespolitiken och 
skulle snart bli kanslipresident (att likna vid regeringschef), och även 
guvernör för prins Gustav (den blivande Gustav III). Han hade överlag 
mycket goda relationer med hovet. Året innan almanacksfrågan hade 
han t.ex. haft det ärofyllda uppdraget att föra Lovisa Ulrika av Preus-
sen från Berlin till hennes blivande gemål Adolf Fredrik i Stockholm.

Bara en knapp månad senare, i januari 1746, kunde Carl Gustaf 
Tessin lämna en positiv rapport i Vetenskapsakademien. Kanslikol-
legium kunde förväntas stödja förslaget. Nu gick dock saken inte på 
räls för det dröjde ett och halvt år innan något hördes från kollegiet, 
och det som då kom var inget tillstyrkande. Det refererades till att 
»Societas Scient. i Upsala gjort en dylik begäran hos H. M:t men fåt 
deruti afslag på Kongl. Cancelli Collegii betänkan, som detta ansåg 
som et monopolium.« Nu fanns dessutom de som redan hade privile-
gier på regionala almanackor, däribland boktryckaren Peter Momma 
(1711–1772). Det hade utvecklats en sorts uppdelning där olika tryck-
are ansvarade för olika upplagor av almanackan, med tidsbegränsade 
rättigheter.

Men Vetenskapsakademien gav sig inte och gick till svars i en 
skarp skrivelse. Det var med argument som att det vore värdefullt 
om rikets almanackor kunde harmoniseras till innehåll och kvalitet 
genom att samlas till en utgivare. Man ville få bort spådom och skrock 
(» otilbörliga och dåraktiga löjeligheter«). Och med tanke på vikten 
av den astronomiska kunskapen fanns inte bättre sådan att hämta, 
menade man, än på Vetenskapsakademien. När ärendet behandlades 
i rådet den 17 oktober 1747 gick man också Vetenskapsakademien 
till viljes och samma dag utfärdades den resolution som i över 200 år 
skulle utgöra Vetenskapsakademiens stora lycka.142 Man fick nationell 
ensamrätt att ge ut den svenska almanackan. Det var nog ingen nack-
del att Vetenskapsakademien bland de beslutande riksråden såg sin 
ledamot Nils Palmstierna (1696–1766).

Almanacksprivilegiet var en formidabel kassako. Första året räk-
nade Vetenskapsakademien en upplaga på 180 000, mot slutet av 
1700-talet närmade den sig 300 000. Försäljningspriset var till en 
början 6 kmt och höjdes sedan i omgångar. De första åren gjordes 
en nettovinst på circa 10 000 kmt per år. Den steg efter hand, redan 

142 Vetenskapsakademiens almanacksprivilegium upphörde inte förrän 1972.
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1755 var den på över 21 000 kmt, och 1780 redovisades en vinst på 
45 000 kmt (2 500 rdr). För att sätta detta i ett perspektiv var Veten-
skapsakademiens årliga intäkt från almanacksförsäljningen redan från 
början större än Societetens hittills enda tillskott i sin kassa, intäkten 
från försäljningen av järnrören från 1720-talet. Societeten skulle leva 
på räntan av sin intäkt, Vetenskapsakademien fick hela tiden in nya 
pengar. När omsättningen steg var Vetenskapsakademiens årliga in-
täkt flera gånger större än Societetens samlade tillgångar.

Flera almanacksredaktörer hade varit tveksamma till att inkludera 
väderleksförutsägelser; man insåg deras tvivelaktiga värde. Men det 
fanns en förväntan från allmogen vad almanackan skulle leverera och 
få vågade avstå av kommersiella skäl. Vetenskapsakademien hade i sin 
inlaga till Kanslikollegium hävdat att väderprognoserna »tiena til et 
skadeligit underhållande af Wantro«. Men när det väl kom till kritan 
och man fått sitt privilegium vågade man själv inte ta bort dem. Det 
skulle dröja ända till 1869 innan de försvann.

Vetenskapsakademien gav ut almanackan i fyra editioner för att 
kunna ange solens upp- och nedgång enligt lokal tid. De utgick från 
Stockholms, Göteborgs, Lunds respektive Åbos horisonter. Det var 
Olof Hjorter, påhejad av Pehr Elvius, som gjorde de första almanack-
orna. Traditioner med folkupplysande texter levde kvar och den allra 
första almanackan innehöll Linnés berömda uppsats Beskrifning om 
öl, som tog upp ölets dygder och missbruk. I Hjorters tidigare, egna 
almanackor hade Linné på motsvarande sätt behandlat brännvin och 
kaffe.143 Strax efteråt (1750) gick Olof Hjorter bort och det blev då 
Mårten Strömer som tog över almanacksskrivandet. Det var således 
idel Uppsalaforskare inblandade, alla ledamöter av Societeten. Med 
andra kontakter hade det hela rimligen kunnat ske i Societetens regi 
och med guldregn över dess skrala kassa. Om inte om hade varit.

143 Linné skrev sammanlagt 12 almanacksuppsatser. I tillägg till de ovan nämnda 
fanns bl.a. Några hus-curer för de siöfarande och Handling om skogars plantering.
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Folkbokföringen

Hur många är vi? Det var en fråga som de styrande hade svårt att svara 
på. Och det var förstås inte den enda samhällsfråga där det saknades 
tillförlitliga sifferuppgifter, därtill var samhällsstrukturen ännu inte 
tillräckligt kartlagd. Under 1600-talets vetenskapliga revolution hade 
utvecklats ett kvantitativt förhållningssätt till olika naturfenomen 
inom fysiken och astronomin. Det mätbara skulle mätas, helst också 
det omätbara. Från denna ansats kom inspiration till den ’politiska 
aritmetiken’, vars tillkomst brukar tillskrivas den engelska läkaren och 
ekonomen William Petty (1623–1687). I denna föregångare till stati-
stikämnet var det samhället som skulle beskrivas och analyseras med 
kvantitativa metoder.144 Tanken med den politiska aritmetiken var att 
ett land kunde utvecklas om kvantitativa data låg till grund för sam-
hällsplanering och politiska beslut. 

När det gällde folkmängden fanns en spridd doktrin i Europa att 
ju fler desto bättre.145 Det var inte bara så enkelt som att kunna be-
manna så stora arméer som möjligt. Det hade också blivit en rent 
nationalekonomisk fråga och i det merkantila programmet handlade 
det om produktivitet. En ofta citerad rad från Anders Nordencrantz 
(1697–1772) bok Arcana oeconomiæ et commercii (1730) lyder »En 
myckenhet fattige människor äro ett lands rikedom«. Anders Norden-
crantz hade under några år i England på 1720-talet blivit inspirerad 
av den politiska aritmetikens tankegångar. Han var där samtidigt som 
framstegsoptimisterna Jonas Alströmer och Mårten Triewald. Jonas 
Alströmer såg  England som en förebild för befolkningsutvecklingen 
och rapporterade att »Folket krälade som myror« i London.146 Anders 
Nordencrantz blev en viktig ideolog för den svenska merkantilismen.

I Sverige fanns efter Karl XII:s tid rationella skäl att få klarhet i be-
folkningens storlek. Populationen hade ju reducerats ordentligt under 
det långvariga kriget och nu var man orolig att återhämtningen inte 
gick snabbt nog.147 Tidens stora gissel smittkopporna bidrog till att 
barnadödligheten var än högre än tidigare och i Stockholm hade pes-
ten 1710 tagit nästan hälften av alla invånares liv. De källor till befolk-
ningsuppgifter man hade var dels rent administrativa som  skatte- och 

144 grönLund (1949).
145 hecKscher (1953).
146 Citerat i johannisson (1988; s. 102).
147 sandbLad (1979).
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mantalslängder, dels kyrkliga i form av kyrkböcker. Problemet med de 
förra var att längderna sällan täckte alla delar av befolkningen. Med 
kyrkböckerna låg ett problem i att uppgifterna från dem aldrig sam-
manställdes på central nivå. Dessutom tog det tid innan de började 
föras i alla landets församlingar. 

Vid riksdagen 1734 föreslog ständerna att landshövdingarna skul-
le åläggas att regelbundet lämna in rapporter om »Lähnens tilstånd, 
Inbyggarnes til- eller aftagande, Bergwerkens, Lands Culturens och 
Skogarnes tillstånd etc.«.148 Förslaget gavs bifall av Kungl. Maj:t och 
utgjorde ett första steg mot svensk folkräkning. Men den oprecisa 
instruktionen om »Inbyggarnes til- eller aftagande« och frånvaron av 
formulär för likformig inrapportering av uppgifter gjorde att det inte 
tog skruv.

Det som istället gav en framgångsrik väg mot beräkning av den 
svenska folkmängden var precis som i fallet med almanacksutgivning-
en ett initiativ av Erik Benzelius. Han hade 1726 utsetts till biskop i 
Göteborg och 1731 till biskop i Linköping. Han höll sporadisk kontakt 
med Societeten efter att ha lämnat sin uppväxtstad och engagerade 
sig bl.a. i frågan om man skulle övergå till att trycka Acta på svenska 
(det tyckte han inte). Vid riksdagen 1734 hade Erik Benzelius lämnat 
in en sammanställning till Kammarkollegium Förteckning, som utwi-
sar antalet på dem, som ifrån början af åhr 1721 til och med 1730 uti 
Lindkiöpings Stifft födde och döde äro samt huru stort öfverskottet blifver, 
sedan de sednare blifvit afdragne. Det var just överskottet, befolkning-
sökningen, som var det intressanta och det var ju ingen avancerad ma-
tematik som användes för att beräkna det! 

Erik Benzelius utnyttjade kyrkböcker från församlingarna i sitt 
stift för sammanställningen och ville med detta visa på värdet av den 
ecklesiastiska bokföringen. Om det var den allmänna tanken av vikten 
att känna till befolkningens storlek som stimulerade Benzelius eller 
om han givits ett konkret uppdrag är inte känt. Precis som för alma-
nacksutgivningen kan han dock ha inspirerats av Gottfried Wilhelm 
von Leibniz. Denne hade redan 1700 föreslagit inrättandet av central 

148 hjeLt (1900; s. 7). Tiden hade dessförinnan inte varit riktigt mogen för 
folkräkning. Jakob von Hökerstedt hade t.ex. redan 1728 lagt fram ett förslag 
till Kommerskollegium men det hade avfärdats av rådet då det »blifvit ansedt 
såsom Konung Davids exempel, då han ville räkna Folcket«.
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myndighet i Preussen som skulle föra statistik över födslar, dödsfall 
och giftermål.149

Erik Benzelius allra första omnämnande av befolkningssiffrorna 
kan spåras till ett brev han skickade till sin bror, kungliga biblioteka-
rien Gustaf Benzelstierna (1687–1746) hösten 1733.

Jag hafver nu intet at communicera härifrån, annat än en ac-
curat och utur Kyrkjoböckerna utdragen förteckning på huru 
många, så pilte- som pigo-barn äro födde i Linköpings Stift 
på 10 åhr; hvaraf des, at behållningen är 23077. Häraf kan lätt 
slutas, hur thet ökas i fredstider, och när Gud bevarar landet 
för smittosamma sjukdomar, åhrligen: Men huru stor del Lin-
köpings Stift gör af hela riket, och huru thet ena Lähnet är mer 
eller mindre peupleradt [folkrikt], lämnar jag til andras utre-
kning. Så mycket synes jag dock mig kunna se, at intet blifver 
behållningen, på 10 åhr, mindre än 300 000 menniskor.150

Erik Benzelius fick genast gehör för sin sak. Den 7 januari 1736 lade 
Kammarkollegium fram ett förslag till rådet som mer eller mindre 
direkt godkändes.

Under nästflutne Riksdag har Collegium wid tillfälle undfått 
af Biskopen i Lindkiöping Doktor E. Benzelius en Förteck-
ning på dem, som sedan början af år 1721, til och med år 1730 
uti Lindkiöpings Stift blifwit födde och döde, hwar af, sedan 
desse senare wore afdrage, öfwerskåttet utwijste, huru många 
personer år 1730 wärckeligen i bemelte Stifft sig befunno. […] 
Detta har gifwit Collegio anledning at wara omtänckt, om icke 
en slik underrättelse om tillwäxt på folck och personer i pro-
vincierne, öfwer hela Riket må kunna erhållas, hälst en sådan 
kunskap för detta Collegio wid åtskillige tillfällen är ganska 
nödig, besynnerligen [särskilt] wid omsorgen för Landets cul-
tur, ödehemmans uptagande, samt hwarjehanda plantagers och 
Manufacturers befordran, och huru inwånarne dermedelst till 
lofliga och nyttiga nähringsmedel kunna förhielpas.151

149 grönLund (1949).
150 Erik Benzelius till Gustaf Benzelstierna 11 oktober 1733 (Liden 1791; brev 

108). 
151 Kammarikollegi skrifvelser 1736, Riksarkivet. Citat från hjeLt (1900).
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Det var typiskt frihetstida argument som fick Kanslikollegium att ta 
Erik Benzelius första regionala folkräkning till nationell nivå. Infor-
mationen skulle vara till nytta för den merkantila politiken. Genom 
Sundhetskommissionen inrättad 1737 formaliserades uppdraget yt-
terligare. Det här var en fjäder i hatten för Erik Benzelius och hans 
karriär skulle också komma att krönas med utnämningen till kyrkans 
högsta ämbete. Men han fick vänta fram till 1742 innan sittande ärke-
biskop Johannes Steuchius (1676–1742) gick bort – på den här tiden 
var det ett livslångt uppdrag. Erik Benzelius hann dock aldrig tillträda 
ärkebiskopsstolen innan också han avled året därefter.152

Tidpunkten för Erik Benzelius presentation av befolkningsuppgif-
ter från Linköpings stift sammanföll med den långa period då Socie-
teten mer eller mindre låg i dvala, från det att Anders Celsius lämna-
de Uppsala i augusti 1732 tills han återkom på hösten 1737. Det var 
nu som Johan Ihre (knappt) upprätthöll sekreterarfunktionen inom 
Societeten. Bland de fåtaliga ledamöter som fanns kvar runt honom 
i Uppsala var nog ingen särskilt intresserad av vare sig kvantitativa 
ansatser eller merkantil politik. Johan Ihre var motståndare till Hatt-
partiet. Under andra förhållanden borde Societeten ha kunnat fånga 
upp Erik Benzelius initiativ och varit lyhörda för det intresse som det 
renderade hos statsmakten. Det fanns en nisch att fylla, ett utrymme 
för ett lärt sällskap att spela en ledande roll i den utveckling som skul-
le komma. Men tillfället gick Societeten förbi.

När Anders Celsius var tillbaka i Uppsala och Societeten återupp-
tog sin mötesverksamhet dyker folkräkningsfrågan upp två gånger i 
protokollen. Det första tillfället var vid det mycket speciella möte 
då  Preses Illustris Gustav Bonde hade kallat Societeten hem till sig 
den 4 och 6 oktober 1738.153 De stora frågorna om eftersläpning i 
tidskriftsutgivningen, publiceringsspråk och eventuell flytt till Stock-
holm diskuterades. Men Erik Benzelius tog också tillfället i akt att 
berätta om sina initiativ till folkräkning. Den här gången gällde det 
uppgifter på födda och döda som han samlat in under sin tid som 
biskop i Göteborg.

152 I stället utsågs 1744 hans bror Jacob Benzelius till ärkebiskop. När den senare 
gick bort 1747 ersattes han av en tredje bror, Henric Benzelius. Till saken hör 
för övrigt att även brödernas pappa, Erik Benzelius d.ä., hade varit ärkebiskop. 

153 eLLegren (2019; 235).
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Berättade Biskopen Benzelius at han under den tiden han hade 
wid Götheborgs stifft warit curieux at inhämta der å orten så i 
städer som på landet, antalet för hwart åhr, huru många blifwit 
födda och döda, och i anledning deraf nämnde åtskilliga wakra 
remarquer, som han lofwade låta i Actis inkomma. Och som nu 
jämwäl Hans Maij:t gifwit ordres at kring hela riket en sådan 
uptekning til Kongl. Cancellie Collegio bör inkomma; så blef 
beslutit at ett slut deraf skulle insättas i Actis literariis i begyn-
nelsen af följande åhret.

Mötesanteckningen refererar till det kungliga beslutet att hela landet 
skulle bli föremål för folkräkning. I det ljuset vore det naturligtvis inte 
så dumt om Societeten nu kunde publicera Erik Benzelius uppgifter, 
för att gå i bräschen. Benzelius tycks ju också ha lovat att komma in 
med ett manus och planen var att trycka det snarast. Någon månad 
senare var Benzelius i Uppsala och deltog åter i ett möte med Societe-
ten. Han kunde då rapportera om ytterligare nya uppgifter i form av 
helt aktuella data från Linköping: »Upwiste H:r Biskopen en uptek-
ning öfwer döda och födda i Linköpings stifft för åhr 1737, hwarutaf 
ett extract kan giöras uti Actis.«154

Av någon anledning dök aldrig Benzelius rapporter från vare sig 
Göteborg eller Linköping upp i Acta. Åter var det ett tillfälle som gick 
Societeten förbi. Det tycks heller aldrig ha varit någon inom Societe-
ten som intresserade sig för befolkningsfrågan efter att Benzelius och 
Celsius gått bort. Men det intresset fanns i stället inom Vetenskaps-
akademien. Deras sekreterare 1741–1744, jordbrukspolitikern Jacob 
Faggot, verkade för att de agrara näringarna skulle utvecklas till för-
mån för befolkningstillväxten. Han hade varit ledamot av kommis-
sionen för justering av mått och vikt, och var intresserad av siffer-
uppgifter. Hans efterträdare, matematikern Pehr Elvius, var specifikt 
intresserad av just befolkningsstatistik.

I och med att Societeten inte tryckte Benzelius uppgifter blev Pehr 
Elvius och Vetenskapsakademien först i landet med att publicera en 
sådan rapport. Det var i Handlingar 1744 med uppsatsen Förtekning 
uppå Barnens årliga antal, som äro födde uti U…. Stad under de sist-
förflutne 50 år. Jemte anledning till anmärkningar deröfver. (»U…« stod 
för Uppsala). Pehr Elvius hade gått igenom Uppsala stads kyrkböcker 
från 1694 och sett att antalet nyfödda per år minskade fram till om-

154 12 februari 1739.
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kring 1710 (från circa 90 till circa 70), för att sedan öka (till circa 120). 
Utifrån engelska siffror på förhållandet mellan antalet födslar och be-
folkningens storlek uppskattade han att Uppsala strax innan publice-
ringen hade 2 600 invånare.155 Det var nog en liten underskattning, 
men inte med mycket.

I Pehr Elvius fortsatta analyser försökte han uppskatta det totala 
antalet människor i Sverige baserat på födelseuppgifter och en rad an-
taganden och approximationer.156 Han landade på knappt 2,1 miljoner 
inklusive Finland. Det skulle senare visa sig att han hamnat mycket 
nära det faktiska antalet. Pehr Elvius beräkningar var nog inte kontro-
versiella men väl att betrakta som uppgifter av känslig karaktär. Skulle 
de ges offentlighetens ljus, och därmed bli tillgängliga för främmande 
makt, var det säkrast att en publicering först sanktionerades av högre 
ort. I grunden kunde siffrorna betraktas som statshemligheter och av 
detta skäl tryckte inte Vetenskapsakademien Pehr Elvius uppgifter på 
hela befolkningen i sina Handlingar. Det kan ha varit liknande skäl som 
gjorde att hela stadsnamnet inte skrevs ut i Elvius Uppsalauppsats.

Däremot utgjorde uppgifterna ett viktigt underlag i det betänkan-
de, Menighetens talrikhet i Sveriges Rike, som Vetenskapsakademien 
sammanställde hösten 1746 och överlämnade till ständerna. Bakom 
det stod Pehr Elvius, Jacob Faggot och Anders Berch. När det behand-
lades av sekreta utskottet menade detta att »Wetenskaps Academien 
förtiente heder och tack för den möda de welat gifva sig med et så nyt-
tigt och ingeniust arbete«. Det stod nu klart för alla att landet behövde 
en organisation för att på ett systematiskt och enhetligt sätt samla in 
uppgifter på födslar och dödsfall. Det togs fram olika typer av tabel-
ler för inrapportering av uppgifter och mynnade ut i att Kungl. Maj:t 
1748 beslöt att inrätta Tabellverket. Med detta var den svenska be-
folkningsstatistiken på allvar under lupp.

Tabellverkets tillkomst innebar att mera innehållsrika uppgifter 
började samlas in. De omfattade nu kön, ålder, civilstånd, dödsorsaker 
samt giftermål. Men det blev mycket siffror att skicka, sammanstäl-
la och analysera, och för det saknades kapacitet. Det ledde snart till 
inrättandet av Tabellkommissionen (1756) som i dagens mening var 
mer av en myndighet än, namnet till trots, Tabellverket.157 Till kom-

155 eLvius (1744).
156 hjeLt (1900; s. 16).
157 Statistiska Centralbyrån har sitt ursprung i Tabellkommissionen.
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missionen knöts bl.a. Pehr Wargentin, som kom att ersätta Pehr Elvius 
både som Vetenskapsakademiens sekreterare och som landets expert 
på befolkningsstatistik.158 Tabellkommissionens uppgift var att tolka 
och formulera slutsatser.

Tabellverkets uppgifter behandlades med sekretess och blev inte 
offentliga förrän på 1760-talet. Det var först då som Pehr Wargentin 
fick publicera sina analyser från folkräkningarna.159 Det var i en av 
dessa rapporter som Wargentin presenterade den uppmärksammade 
undersökningen av när på året flest människor föds, och i sin tur där-

158 wargentin (1754), sjöström (1998).
159 wargentin (1766, 1769).

Uppgifter på antal födda barn i Uppsala under perioden 1694–1743, samman-
ställde av Pehr Elvius och publicerade i Vetenskapsakademiens  Handlingar 
1744. Att motsvarande uppgifter för idag är lättillgängliga ser vi som själv-
klart men Elvius sammanställning utgjorde ett av de allra första försöken till 
vetenskaplig analys av folkmängden. 
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med har avlats. Statistiken sa att flest barn tycktes bli till i december, 
följt av perioden april-juni. Det var en ”first”, en förstagångsstudie av 
stor generell relevans, vilket Wargentin var medveten om: »Så vida 
mig är bekant, har ingen tilförne noga undersökt, om Människan den 
ena årstiden är mera fruktsam, än den andra«.160

Pehr Wargentin hade lite svårt att hitta hållbara förklaringar till 
de två topparna. Förvisso tänkte han sig att den godo fruktsamheten 
mot slutet av året berodde på att allmogen »om hösten gemenligen 
[har] sina Lador fulla: då slacktar han, gör sina mästa bröllop och Gäs-
tabud, samt gonar sig på alt sätt«. Om det var den goda mattillgången 
som ökade fertiliteten eller om det var sociala faktorer knutna till 
”gonandet” som ökade avlandet gick han inte in på. Att arbetstempot 
inte var lika hektiskt i december borde dock »öka kropps och sinnes 
munterhet« och att nätterna var långa borde också vara gynnsamt. 
Men han fick i alla händelser svårt att med samma argument förklara 
toppen under våren, då »börja merendels dess visthus blifva toma« 
och dessutom var det »Landtmannens brådaste och tyngsta ande-tid«. 
Men, menade Wargentin, var sak kan ha sin förklaring och han lutade 
åt att våren och försommaren »uplifvar hela Naturen, jämväl mer up-
muntrar människan til kärlighet«.

När de första uppgifterna från Tabellverket hade sammanställts 
var slutsatserna nedslående.

En swår och tryckande folkbrist ligger oss här, beklageligen så 
för ögonen, at hwar och en, som wet, at en talrik menighet är 
et Lands wäsentligaste rikedom och förnämsta styrka, samt det 
oumgängeligaste hjelpemedel til alla både Lands- och Stadsnä-
ringars befrämjande och tilväxt.161

Pehr Wargentin var inte själv intresserad av politisk aritmetik – han 
var en sann vetenskapsman – men andra var desto ivrigare. Ephraim 
Otto Runeberg hade också varit engagerad i Tabellkommissionen och 
var en central person i överföringen av analyserade resultat till politis-
ka ställningstaganden.162 Hos ytterligare andra ledde detta till tankar 
om ett samhällsprogram där nya områden skulle koloniseras, männi-

160 wargentin (1767).
161 Återgivet av hjeLt (1899).
162 runeberg (1759). Ephraim Otto Runeberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/ 

artikel/7032, Svenskt biografiskt lexikon (art. av Lars-Olof Skoglund).
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skor flyttas och åtgärder införas för att stimulera nativiteten.163 Lapp-
land och Finland var områden som borde tas i bruk, menade ideolo-
gerna. För Linné och andra var möjligheten att odla upp ogästvänliga 
trakter ett av argumenten för att hämta hem nya grödor från olika 
delar av världen. Därigenom skulle de agrara näringarna kunna ut-
vecklas. Men uppförsbacken i form av det karga klimatet och den höga 
barnadödligheten fanns där alltid. Dessutom började ett nytt hot dyka 
upp, emigrationen. 

Folkräkning och befolkningsstatistik förblev stora frågor i det 
svenska samhället under resten av 1700-talet och under 1800-talet. 
Med större resurser, fler ledamöter och ett större engagemang hade 
Societeten kunnat spela en stor nationell roll. Både Pehr Elvius och 
Pehr Wargentin hade varit sekreterare för Vetenskapsakademien sam-
tidigt som Linné var det för Societeten, och de två förstnämndas in-
tresse för statistik fanns inte alls hos Linné. Om Societeten hade hun-
nit välja Pehr Elvius till Anders Celsius efterträdare som sekreterare 
innan Vetenskapsakademien hann före, eller om man hade valt in Pehr 
Wargentin som ledamot något år tidigare än Vetenskapsakademien 
gjorde det, då hade historien kunnat se annorlunda ut. Om inte om 
hade varit…

163 johannisson (1988; s. 96).
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Cosmografiska sällskapet

Under andra halvan av 1700-talet var Societeten inte det enda 
lärda sällskapet i Uppsala med naturvetenskaplig inriktning. 
År 1758 hade en grupp yngre naturvetare med ett gemen-

samt intresse för matematik, astronomi och geografi slagit sig samman 
för ett mycket speciellt projekt. Deras målsättning var minst sagt am-
bitiös, en beskrivning av hela världen skulle tas fram och presenteras! 
Man kallade sig för det Cosmografiska sällskapet. 

Det Cosmografiska sällskapet skiljde sig från andra akademier och 
lärda sällskap genom att man vare sig höll regelbundna möten eller 
gav ut någon tidskrift.164 Man fokuserade i stället nästan helt på ett 
enda stort bokprojekt, en Werlds-Beskrifning, samt på tillverkningen 
av jord- och himmelsglober. Gruppens kärna utgjordes av några do-
center i 30-årsåldern: den tidigare nämnda Torbern Bergman (docent 
i fysik), Fredric Mallet (astronomi), Johan Zegolström (1724–1787; 
matematik),  Stefan Insulin (1726–1803; geometri) och Petrus Arrhe-
nius (1728–1800; bibliotekskunskap). Innan bokutgivningen agerade 
ledamöterna anonymt; det var från början inte transparent gentemot 
allmänheten vilka som ingick i sällskapet.165 

I gruppen fanns också gravören Anders Åkerman (1721–1778). Det 
var hans uppgift att tillverka de glober som skulle illustrera docen-
ternas geografiska och astronomiska sammanställningar. Även astro-
nomen Bengt Ferrner (1724–1802; innan adlandet 1767 Ferner)  ingick 
från början och kan ha fungerat som ledare.166 Det skulle i så fall ha 
varit motiverat av hans högre tjänsteställning, han var vid tidpunkten 

164 widmaLm (1988a; s. 78).
165 maLLet (1762).
166 annerstedt (1914; s. 364).
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vikarierande professor i astronomi. Bengt Ferrner reste dock snart ut-
omlands och vid hemkomsten flera år senare bosatte han sig i Stock-
holm. 

Några seniora astronomiprofessorer ska också ha funnits i bakgrun-
den till sällskapet: Mårten Strömer, Daniel Melanderhjelm (1726–
1810; Melander fram till adlandet 1778) och Pehr Wargentin.167 Mår-
ten Strömer hade ungefär samtidigt med Cosmografiska sällskapets 
tillkomst givit ut en skrift som var viktig för verksamheten, Läran 
om klotet och sphériska trigonometrien, korteligen afhandlad uti trenne 
boc̈ker. Enligt en uppgift ska gruppen t.o.m. ha lyckats få Anders von 
Höpken att acceptera rollen som Preses Illustris.168 Men utan egentlig 
mötesverksamhet var organisationens struktur otydlig.

Verksamheten i det Cosmografiska sällskapet knöt an till Socie-
teten på flera olika sätt. En personkoppling var den genom Anders 
Åkerman. Han var född som Anders Olofsson i Halla socken någon 
mil utanför Nyköping. Uppväxten var påver, pappan arbetade som 
snickare på Åkerö slott i grannsocken Bettna. Rimligen var det Åkerö 
som gjorde att Anders Olofsson under gymnasietiden i Strängnäs 
antog namnet Åkerman. Bakom namnbytet kan ha legat att Åkerös 
ägare, riksrådet och greven Axel Banér (1661–1742), bidrog till hans 
gymnasiestudier.169

Anders Åkerman kom till Uppsala 1747 för att studera matematik. 
Han hade redan innan dess börjat lära sig gravyrteknik hos Vetenskap-
sakademiens gravör Carl Bergvist (1711–1781).170 Under 1750- talet 
försörjde sig Anders Åkerman hjälpligt genom gravyruppdrag till 
promotionshyllningar, kartor och porträtt. Han var aktiv inom Söder-
manlands Nation i Uppsala där han hjälpte landsmän med studierna 
och fungerade som nationens bibliotekarie och förste kurator. Det var 
Anders Åkerman som stod för illustrationerna till Evald Ziervogels 
(1728–1765) skolatlas utgiven 1758. Kartbokens titel var tidstypiskt 
utförlig: Minnes och schol-atlas eller tydelig anwisning at snart fatta och 
länge behålla geographien eller kunskapen om the på jordklotet befinteliga 
märckwärdigare länder och wattn.

167 widmaLm (1988a).
168 rosenhane (1811; s. 140).
169 bratt (1968; s. 61).
170 huLtmarK et al. (1944).
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Anders Åkerman hade omnämnts i ett Societetsprotokoll redan 
1751, »Studiosus Ackerman Sudermannus anmodas om stickning«.171 
Det framgick inte vad han ombads illustrera och någon Acta-utgiv-
ning skulle ju heller inte bli aktuell under lång tid framöver. Det kan 
ha varit Linné själv som sökte en person att få hjälp av. Möjligheten 
till goda kopparstick förefaller ha varit en flaskhals för Linné i hans 
publicering av nya växtbeskrivningar.172

På senhösten 1757 vände sig Anders Åkerman till Societeten med 
en ansökan om att bli »antagen under Kongl. Societetens beskydd, så-
som Dess Graveur, på lika sätt som afledne Directeuren Ekström det 
tillförne åtnjutit«.173 Den refererade direktören var Daniel Ekström 
(1711–1755), en tid (diffust) knuten till Societeten i samband med in-
strumenteringen av Anders Celsius observatorium. Daniel Ekström 
hade dock bara vistats i Uppsala några år kring mitten av 1730-talet; 
efter utlandsresor kom han till Stockholm 1741 där han etablerade en 
framgångsrik instrumentverkstad.174

Ledamöterna var väl »bekant[a] med hvad särdeles flit H:r Åker-
man redan inhämtat en vakker kunskap« och man trodde sig äga 
»håpp om fördel« av denna kompetens. Åkerman antogs som Societe-
tens gravör men eftersom tidskriften fortsatte att ligga i träda skulle 
det dröja  innan han egentligen utförde något arbete för Societetens 
räkning. Anders Åkerman hade nog hoppats att uppdraget redan från 
början skulle ha givit honom en inkomst. Men affilieringen i sig – att 
vara Societetens gravör – var säkert prestigefull. Två år senare antogs 
han också som elev (jmf. sid. 52).175 

171 Jämför ’gravyrstickel’ och att ’sticka’ i koppar. 16 november 1751. Sudermannus 
stod för att Åkerman tillhörde dåvarande Södermanlands nation.

172 Lindroth (1967a; s. 569).
173 22 december 1757.
174 Daniel Ekström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15915, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art. av Bengt Hildebrand). Daniel Ekström var vid sin död för-
lovad med Pehr Elvius syster, tillika Anders Celsius kusin, Anna Elvia (1713–
1784). Hon gifte sig sedan med Mårten Strömer, Anders Celsius efterträdare på 
astronomiprofessuren. Ständigt återkommer den här typen av släktband mellan 
1700-talets vetenskapare i Uppsala.

175 24 februari 1759.
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Anders Åkermans vackert gjorda ansökan om att bli antagen som gravör vid 
Societeten från 1751. Notera inte minst den fint graverade flugan på första sidan!
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En beskrivning av … allt!

Kring mitten av 1700-talet hade ordet kosmografi innebörden av 
’världsbeskrivning’, och det omfattade både geografi och astronomi. I 
kunskapssystematisk mening kunde termen delas in i en fysisk, en ma-
tematisk respektive en historisk beskrivning.176 Denna indelning skulle 
Cosmografiska sällskapet följa i sitt magnum opus. Eller snarare sina 
magna opera, ty Werlds-Beskrifning gavs ut i tre separata delar. Först ut 
var Torbern Bergman med sin Physisk beskrifning öfver jordklotet (1766). 
Det följdes 1772 av Mathematisk beskrifning om jordklotet (Fredric 
 Mallet) och Om folkslagens seder och lynne (Stefan Insulin). 

Både Bergmans och Mallets arbeten var i grunden litteraturöver-
sikter. Den fysiska geografin var än så länge ett relativt okänt områ-
de och Bergmans arbete möttes därför med stort intresse. Det gällde 
inte minst geologin och hans redovisning av den rådande diskussionen 
kring vattuminskningen (se vidare [sid. 203). I boken gjorde Bergman 
också sina första reflektioner inom kemin.177 Mallets  Mathematisk 
 beskrifning om jordklotet behandlade framför allt geodesi (jordens form 
och storlek) och astronomi. Stefan Insulins bidrag var nog det minst 
lyckosamma, hans presentation var ostrukturerad och svåröverskåd-
lig.178 I förordet till utgåvan skrev Stefan Insulin att han fått hoppa in 
som ersättare. Det kan ha varit Bengt Ferrner som ursprungligen var 
tänkt som författare.

Globtillverkningen

Cosmografiska sällskapets verksamhet var som sagt tudelad. Den ena 
inriktningen var akademikernas sammanställning av tillgänglig kun-
skap inom kosmografin, den andra Anders Åkermans hantverksinrik-
tade globtillverkning. Åkerman »började arbeta uppå större och mind-
re globers förfärdigande med en särdeles noggranhet i alt det, som 
hörde til deras mechaniska construction«.179 Det var tillverkningen 
snarare än kartornas utseende som var Anders Åkermans gebit.

176 widmaLm (1988a; s. 78).
177 beretta (1989).
178 widmaLm (1988a; s. 91).
179 Åminnelsetal Öfver Kongl. Vetensk. Academ. Framlidne ledamot, Geometriae 

Professorn vid Kongl. Academien i Upsala Herr Fredrich Mallet. Av Daniel 
Melanderhielm, den 5 september 1798. Kungl. Vetenskapsakademien.
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Egentliga ämnet för den delen av Cosmographiska Sällskapet, 
som bestod af Mathematici, blef då at uppå desse Glober, som 
efter vanligheten utgjorde en Himels och en Jordglob, utmärk-
ta på den förra stjärnorna och dem innefattande Constellatio-
ners rätta belägenheter, och uppå de senare utstaka de fyra 
verldsdelarnes och uppå dem märkvärdige orters rätta ställen.180

Vetenskapens uppfattning att jorden är rund – och därmed bör ge-
staltas i sfärisk form – är av gammalt datum. Det är en myt att frågan 
om jordens övergripande form löstes först under tidigmodern tid. Inte 
sällan har det skett en sammanblandning med 1500- och 1600-talens 
diskussioner om den heliocentriska världsbilden. Redan under århund-
radena närmast före och efter den kristna tideräkningens början kon-
struerades enkla sfäriska former som beskrev jordklotet. Detsamma 
gällde himlavalvet och det var också himmelsglober som under medel-
tiden först kom i produktion. Den äldsta bevarade europeiska jordglo-
ben tillverkades i Nürnberg 1491. Efter hand förfinades utformningen, 
dels – förstås – gällde det själva kännedomen om kartans utseende, 

180 Ibidem.

En av de tre delarna i Cosmografiska sällskapets världsbeskrivning var 
Fredric Mallets ”matematiska” beskrivning av jordklotet. Däri ingick också 
astronomi.
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dels tekniken kring globens konstruktion. Det handlade ju inte bara 
om vad som visades utan hur det visades, t.ex. genom användningen av 
meridianbåge, axlarnas rörlighet, utformning av horisontalplanet m.m.

Till Sverige började jordglober importeras under 1600-talet och då 
främst till universitet, bibliotek och gymnasier. Vid Lunds universitet 
skulle professorn i matematik med tjänsten angiven som cosmographus 
eller ptolemaicus undervisa i bl.a. geografi och globers utnyttjande.181 
Vid Uppsala universitet fanns i början av 1700-talet tre par stora jord- 
och himmelsglober tillverkade av den holländske kartografen Willem 
Blaeu (1571–1638), samt en liten jordglob.182 Konstitutionerna för 
Uppsala universitet angav att professorn i astronomi skulle förmedla 
kunskap om användningen av jordglober. Globen blev en symbol för 
state-of-the-art inom vetenskapen. Den fanns med på titelplanschen för 
Olof Rudbeck d.ä:s Atlantica och i många vinjettbilder i Vetenskaps-
akademiens Handlingar. Framsidan av Societetens Acta, och sederme-
ra Nova Acta, pryddes från 1740 och framåt av bl.a. en glob.

I början av 1700-talet utvecklades tanken om en svensk framställ-
ning av glober. Per (Petrus) Elvius ingav 1704 ett förslag till konsisto-
riet i Uppsala om tillverkning av mässingsglober, »varuppå alla kon-
stellationer blivit utstuckna efter den nyaste Hevelii katalog«.183 Den 
polsk-tyske astronomen Johannes Hevelius (1611–1687) hade upprät-
tat en berömd astronomisk katalog över kända stjärnor som postumt 
utgivits av hans änka (Catalogus stellarum fixarum, 1687). Han gjorde 
observationer från ett eget observatorium i Danzig (Gdansk). Men Per 
Elvius förslag lämnades utan åtgärd av konsistoriet.

Collegium Curiosorum stod i nära kontakt med Emanuel Sweden-
borg då denne uppmuntrad av sin svåger och beskyddare Erik Ben-
zelius vistades utomlands 1710–1715. En stor del av tiden var han i 
London. När Collegium Curiosorum möttes i juli 1711 fick Per Elvius i 
uppdrag att kontakta Emanuel Swedenborg och be honom ta reda på 
vad engelska glober kostade »samt i hwad werde the hållas, af eruditis 
[de lärda], item om man kunde få sielfva papperen af them, hit, at 
ihopsettjas.« Året därefter kunde Swedenborg rapportera att det inte 
skulle gå att få tag på kartpappren eftersom engelsmännen var »rädde 

181 Ptolemaicus, efter Klaudios Ptolemaios (cirka 90–170), grekisk astronom och 
matematiker.

182 bratt (1968; s. 45).
183 Citat från bratt (1968; s. 44).
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att de skola avkopieras«.184 Och då globerna dessutom betingade ett 
mycket högt pris var Swedenborg inne på att själv göra kopparstick-
en till kartbladens tryckning. Det tycks dock aldrig ha skett och det 
dröjde circa 50 år innan svensk globtillverkning kom igång, i Cosmo-
grafiska sällskapets regi. 

Anders Åkermans verkstad låg i kvarteret Munken mellan nuva-
rande Västra Ågatan och Trädgårdsgatan i Uppsala. Den sysselsatte 

184 nordenmarK (1933b; s. 7).

Jordglob från 1759 tillverkad av Anders Åkerman. Foto: institutionen för 
fysik och astronomi, Uppsala universitet.
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en handfull olika hantverkare. Det Cosmografiska sällskapet delfinan-
sierade verkstaden och tycks i någon mening också ha varit ägare av 
den. Anders Åkerman själv fick ekonomiskt stöd från olika håll. Re-
dan 1754 hade han fått kungligt stipendium för kartgravering, och 
det upprepades några gånger under kommande år. Lantmäteriet under 
Jacob Faggots ledning var i det här läget inne i en expansiv fas, där 
framställningen av geografiska kartor utgjorde en viktig del. Man var 
i stort behov av en skicklig gravör för att kunna reproducera kartor-
na. Anders Åkerman fick också anslag från Vetenskapsakademien och 
Manufakturkontoret.185 Han hade dessutom en privat gynnare i John 
Jennings (1729–1773), förmögen bruksägare i Forsmark. Från ständer-
na fick Åkerman låna 12 000 kmt för vilket Vetenskapsakademien 
gick i borgen.186

Anders Åkerman tillverkade under sin tid som globograf glober i 
tre storlekar, med diametern 11, 30 (en fot) respektive 59 cm (en aln). 
Vanligen tillverkades globerna parvis, alltså en jordglob tillsammans 
med en himmelsglob. De gjordes i papier-maché, en halva (hemisfär) i 
taget som sedan överdrogs med gips och sammanfogades. De stuckna 
kopparplåtarna användes för att trycka kartsegment (tidigare nämn-
da kartpapper) som monterades på globerna. Segmenten var skarpt 
spetsvinklade, likbenta trianglar med basen lagd mot ekvatorn och 
motstående hörn anslutande till respektive pol. Det gick 18 segment 
på ett varv.

Anders Åkerman följde den holländske kartografen Gerardus 
 Mercators (1512–1594) modell att låta nollmeridianen löpa genom 
El Hierro, den västligaste av Kanarieöarna.187 Mercator hade i sin 
tur anammat teorin från Ptolemaios. Kartunderlaget var »efter ing-
en annan glob aftagne, utan upritade efter nyaste och tillförliteligaste 
Land-Chartor och Resebeskrifningar«.188 På hans första glober hängde 
Nya Guinea ihop med Australien, Tasmanien och Nya Zeeland. Det 

185 bratt (1968). Manufakturkontoret var verksamt 1739–1766 med uppgift att 
överse användningen av det statliga stödet till manufakturer och industrier. 
Det var en typisk frihetstida inrättning: dels som ett uttryck för den statliga 
subventioneringen av näringsverksamheter, och dels som ett exempel på sta-
tens strikta reglering och styrning av samhället (Manufakturkontoret, Nordisk 
familjebok, Uggleupplagan (1912) Band 17, s. 840).

186 Lindroth (1967a; s. 818).
187 Jämför sjökortens ’Mercators projektion’.
188 maLLet (1762; s. 3).
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var ett stort okänt land i syd, Terra Australis Incognita. Några år senare 
hade Åkerman ritat in ett sund mellan Nya Guinea och Australien.

Den första produktionsserien kom 1759 och utgjordes av par av 
enfotsgloberna. De fick genast god avsättning med ett försäljningspris 
av 120 kmt paret. Vid en inventering på 1960-talet kunde ett 50-tal 
bevarade exemplar av globen hittas i Sverige.189 Nästa serie kom till 
1762 och utgjordes av de små bordsgloberna med diametern 11 cm. 
De praktfulla golvgloberna (59 cm) blev 1766 Anders Åkermans tred-
je och sista produktionsserie. Mer än 60 sådana glober finns bevarade. 
Genom annonsering i pressen gavs möjlighet att prenumerera på ett 
paket bestående av ett stort globpar och de tillhörande tre skrifterna 
från Cosmografiska sällskapet. Priset var 600 kmt där hälften skul-
le betalas i förskott.190 Köpen kunde göras direkt hos Åkerman eller 
hos universitetets bokhandlare Christian Erhard Steinert. I Stockholm 
förmedlade Vetenskapsakademien försäljningen. Från början trodde 
man att globerna skulle ha en stor internationell marknad men de 
förhoppningarna kom på skam. Inte minst visade det sig finnas sto-
ra logistiska problem med emballering och transport av de ömtåliga 
globerna.

Anders Åkerman skänkte 1759 en jordglob och en himmelsglob 
till Societeten. Man kunde inte annat än »med mycken fägnad och 
nöje förklara sitt välbehag öfver H:r Graveurens flit och omtanka at 
tjäna och hedra sitt Fädernesland«.191 Då Societeten fortfarande stod 
utan egna lokaler placerades båda globerna »hos profess. Berch att för-
waras för Societetens räkning och at återfås wid påfodran«.192 De fanns 
ännu 1775 hos Anders Berch och för säkerhets skull gjordes då en ny 
markering i ett protokoll: »Globerna hos Prof. Berch få stå hos honom 
qwar emot försäkran af honom gifwen skriftligen, att de äro Societe-
ten tillhörige.«193 Vad som sedan hände med de värdefulla pjäserna vet 
jag inte – de finns idag i varje fall inte hos Societeten. Den som har 
kännedom därom må gärna ta kontakt med Societeten!

Även Vetenskapsakademien förärades ett globpar och också där 
var reaktionen mycket positiv. Anders Åkerman titulerades »Kongl. 
Vetenskaps-Societetens Graveur« och Vetenskapsakademien fann 

189 bratt (1968).
190 Ibidem.
191 24 februari 1759.
192 21 januari 1760.
193 23 februari 1775.
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jordgloben »så nitid [prydlig, vårdad], vacker och accurat, som någon-
sin de Ängelske«.194 

Anders Åkerman hade trots de återkommande stöden ständigt 
ekonomiska problem. Flera gånger beviljades han uppskov med åter-
betalning av lån. Inte blev det bättre av att han drabbades hårt av 
branden i Uppsala den 30 april 1766: »Gården hvaruti jag hade mitt 
wärk, afbran intill yttersta spillran […] Förlusten som stiger öfwer 
10 000 Drs (kmt) wärde består uti 60 par Glob-klot som woro färdi-
ge swarfvade«.195 Branden började vid Vaksala torg och i den kraftiga 
vinden spreds elden snabbt, »nästan hela södra sidan om Stortorget 
[lades] i aska tillika med Rådstugan, jämte en del af de tvänne quarte-
ren västra sidan om åen, som ligger närmast intill Stockholms Tullen 
[ungefär Svandammen], nedan för Slottet«.196 Till slut hade närmare 
100 fastigheter brunnit ned. 

Anders Åkerman hade flera elever och medhjälpare i sin verk-
stad. Den mest framgångsrike av dem var Fredrik Akrel (1748–1804; 
se nedan). Andra var Eric Borg (1737–1767), som graverade 11 cm- 
globerna 1762, och Eric Österberg (1746–1779) som graverade kartor 
till den skolatlas Åkerman senare skulle ge ut. Men trots hjälpen gick 
verksamheten stadigt utför under 1760-talet. Fredric Mallet och Tor-
bern Bergman menade att »Åkerman var en slarver med pengar, han 
ljög och svängde sig, verkstaden var i uselt tillstånd, laga utmätningar 
gick över honom i rask följd«.197 Torbern Bergman var 1769 »högst be-
kymrad […] jag knapt tror något mera af honom vara at vänta«.198 Både 
Fredric Mallet, som efter hand blev något av en verkställande ledamot 
i Cosmografiska sällskapet, och Pehr Wargentin ömmade i det längsta 
för Anders Åkerman.199 Men långivarna inklusive Vetenskapsakade-
mien tröttnade till slut och i den senares protokoll från den 22 januari 
1772 betraktades det hela som ett »til undergång lutande verk«.

Efter 1766 upphörde Anders Åkermans globtillverkning och han 
ägnade återstoden av sitt liv åt andra saker, bl.a. utgivningen av en 

194 Vetenskapsakademiens protokoll 10 februari 1759, § 11.
195 Anders Åkerman till Pehr Wargentin 6 maj 1766, citerat i bratt (1968; s. 67). 

En vecka efter att branden bröt ut säger Åkerman »Elden är ej ännu släkt, utan 
brister ofta ut under gruset.«

196 busser (1773; s. 54).
197 Lindroth (1967a; s. 820).
198 Torbern Bergman till Pehr Wargentin 1769, citerat i bratt (1968; s. 69).
199 bratt (1968; s. 62), widmaLm (1988a; s. 89).
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skolatlas, Atlas juvenilis.200 Han utarbetade också en Hydrographisk 
Charta öfwer Finska Wiken Sammandragen och till en Scala reducerad 
af And. Åkerman vid Kongl. Wetensk. Soc. i Upsala; kopplingen till 
Societeten var alltid viktig för Åkerman.

När Anders Åkerman gick bort 1778 var sterbhuset skuldsatt och 
det fanns ingen som var beredd eller kunnig nog att ta över verksta-
den. Cosmografiska sällskapet lämnade den 13 april 1779 in en lång 
skrivelse till Kungl. Maj:t med förslaget att verkstaden »må häldre 
blifwa en Publici tillhörighet än försäljas«. Skrivelsen var underteck-
nad av Torbern Bergman, Fredric Mallet, Daniel Melanderhjelm, Eric 
Prosperin (1739–1803) och Pehr Wargentin – det var tunga namn. 
Cosmografiska sällskapet hade ju nu uppnått sitt mål att åstadkomma 
en världsbeskrivning. Undertecknarna hade skapat sina egna platt-
formar och behovet av ett lärt sällskap kopplat till globtillverkning 
i Uppsala var inte längre lika stort. Rent konkret föreslog man att 
verkstaden flyttades till Stockholm, togs över av Fredrik Akrel och 
fick Vetenskapsakademien som huvudman. Akrel fanns då redan på 
Vetenskapsakademien där han vidareutbildat sig hos Carl Bergqvist, 
han som en gång i tiden introducerat Anders Åkerman i gravyrkon-
sten, och gift sig med dennes dotter. När Carl Bergqvist dog 1778 tog 
Fredrik Akrel över som Vetenskapsakademiens gravör. Att verksam-
heten skulle vara en allmän inrättning (»Publici tillhörighet«) under 
Vetenskapsakademiens ledning visar hur akademien betraktades som 
en del av statsapparaten. 

Kommerskollegium stödde förslaget och det fick bifall av Kungl. 
Maj:t. Däri ingick att befintliga skulder avskrevs. Samtidigt skulle 
verkstaden försäkra sig om återväxten genom att nya globografer lär-
des upp. Cosmografiska sällskapet kopplades inte helt bort. Medan 
verksamheten skulle stå under »Wår Wetenskaps Academies styrsel 
och inseende« nämndes i beslutet att de hade »at derom med Socie-
tetens [här Cosmografiska sällskapet] samråd foga den disposition och 
anstalt, som Academien och Societeten finna bäst lända til det der-
med påsyftade ändamåls vinnande«.

Fredrik Akrel gav direkt ut nya versioner av alla tre globstorlekar. 
Revideringen bestod i att Anders Åkermans plåtar till de olika glob-
segmenten renoverades och uppdaterades baserat på ny kartografisk 

200 Atlas juvenilis, eller Geographiska chartor till ungdomens tienst i methodisk ord-
ning författade af And: Åkerman.
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information. Sedan den ursprungliga produktionen av Åkermans förs-
ta glober hade James Cook genomfört sina första två världsomsegling-
ar och det gjorde att kartan på södra halvklotet kring Australien och 
Antarktis nu fått ett nytt utseende. I en senare uppdatering kunde 
Akrel även utnyttja information från James Cooks tredje resa, den 
som slutade med att Cook dödades på Hawaii.

Under Fredrik Akrels tillverkning såldes de stora globerna för 50 
riksdaler (900 kmt) paret. Det gavs också möjlighet att få befintli-
ga Åkermanglober uppdaterade genom att nya kartblad klistrades på. 
Akrel annonserade i tidningarna och den som var intresserad av att 
köpa globerna »täckes förut angifva sina namn hos mig (som bor på 
Källaren Tre-Remmare på Regerings-Gatan) på det jag deraf må finna, 
huruvida jag kan fortsätta denna gagneliga Inrätning eller ej«.201

På såväl Anders Åkermans som Fredrik Akrels glober fanns en sorts 
informationsruta (en »legend«) med en kartusch av t.ex. nordstjärne-
emblemet. Texten var på latin och gav uppgifter om tillverkare, till-
verkningsår och kartunderlag m.m. Cosmografiska sällskapet angavs 
som utgivare, och Anders Åkerman titulerades som Reg. Societ. Scient. 
Upsal. Sculpt[or] (Societetens gravör). På Fredrik Akrels glober fram-
gick att de grundades på Anders Åkermans versioner. 

I skuggan av en gigant

Tillkomsten av Cosmografiska sällskapet behöver ses i ljuset av förut-
sättningarna för en ung generation naturvetare att göra karriär i Upp-
sala kring mitten av 1700-talet. Det var en tid då naturalhistorien 
blomstrade i lärdomsstaden. Linnés stora inflytande fick till följd att 
andra naturvetenskaper hade svårt att hävda sig, både vid universite-
tet och inom Societeten. Det satte för stunden något av en hämsko 
på utvecklingen inom de exakta vetenskaperna. I Daniel Melander-
hjelms beryktade och mycket långa inlaga Berättelse och Tankar om 
Academien i Upsala från 1783 beskrev han situationen under Linnés 
storhetstid.202 Han pekade på en kombination av faktorer som låg bak-
om Linnés framgång och inflytande. Det var, enligt Daniel Melander-
hjelm, hans ledande internationella ställning, allmänhetens intresse 
för och möjlighet att ta till sig naturkunskapen, nyhetsvärdet i ämnet, 

201 Stockholms Lärda Tidningar, 23 oktober 1780.
202 annerstedt (1913b; s. 82–147).
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samt hans vinnande sätt som närmast formade »en armée af botanici 
[där] Han sjelf var general«. Hela beskrivningen är läsvärd.

Framledne Archiatern och Riddaren Linné har varit den enda 
vid denna academien, som kunnat i dess närvarande skick 
förena heder och namn med sitt egit interesse, och vid sin Pro-
fession blifva en någorlunda välmående man. Dertil voro 2:ne 
orsaker […] Den första var, att Botaniken för hans tid i Europa 
var i mycket och sådant lägervall, att han nästan med äfven så 
godt skäl kunde anses vara icke mindre den första Botanices 
och Historiae Naturalis scriptor, än den största i denna slags 
lärdomsgrenen; 

den andra är, att detta studium är roande och lämpelig ef-
ter allas begrep. I anledning af den första orsaken kunde han 
presentera botaniken och historia naturalis såsom ett nytt och 
nästan okänt värk, och man giör sig vanligen gerna den mödan 
att springa efter det som är nytt och obekant. Utan att denna 
orsaken likväl kunnat förenas med den senare, så hade den 
icke giort många proselyter [nytillkomna anhängare]. Newtons 
gravitationslag var också ett nytt, som ingen för honom kände, 
men ganska få fikade efter att af den nyheten blifva rätta kän-
nare. 

Men att i Sverige få se en ros från Cap, en amaryllis från 
Asien, markattor och ormar från Africa och papegoior från 
America, räknades för undervärk, som ingen annan än Linné 
kunde upvisa. Alt detta voro så låckande motiver för en mängd 
studerande ungdom här vid academien, att något initiera sig i 
denna slags naturkunnigheten, i synnerhet som i anledning af 
den andra utaf de om talte orsakerne principia botanica äro 
lätta och begripliga ting, til hvilkas fattande utom ett allmänt 
mänskligt begrep icke fordras mera än ögon och microscop. 
Deraf hände i hans första professorsår, att nästan ingen stude-
rande fants här vid academien, som icke bivistade hans colle-
gier och botaniska excursioner. Man tyckte att man för sin ro 
skull kunde spändera en tima om dagen och, då våren kom, en 
eller annan dag i veckan på sådane excursioner. 

Dessutom var han begofvad med ett mycket upmuntrande 
och deciderande sätt att föreställa och viste att utsmycka detta 
i sig sjelft roande studium med andra diverterande inventio-
ner, så att deraf blef en dubbel ro. Det formerades en armée af 
botanici. Han sjelf var general; compagnier afdeltes, capitainer 
och fänrikar tilsattes. Ett excercitie-reglemente tilskapades, ef-
ter hvilket man sväfvade öfver alla härom kring liggande ängar 
och fält. Uniformen var en liten tröija och busaroner. Vapnen, 
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insecthofvar och knappnålar. Tropheerne, blomsterkrantsar 
och fjärillar, med dessa knappnålarne i hattarne upfästade. Alt 
detta drog myckenheten af studenter och importerade honom 
vackert, ty en specie ducat för ett sådant collegium och ex-
cursioner var ordinaire taxan, och när 4 á 500 hvarje term in 
contribuerade detta, så borde deraf blifva en vacker behållning.

Daniel Melanderhjelm beskrev också svårigheten för de naturvetare 
som sysslade med annat än naturalhistorien att nå popularitet och 
uppmärksamhet. Det gällde inte minst Samuel Klingenstierna som 
Melanderhjelm rent vetenskapligt likställde med Linné.

Under samma tid var också framledne Statssecretairen Kling-
enstierna professor här vid academien, och utan all tvifvel så 
stor man i sin science, som Archiater Linné i sin. Men under 
det att Linné blef mer och mer välmående, så blef Klingensti-
erna under sin professorstid här mer och mer fattig […] Med all 
sin stora savoir [kunskap] i mathematiken hade han i sina före-
läsningar vanligen 10 å 12 auditorer; och i det som var svårare 
och högre i dessa vetenskaperne voro professor Mallet och jag 
den tiden nästan hans enda disciplar.

Även om verksamheten inom Societeten inte var på topp kring mitten 
av 1700-talet hade organisationen en stark legitimitet. Det gav status 
att vara ledamot. Societeten var en liten och elitistisk organisation. 
Statusen underhölls förstås av att det var Linné som var ansvarig för 
verksamheten. Ledamotsantalet var begränsat och de flesta ledamöter 
professorer, två förhållanden som skiljde Societeten från Vetenskaps-
akademien. På sin höjd kunde en ung uppsalaforskare inom de exakta 
vetenskaperna ha chans att bli antagen som elev, även om vi har sett 
att Linné också här styrde genom att favorisera sina egna studenter. 
För den yngre generationen av astronomer, fysiker och matematiker i 
Uppsala kunde Societeten således inte erbjuda en institutionell platt-
form för vetenskaplig verksamhet.

Bildandet av Cosmografiska sällskapet var uppenbarligen en reak-
tion på Linnés dominans i Uppsala. Särskilt för uppstickarna Torbern 
Bergman och Fredric Mallet (och ursprungligen Bengt Ferrner) var det 
ett sätt att skapa sig utrymme, och också en egen kanal för publicering 
och därmed meritering.203 Det skulle för båda två visa sig viktigt vid 

203 widmaLm (1988a).
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kommande tjänstetillsättningar. Det blev något av de unga mathema-
ticis sätt att ta upp kampen mot ’linnéanerna’ i Uppsala.204 Även om 
Societeten hade färre ledamotsrum än Vetenskapsakademien är det 
symptomatiskt att de nämnda forskarna blev invalda i Vetenskaps-
akademien (mycket) långt innan de kom med i Societeten. För  Daniel 
Melanderhjelm skedde det åtta år innan, Torbern Bergman nio, 
Fredric Mallet 14 och för Bengt Ferrner inte mindre än 24 år innan. 
Den senare blev t.o.m. invald i Royal Society 23 år innan han valdes in 
i Societeten!

Flera författare har t.o.m. uppfattat att en antilinneansk anda bör-
jade växa fram i Uppsala från mitten av 1700-talet.205 Linnés stora 
inflytande var välförtjänt. Men sällan blir någon helt okritiserad under 
sin livstid. En som hamnade på kollisionskurs med Linné var Torbern 
Bergman. Det grundade sig inte minst på en mycket speciell och i sig 
talande händelse som utspelade sig 1762. Vetenskapsakademien hade 
då utlyst en prisfråga: »Huru Maskar, som göra skada på Fruktträden 
medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och 
fördrifvas.« Prisfrågor var en vanlig form för utdelande av belöningar 
hos olika akademier, så småningom även inom Societeten. Den utde-
lande organisationen formulerade en uppgift, en fråga man ville ha 
löst, och inbjöd till svar på denna.206 Under 1700-talet använde Veten-
skapsakademien prisfrågor av utilistisk karaktär; Sven Widmalm har 
kallat det för ett Upplysningens belöningssysten (An Enlightenment 
award system).207

Bland de elva inkomna svaren på frågan om maskangrepp på frukt-
träden, anonymt bedömda, kom man fram till att det bästa var från 
Torbern Bergman. Han tilldelades en guldmedalj, medan fyra av de 
övriga bidragen belönades med varsinn silverjetton. När identiteten 
bakom de belönade bidragen skulle offentliggöras framkom att ett av 
andraplatsbidragen var insänt under pseudonym av någon som nu inte 
ville ge sig till känna. Pseudonymen var »C. N. Nelin«. I sin svaghet röj-
de sig senare Linné, förgrymmad på Bergman.208 Prisfrågan var tänkt 
riktad mot yngre sökande men Linné hade alltså inte kunnat hålla sig 
från att tävla. Det var ett märkligt initiativ, inte minst i perspektivet 

204 fors (2008).
205 Lindroth (1967a), widmaLm (1988a).
206 nordin-pettersson (1959).
207 widmaLm (2019).
208 Lindroth (1967a; s. 574).
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Torbern Bergman hade i inledningen av sin karriär svårt att få utrymme vid 
sidan om Carl von Linné. För att skapa en självständig plattform blev han 
1758 en av initiatitagarna till det Cosmografiska sällskapet i Uppsala. Denna 
oljemålning av Per Krafft d.ä. (1724–1793) är gjord efter 1772 då Torbern 
Bergman tilldelades Vasaorden, här buren i grönt band. (Centrum för Veten-
skapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien.)
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av att han själv satt i akademiens bedömningsgrupp. Linné lekte med 
bokstäverna när han kallade sig Nelin (vänd på Ne – lin).

Händelsen fick en rad efterspel inom Vetenskapsakademien. Den 
skapade en djup konflikt mellan Linné och Torbern Bergman; »mel-
lan de båda männen var allt förtroende brutet. Bergman glömde inte 
och det är knappast för mycket sagt att han framgent hatade Linné«.209 
Daniel Melanderhjelm var i ett läge till och med inne på att bilda en 
utbrytargrupp ur Vetenskapsakademien, ett litet exklusivt sällskap, 
tillsammans med bl.a. Torbern Bergman och Fredric Mallet.210 Melan-
derhjelms, förmodligen i affekt resta, förslag hade dock främst grund 
i att Pehr Wargentin inte velat trycka en omfattande serie av Melan-
derhjelms teoretiska arbeten i Handlingar. Vetenskapsakademien var 
fortfarande nyttoinriktad och Melanderhjelms arbeten uppfattades 
som hårdsmälta.

I Uppsala var Linné mycket aktiv vid tillsättningen av kemipro-
fessuren 1767, den som Torbern Bergman skulle komma att erhålla.211 
 Linnés kandidat var Anders Tidström (1723–1779), kanske lika mycket 
ett stöd för denne som en aktion mot Torbern Bergman. Sedan flera år 
tillbaka hade utvecklats ett patron-klient förhållande  mellan  Anders 
Tidström och Linné. Tidström var en uppskattad gäst i det Linnéska 
hemmet, bl.a. hade Linné banat vägen för att Tidström skulle bli an-
ställd på Carl Gustaf Tessins Åkerö och där arbeta med Tessins mine-
ralsamlingar. Linné bedrev ett intensivt lobbyarbete i korridorerna för 
Anders Tidström vid professorstillsättningen, men Torbern Bergman 
gick trots allt segrande ur striden.

Även bland andra inom Vetenskapsakademien kunde man »med 
någon försiktighet tala om en antilinneansk grupp«.212 Den utgick från 
Peter Johan Bergius (1730–1790) som efter att ha stått på god fot med 
Linné under sin tid i Uppsala senare upplevdes som en ogin konkur-
rent av sin forne lärare. De två hamnade i konflikt både i sakfrågor och 
gällande inflytande på Vetenskapsakademien.213 Peter Johan Bergius 
var en av de få som verkligen satsade på en helt självständig karriär 
inom botaniken, ett initiativ så att säga på Linnés egen planhalva och 
till dennes »illa dolda förtrytelse«. Pehr Wargentin, ständige sekrete-

209 Ibidem.
210 Lindroth (1967a; s. 8).
211 fors (2008).
212 Lindroth (1967a; s. 604).
213 broberg (2019; s. 373).
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raren och själv kontant med Linné genom åren, uttryckte det som att 
alla värderade honom (Linné) »men nästan ingen älskar honom, inte 
ens här«.214 Och »Jag känner hans svagheter, så väl som någon; ty hvil-
ken människa är, som ei har sina? Men hans många meriter hade bordt 
öfverskyla dem.«215 

Citaten från Wargentin är ur brev ställda till den mångsidige forska-
ren Albrecht von Haller (1708–1777), verksam i Bern och Göttingen. 
Han var ett stort namn på den internationella vetenskapsarenan och 
ledare för den nybildade Königliche Gesellschaft der  Wissenschaften 
i Göttingen. Han hade blivit invald som utländsk ledamot av Societe-
ten redan 1733. Efter att Albrecht von Haller givit Linnés Flora  Svecica 
från 1745 en kritisk recension uppstod efter hand en allt sämre relation 
dem emellan. Wargentin befarade att von Hallers negativa inställning 
till Linné skulle smitta av sig på hans syn på Vetenskaps akademien. 
Wargentin var också mån om att upprätthålla en god kontakt med 
Haller, deras korrespondens fungerade som en kanal för internationell 
spridning av svenska forskningsrön.216

På det lokala planet levde en viss animositet kvar även efter  Linnés 
död och den var riktad mot Carl von Linné d.y. Där förstärktes känslor-
na av omgivningens avundsjuka gentemot sonen eftersom denne hade 
fått Linnés professur i arv, inte genom förtjänst. Linné hade förhandlat 
sig till rätten att få utse sin efterträdare genom att överlåta sitt patent 
på pärlfisket till Kommerskollegium.217 Hans innovation var att borra 
ett litet hål i musslorna och med hjälp av en silvertråd föra in fragment 
av kalksten. Dessa tjänade sedan som substrat för pärltillväxten. 

En som inte riktigt drog jämt med Carl von Linné d.y. var  Adolph 
Murray (1751–1803), invald i Societeten 1777. Som student hade 

214 Pehr Wargentin till Albrecht von Haller 13 november 1764, redovisat i norden-
marK (1939; s. 64) och översatt i Lindroth (1967a; s. 573).

215 Pehr Wargentin till Albrecht von Haller 7 mars 1775, redovisat i nordenmarK 
(1939; s. 65).

216 Kåhrström (2007; s. 9).
217 fries (1907; s. 28). Linné hade redan i januari 1763, alltså 15 år före sin död, 

 ansökt om att sonen skulle utses till hans efterträdare. Linné önskade då bli 
ersatt med omedelbar verkan, med motivet att han hade »utsläpat min kropp, 
kortat mine dagar och ådragit mig, alt för tidigt, åldrens bräkligheter«. Efter 
före dragning av Anders von Höpken, som då var universitetets kansler, gav 
Kungl. Maj:t redan i mars 1763 den då blott 22-årige Carl von Linné d.y. pro-
fessors fullmakt. I praktiken kvarstod dock Linné i tjänst under större delen 
av sitt resterande liv (fries 1907; s. 86).
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 Adolph Murray lovordats av Linné.218 Murray utbildade sig till läkare 
vid Collegium Medicum i Stockholm och tillträdde 1776 en nyinrättad 
professur i anatomi och kirurgi i Uppsala. Det var som professorskol-
legor inom medicinska fakulteten som Adolph Murray och Carl von 
Linné d.y. blev konkurrenter. Murray lär ha varit »häftig och orolig, 
självklok och härsklysten« men vetenskapligt var han överlägsen Carl 
von Linné d.y.219 

Verksamheten inom det Cosmografiska sällskapet skulle väl i 
princip ha kunnat bedrivits inom ramen för Societetens hägn. Det 
hade kunnat ge Societeten kredibilitet och synlighet under en tid när 
tidskriftsutgivningen låg nere. Ämnesmässigt hade det också passat 
bra in. Förutsättningarna fanns ju egentligen där, särskilt i och med 
att Anders Åkerman var antagen som Societetens gravör. Men under 
Linnés tid gavs som sagt inte riktigt svängrum för den vetenskap som 
Cosmografiska sällskapet representerade.

Det Cosmografiska sällskapet omnämndes vid ett enda tillfälle i 
Societetens protokoll, den 19 oktober 1765. Närvarande var då Lin-
né, Johan Ihre, Daniel Solander (juristen), Anders Berch samt Carl 
och Samuel Aurivillius. Det var idel professorer och alltså ingen som 
själv deltog i Cosmografiska sällskapets verksamhet eller hade en så-
dan vetenskaplig inriktning. Den helt korta och haltande protokolls-
anteckningen (ett koncept?) löd: »Rådgjordes om Cosmogra[p]h[i]ska 
Societe[te]n[s] incorporera[n]de.«

Någon sammanslagning eller »inkorporerande« blev det inte frågan 
om och anteckningarna ger ingen ledtråd till ställningstagandet. Det är 
oklart på vems initiativ frågan kom upp. Anders Åkermans globverk-
stad var ju i ständigt behov av medel men om det var det unga säll-
skapet själv som sökte ett samgående kunde det knappast ha varit av 
ekonomiska skäl. Societeten hade ju ont om pengar. Kanske den fros-
tiga relationen mellan Linné och Torbern Bergman låg Cosmo grafiska 
sällskapet i fatet. Det kan ha gjort att Linné inte var intresserad av att 
sällskapet skulle uppgå i Societeten.

218 Carl Christoffer Gjörwell menade att »Unge Murray stiger däremot upp som 
ett stort ljus i Upsala. Han blir i anatomien en ny Rosenstein«; citat från bro-
berg (2019; s. 436).

219 Beskrivningen är gjord av Carl Peter Thunberg, citerat i Lindroth & eriKsson 
(1981; s. 151).
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Sekreterarskifte

Linné fick under perioder av sitt sekretariat hjälp med proto-
kollföringen. Axel Liljencrantz anger att Daniel Solander skötte 
uppgiften 1757–1759; av handstil och upplägg att döma tror jag 

Solander förde pennan redan från och med mötet den 21 december 
1754 (dock inte hösten 1755)220. Det stämmer också bra med att Da-
niel Solander hade antagits som Societetens amanuens vid mötet när-
mast dessförinnan.221 De flesta protokollen med Solander vid pennan 
är mycket detaljerade och informativa. 

Efter att Daniel Solander rest till England 1759 hade Linné åter att 
sköta protokollen. Då var dokumentationen tillbaka till helt kortfatta-
de och till synes närmast i hast nedkastade punkter. Men Carl Aurivil-
lius assisterade vid ett möte 1763 och den 13 mars 1765 skrev Linné 
i mötesprotokollet att »Prof. Aurivillius påtog sig att wara vice Secre-
ter«. Från och med det följande mötet den 11 april 1765 och fram till 
sin död 1786 var det Carl Aurivillius som skrev Societetens protokoll. 
Funktionen som vice sekreterare skulle bli kortvarig för Carl Aurivil-
lius. Snart nog tog han över som ordinarie sekreterare för Societeten 
efter Linné. Det finns inget bevarat protokoll med ett sådant beslut 
men överlämningen tycks ha skett 1767.222 Kombinationen av mycket 
låg mötesfrekvens och förmodligen något saknat protokoll gör den här 
perioden i Societetens historia svårtolkad. I sin Linnébiografi skrev 

220 LiLjencrantz (1957; s. 5).
221 16 mars 1753.
222 gLas (1877; s. 33). I en av sina meritförteckningar skriver dock Linné att han 

lämnade uppdraget 1765 (fries 1907; s. 91).
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Thore Magnus Fries att Linné »blef utledsen på alltsamman och afsade 
sig sekreterare-befattningen«.223

Carl Aurivillius hade blivit invald i Societeten 1755 eller 1756. Som 
med andra saker gör Linnés knapphändiga anteckningar saken något 
oklar, särskilt då brodern Samuel Aurivillius blev invald mer eller 
mindre samtidigt. Vid några tillfällen var det inte entydigt vilken av 
bröderna som avsågs i protokollen. 

Carl Aurivillius var orientalist och ägnade en stor del av sitt yr-
kesliv åt att översätta hebreiska, arabiska och turkiska skrifter.224 Han 
hade 1754 blivit professor i poesi och först långt senare (1772) i orien-
taliska språk. Han hade dessförinnan vid två tillfällen närmast obe-
gripligt nog förbigåtts vid tillsättning av professuren i orientaliska 
språk.225 Carl Aurivillius rönte stort internationellt erkännande, och 
var plikttrogen och oegennyttig. Han har genomgående beskrivits i 
positiva ordalag: »Osjälvisk, försynt, rättrådig, plikttrogen, god och 
ädel är han en av tidevarvets mest tilldragande personligheter och ett 
av universitetets vackraste minnen.«226 

Bröderna Aurivillius tillhörde en släkt med starka akademiska tra-
ditioner och nära kontakter med makten. I ett släktträd syns kopp-
lingarna till en rad Uppsalaprofessor och ärkebiskopar. Farfadern Pet-
rus Aurivillius (1637–1677) hade varit professor i logik, grekiska och 
teologi. Han tillhörde dem som höll emot när cartesianerna försökte 
vinna gehör vid det universitet som då fortfarande präglades av aris-
totelisk lärdom.227 Pappan Magnus Aurivillius (1673–1740) var Karl 
XII:s hovpredikant och biktfader. Han hade följt med kungen i fält 
och själv blivit tillfångatagen i Bender. Senare blev han superintendent 
i Karlstad. Det var en titel som användes i stället för biskop i stift som 
hade inrättats efter reformationen. Carl Aurivillius son, filologen Pehr 
Fabian Aurivillius (1756–1829) dyker upp senare i Societetens histo-
ria, han skulle också komma att bli sekreterare för sällskapet.

223 fries (1903; Senare delen, s. 253).
224 Carl Aurivillius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18934, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art. av K. V. Zetterstéen).
225 annerstedt (1914; s. 91). Konsistoriet placerade Carl Aurivillius i första 

förslagsrummet när tjänsten skulle tillsättas 1757 men Kungl. Maj:t valde att 
anställa kandidat nummer två, Kristoffer Clewberg (fries 1907; s. 163).

226 annerstedt (1914; s. 400).
227 Även Petrus Aurivillius bror, Ericus Aurivillius (1643–1702) var professor vid 

universitetet, i romersk rätt.
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Brodern Samuel Aurivillius fick genom sitt gifte med Anna 
 Margareta Rosén von Rosenstein (1761–1837) ytterligare akademis-
ka kontakter. Hans svärfar var Societetsledamoten Nils Rosén von 
 Rosenstein. Dennes svärfar var i sin tur Johan Hermansson (1679–
1737), skytteansk professor i vältalighet. De släktmässiga förbindelser 
som kopplade bröderna Aurivillius till ett stort antal framgångsrika 
universitetspersoner påminner i sin karaktär om en annan samtida 
släktstruktur i Uppsala. Jag tänker på de släktband som fanns mel-
lan Celsiusklanen (med tre generationer i rad som astronomiprofes-
sorer), och familjerna Spole, Benzelius, Svedberg (Swedenborg) och 
Rudbeck.228 I det förra fallet utgjordes majoriteten av humanister och 
teologer, i det senare dominerade naturvetare.

Verksamheten under Carl Aurivillius sekretariat

Hur såg Societeten ut när Carl Aurivillius tog över efter Linné som 
sekreterare? Bara en handfull ledamöter var närvarande vid samman-
komsterna. Stadgarnas begränsning till 24 ledamöter, varav många var 
bosatta i andra delar av landet, innebar att det inte kunde bli så många 
som deltog på plats. Sekreterarskiftet hade föregåtts av en lång period 
med få möten, i snitt två per år och med något år helt utan möten 
(1764 och 1767). Och det blev inte just mycket bättre under Carl Au-
rivillius inledande år. Från början av 1768 fram till våren 1773 inföll 
en femårig period helt utan möten. Med en humanist vid rodret kan 
det kanske ha varit svårt att engagera stadens naturvetare.

De som trots allt sammanträdde under den här tiden var förutom 
Carl Aurivillius även Samuel Aurivillius, Johan Ihre, Daniel Solander 
(juristen) och Anders Berch. Linné fortsatte också att delta i mötena 
efter att han lagt ned sitt sekretariat. Det var således bara två na-
turvetare/medicinare (Linné och Samuel Aurivillius) aktiva i ett lärt 
sällskap som i huvudsak skulle ha just en sådan inriktning. 

Det är också något av en paradox att det var språkforskaren Johan 
Ihre som under nära 50 år, från invalet 1733, upprätthöll en kontinuitet 
i Societetens verksamhet. Den inkluderade tiden såväl före som under 
och efter Linné. De två, Linné och Ihre, hade för övrigt det inte så 
lätt med varandra; »På den tid, då Upsala en gång uplystes av en Linné 

228 Se släktträd i eLLegren (2019; s. 286).
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och en Ihre, härskade en Jalousie hos dem mot varandra.«229 Under 
flera decennier sågs de som universitetets mest framstående personer, 
på varsin kant, men vem var ”bäst”? Kanske Linné inte fann arbetet i 
Societeten så stimulerande i och med att Ihre fanns där hela tiden.

Bland ordinarie ledamöter bosatta på andra orter, och som såle-
des hade svårt att delta i verksamheten, fanns många framstående 
 forskare. I Åbo verkade matematikern Nils Hasselbom (1690–1764), 
historikern Algot Scarin (1684–1771) och Per Kalm (1716–1779). Alla 
tre hade en studiebakgrund från Uppsala. Per Kalm hade studerat för 
Anders Celsius och tillsammans med Linné hade Celsius haft tanken 
att Kalm skulle skickas till Sydafrika för »at der icke allenast anstäl-
la astronomiska observationer för Longitudens igenfinnande skull på 
hafwet, utan ock at tillika beskrifwa alt hwad på den orten funnes«.230 
Men Celsius död gjorde att projektet aldrig blev av.

Per Kalms store gynnare var Sten Bielke (1709–1753), ägare av Fun-
bo Lövsta utanför Uppsala och en av de inblandade vid Vetenskaps-
akademiens tillkomst. Under en stor del av 1740-talet bodde Per Kalm 
på Lövsta och förestod experimentträdgården där.231 Tillsammans med 
Sten Bielke gjorde han flera botaniska studieresor, bl.a. till Ryssland 
för insamling av fröer.232 Man hade särskilda förhoppningar om att det 
köldtåliga bovetet från Sibirien skulle kunna fås att trivas i likarta-
de svenska miljöer. Per Kalms mest kända resa är dock den av Linné 
uppmuntrade färden till Nordamerika 1747.233 Efter fyra år kom Kalm 
tillbaka med mängder av nordamerikanska fröer och plantor. Förhopp-
ningarna var bl.a. stora att det mullbärsträd han hade med sig på sikt 
skulle göra inhemsk silkesproduktion möjlig.234 Men den ekonomiska 

229 Citat av C. J. Knös, från broberg (2019; s. 372).
230 Pehr Kalm till Carl Gustaf Tessin, citat ur fries (1903; Senare delen, s. 29).
231 huLth (1924).
232 Pehr Kalm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12334, Svenskt biografiskt 

lexikon (art. av Martti Kerkkonen).
233 gustafsson (2008).
234 »Äfwenså om någonsin Swerige skal med båtnad anlägga sin oeconomie, bör 

man ifrån Norra America, ifrån Canada och de andra orter, som ligga under 
samma högd med Swerige, och plågas af samma köld, hämta sådana träd och 
wäxter, som kunna göra för oss båtnad; ty hwad de nordiske på östersidan 
liggande länder angår, så wet man, at de hafwa få wäxter, som icke finnas i 
Swerige; men däremot Westerländerna i America oändeligen många.« Memorial 
av Linné upprättat 13 december 1746 (fries 1907; s. 129).
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nyttan av Per Kalms importer uteblev.235 För Kalm gav dock resan ho-
nom ett mycket gott renommé och internationellt erkännande.  Överlag 
var den egna meriteringen ett viktigt argument för Linnés lärjungar att 
ge sig ut på våghalsiga resor.236 Att komma hem med exotiskt material 
skapade status.

Spridda i landet fanns också Pehr Osbeck i Halland och Sven Hof 
(1703–1786) i Skara. Flera ledamöter bodde i Stockholm men det var 
ytterst sällan någon av dessa tog sig för att resa till Uppsala för att 
delta i en sammankomst. Det gällde t.ex. de tidigare nämnda Pehr 
Wargentin och Carl Alexander Clerk. Två andra stockholmsbasera-
de ledamöter var Carl Reinhold Berch (1706–1777) och Magnus von 
Celse (1709–1784).237 I Stockholm fanns också Anton von Swab (1702–
1768), under hela sitt liv knuten till Bergskollegium och sedd som 
en skicklig mineralog och kemist.238 Där fanns även Abraham Bäck 
(1713–1795), livmedikus vid hovet och ledare av Collegium Medicum.239 
Abraham Bäck har ofta betraktats som Linnés närmaste vän. De hade 
en mycket omfattande korrespondens, där den i riktningen från Linné 
till  Abraham Bäck finns bevarad.

Bland ledamöter bosatta i Uppsala hade Nils Rosén von  Rosenstein 
mer eller mindre slutat att komma på sammankomsterna under 
1750-talet. Filologen och sedermera domprosten Mattias Asp, invald 
redan 1724, hade gått bort 1763. Nils Wallerius (1706–1764), professor 
i logik och teologi invaldes 1755 men deltog aldrig i mötena. Brodern 
Johan Gottschalk Wallerius (1709–1785), förste innehavare av den 
1750 nyinrättade professuren i kemi, hade valts in 1763 men deltog 
bara några få gånger åren närmast därefter.240 Han tog p.g.a. sjuklighet 

235 Lindroth (1967a; s. 651).
236 nyberg (2007a; s. 145).
237 Ursprungligen Magnus Celsius, adlad von Celse 1756. Han var son till Societe-

tens ålderman Olof Celsius d.ä., Linnés mentor, och kusin till Anders Celsius.
238 Anton von Swab, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/34744, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art. av Hjalmar Fors).
239 Abraham Bäck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16256, Svenskt biografiskt 

lexikon (art. av B. Boëthius).
240 Johan Gottschalk Wallerius hade 1741 varit Linnés huvudkonkurrent i den 

famösa striden om professuren som gick till Linné (fries 1903; Förra delen, 
 Bilaga XII)). När Wallerius senare fick kemiprofessuren etablerade han det 
 första kemiska laboratoriet i Uppsala, Laboratorium chemicum, på Västra 
 Ågatan nära Islandsbron. Hans största insatser låg inom lantbruks kemin 
( bergstrand 1885).
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avsked från sin professur 1767 och flyttade ut till en gård i Alsike. 
Linné var inte vän med någon av Walleriusbröderna.

Astronomiprofessorn Mårten Strömer var aktiv fram till slutet av 
1750-talet då han flyttade till Karlskrona för att på kungens uppdrag 
starta Amiralitetskadettskolan (senare Kungl. Sjökrigsskolan). Ungefär 
samtidigt (1756) lämnade Samuel Klingenstierna Uppsala för att fung-
era som informator åt den blivande Gustav III. Han gick bort 1765. 
Samuel Klingenstierna och Mårten Strömer hade rimligen kunnat bi-
dra till Societetens verksamhet om de bott kvar i Uppsala. De skulle 
ju i så fall också ha stärkt den naturvetenskapliga profilen. 

Men vad fanns i övrigt att tillgå bland naturvetare i Uppsala? Hade 
man kunnat välja in fler? Under 10-årsperioden innan Carl Aurivillius 
tillträdde, 1756–1766, hade Societeten gjort 11 inval. Det hade således 
funnits utrymme att engagera nya naturvetare. Några år tidigare hade 
genom kungligt beslut två nya naturvetenskapliga professurer inrät-
tats vid universitetet: den nyss nämnda i kemi med Johan Gottschalk 
Wallerius som innehavare och så en tjänst i fysik. När Samuel Kling-
enstierna flyttades över på den nya fysikprofessuren efterträddes han 
på matematikprofessuren av Johan Meldercreutz (1715–1785), son till 
tidigare domprosten i Uppsala, den välbärgade Lars Molin (1657–1723; 
en »stor intrigeur och girug« enligt Linné).241

Johan Meldercreutz hade i början av sin karriär följt med Anders 
Celsius på hans resa i Europa, och även på den inledande delen av 
gradmätningsexpeditionen till Torneå 1736.242 Därefter gjorde Mel-
dercreutz en militär karriär och blev informationskapten vid livgar-
det. I det uppdraget ingick att undervisa infanterister i fortifikation 
och matematik. Dessa meriter samt politisk lämplighet bidrog till 
hans professorsutnämning i matematik. 

Johan Meldercreutz blev aldrig invald i Societeten, men väl i 
 Vetenskapsakademien. Hans militära insatser sågs nog som viktiga 
av den nyttoinriktade akademien i Stockholm. Att han inte hamna-
de i den lokala akademien är begripligt i ljuset av hur han har be-
skrivits: »Han var inte välsedd av akademikollegerna och har i detta 
sammanhang karakteriserats som bråkmakare och rättshaverist [...] 
M[ eldlercreutz] vanskötte sin professur. Det har betvivlats att han för-

241 Linné, von (1968; s. 162).
242 dahL (1987).
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fattat de disputationer som hölls under hans presid[i]um.« 243 Johan 
Meldercreutz tycks ha ägnat mer tid åt sina norrländska inmutningar 
och näringsintressen (»Hade mäst hela Luleå Lappmark under sig«) än 
åt akademiska gärningar. Han lämnade inte professuren förrän 1772 
och man kan nog säga att han blockerade matematikämnet i Uppsala 
under två decennier.

När det gäller astronomiprofessuren som Mårten Strömer lämnade 
1756 återbesattes den inte förrän 1761. Det var Daniel Melanderhjelm 
som erhöll tjänsten och han hade själv vikarierat på den under några 
år dessförinnan. Före honom hade Bengt Ferrner också varit vikarie på 
tjänsten innan han lämnade Uppsala. Ferrner borde ha varit en stark 
kandidat för inval i Societeten om han blivit kvar i staden.

Det hade nog inte heller varit så tokigt om Daniel Melanderhjelm 
hade engagerats i Societetens verksamhet långt tidigare än invalet 
1773. Kanske de seniora krafter som ledde Societeten när han 1761 ut-
nämndes till ordinarie astronomiprofessor då ännu betraktade honom 
som för ung – han var vid tillfället 35 år. Torbern Bergman och Fredric 
Mallet blev invalda samtidigt som Melanderhjelm och även här kan 
man tycka att det borde ha skett tidigare. De skulle alla tre bli viktiga 
för Societeten framöver och om deras vetenskapliga skicklighet rådde 
inget tvivel. Men verksamheten hade som sagt mer eller mindre stan-
nat upp under senare delen av 1760-talet och början av 1770-talet. Då 
gjordes inga inval över huvud taget.

Den Julinskiöldska konkursen

Carl Aurivillius hade under sina inledande sekreterarår att hantera 
ett ekonomiskt bakslag som hade likheter med förlusten av låneban-
cosedeln under 1730-talet. Det som framför allt drabbades var dock 
universitetet och för deras del rörde det sig om en krissituation vars 
omfattning knappast haft sitt motstycke vare sig förr eller senare. 
Uppsala universitet hamnade helt enkelt på obestånd.

När Societeten efter hand fått in ränteintäkter på sina lånebanco-
sedlar hade man valt att placera 2 000 kmt hos universitetets ränt-
mästare Peter Julinskiöld som erbjöd god ränta. Julinskiöld (Julin inn-
an adlandet) hade som vi tidigare sett hjälpt Societeten i samband med 
att den förlorade sedeln återköptes. Peter Julinskiöld var ägare av stora 

243 Jonas Meldercreutz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9259, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (art. av Olle Franzén).
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lantegendomar och förutom att ansvara för universitetets pengar be-
drev han privat in- och utlåningsverksamhet. Spår av honom syns än i 
dag i Uppsala i form av det s.k. Dekanhuset som han lät uppföra intill 
Gustavianum. Det var i Gustavianums bottenvåning som räntmästare 
Julinskiöld höll till. Där förvarades universitetets tillgångar och värde-
saker bakom gallerförsedda fönster. Peter Julinskiöld omgavs av goda 
vitsord och han skötte universitetets ekonomi väl under en lång tid.

Julinschiöld blef en ståtelig räntmästare, bygde uppe hela aca-
demiam och satte henne i lystre. Han fick bruk äfter sin fader, 
hade utom professors lön hwar 7:de tunna af qwarnen, slächt 
och pluralitet i consistorio, att han war här souverain. Blef den 
rikaste på bruksegendomar och gods; alla förtrodde sina pengar 
till honom på intresse, ty ingen war säkrare.244

Men plötsligt gick allt på tok. Julinskiöld hade spekulerat i den svens-
ka kronan under den ekonomiska överhettning som framkallats av 
hattarnas politik. Avkastningen hade varit mycket god tills konjunk-
turerna vände: 

tills äfven han såsom stor affärsman träffades af den förfärliga 
kris, som genom Mössornas strypsystem öfvergick hela landet 
och bragte en stor del af vår affärsvärld på obestånd. Först 
alldeles mot slutet har han, för att hålla sig uppe, tillgripit uni-
versitetets medel. Underrättelsen om hans cession [konkurs] 
träffade alla som en blixt från klar himmel.245

Julinskiöld blev påkommen i januari 1768 efter att han tvingats stäl-
la in universitetets betalningar. Konsistoriet utsåg skyndsamt Anders 
Berch att försöka reda ut vad som hänt. Det stod snart klart att uni-
versitetets kassa hade blivit länsad av Peter Julinskiöld i dennes försök 
att klara av sina egna skulder. Universitetet hade nu närmast gigantis-
ka fodringar på honom, drygt 120 000 smt, dubbelt så mycket som 
den årliga staten. Andra borgenärer var några av universitetets mest 
förmögna professorer, framför allt professorn i vältalighet och poe-

244 Linné, von (1968; s. 149).
245 annerstedt (1913a; s. 423).
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tik Peter Ekerman (1696–1783)246 och bibliotekarien Berge Frondin 
(1718–1783).247 De hade fordringar på 50 000 kmt var. 

Ackordsförhandlingar eller process var frågan för universitetet. Sa-
ken var något delikat då en del konsistorieledamöter hade egna in-
tressen i konkursen. Det var i sig ett tidstypiskt förhållande i den lilla 
staden att det fanns privata kopplingar mellan dem som var verksam-
ma på universitetet. Kansler vid tiden var prins Gustav, den blivande 
Gustav III. Han besökte Uppsala i april 1768 för att förhöra sig om 
läget. Efter att ojäviga ledamöter av konsistoriet stött ett förslag som 
innebar att några av Julinskiölds egendomar skulle exproprieras god-
kände prinsen ackordet. Det var på det sättet som Dekanhuset kom i 
universitetets ägo och samma härkomst har Vårdsätra herrgård. Uni-
versitetet gick trots detta ordentligt back men man hade akuta likvi-
ditetsproblem och hade redan tvingats låna stora belopp för att kunna 
klara löneutbetalningarna. Osäkerheten i utgången, och tidsutdräkten, 
av en process gjorde att man valde ackordsvägen.

Societeten sammanträdde 30 januari 1768, två dagar efter det att 
Julinskiöld hade avslöjats. Mötet skedde rimligen av påkommen an-
ledning – det var två år sedan man senast hade sammanträtt. De som 
med kort varsel träffades var den gängse kärntruppen med Linné, 
 Johan Ihre, Carl Aurivillius och Daniel Solander (juristen). Protokollet 
angav att »Prof. Berch [var] hindrad af Julinsch[iöl]d[s] banqueroute« 
och det noterades att »Societetens capital af 2000 dlr hos Julinschi-
öld, som nu cederat bonis. Prof. Melanderhielm antages till Ombud, 
och får fullmagt.« Men med sina 2 000 kmt utlånade till Julinskiöld 
var Societeten nog ingen tung aktör i diskussionen om hur konkursen 
skulle hanteras.

Det tog flera år innan saken fick sin upplösning för Societeten. I 
varje fall var det inte förrän i protokollet av den 16 juni 1774 som det 
rapporterades om vad som hade hänt. Det tycks ha varit utsiktslöst att 
Societeten skulle fått igen hela sin fordran. Man hade därför sålt den 

246 Peter Ekerman hade gjort sig rik på arvoden från mer än 500 magisteravhand-
lingar som han själv skrev, något som inte sågs med blida ögon bland kollegor-
na. Det uppfattades tangera anständighetens gräns och att han »filouterade 
[bedrog] pengar från enfaldig ungdom«. Bland kritikerna fanns Johan Ihre och 
Daniel Melanderhjelm. Petrus Ekerman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/ 
artikel/16838, Svenskt biografiskt lexikon (art. av Sten Lindroth). 

247 Berge Frondin hade Daniel Melanderhjelm som svåger genom dennes giftemål 
med Margaretha Katarina Frondin. Berge Frondin och Daniel Melanderhjelm 
var för övrigt kusiner på mödernet.
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med stor förlust till en Herr Görge. Det var ett sätt att rädda åtmin-
stone någon del av kapitalet. Insättningen på 2 000 kmt hade reduce-
rats till en tredjedel, ett kvarvarande belopp på 666 kmt. 

Societetens ekonomi hade redan från början varit skral och nu 
hade man alltså för andra gången åkt på en ekonomisk smäll. I båda 
fallen var orsaken att placerade pengar hade förskingrats. Efter den 
Julinskiöldska konkursen erbjöd sig Carl Aurivillius att själv förvalta 
de kvarvarande medlen till 6 % ränta. Både 1775 och 1776 erhölls 
genom Aurivillius försorg på detta sätt en ränteintäkt om 42 kmt men 
det var närmast att betrakta som småpengar.

Ytterligare en placering gjordes hos Carl Aurivillius 1777. Då om-
sattes de gamla bancosedlarna No. 12345 och 12418, och det var vid 
sådana tillfällen som räntan kunde lyftas. Den hade nu ackumulerats 
under många år och man erhöll drygt 1 200 kmt. Av dessa placerades 
800 kmt hos Carl Aurivillius till 6 % ränta. Resterande belopp använ-
des för att köpa in en ny lånebancosedel (No. 22683) till den vanliga 
riksbanksräntan på 4,5 %.





121
❦

Kungl. Societeten får 
kungligt beskydd

Preses Illustris

Societeten hade sedan sitt formella inrättande 1728 haft två perso-
ner som sin högste beskyddare, sin Preses Illustris. Det var  Arvid 
Horn fram till 1735 och därefter Gustav Bonde. Arvid Horn var 

den som banade vägen för den kungliga stadfästelsen. Gustav Bonde 
största insats skedde 1738 när han kallade Societeten hem till sig 
för att få fart på den då stagnerade verksamheten. Därefter hade 
kontakten med Bonde huvudsakligen gällt hans godkännande av in-
val av nya ledamöter och information om problemen med lånebanco-
sedlarna. De flesta år skickades också en nyårshälsning till honom. 

Gustav Bonde försökte själv bidra till Acta. Han hade 1742 skickat in 
en kort undersökning om källvatten som Linné först  skulle konfirmera 
med egna försök.248 Det finns ingen vidare notering i  protokollen om 
undersökningen förrän 15 år senare.249 Då hade Bonde lämnat en 
franskspråkig version av samma studie till Mårten Strömer under 
 titeln Experience sur la nature de l’Eau douce, sa qvalité et sa  propriété. 
Med manuset följde denna gång en »anmodan at upvisa den för Kongl. 
Societeten, til införande uti Dess Acta, i fall den skulle anses såsom 
dertil tjänlig«. Samuel Aurivillius åtog sig att granska innehållet och 
vid nästa sammankomst lämna ett utlåtande. Som medicinare skulle 
han kunna bedöma om det fanns något nyhetsvärde i Gustav Bondes 
alster om källvattnets goda effekter.

Men det blev inget utlåtande lagt till protokollet de kommande 
mötena trots att Samuel Aurivillius var närvarande. Inte förrän två 
år senare kom en notering, och den kan nog förklara varför man i det 

248 10 juni 1742.
249 17 februari 1757.
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längsta hade dragit sig för ärendet.250 Man hade då nämligen slutit sig 
till att Gustav Bondes manuskript inte gärna kunde tryckas i Acta. 
Det motiv som angavs i protokollet var att arbetet redan fanns tryckt 
på svenska. Johan Ihre tog på sig att informera Bonde. Ihre hade vid 
det laget avancerat till kansliråd och genom sin ställning kan han ha 
haft lättast att framföra det förmodligen känsliga beslutet. Societetens 
Preses Illustris hade ju blivit refuserad.

Gustav Bonde avled den 5 december 1764 efter nära 30 år som 
Societetens beskyddare. Både Arvid Horn och Gustav Bonde hade vid 
tiden för sina tillträden tillhört landets allra högsta politiska ledning. 
Det gällde i synnerhet Arvid Horn som länge var kanslipresident och 
adelns lantmarskalk. Skulle man våga sikta lika högt vid rekrytering 
av Preses Illustris denna gång och hur skulle i så fall kontakten tas? När 
Arvid Horn tillfrågades under 1720-talet hade det varit en omständlig 
procedur som krävt flera mellanhänder.251 

Hertig Karl

Vid nästa möte den 10 april 1765 önskade några ledamöter ytterliga-
re betänketid och man beslöt att åter träffas om 10 dagar för att gå 
till beslut. Bevarat protokoll saknas från det senare mötet, möjligen 
också från något annat möte direkt därefter. Nästa sammanträde som 
finns dokumenterat i protokollsboken är från den 16 oktober 1765. 
Det framgår således inte vilket beslut som togs och i Societetens arkiv 
finns inte heller något koncept bevarat av den skrivelse som ställdes 
till den tilltänkte. Vem det var framgår dock av ett bevarat svarsbrev 
till Societeten, daterat Ulriksdal den 14 juni 1765.

Den tillfrågade var Gustav III:s yngre bror, den 17-årige prins Karl 
(1748–1818), från 1772 Hertig Karl av Södermanland och blivande 
kung Karl XIII.252 Societeten hade sökt och fått en högste beskyddare 
av kunglig rang, nog så passande för ett kungligt sällskap!

Det är inte känt om approcherandet i brevform föregicks av in-
formella sonderingar. Att man utan förvarning direkt tillskrev en 
kunglighet förefaller mindre sannolikt. Samuel Klingenstierna skulle 
ha kunnat varit inblandad. Under perioden 1756–1764 var han en av 
prinsarnas lärare och bör således haft en personlig relation till dem. 

250 24 januari 1759.
251 eLLegren (2019; s. 148).
252 Hädanefter används genomgående den mer kända tituleringen Hertig Karl.
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Det förefaller också naturligt att Linné som sekreterare spelade en 
roll, åtminstone som undertecknare av brevet. Han hade några år tidi-
gare haft nära kontakt med den kungliga familjen. På drottning Lovisa 
Ulrikas uppdrag ordnade han hennes samlingar på Drottningholm.253 
Likaså var Linné Adolf Fredrik till hjälp med att katalogisera kungens 
samlingar av spritkonserverade djur på Ulriksdal.254 Linné utvecklade 
efter hand också en personlig kontakt med Gustav III och kungen 
skulle senare komma att besöka honom på hans Hammarby.

Hertig Karl var fortfarande tonåring när han engagerades av Socie-
teten. Han var nummer två i syskonskaran och det skulle krävas att 
hans storebror blev mördad och hans brorson avsatt innan han först 
45 år senare blev kung under perioden 1809–1818. Då var hans tid 
mer eller mindre förbi, både politiskt och kroppsligt. Som Karl XIII 
behöll han presesskapet för Societeten och han var alltså dess hög-
ste beskyddare under mer än ett halvsekel. Det var en turbulent tid 
i den svenska historien. Först partistrider mellan hattar och mössor, 
statskupp,  kolonialvälde över Saint-Barthélemy, krig mot Ryssland 
och kungamord. Sedan ett mellanspel med Hertig Karl som ledare av 
en förmyndarregering där Gustaf Adolph Reuterholm (1756–1813) i 
praktiken var den som styrde. Därefter en ny kung som slutade sina 
dagar i exil som överste Gustavsson, krig mot Frankrike och nytt krig 
mot Ryssland där Sverige förlorade sin östra rikshalva. Till sist var det 
några misslyckade kronprinsrekryteringar, det lynchartade mordet på 
Axel von Fersen, och inledningen av Bernadotteeran genom import 
av en fransk marskalk, fursten av Ponte Corvo. Det var mot denna 
politiska fond som Societeten verkade under beskydd av landets sista 
regent av den Holstein-Gottorpska ätten.

Hertig Karl blev tidigt intresserad av ordensväsendet och är nog 
den mest kände representanten för ordensvurmeriet och hur det bred-
de ut sig i Sverige under andra halvan av 1700-talet. Det gällde inte 
minst Frimurarorden där vänskapskult och mysticism tycks ha till-
talat hertigen. Den svenska Frimurarorden fick stor betydelse då den 
samlade en stor del av landets politiska, sociala och ekonomiska elit. 
Hertig Karl blev stormästare och Gustav III protektor. Men hemlig-

253 En känd anekdot från vistelsen på Drottningholm är att Linné vid ett tillfälle 
ombads vara med och leka blindbock. Han ska då helt emot etiketten ha fångat 
drottningen, lagt en hand på hennes huvud och sagt ’klappa kulla, sitt i bänk … 
den, som sig i leken ger, måste leken tåla’ (fries 1903; Senare delen, s. 348). 

254 Linnæus (1754).
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hetsmakeriet kring frimureriet utlöste stark samhällskritik, inte minst 
från Johan Henric Kellgren (1751–1795) som hade en plattform för 
sina åsikter i den tidskrift, Stockholms Posten, han startade och drev.255

Den svenska Frimurarorden spelade en storpolitisk roll genom att 
vara en del av det nätverk som förband frimurarordnar från olika eu-
ropeiska länder. På kontinenten fanns ett ordensursprung som gick 
tillbaka ända till de medeltida Tempelherrarna. Hertig Karl var under 
en tid härmästare för den sjunde provinsen inom den internationella 
frimurarorden och blev därigenom en del av den svenska utrikespo-
litiken.256

Vid Societetens möte den 16 oktober 1765 redogjordes för  Hertig 
Karls brev i vilket han alltså accepterade uppdraget som Preses  Illustris. 
I brevet bad han att få ta del av statuterna och veta lite mer om verk-
samheten. Man bestämde sig för att skicka honom alla hittills utkom-
na nummer av tidskriften och dessutom tog Carl Aurivillius fram »en 
utur Academiens Acter utdragen kort berättelse om Societetens första 
början, fortsättning och nu warande tillstånd«. Det är inte uppenbart 
vad som syftades på här, Societeten hade ännu inte publicerat någon 
historie- eller verksamhetsbeskrivning i sin tidskrift.

Materialet skickades till »Lagmannen Apelblad« som skulle vida-
rebefordra det till hertigen. Den förra var Jonas Apelblad (1717–1786). 
Han hade varit adjunkt i grekiska och hebreiska i Uppsala, och nära att 
erhålla professuren i grekiska (han förordades av konsistoriet).257 Men 
så utnämndes han av ständerna 1762 att vara Hertig Karls informator 
och blev därmed knuten till hovet. Jonas Apelblad valdes in som leda-
mot samtidigt som Hertig Karl accepterade presesuppdraget. Kombi-
nationen av tidpunkten och att Jonas Apelblads akademiska meriter 
nog egentligen inte kunde motivera ett inval talar för att Apelblad 
valdes in av särskilda skäl. En möjlighet är att det var hovet som öns-
kade se en sorts kontaktperson hos det för dem nog ganska okända 
sällskapet. Mer troligt förefaller dock det motsatta, att Societeten fann 
det praktiskt att ha en enkel ingång till hertigen. Carl Aurivillius stod 

255 Johan Henric Kellgren drev Stockholms Posten tillsammans med Carl Peter 
Lenngren (1750–1827), make till den mer kända poeten Anna Maria Lenngren 
(1754–1817). Kellgren hade varit skolkamrat med såväl bröderna Johan  Abraham 
och Leonard Gyllenhaal som bröderna Adam och Johan Afzelius vid Skara gym-
nasium.

256 iverus (1925; s. 147).
257 annerstedt (1913a; s. 356).
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Hertig Karl, senare Karl XIII, Societetens Preses Illustris under mer än 50 år. 
Okänd konstnär (Nationalmuseum).
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Jonas Apelblad ämnesmässigt nära och bör därför ha känt honom väl. 
Vid flera tillfällen under de närmaste åren var det Jonas Apelblad som 
förmedlade meddelanden från Hertig Karl till Societeten.

Den fortsatta kontakten med Hertig Karl bestod framför allt i den 
årliga nyårshälsning och konfirmering av att inval kunde ske, precis 
så som kontakten med Gustav Bonde hade sett ut. Societeten erhöll 
tackbrev från hertigen efter att ha sänt sina nyårsbrev. Svaren var ut-
skrivna av en tjänsteman men hertigen undertecknade dem själv och 
då alltid med »Väl affectionerade. Carl«. Invalskonfirmeringen kan 
tyckas som en onödigt formell procedur och rutinen upphörde en bit 
in på 1800-talet. Men vid ett tillfälle var en tilltänkt ledamot nära att 
så att säga stupa på mållinjen. Det gällde kungliga sekreteraren och 
hovjunkaren Gustaf Paykull (1757–1826; upphöjd till friherrligt stånd 
med namnet von Paykull 1818).

Vid mötet den 9 oktober 1786 hade Societeten beslutat att välja in 
ett antal nya ledamöter, bland dem Gustaf Paykull. Som brukligt var 
hade man då först att inhämta tillstånd från Preses Illustris att få kalla 
dem. Närmast med vändande post svarade Hertig Karl med bekräf-
telse på alla invalsförslag, utom Paykull. I protokollet från nästföljande 
möte i Societeten rapporterades att hertigen hade godkänt invalen, 
utan att det sades något om att Paykull inte hade blivit antagen. Där-
om finns dock en anteckning i sekreterarens (Eric Prosperins) dagbok: 
»men hwad den af Societeten föreslagne HofJ. m. m. Gustaf Paykull 
[angår] lofwar H. K. H. sig framdeles skola yttra sig«.258

Det skulle ta mer än sex år innan hertigen återkom i frågan. Vad 
var det egentligen som hade hänt? Gustav Paykull var en mångsidig 
man, lärd såväl i vitterhet som naturvetenskap, tillika ämbetsman.259 
På sin egendom Vallox-Säby söder om Uppsala byggde han upp ett 
stort naturaliekabinett, ett museum bl.a. bestående av en stor insekts-
samling och över tusen fåglar. Han publicerade ett 10-tal entomolo-
giska och ornitologiska arbeten i Vetenskapsakademiens Handlingar. 
Han hade också grandiosa planer för en Fauna Suecica, ett uppdaterat 
verk att ersätta Linnés bok med samma titel. Den kom bara att inne-
hålla skalbaggar men fick ändå ett internationellt erkännande. Pay-
kull skänkte 1819 sina samlingar till staten med ett förbehåll att de 

258 LiLjencrantz (1960; s. 105).
259 Gustaf von Paykull, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8079, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art. av Gunnar Brusewitz).
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Invalet av Gustaf Paykull i Societeten tog tid. Det stötte på patrull hos Preses 
Illustris, vars godkännande av alla inval nog annars sågs som en formalitet. 
Paykull hade irriterat Hertig Karl och Gustav III med en pjäs som uppfatta-
des driva med ordensvurmen. Kopia gjord av Jean Haagen (1868–1938) efter 
original av Per Krafft d.y. (Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Veten-
skapsakademien).

skulle inrymmas i ett nyinrättat naturhistoriskt museum. Det blev 
startpunkten för det statligt understödda Naturhistoriska riksmuseet 
där Paykulls donation tillsammans med Vetenskapsakademiens stora 
samlingar utgjorde grunden.

Det som ställde till det för Gustav Paykull var hans litterära ambi-
tioner. Han översatte en rad klassiska författare, skaldade egna verser 
och skrev pjäser. År 1785, och oturligt nog strax innan Societeten vil-
le se honom som ledamot, skrev han komedin Ordensvurmen. Pjäsen 
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hade en satirisk inställning till ordensväsendet och det var inte popu-
lärt hos frimurarna, däribland då hertig Karl. Kungen beslöt helt sonika 
att den inte fick sättas upp. Paykull var inte mot ordensväsendet som 
sådant, han hade själv instiftat samfundet la Constance i Stockholm 
1780, senare omvandlat till sällskapet Valhall.260 Han var också med i 
Franciskanerorden. Det var ordnar med ett stort inslag av mysticism 
och vidskeplighet som han och andra vände sig mot. I efterhand kan 
det för övrigt te sig motsägelsefullt att ockultismen fann fäste under 
den period som vi betraktar som upplysningens tid.261 

Gustaf Paykull insåg att Ordensvurmen skulle kunna vara kontro-
versiell och hade därför för säkerhets skull presenterat den för hovet 
på förhand. Hertig Karl ska då ha uppfattat att satiren framför allt var 
riktad mot de mer borgeliga ordnarna. Planeringen för uppsättningen 
gick vidare och på titelbladet för den tryckta pjäsen står »Första gång-
en uppförd på Nya Svenska Theatern i Stockholm d. 5 Febr. 1785«.262 
Men efter påtryckningar från frimurarna anmäldes pjäsen för hädelse 
och Paykull fick krypa till korset.263 Det blev ingen uppsättning på 
Nya Svenska Theatern, texthäftet hade gått till tryckning för snabbt.

Den förbjudna pjäsen innebar ett decennielångt avbrott i karriären 
för Gustaf Paykull. Hertig Karls missnöje med Paykull som dramatiker 
spillde alltså över på hans chans att bli ledamot av Societeten. Först 
den 30 januari 1793 godkände hertig Karl invalet av Gustaf  Paykull. 
Då hade han redan hunnit bli invald i Vetenskapsakademien, där 
kungligt godkännande för inval inte krävdes.

Ett ovanligt brev från Hertig Karl, skrivet på Sveaborg, lästes upp 
den 22 januari 1789. Brevet var ett svar på Societetens »underdånige 
lyckönskan till den wid HogLand wundne SjöSegern d. 17. Julii 1788«. 
Det var Hertig Karl som fört det formella befälet när den svenska 
och ryska flottan drabbade samman vid ön Hogland långt in i Finska 
viken.264 En gängse uppfattning är att slaget slutade oavgjort. Omnäm-
nandet av sjöslaget vid Hogland – inledningen på Gustav III:s ryska 
krig – var ett mycket ovanligt inslag i protokollen. Knappt någon an-

260 Lesch (1945).
261 Johan Henric Kellgren och Anna Maria Lenngren var några som gav Gustaf von 

Paykull stöd.
262 Biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige Svenska Män, Elfte Bandet. 1845. N. 

M. Linds. s. 114.
263 burman (2019; s. 318).
264 prins carL (1789).
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nanstans skymtar andra världsliga händelser ur historien förbi.265 När 
Societeten sammanträdde en dryg månad efter mordet på Gustav III 
nämndes t.ex. inte det. Däremot kunde breven till Preses Illustris kom-
mentera aktuella omständigheter.

265 I Societetens räkenskaper finns dock upptaget ersättning för utlägg på drygt 
6 rdr från 19 november 1790, avseende »Illuminations kostnad på K. Societe-
tens hus då freden firades«. Freden mellan Sverige och Ryssland slöts den 14 
augusti 1790 i Värälä. 
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Gustaviansk tid

Det skedde en scenförändring i det svenska samhället under 
andra halvan av 1700-talet och det påverkade vetenskapens 
ställning. Det blev gustaviansk tid och enligt Esaias Tegnér 

ska det ju ha legat ett skimmer över Gustafs dagar.266 Det var allt-
mer av flärd, vältalighet och kvickhet, nu var det kultur som gällde. 
För Gustav III var det nog inte bara egenvärdet av kulturen i sig som 
drev hans vurm. En mer realistisk historiebeskrivning inbegriper ock-
så politiska förtecken och Gustav III:s ambition att framstå som en 
värdig arvtagare till landets tidigare krigarkungar. Genom att visa att 
den svenska kulturen stod i paritet med utvecklingen på kontinenten 
förstärktes Sveriges position i det storpolitiska maktspelet. Det gällde 
inte minst i de känsliga relationerna med Ryssland och Danmark, och 
landets förhållande till Frankrike under revolutionsåren. 

Merkantilism på fall

Nils von Rosenstein (1752–1824), ständig sekreterare i Svenska Akade-
mien, menade att »Gustaf III ägde och värderade smak. Sjelf vältalig 
skattade han den vältalighet ädlast, som verkade på samhällets styrel-
se och öden.«267 I det perspektivet skulle man kunna se det som att 
kulturen ersatte vetenskapen som samhällets nyttogörare, den blev 
ett medel för att nå framgång. Åtminstone för Gustav III. Samtidens 

266 »Där låg ett skimmer över Gustafs dagar // fantastiskt, utländskt, flärdfullt om 
du vill // men det var sol däri, och, hur du klagar //var stodo vi, om de ej varit 
till?« Dikt sjungen vid Svenska Akademiens 50-åriga minneshögtid 1836 av 
Esaias Tegnér. 

267 Svenska Akademiens handlingar ifrån 1796, volym 6, s. 121. Nils von Rosen-
stein var son till Linnés professorskollega, Nils Rosén von Rosenstein.
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upplysningsideal förordade inte konfrontationspolitik och det natio-
nella stödet för Gustav III:s krig var svagt.268 Men att bli ihågkommen 
för ärofyllda insatser var ett viktigt begrepp bland upplysningsfiloso-
ferna, det som Sven Delblanc har kallat eftervärldsdoktrinen.269

Vilka kungens bevekelsegrunder än var, fokus på kulturen innebar 
att ljuset riktades bort från naturvetenskapen och dess parhäst ekono-
min. Merkantilismens materiella välfärdsevangelium predikades med 
allt svagare röst samtidigt som den möttes av allt starkare kritik.270 De 
gyllene åren var över och i ärlighetens namn hade vetenskapen delvis 
fallit på eget grepp. De stora förväntningarna – drivna av Hattpar-
tiets framstegspolitik och vetenskapsmännen själva – hade kommit på 
skam. Nära nog bokstavligen talat hade utlovats guld och gröna sko-
gar, men det blev inte mycket av vare sig inhemsk teodling, exotiska 
frukter eller silkesproduktion. Och något guld skulle aldrig komma 
ur alkemisternas bägare och kolvar. »Linné, hans bästa elever, Ostind-
iska kompaniet, KVA, Uppsala universitet och många fler stod mitt i 
spenaten med skägget i brevlådan«.271 När Gustav III:s gunstling Johan 
Henric Kellgren skaldade i dåtidens (och sin egen) typiska satirform 
kunde det låta så här:272

268 Lönnroth (1986).
269 deLbLanc (1965; s. 60).
270 widmaLm (1991b).
271 broberg (2019; s. 302).
272 Ur skriften Mina Löjen (KeLLgren 1811; s. 67).

Åt er, åt er, I tidens Lärde!
Jag ofta hjertligt skrattat har;
Åt edra frågor utan värde
Och edra meningslösa svar;
Ert raseri at alt förklara,
Ehvad som händt och aldrig händt;
Er blinda vördnad, at försvara
Hvad Ålderdomen tänkt förvändt
Er konst, at öfver hårstrån kifva,
och skrifva, skrifva, skrifva,

i kors och tvärs och med och mot:
at känna noga jordens klot,
och vilken väg dess rullning tager,
men ej den kraft som hjertat drager,
ej des brist, och ej des bot.
Hvad mera löjligt, än er möda
Att här ert lif i brist föröda
för ärans lif i Minnets sal?
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Vittra akademier

Skiftet i fokus spillde över på akademierna. Vetenskapsakademien 
hade under frihetstiden levt i nära symbios med staten. Det var en till-
tänkt win-win-situation där Vetenskapsakademien skulle fungera som 
ett instrument för Hattpartiets optimistiska politik. Indirekta löf-
ten utmålades frekvent i akademiens Handlingar. Under tidskriftens 
 första decennier trycktes flera artiklar per år med ordet ’nytta’ i titeln. 
Vid slutet av seklet var det knappt någon sådan artikel i Handlingar 
och det politiska intresset för Vetenskapsakademien stagnerade.273

I stället tillkom nya akademier med helt andra inriktningar. Redan 
1740 gjordes ett försök av en gruppering kallad Svenska tungomåls-
gillet (med bl.a. Jakob Faggot och Gustaf Benzelstierna) att få kungligt 
stöd. De utmanövererades av Anders Johan von Höpken som sam-
tidigt sökte motsvarande stöd för den naturvetenskapligt inriktade 
 Vetenskapsakademien.274 Tungomålsgillet lades snart ned.

Kongl. Swenska Witterhets Academien grundades 1753 av drott-
ning Lovisa Ulrika och ombildades till Kungliga Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien av Gustav III 1786. Kungliga Akademien 
för de fria konsterna bildades 1766 med ett ursprung från Kongl. 
 Ritare-Academien, tillkommen redan 1735. Kungl. Musikaliska Aka-
demien instiftades av Gustav III 1771, och så var det förstås kung-
ens eget skötebarn – Svenska Akademien (1786). Under valspråket 
’Snille och smak’ skrev Gustav III själv en stor del av stadgarna för 
den akademi vars syfte skulle vara att främja svenska språkets »ren-
het, styrka och höghet«. I patriotisk anda skulle Svenska Akademien 
 prägla minnes penningar och skriva minnesteckningar över framstå-
ende svenskar. Patriotismen tog sig kanske allra tydligast uttryck i att 
akademiens högtidsdag förlades till 20 december, årsdagen av Gustav 
II Adolfs födelse. Högtiderna blev, som Sten Lindroth uttryckte det, 
»noga regisserade societetsevenemang med kungahuset i särskilda lo-
ger och pompösa ceremoniel«.275 Nu var det Svenska Akademien som 
skulle bli ett instrument för enväldets politik.

Något av ett akademimellanting i övergången från praktisk nytta 
till patriotisk vitterhet var Kungl. Patriotiska Sällskapet. Det hade un-

273 Lindroth (1967b; s. 1).
274 Svenska tungomålsgillet, Nordisk familjebok, Uggleupplagan (1918) Band 27, 

s. 1076 f, jonsson (2018; s. 153).
275 Lindroth (1967b; s. 4).
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der 1760-talet uppstått spontant som Svenska Patriotiska Sällskapet 
till konsters, slöjders och rikets näringars uppmuntran. Kunglig stad-
fästelse gavs av Gustav III 1772 under det namn som sällskapet har 
idag. Man ville för landets bästa verka för utvecklingen inom jordbru-
ket och intilliggande näringar, bl.a. genom utgivningen av tidskriften 
Hushållningsjournalen. Det fanns en underliggande ekonomisk tanke. 
Medan Vetenskapsakademien hade varit en informationsspridare av 
agrara rön arbetade Patriotiska Sällskapet framför allt genom belö-
ningar och konkreta förmaningar.

Societeten i Uppsala påverkades inte på samma sätt som Veten-
skapsakademien av de vittra vindarna. Vare sig före eller under Linnés 
tid som sekreterare hade man kommit att spela rollen av Hattpartiets 
kompanion i deras nyttotänkande. Societeten höll sig på sin kant.

Fysiokratin

En ledande företrädare inom det Kungl. Patriotiska Sällskapet var 
den kungatrogne Carl Fredrik Scheffer (1715–1786), en av de stora 
ideologerna inom den svenska upplysningen. Som ambassadör i Paris 
hade han inspirerats av strömningarna i det land som utgjorde den 
kulturella förebilden för dagen. I Frankrike utvecklades under mitten 
av 1700-talet fysiokratin, en i grunden nationalekonomisk lära som 
något slarvigt skulle kunna likställas med jordbruksvänlighet eller 
antimerkantilism. Den byggde på att jordbruket skulle ge samhället 
ett produktionsöverskott, en nettoprodukt. Man såg på jorden som 
den naturliga ordningen och jordbruket skulle därför inte regleras eller 
bli föremål för restriktioner, som fallet var i det merkantila styrsättet. 
Genom att lära sig bruka jorden på ett så bra sätt som möjligt skulle 
jordbruket som näringsgren ge samhället rikedom. Jordbruket betrak-
tades därför som en förutsättning för industri och handel.

Allt på jorden utvecklas tack vare […] nettoprodukten […] 
Upptäckten av nettoprodukten kommer en dag att ändra värl-
dens utseende. Varje fysisk och andlig utveckling, som är för-
delaktig för samhällsordningen, är därmed gripbar i en punkt: i 
en tillväxt av nettoprodukten.276

276 Jean-Jacques Rousseau till Marquis de Mirabeau 30 juli 1767, översatt och cite-
rat i gustafsson (1976; s. 59).
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Fransmannen François Quesnay (1694–1774) var den som formule-
rade fysiokratins teser och skolans lära spreds sedan av bl.a. markisen 
Victor Riqueti de Mirabeau (1715–1789). I Sverige blev Carl Fredrik 
Scheffer viktig för fysiokratin, även om den idémässigt inte fick lika 
stor betydelse för den ekonomiska politiken som i Frankrike och Tysk-
land.277 En som anslöt sig till läran var jordbruksreformatorn Rutger 
Macklean (1742–1816). I strävan att effektivisera jordbruket kring sitt 
gods Svaneholm i Skåne utvecklade han i början av 1800-talet enskif-
tet, det som sedan ersattes av det laga skiftet.

Naturvetenskap på reträtt

Karin Johannisson har i Naturvetenskap på reträtt försökt analysera 
de olika processer som bidrog till vetenskapens nedgång under andra 
halvan av 1700-talet.278 Hon identifierar tre förhållanden som gjor-
de att det merkantila programmet i stort sett stannande vid en vi-
sion: naturvetenskapen miste sin (1) ekonomiska-materiella funktion, 
(2) ideo logiska funktion och (3) publik. 

Förlusten av den ekonomiska-materiella funktionen var kopplad 
till de stora förväntningarna som knutits till den frihetstida manufak-
turindustrin, förväntningar som vida översteg industrins reella bety-
delse. Från 1730-talet och framåt började adeln placera stora summor 
i manufakturerna. Från statens sida tilldelades generöst privilegier, pa-
tent och subventioner. Man tog för givet att vetenskapen skulle bistå 
med tekniska lösningar och innovationer. Manufakturverkens fram-
gång skulle därför bli vetenskapens framgång, och vice versa. Men det 
motsatta gällde också: kunde inte verken leverera skulle det samtidigt 
kasta skuggor över vetenskapen och sänka dess status.

1760-talets politiska turbulens och lågkonjunktur (och internatio-
nella handelskris) gjorde att det började uppstå hål i den merkantila 
bubblan. Kammarkollegiet tog 1768 landshövdingarna till hjälp för att 
skapa sig en bild av situationen i landet. Slutsatsen stod i bjärt kontrast 
till den löftesrika tid som varit: »Handeln afstannar, Siöfarten minskas, 
Skeppsbyggerierna uphöra och Hwarfwen stå öde och toma, hand-
twärkerierna förfalla, Fabriquerna luta til undergång och alle andre 
handteringar aftyna.«279 Det är talande att när Mösspartiet tog över 

277 hecKscher (1943), herLitz (1974).
278 johannisson (1979/80).
279 Kongl. Maj:ts och Riksens cammar-collegii underdåniga berättelse om landets 
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makten vid riksdagen 1765–1766 så ersatte överflödsförordningar den 
yppighetsdoktrin som hattarnas chefsideolog Anders von Höpken 
hade formulerat under 1740-talet.

Förlusten av vetenskapens ideologiska funktion var kopplad till att 
naturvetenskapen tidigare hade spelat en central roll för tanken om 
samhällets utveckling och den individuella målsättningen om mate-
riell välfärd. Den merkantila ideologin ersattes efter hand av upplys-
ningens ideologi med fokus på det mänskliga planet där lojalitet och 
ansvarsfullhet blev honnörsord. Nya generationer av studenter skulle 
utbildas till dygdiga och moraliska medborgare snarare än till mate-
riellt och ekonomiskt medvetna personer. Här gavs inte längre lika 
mycket plats åt den naturvetenskap som så välvilligt hade anslutit sig 
till det merkantila nyttotänkandet. Den borgerliga lyckan ersatte den 
materiella nyttan som nyckelbegrepp.

Förlusten av en publik, slutligen, hängde ihop med den status som 
ges den vetenskap som upplevs nyttig och behövlig i ett samhälleligt 
program. Aristokratin hade under frihetstiden visat stort intresse för 
naturvetenskapen – det var på modet att lyssna på naturvetenskapliga 
föreläsningar eller delta i Vetenskapsakademiens aktiviteter. Det var 
inte bara som mecenater adeln gynnade naturvetenskapen, de skänk-
te också status genom sin närvaro och uppmärksamhet. Det var stor 
pompa och ståt, och fullt med honoratiores med kung Adolf Fredrik i 
spetsen, när astronomiska observatoriet i Stockholm invigdes med tal 
av kanslipresidenten Anders von Höpken i september 1753.280 Dona-
torerna Carl Gustaf Tessin och Claes Grill (1705–1767), två av landets 
allra rikaste personer, fanns säkert med i publiken vid den välbesök-
ta invigningen. En liknande uppslutning syntes vid observatoriet när 
Venus passerade framför solskivan den 6 juni 1761. Då var bl.a. drott-
ning Lovisa Ulrika där med sin tonårige son Gustav.

Men när vetenskapen inte längre upplevdes som ekonomiskt in-
tressant tappade gynnarna intresset. Den förskjutning från vetenskap 
till vitterhet som präglade den gustavianska tiden gjorde att aristokra-
tin sökte nya ytor i samhället att spegla sig i. Vetenskapliga experi-
ment och demonstrationer byttes mot en franskinspirerad salongskul-
tur. Gustav III:s dokumenterade ointresse för vetenskap var något som 

tillstånd, Stockholm 1768, citerat i johannisson (1979/80).
280 widmaLm (2018).
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angav tonen och smittade av sig.281 Den i alla tider närvarande oppor-
tunistiska delen av samhället vände nu raskt sina trånande blickar mot 
hovet och salongerna. Det finns en symbolik i att vid en annan stor 
publik tilldragelse vid astronomiska observatoriet, den 17 september 
1784, var det inte längre vetenskapen som lockade. Det välbesökta 
spektaklet gällde uppsändandet av en aerostatisk machine, en vackert 
dekorerad vätgasballong bemannad med en katt. Drottning Sofia Mag-
dalena klippte förtöjningarna, kungen själv hade tidigare under året 
bevittnat ballonguppstigningar i Rom, Lyon och Versailles. Ballongen 
återfanns senare på Värmdö, utan katt. 

Mot slutet av sitt sekretariat för Vetenskapsakademien uppfattade 
Pehr Wargentin situationen som att landets smak hade blivit »aldeles 
fördärfvad«. Likaså beklagade sig Daniel Melanderhjelm över utveck-
lingen inom landet:

Jag har nu på den sciencen användt 40 års arbete; jag har den 
äran att derföre celebreras utom mitt fädernesland, under det 
jag inom det samma, igenom alt mitt arbete på denna sciencen, 
af min tjenst icke har kläder och dagligt bröd.282

En förlust för vetenskapen var också Lars Salvius bortgång, den bok-
tryckare som varit så viktig för utgivningen av vetenskaplig litteratur 
i flera decennier, inklusive av Vetenskapsakademiens Handlingar. Det 
hade varit en tid »då alt var lefande och lustigt, Linnaeus skrev, Sal-
vius tryckte, och Tessin köpte«, som Claes Bjerkander (1735–1796) 
uttryckte det.283 Efter Lars Salvius ville ingen längre trycka »någon 
reel bok« menade Wargentin. Även skolan påverkades av utveckling-
en. I förslaget till ny skolordning 1778 ströks naturalhistoria ur både 
trivialskolans och gymnasiets timplan.

Linné gjorde också en koppling till den politiska situationen i 
landet. Han hade haft en naturlig anknytning till Hattpartiet. När 

281 Samma sak tycks ha gällt Gustav IV Adolf, han var »så vitt vi vet personligen 
likgiltig för Vetenskapsakademien. Han bevistade som vuxen aldrig ett sam-
manträde, tycks över huvud inte ha satt sin fot i Akademiens hus« (Lindroth 
1967b; s. 98). Gustav IV Adolf besökte dock vid ett tillfälle Societeten, se 
sid. 311.

282 Daniel Melanderhjelm till Carl Christopher Gjörwell, citerat i widmaLm 
(1988b).

283 Lars Salvius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6329, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av Anders Burius).
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Mösspartiet återtog makten vid riksdagen 1765–1766 menade Linné 
att man hamnat »i det tjockaste mörkret under det folk, som aldrig 
gynnat wettenskaper«.284 Han såg tillbaka på åren med Hattpartiet 
vid makten »då Tessiner, Gyllenborgar, Ekblader, Höpkar, Schæfrar, 
Hårleman etc. på allt sätt favoriserade, uppmuntrade, ja älskade vir-
tuosos; då war roligt lefwa och arbeta«. Hoppet tändes när hattarna 
återtog makten 1769, men det blev ju bara ett kort mellanspel innan 
den gustavianska eran inleddes på allvar.

I Uppsala märktes den falnande naturvetenskapliga glöden på 
flera sätt. Det var ett generationsskifte där en yngre generation inte 
riktigt kunde axla den auktoritära ställning som präglat svensk ve-
tenskap kring mitten av 1700-talet. En efter en gick de riktiga stora 
upsaliensiska vetenskapsmännen bort: Samuel Klingenstierna (1765), 
Linné (1778) och Torbern Bergman (1784). På andra orter avled Carl 
Wilhelm Scheele (1786) och Pehr Wargentin (1783). Wargentins död 
innebar att Vetenskapsakademien förlorade sin primus motor.285

I en lång inlaga till konsistoriet, förmodligen från 1768, nödgades 
Linné konstatera att naturvetenskapen inte längre var på topp vid uni-
versitetet:

Upsala Academie [universitet] har, ifrån långliga tider tillba-
kars, haft anseende ibland de Europeiske Universiteter; men 
klagas i allmänhet, att wettenskaperne aftaga så här, som wid 
de andre inrikes Academierna [universiteten], och jag kan ej 
näka att ju så skjer. […] Ifrån 1750 tycker jag mig sedt huru 
wettenskaperne alt mer och mer aftagit, och ännu continuera i 
sit aftagande hos os.286 

Linné såg perioden 1740–1750 som universitetets storhetstid, inte 
minst eftersom man då hade så starkt stöd av kanslern Carl Gyllen-
borg. Det stödet inkluderade Linné själv, de två stod i nära kontakt. 

284 Linné till Claes Ekblad d.y. (1708–1771), Hattarnas kanslipresident året innan 
Mössorna tog över makten, citerat i fries (1912; 2. 23).. Claes Ekblad d.y. var 
gift med Eva Ekblad (1724–1786), första kvinnliga ledamoten av Vetenskaps-
akademien och uppmärksammad för sin beskrivning av brännvinstillverkning 
från potatis.

285 Kerstin Ekman har uppmärksammat hur Claes Bjerkander ännu 10 år efter det 
att Wargentin gått bort bekymrade sig för utvecklingen i Vetenskapsakade-
mien: »Wargentin är död! Wargentin är död!« (eKman 2015; s. 257).

286 fries (1907; s. 217).
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Internationella observatörer på besök i Uppsala noterade mot slu-
tet av 1700-talet hur kvaliteten i forskningen och utbildningen vid 
universitetet hade sjunkit.287 En sådan besökare var engelsmannen 
Edmund Clarke.288 Han kom till Uppsala i november 1799 med höga 
förväntningar. 

[We had] our heads filled with extravagant notions of the 
splendour of a University which had produced so many illus-
trious men. […] The high expectations we had formed, with 
regard to its flourishing condition, were not however realized. 
Every thing seemed to dwindle into insignificance, when the 
reality was opposed to our ideal picture.289

Edmund Clarke fick sitt negativa intryck bekräftat när han träffade 
Adam Afzelius (1750–1837), nyss hemkommen från många år utom-
lands. Adam Afzelius var väl insatt i förhållandena vid engelska uni-
versitet och förklarade »You must not expect to find every thing here 
upon the same footing as in England: we have neither the same funds, nor 
the means of exciting an equal degree of emulation among our students.« 
Clarke var särskilt förvånad över att både studenter och lärare såg ut 
och klädde sig som vanligt folk, helt skilt från situationen i Oxford och 
Cambridge. Värst tyckte han var den dekadens som präglade studen-
ternas liv och leverne.

För att till slut något nyansera bilden: det var i första hand natur-
vetenskapens ställning i samhället som reducerades under gustaviansk 
tid. Det behövde inte nödvändigtvis vara liktydigt med att den inom-
vetenskapliga utvecklingen avstannade, även om de största namnens 
bortgång sammanföll i tiden. Den naturvetenskapliga forskningen tuf-
fade på. Lika lite då som nu kunde vetenskapliga genombrott beställas 
eller förutsägas. Genombrott förutsätter per definition en föregående 
period av oförtröttligt samlande av små pusselbitar (eller t.o.m. följan-
de av villospår). I Uppsala upprätthölls under den gustavianska tiden 
en mycket hög kvalitet inom några av naturvetenskaperna genom äm-
nesföreträdare som Fredric Mallet (matematikprofessor 1773–1794) 
och Daniel Melanderhjelm (astronomiprofessor 1761–1796, tjänstledig 
från 1782). 

287 johannisson (1979/80).
288 sandbLad (1979/80).
289 cLarKe (1838; s. 3).
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Men visst fanns också en rad namn som inte gått till historien för 
sina vetenskapliga insatser. Vi har redan nämnt Johan Meldercreutz 
som blockerade professuren i matematik i 20 år. I 30 år (1757–1787) 
satt Samuel Duæus (1718–1789) på fysikprofessuren och det sluta-
de med uppsägning på grund av alkoholproblem (och uteslutning 
ur  Vetenskapsakademien; i Societeten valdes han aldrig in). Och i 
nära 40 år (1784–1820) innehade Johan Afzelius (1753–1837; Adam 
 Afzelius bror) professuren i kemi. Han var förvisso en allmänt lärd 
och omtyckt person, »af lifligt och angenämt umgänge, som gnistrade 
af peppradt skämt«.290 Men hans insatser inom kemin var begränsade. 
Hans egentligen enda kemiska arbete gällde påvisandet av olikheten 
mellan myrsyra och ättiksyra. Jöns Jacob Berzelius, som varit student 
hos Johan Afzelius, skrev i parentationen över sin lärare att »Han hade 
kunnat illustrera sitt namn i kemins annaler, men dertill saknade han 
hogen för anställandet af rön, och äggades icke af önskan att blifva 
bemärkt.«

För den naturvetenskapligt inriktade Societeten i Uppsala skulle 
det i alla händelser paradoxalt nog visa sig att det sena 1700-talet 
kom att utgöra en mycket god tid. Man kom åter igång med tidskrifts-
utgivningen och en donation som förändrade allt dök plötsligt upp. I 
de följande kapitlen ska vi se hur denna uppgång påverkade Societeten 
en lång tid framöver. 

290 berzeLius (1838). Se också Johan (Jan) Afzelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/
artikel/5585, Svenskt biografiskt lexikon (art. av Sv. Odén).
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Scientiarum Upsaliensis

En tidskrift återuppstår

När Hertig Karl 1766 fick sig Societetens hela Acta-serie till-
sänd – naturligtvis i ett för ändamålet inbundet exemplar – 
tackade han med tillägget »hvilka jag framledes hoppas få se 

fortsättas«.291 Morot eller piska, hertigens förhoppning borde nog i alla 
händelser ha givit Societeten ett starkt incitament till att återuppta 
sin tidskriftsutgivning. 

Samma år och redan innan hertigen hade hört av sig fanns en kort 
not från mötet den 2 januari 1766 där tryckning av Acta togs upp. 
Ärendet var således redan på bordet och här talades om ’Nova Acta’, 
den nya tidskriften. Några månader senare återkom frågan och då »Tal-
tes åter om utwäg till Acternes Tryckning och lofwade C:  Aurivillius, 
att så snart nyia Boktryckaren hit ankommer med honom derom an-
stallta.«292 

Den nya boktryckaren var Johan Edman (1730–1791). Han kom 
till Uppsala 1767 och tog över universitetets boktryckeri efter den 
bortgångne Evald Ziervogel.293 Societeten hade redan tidigare varit i 
kontakt med Evald Ziervogel om tryckning utan att ha kommit över-
ens.294 Evald Ziervogel hade varit universitetets vice bibliotekarie med 
professors namn, föreståndare för universitetets myntsamling och till-
lika dess boktryckare. Hans bror Fredric Ziervogel (1727–1792) ska 
snart dyka upp i handlingen.

291 Hertig Karl till Societeten 9 januari 1767 (UUB, U2000:18).
292 3 april 1766.
293 KLemming (1871; s. 116).
294 7 februari 1761.
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Men inte heller nu lyckades man få liv i tidskriften. Det var ju över-
lag också stiltje i verksamheten under 1767–1772. Det finns bara två 
möten nedtecknade i protokollsboken från perioden, dels 30 januari 
1768 och dels ett av oklart datum men förmodligen också det från 
1768.295 Från det senare mötet finns följande noteringar:

3. Resolverades att med tryckningen nu strax efter hälgen(?) 
börja skall.
4. Resolverades att med första åter sammanträda, att utvälja, 
hvad afhandlingar nu tryckas böra.

Om det stämmer att detta är anteckningar från 1768 så resulterade det 
varken i snara möten eller en nära inpå följande tidskriftsutgivning. I 
skedet när Linné lämnade sekretariatet hade han för övrigt meddelat 
att det då fanns material för tidskriften men att det (fortfarande) hu-
vudsakligen gällde sådana ämnen som låg honom själv närmast. 

nu har jag fått en stor hop rön tillhopas för Upsala acter ifrån 
Frankrike, England och af wåra naturkunnige, men alla uti Na-
turalhistorien och Medicinen; [det] wore önskeligt att få något 
i Mathesi och Astronomien. Kom ihog oss!296

Med tanke på hans relation till den nya generationen av exakta ve-
tenskapare i Uppsala kanske det inte var så konstigt att det saknades 
material inom »Mathesi och Astronomien«.297

Det som till slut nog var den gnista som behövdes för att åter tända 
utgivningen var ett nytt brev från Hertig Karl. Det var skrivet den 20 
april 1773 och bara några veckor senare, efter drygt fem års mötes-
uppehåll, kallade nu Societeten åter till sammanträde. Det vittnar om 
betydelsen av hertigens påstöt. Hertigen hade plötsligt en rad frågor:

Jag åstundade gerna underrättelse, af huru många närvarande 
ledamöter Societeten består: Hvad Societeten sedan dess in-
rättning tillgjort uti de förelagda stycken till fullgiörande af de 
fastställde statuter: Hvad annars uti Societeten sig tilldragit: 
Huru giöromålen därstädes för det närvarande drifves och 

295 I sin transkribering av protokollen har Axel Liljencrantz angett 5 februari 1768 
som möjlig tidpunkt (LiLjencrantz 1957).

296 Linné till Pehr Wargentin 1766, citerat i fries (1903; Senare delen, s. 253).
297 Exakta vetenskaper, sådana vetenskaper som grundade sig på matematiken, 

t.ex. astronomi, fysik, kemi och mekanik.
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fortsättes: om någonting til Societetens förkofran och bestånd 
vidare kan vara at åtgiöra med mera, som kan anses nödigt och 
nyttigt för mig at veta. Jag skall nyttja dessa upplysningar för at 
i sielfva värcket ådaga lägga, det Jag lefver.298

Societeten återkom till hertigen den 1 juni 1773 och i en bilaga (kon-
cept saknas) lär man ha givit svar på hertigens alla frågor.299 Man tycks 
också ha meddelat att tidskriften nu åter var på väg att komma ut. I 
hertigens nästa brev av den 29 juli samma år uttryckte han nämligen 
tillfredsställelse över beskedet att Societeten skulle »verkställa denna 
tryckning«. Kanske var det också det beskedet som gjorde att han nu 
kom med glädjande nyheter:

Och såvida i brist af penningar all vidare tryckning deraf torde 
afstadna; så önskade Jag gerna, at Jag kunde i detta fallet lindra 
Societetens utgifter. Jag kan icke åstadkomma något betydeligt 
understöd härutinnan. Men lämnar Societeten at tils vidare få 
gjöra räkning på [räkna med] en viss Summa årligen af Mig till 
förestående behof från 3 til 600 D. Kopm:t; dock at sådant eij 
på något sätt kunnogt gjöres utom Societeten

Ett årligt bidrag från Hertig Karl var naturligtvis ytterst välkommet, 
300–600 kmt översteg vida den ränteintäkt som fram till nu utgjort 
den enda inkomsten. I frånvaron av den nyss nämnda bilagan framgår 
inte om Societeten hade presenterat hertigen med tanken att om han 
kunde tänkas bidra, då skulle tidskriften kunna ges ut. Märkligt är 
dessutom att något bidrag från Hertig Karl inte finns upptaget i Socie-
tetens räkenskaper, vare sig 1773 eller senare. Behövdes i slutändan 
inte hans pengar eller var det så att räkningar skickades direkt till ho-
nom? Hertig Karls ekonomiska stöd har i tidigare historiebeskrivning-
ar pekats ut som betydelsefullt för Societeten men här finns således 
ett frågetecken.300 Jag har förgäves sökt spår i Societetens arkiv.

298 UUB, U2000:18
299 UUB, U2000:17.
300 prosperin (1775; s. 38), gLas (1877; s. 40), dunér (1910; s. 49).
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Nova Acta volym I

Efter drygt 20 års uppehåll kom nu Societetens tidskrift ut igen. Det 
var Johan Edman som stod för tryckningen. Utgivningen skulle denna 
gång bli stadigvarande och förbli så i närmare 200 år! Det första num-
ret hade tryckåret angivet till 1773 men av protokollsanteckningar att 
döma justerades de sista bidragen först i början av 1774.301

Den nygamla tidskriften tillägnades Hertig Karl med en dedikation 
skriven av Johan Ihre. Carl Aurivillius författade ett förord. Vid slut-
genomgången inför utgivningen beslöts att titeln skulle bli »N. Act. 
Vol. 1.« Med ’N’ avsågs här ’Nova’. Det var alltså inte bara internt som 
man hade refererat till ’den nya tidskriften’, den skulle också få heta 
så. Därmed började man om med en ny volymsnumrering, precis som 
man gjort när tidskriften i och med årgång 1740 hade ändrat namn till 
Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis.

Prefixet ’Nova’ var inte den enda namnjusteringen. Nu gjordes 
en ordrockad så att det fullständiga namnet blev Nova Acta Regiæ 
Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ändringen var kopplad till hur 
Societeten skrev sitt namn på latin. Den tidigare formen Societas 
 Regiæ Scientiarum Upsaliensis ändrades till Regiæ Societas Scientia-
rum  Upsaliensis.302 Det senare skrivsättet har kommit att bestå. Det 
finns inget tydligt ställningstagande bakom denna justering. Formen 
Regia Societas Scientia rum användes för sällskapets namn redan i det 
1751 skrivna förordet till Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis 
1744–1750, utan att motsvarande justering av tidskriftens namn då 
ännu hade gjorts.303 

Volym I av Nova Acta innehöll inte mindre än 28 bidrag, i ett omfång 
av sammanlagt 224 sidor. De allra flesta bidragen var uppsatser, några 
var beskrivningar omfattande en enda sida av arter eller astronomiska 
fenomen. Dessutom fanns på slutet en bokrecension samt en levnadsbe-
skrivning över Erik Benzelius. Häftet inleddes med en förteckning över 
ledamöterna listade i invalsordning. Allra först sattes dock förstås Preses 
Illustris. En sådan ledamotsförteckning blev ett återkommande inslag 
i de flesta nummer framöver. Några nummer längre fram skulle man 
också börja lista de böcker som skänkts till Societeten från utlandet.

301 Så sent som vid mötet den 23 februari 1774 skrev man »Justerades titelblad &c«.
302 Notera att Societatis är genetivformen av Societas. ’Nova Acta Regiæ Societatis…’ 

ska alltså läsas ’Kungliga Societetens nya tidskrift…’.
303 dunér (1910; s. 43).
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Innehållsförteckning för Nova Acta Regiæ Societatis  
Scientiarum Upsaliensis volym I, utgiven 1773

1. Runæ Helsingicæ, oLavi ceLsii. 1.
2. Libellus supplex conjuratorum contra JOHANNEM III. R. S. e 

Cod. rnsc. edit. a magno v. ceLse. 21. 
3. Methodus investigandi origines Gentium ope instrument. rural. 

Auctore andr. berch. 32.
4. Anomia. th. pennant. 38.
5. Anomia. caroL. v. Linné. 39. 
6. Furia Infernalis, vermis descriptus a dan. soLander. 44. 
7. Classes Larvarum, definit, a torbern. bergman. 58. 
8. Tipula Fusca, Antennis simplicibus, alis longitudinaliter plicatis, 

descript. a caroL. de geer. 66.
9. De Hyæna, relatio eric. sKöLdebrand. 77. 
10. Bellis Cretica fontana, omnium minima, descript. a joh. chr. 

dan. schreber. 81.
11. Ejusdem Epistola de Novis Botanicis. 85.
12. Heliophila. Laur. burman. 94. 
13. Ellisia Nyctelea. caroL. v. Linné. 97.
14. Dionæa Muscipula. joh. eLLis. 98.
15. Ossa in Pericardio hominis, reperta a samueL. auriviLLio. 101. 
16. Remedia Galactophora petr. jon. bergii. 104. 
17. Hæmopticus curatus per spiritum frumenti, nitro saturatum, a 

joh. haartman. 109. 
18. Experimenta Electrica torbern. bergman. 111.
19. Auroræ Boreales, observat, ab eodem*. 118.
20. Ejusd. Crystallorum formæ e Spatho ortæ. 150.
21. Deliquium Lunare, observat. a martin. strömer. 155.
22. Observationes Astronomicæ petr. wargentin. 156.
23. Problema Astronomicum, auctore frederic. maLLet. 169. 
24. Meletema Astronomicum, auctor. eodem. 174. 
25. Integratio Æquationis dyd3 y+ a - 2d2 y2 + 2abdy2d2y + b2  

+ c2. ady4 = 0. eodem. 178.
26. Cogitationes de excidio Naturæ, exhib. a dan. meLander. 180.
27. Codex manuscriptus Horatianus, recensit. a caroL. auriviLLio. 

195. 
28. Vita ERICI BENZELII Archiepisc. Upsal. 209.

* Eodem, densamma.
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Denna vackra illustration prydde Runæ Helsingicæ, öppningsuppsatsen i 
första numret av Societetens pånyttfödda tidskrift Nova Acta Regiæ Societa-
tis Scientiarum Upsaliensis 1773. Det var en postumt utgiven uppsats skriven 
av Olof Celsius d.ä. Manuset hade lämnats in nästan 20 år tidigare men då 
låg tidskriftsutgivningen nere.
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Det svenskspråkiga manuskriptet till Charles de Geers uppsats om harkran-
ken Tipula fuscus från Nova Acta Regiæ Societatis  Scientiarum Upsaliensis 
 volym I. Uppsatsen översattes till latin av Carl Aurivillius innan den trycktes.
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Engelsmannen John Ellis skickade 1769 Linné en beskrivning av Venus flug-
fälla. Den köttätande växten hade påträffats i Nordamerika ett decennium 
tidigare och några exemplar hade transporterats till England. Brevet till 
 Linné, tillsammans med en teckning av arten som medföljt (ovan), trycktes 
1770 i en liten skrift Directions for Bringing over Seeds and Plants from the East 
Indies and Other Distant Countries, men den formella beskrivningen kom att 
publiceras i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis volym I.

(Motstående sida.) När John Ellis arbete om Venus flugfälla skulle tryckas av 
Societeten fick  Anders Åkerman göra ett kopparstick av den illustration eng-
elsmannen skickat. Anders Åkermans gravyr är mycket lik det tryckta orgi-
nalet, graverat av James Roberts. Notera de två insekter som den avbildade 
växten har fångat.
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Första sidan av Linnés manuskript om musselsläktet Anomia (sadelostron) 
som publicerades (översatt till latin) i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
Upsaliensis volym I.
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Inriktningen på verksamheten inom Societeten var mer grundvetenskaplig 
än den inom den mer nyttoinriktade Vetenskapsakademien. Detta återspeg-
lades tydligt i vilka typer av arbeten som publicerades i respektive akademis 
tidskrift. Anders Berch arbeten om jordbruksredskap var förvisso ”nyttiga” 
men hans intressen gick längre än så. Den här illustrationen är från uppsat-
sen (i översättning) ’En metod att undersöka folkens ursprung med hjälp 
av jordbruksredskap’ publicerad i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
 Upsaliensis volym I. Den möttes med stort intresse: »som en vandrande eller 
flyttande Folkhop naturligt vis, med största sorgfällighet förer med sig de 
redskaper, som kunna tjena till Uppehällets förvärfvande, och Åkerbruket 
är ibland de äldsta Näringsfång, så förmodar Författaren, at de Verktygs-jäm-
förelse, som på särskilda Orter härtil nytjas, kunna gifva upplysning ofta, då 
alla andra Monumenter tiga.« (warmhoLtz 1787; s. 1234).
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En orsak till de många bidragen i volym I av Nova Acta var att 
det efter hand hade ackumulerats accepterade manuskript under det 
långa uppehållet i utgivningen. Innehållet var nu inte lika koncentre-
rat mot naturalhistorien som under Linnés redaktion. Det var ett 10-
tal artiklar vardera inom botanik-zoologi respektive fysik-astronomi- 
matematik, nästan genomgående av grundvetenskaplig karaktär. 
Anders Berch beskrivning av plogar och hur de kunde utformas för 
att förbättra jordbearbetningen var det mest nyttoinriktade bidraget.

De zoologiska beskrivningarna omfattade bl.a. Daniel Solanders 
tidigare nämnda arbete om Furia infernalis. Både den utländske le-
damoten Thomas Pennant (1726–1798) och Linné bidrog med be-
skrivningar av snäckan Anomia (sadelostron). Thomas Pennant hade 
på hösten 1756 skickat ett brev till Societeten »hwari berättas att han 
på några examinerade sjö-wäxter igenfunet naturliga och lefwande 
species af ett slags Snäckor, hwaraf blotta petrificationer hittills waret 
i NaturalHistorien bekanta«.304 Ledamoten Erik Skjöldebrand (1722–
1814, ursprungligen Erik Brander) hade med en uppsats om hyenor. 
Skjöldebrand hade efter sina studier i Uppsala gått vidare inom stats-
apparaten och 1753 sänts till Alger som svensk konsul. Hans son An-
ders Fredrik Skjöldebrand skulle långt senare beskriva den händelse 
som låg bakom pappans undersökning av hyenan: 

Lejon, tigrar, hyenor och större vilddjur hålla sig vid foten af 
Atlasbärgen, men mest på andra sidan om dem, där den stora 
sandöknen börjar. Elefanter, strutsar, bufflar, gazeller likaså. 
Min far hade likväl en gång det nöjet att ej mycket långt från 
staden skjuta en hyena, hvarvid en engelsman af misstag sköt 
en af hans bästa jakthundar.305 

Några utländska ledamöter gav växtbeskrivningar. Johannes Burman 
(1707–1780) i Amsterdam redovisade en översikt av släktet solvänner. 
Engelsmannen John Ellis (1710–1776) beskrev den köttätande Venus 
flugfälla, en amerikansk växt som nyligen hade förts över till England.306 
 Linné själv beskrev den nordamerikanska strävbladiga växten Ellisia 
 nyctelea, uppkallad efter Ellis.

304 18 november 1756.
305 schücK (1903; s. 7).
306 eLLis (1770), rauschenberg (1978).
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Torbern Bergman och Fredric Mallet stod för tre bidrag var. Till-
sammans med Daniel Melanderhjelm, Mårten Strömer och Pehr 
 Wargentin utgjorde de den mycket välmeriterade grupp forskare som 
nu såg till att fysik-astronomi-matematik var väl representerat i den 
nygamla tidskriften. 

Mårten Strömers bidrag var en tabellering av hur en månförmör-
kelse som inträffade i Uppsala »D. 8/19 junii A:o 1750« framskred 
över himlen. Den speciella datumangivelsen berodde på att händelsen 
angavs både enligt den nya och den gamla tiden. När förmörkelsen 
skedde var det den 8 juni, när den publicerades – och Sverige sedan 
1753 gått över till den gregorianska kalendern – motsvarade det den 
19 juni.

Pehr Wargentins uppsats gällde sammanlagt sex partiella solför-
mörkelser, sju månförmörkelser och månens passage över Hyaderna 
den 7 mars 1756. Han hade haft hjälp av Bengt Ferrner och Johan Carl 
Wilke (1732–1796) med de observationer han rapporterade i Nova 
Acta. Wilke var framför allt fysiker och skulle senare ta över efter 
Wargentin som Vetenskapsakademiens sekreterare.

Torbern Bergman redogjorde för olika former av kristall och för 
elektriska experiment med turmalin, ett mineral med speciella hexa-
gonala kristaller. Han upptäckte att turmalinkristallen fick olika ladd-
ning vid ändarna när det hettades upp. Han beskrev också observa-
tioner av norrskenet, ett fenomen som hade intresserat Societetens 
ledamöter ända sedan sällskapets begynnelse. För Bergman handlade 
det inte minst om att kunna bestämma norrskenets höjd. Torbern 
Bergmans mångsidighet illustrerades av att han också bidrog med ett 
zoologiskt arbete om larvers utvecklingsprocess. Manuskriptet hade 
rapporterats vid ett möte redan den 16 april 1757 och Societeten öns-
kade då att det skulle granskas av Charles de Geer. Bara fem dagar 
senare skrev de Geer till Linné att han var mycket nöjd och impone-
rad av Torbern Bergmans entomologiska kunnande.307 Men uppsatsen 
förblev alltså otryckt i mer än 15 år.

Charles de Geer själv bidrog med en detaljerad beskrivning av en 
harkrank, Tipula fusca (numera Tipula subcunctans). Det arbetet hade 
också kommit in till Societeten redan 1757, samtidigt som Torbern 
Bergmans larvstudie. Parallellt hade Charles de Geer då också skick-

307 Charles de Geer till Linné 21 april 1757 (fries, 1911; s. 342; brev 1257).
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at in en studie av en hoppande brokparasitstekel, Ichneumon.308 de 
Geer uppfattade att en ny volym av Acta snart var på väg att ges ut. 
Om båda hans arbeten inte kunde få plats ville han ge prioritet till 
harkranksstudien, vilket också skedde. de Geer hade publicerat sina 
 första undersökningar av Ichneumon redan 1740 i Vetenskapsakade-
miens Handlingar.309 Arbetet sänt till Societeten 1757 hamnade i mal-
påse men skulle faktiskt komma att tryckas 200 år senare i den då 
fortfarande utkommande Nova Acta!310

Några bidrag gällde humaniora, däribland nu till slut den bortgång-
ne Olof Celsius d.ä:s sammanställning om hälsingerunorna.311 Carl 
 Aurivillius själv hade skrivit en artikel om Horatius lyrik. Magnus von 
Celse beskrev den händelse då en fransk konspiration mot Johan III 
planerades 1573.312 

Sammantaget stod Societetens egna ledamöter för den absoluta 
merparten av arbetena. Med texter på latin och tack vare den sprid-
ning tidskriften fick blev den en viktig kanal för några av de mest 
framstående svenska forskarna att nå en internationell publik. Bara 
några få bidrag i den första volymen av Nova Acta kom från veten-
skapsmän som inte var ledamöter i Societeten, däribland tysken 
 Johann  Christian Daniel Schreber (1739–1810; om Bellis-blomman) 
och Peter Jonas Bergius (om oleanderväxters användning som läkeme-
del). Bergius blev dock invald några år senare.

Nova Acta volym II

Vis av erfarenheten från de tidigare utmaningarna med att kunna 
åstadkomma ett tidskriftsnummer per år gick man nu ifrån årgångsut-
givningen. Det blev istället en löpande serie av volymer utan koppling 
till bestämda år. Det var onekligen klokt. Societeten skulle komma 
att klara av sammanlagt sex utgåvor under det dryga kvartssekel som 

308 Charles de Geer till Linné 18 april 1757 (fries, 1911; s. 342; brev 1256, origina-
let finns i Societetens arkiv).

309 de geer (1740).
310 de geer (1957).
311 Släkten Celsius härstammade från Hälsingland och landskapets runor hade före 

Olof Celsius d.ä. också studerats av hans far Magnus Celsius (1621–1679) och 
brorsonen Anders Celsius (se t.ex. Lindroth 1978; s. 646).

312 Johan III, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12099, Svenskt biografiskt lexi-
kon (art. av Birgitta Lager-Kromnow).
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återstod av 1700-talet. En volym var ett nummer av tidskriften. Hade 
föresatsen varit årlig utgivning skulle nog projektet havererat igen.

Knappt hade slutjusteringen av volym I gjorts i början av 1774 förr-
än också volym II började bli klar. Den gavs ut 1775 och innehöll tio 
uppsatser. Den här gången hade bidragen inte behövt vänta så länge på 
publicering. Med utgivningen av Nova Acta volym I hade man nu i stort 
sett betat av det som hade blivit liggande under 1750- och 1760-talen. 

I Nova Acta volym II var det genomgående mycket omfattande 
arbeten som publicerades. De tio uppsatserna tog 310 sidor i anspråk, 
illustrationerna oräknade. Figurer trycktes ofta som särskilda (ibland 
utvikbara) blad längst bak i skriften, utan sidnummer. Det fanns inte 
med något zoologiskt arbete och bara två botaniska. Ett av dessa var 
beskrivningen av en kottepalmart som Carl Peter Thunberg (1743–
1828) hade funnit i östra Kapprovinsen. Thunberg avseglade från Am-
sterdam i slutet av 1771 på sin berömda och totalt nioåriga resa till 
fjärran länder. Han anlände till Kapstaden våren därpå och blev kvar i 
den sydafrikanska regionen i tre år. Han lyckades tydligen få hem ett 
manuskript till Nova Acta relativt snabbt.313 

Det andra botaniska bidraget kom från Lars Montin (1723–1785), en 
Linnés lärjunge som i första hand fokuserade på den inhemska floran 
and faunan. Efter studier i Uppsala och Lund hamnade han 1756 som 
provinsialläkare i Halland där han var bosatt resten av sitt liv. Lars 
Montins bidrag i Nova Acta volym II beskrev tre nya arter i klock-
ljungsläktet, då benämnda Erica passerina, E. thunbergii och E. cernua. 
Arten E. thunbergii (Montins namngivning) hade Carl Peter Thunberg 
hittat i Sydafrika. Det var alltså ytterligare ett exempel på hur informa-
tion om apostlarnas fynd relativt snabbt fördes hem till Uppsala, långt 
innan lärjungarna själva återvände (om de nu ens kom tillbaka).

Två arbeten i volym II gällde gamla mynt. Numismatik hade bli-
vit ett populärt ämne i Sverige, inte minst genom Antikvitetskolle-
giets undersökningar av den svenska forntiden. Det ena arbetet var en 
sammanställning över arabiska mynt funna i Sverige, skriven av Carl 
Aurivillius. Det andra kom från Carl Reinhold Berch, landets ledande 
numismatiker och ansvarig för Antikvitetsarkivet. Han blev invald i 

313 Linné skrev den 20 december 1774 till Carl Peter Thunberg: »Det sista bref jag 
fick ifrån H Doctoren war Syphilas [?] uti Cycas [kottepalm] capensis. har man 
sedt blomman? […] Eder lefwer ännu.« (urn:nbn:se:alvin:portal:record-233668) 
Det senare tyder på att Thunberg hade sänt hem ett levande exemplar av väx-
ten.
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Societeten 1758 men hade blivit omnämnd i protokollen flera gånger 
innan dess. Redan 1732 hade han varit i kontakt med Societeten angå-
ende utformningen av en jetong som medaljören (mynt- och medalj-
gravören) Johan Hedlinger (1691–1771) skulle tillverka för Societetens 
räkning. Vid ett annat tillfälle »Upwiste Prof. [Anders] Celsius några 
taflor, hwar på woro utstuckna åtskilliga Swenska Herrars och beröm-
da Mäns medailler, hwilka höra til ett wärk, som Hr Commissions 
Secreteraren Berch i Paris har under händer.«

Vid Societetens sammankomst den 25 oktober 1765 hade Carl 
Reinold Berch manuskript om »Göthernes penningar« diskuterats. 
Det var det arbetet – De Nummis Gothorum – som sedan publicerades 
i Nova Acta volym II. I arbetet beskrev Berch ett stort antal gotiska 
mynt från folkvandringstiden och århundradena därefter. För Berch 
var myntintresset mer än ett samlande, han såg det som ett redskap 
för historiska studier.

[Att ha myntsamlingar] och ej mera därom veta, än huru de 
se ut på bägge sidorna, huru många små rosor och prickar den 
ena har uti sina ornamenter mera än den andra, är en kunskap, 
som är ganska fåfäng, om man icke därhos undersöker dessa 
penningars invärtes godhet, vad de hava gullit, huru de blivit 

Innehållsförteckning för Nova Acta Regiæ Societatis  
Scientiarum Upsaliensis volym II, utgiven 1775

1. De Diversa Origine Finlandorum & Lapponum observationes 
simonis Lindheim. Pag. 1

2. De Nummis Gothorum extra Sviogothiam, auctore caroLo 
renaLdo berch. 40.

3. De Nummis Arabicis in Sviogothia repertis Disquistio caroLi 
auriviLLii. 79.

4. De Acido Aëreo Commentatio torberni bergman. 108.
5. De Attractionibus Electivis Disquisitio Ejusdem. 161.
6. Observationes macularum varii generis in disco Jovis & 

conjunctionum inferiorum Satellitum ejus habitæ a petro 
wargentin. 251

7. De motu Cometæ anni MDCCLXX, ab erico prosperin. 269.
8. Cycas Caffra descripta a caroLo pet. thunberg. 285.
9. Ericæ tres novæ species descriptæ a Laurentio montin. 291.
10. Vita oLavi ceLsii, Prof. Theol. Primar. & Achipræpssiti 

Upsaliensis. 297.
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förhöjda eller avslagna, och därigenom utletar de föregående 
tiders värde på gods och varor samt således bliver mera skicklig 
att förstå gamla kontrakt och köpebrev. På detta sättet bliver 
myntsamlandet ett studium, som ej bör föraktas.314

Torbern Bergman fortsatte att bidra till Nova Acta, denna gång med 
två uppsatser. Han var nog tidens mest produktive svenske forskare. 
Bergman hade nu på allvar börjat sin analytiskt kemiska forskning och 
den ena uppsatsen i volym II, De Attractionibus Electivis Disquisitio, 
var ett av hans viktigaste bidrag till kemin. Mer än nittio år innan 
Dmitrij Mendelejevs första version av det  periodiska systemet gjorde 
Torbern Bergman en klassificering av kemiska ämnen baserad på de-
ras affinitet (attractiones). Vi lånar Bergmans egna ord för att förklara 
fenomenet:

It is found by experience, that all substances in nature, when 
left to themselves, and placed at proper distances, have a mu-
tual tendency to come into contact with one another. This 
tendency has long been distinguished by the name of attraction 
[affinitet]315

Han förklarade också principerna för olika ämnens relativa dragnings-
kraft till varandra:

Suppose A to be a substance for which other heterogeneous 
substances a, b, c &c. have an attraction; suppose, further, A, 
combined with c to saturation […] , should upon the addition 
of b, tend to unite with it to the exclusion of c. A is then said 
to attract b more strongly than c, or to have a stronger elective 
attraction for it.

Torbern Bergmans affinitetstabeller var mer omfattande än vad någon 
tidigare hade sammanställt. Artikeln var 90 sidor lång. Hans speciali-
tet var att göra ’våta’ analyser, alltså analys av ämnen i lösning. Tidigare 
hade det dominerande sättet att kemiskt analysera ämnens samman-
sättning varit den ’torra’ vägen via smältning och upphettning. Arbe-
tet översattes till flera språk och gjorde Bergman internationellt känd. 

314 Carl Reinhold Berch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18516, Svenskt 
biografiskt lexikon (art. av H. Schück).

315 Engelsk översättning av De Attractionibus Electivis Disquisitio: A Dissertation on 
Elective Attractions, London 1785.
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Experimentell utrustning använd av Torbern Bergman i hans undersökning-
ar av »luft-syra« (kolsyra), beskrivit i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
Upsaliensis volym II från 1775. Överst till vänster en vakuumpump. För att 
illustrera att den tömts på luft ligger en död fågel på botten av kärlet. Berg-
man hade två år tidigare gjort den första riktigt ingående beskrivningen av 
koldioxid i Vetenskapsakademiens Handlingar. Han hade själv stor tilltro 
till kolsyrat vattens hälsosamma effekt och konsumerade stora mängder 
(Lindroth & eriKsson 1981; s. 72).

Han var en föregångare inom den kemiska nomenklaturen.316 Om inte 
Linné (eller Anders Celsius) funnits hade Torbern Bergman säkerligen 
framstått som Sveriges mest framstående 1700-talsforskare. Nu har 
han något oförtjänt hamnat i skuggan av Linné. 

Så här i efterhand kan man också tycka att Torbern Bergman hade 
lite otur som verkade i en tid då flogistonteorin för eld ännu inte givit 
vika. I ärlighetens namn höll Bergman fast vid att flogistonet (”eld-
ämnet”) verkligen fanns i alla brännbara ämnen, och försvann vid eld, 
även när det började komma rapporter om att förbränning var en 

316 schufLe (1985), beretta (1989), fors (2003).
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En av Torbern Bergmans affinitetstabeller ur Nova Acta Regiæ Societatis 
 Scientiarum Upsaliensis volym II. (Se vidare Lindroth & eriKsson 1981; s. 78.)
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Illustration i Carl Reinold Berch uppsats om »Göthernes penningar« från 
Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis volym II.
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Pehr Wargentin, skribent i Societetens Acta redan på 1740-talet, fortsatte 
bidra även till Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis. Här följe-
brev till ett manus inskickat 1773 där han önskar att Eric Prosperin ska stå 
för korrekturläsningen.
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 oxidering. När Carl Wilhelm Scheele upptäckte syret, låt vara att han 
inte var först med att publicera, så kallade han det för ’eldluft’.

Nova Acta volym II innehöll två astronomiska rapporter där den 
ena var ytterligare en i raden av Pehr Wargentins beskrivningar av 
Jupiters månar. Hans pionjärarbeten hade gjorts i Celsius astrono-
miska observatorium i Uppsala men nu var data insamlade vid Stock-
holmsobservatoriet. Den andra rapporten handlade om något nytt, 
och det var frågan om något riktigt spännande! Den hette De motu 
Cometæ anni MDCCLXX (Rörelsen hos kometen 1770) och var skri-
ven av Eric Prosperin.

Det var klockan 23 på kvällen den 14 juni 1770 som Parisastrono-
men Charles Messier (1730–1817) upptäckte en ny komet i Skyttens 
stjärnbild.317 Följande dagar ökade kometens ljusintensitet och den 
blev uppmärksammad av astronomer runt om i världen. En av dem 
var Eric Prosperin, en annan Anders Johan Lexell (1740–1784). Lexell 
var verksam i Åbo under större delen av sitt liv, dit hans far hade flyt-
tat från Lexe utanför Gävle (därav namnet). Vid den aktuella tiden var 
Lexell dock stationerad vid observatoriet i Sankt Petersburg hos Leon-
hard Euler (1707–1783). Han hade kommit dit 1769 för att studera den 
stora astronomiska tilldragelsen det året, Venuspassagen.318

Kometen 1770 passerade närmare jorden än någon känd komet 
gjort vare sig före eller efter (alltså än idag) den händelsen. Den 1 juli 
1770 var den bara 2,3 miljoner km från jorden, ungefär sex gånger 
avståndet mellan jorden och månen. För tidningsläsande svenskar blev 
Charles Messiers fynd uppmärksammat i Posttidningar den 19 juli 
1770.

Paris d. 29 Junii. D. 14 i denna månaden har Astronomen 
af Marinen de Messier, uti Wintergatan emellan Skyttens 
Hufwud och Båge blifwit warse en ny Comet, hwilken ännu är 
långt ifrån jorden, men tycks nalkas henne. Detta är den 11:te 
Cometen, som bemälte Astronome nu på 12 års tid blifwit 
warse.

Att förstå och beräkna himlakroppars omloppsbanor var på högsta 
mode inom astronomin, det var frågor vid forskningsfronten. Anders 

317 stén (2014).
318 Det var möjligheten att observera Venuspassagen i juni 1769, och därigenom 

kunna mäta avståndet mellan jorden och solen, som föranledde James Cooks 
första världsomsegling. Målet för resan var Tahiti.
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Johan Lexell blev den som först löste banan för 1770 års komet och 
det blev också efter honom den fick sitt namn, Lexells komet. Lexell 
kom fram till att kometen hade en mycket kort omloppstid på bara 
5,5 år. Enligt denna beräkning borde den dyka upp igen 1776, men då 
kunde den inte ses på grund av solen. Och vid nästa beräknade passage 
var den mystiskt nog borta! Vad hade hänt? Och varför hade man inte 
sett den vid tidigare passager?

Några astronomer antog att Lexells komet följde en parabolisk om-
loppsbana. I sin artikel i Nova Acta 1775 gjorde Eric Prosperin be-
räkningar baserade på flera sådana banor men fann att banan snarare 
måste vara en ellips för att stämma med observationerna. Han konfir-
merade en omloppstid på 5,5 år. Det var på basis av en elliptisk bana 
som Anders Johan Lexell gjorde sina beräkningar. Lexell kunde också 
lösa problemet med de mystiska passagerna.319 När kometen hade pas-
serat Jupiter 1767 måste den ha påverkats av planetens gravitations-
kraft på ett sätt så att dess omloppsbana styrdes om mot jorden. På 
motsvarande sätt påverkades den av Jupiter när den passerade plane-
ten 1779. Den antog då en helt ny bana och därmed försvann vår möj-
lighet att följa den. Idag cirkulerar Lexells komet någonstans i yttre 
rymden, om den ens finns kvar. 

Eric Prosperins vetenskapliga inriktning var just beräkning av 
himlakroppars omloppsbanor.320 Han blev 1781 känd för att vara den 
 förste som beräknade banan för den då nyupptäckta planeten Uranus. 
Eric Prosperin och Anders Johan Lexell valdes båda in i Societeten 
1774. Utan att uppsatsen hade behandlats vid något möte dök Prospe-
rins beräkningar av Lexells komet upp i Nova Acta volym II. 

Portofriheten

Societeten hade ambitionen att Nova Acta skulle ha internationell 
spridning. Det var ju själva poängen med att trycka den på latin. Men 
att postledes skicka saker var dyrt och inte alltid enkelt på 1700-talet. 
Utländska försändelser hade sina egna utmaningar, och begränsades 
ofta till vissa givna färdvägar och därmed möjliga adressater. För att 
underlätta samhällsviktig kommunikation hade redan på 1600-talet 
införts fribrevsrätt för myndigheter, institutioner och, förstås, Kungl. 

319 vaLsecchi (2007).
320 prosperin (1775).
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Maj:t. De kunde skicka brev portofritt. Efter hand utsträcktes denna 
ekonomiska förmån till organisationer, sällskap och andra.321 Men se-
nare blev fribrevsrätten kontroversiell och kostsam för staten.

Societeten hade sedan sin start åtnjutit på portofrihet, både inom 
och utom landet. Värdet av portofriheten, eller snarare besparingen 
som den gav, är svår att bedöma. Men det var nog en ansenlig förmån, 
särskilt för utrikes korrespondens och inte minst då för distribution 
av tidskriften. För försändelser till Societeten gällde att även om en 
avsändare hade betalt porto så räckte det bara en del av vägen, det 
tillkom kostnader vid landsgränser. Fransk post som skulle till Sverige 
gick t.ex. ofta via Hamburg, och därifrån hade mottagaren att stå för 
kostnaderna.

Men så kom det nya besked i början av 1782:

Berättade [Carl] Aurivillius, det Post-Inspectoren Krok hos 
honom tillsagt, att från Konglig Post-Direction i Stockholm 
befallning vore ankommen, det inga bref till och ifran utrikes 
orter skulle, på härvarande PostContoir, för Societetens räk-
ning, anses såsom Fribref, utan att för dem hädanefter borde på 
samma sätt som för private bref behörigt Postporto erläggas.322

Adolph Murray kunde konfirmera att han fått samma information 
från överpostdirektören Matthias Benzelstierna (1713–1786), brorson 
till Erik Benzelius. Societeten upprördes över beslutet att förlora den 
utländska fribrevsrätten. Den var ju erhållen genom kungligt beslut 
och också konfirmerad av den kungliga postdirektionen, låt vara att 
det var för 50 år sedan.

Societeten beslöt i början av 1782 att ta ärendet till Hertig Karl 
i hopp om att han skulle kunna återkalla det nya ställningstagandet. 
Men ett halvår senare, på hösten 1782, hade Societeten fortfarande 
inte fått något svar från Hertig Karl. Detta trots att man förstått att 
frågan varit anmäld hos kungen och att denne hade remitterat ärendet 
till Kanslikollegium. Information om hur det hade gått hade ryktes-
vägen ändå nått Uppsala. På Kanslikollegiums inrådan hade Gustav 
III beslutat ta ifrån Societeten den utländska portofriheten. Magnus 
Benzelstierna hade också redan anmodat »härvarande Post-Inspector, 

321 becKman (2018).
322 24 januari 1782.
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att hvarken emottaga eller utlämna några Societeten tillhöriga bref, så 
framt icke erforderligt post-porto derföre vorde erlaggdt«.323

Så småningom kom Gustav III:s formella ställningstagande till kän-
na och det var genom ett brev som kungen redan den 10 maj 1782 
hade ställt till sin bror, Hertig Karl. Hela brevet återges här då det i 
sig bär vittnesbörd om den kungliga formalian och tidens uttrycks-
sätt. Gustav III skriver i pluralis majestatis och adresserar sin bror med 
 haranger av titlar och i den löpande texten med ’Eder Kongl. Höghet’:

Gustaf med Guds Nåde, Sweriges, Gjöthes och Wendes Kon-
ung…, Arfwinge till Norrige, samt Hertig till Schleswig Hol-
stein… tillbjude den Högborne Furste, Wår Älskelige Ljuve 
Broder Herr Carl, Sweriges, Gjöthes och Wendes ArfFurste, 
Hertig till Södermanland, Arfwinge till Norrige, samt Hertig 
till Schleswig Holstein, Stor Amiral, Wår synnerligen Ljuvliga 
hälsning, med hwad mera Ljuvt och godt, Wi förmår med Gud 
Allsmägtig, Högborne Furste, Älskelige Kjäre Broder!

323 19 september 1782.

Det var viktigt för Societeten att erhålla portofrihet, s.k. fribrevsrätt, efter-
som det annars kunde bli mycket dyrt att lösa ut utländska brev. Avsändaren 
betalade ofta bara för en del av transportsträckan, som här där ett brev sänt 
från England var »Throughout Hamburg franked«. Brevet är addresserat till 
Societetens ledamöter och för att se till att det skulle hitta fram är också 
skrivet »At the House of the Right Reverend ArchDean Dr Matthias Asp in 
Uppsala«.
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Uti underdånigt Memorial af den 23. sistledne Februarii har 
Eder Kongl. Höghet anhållit om återfående af den postfrihet 
på In- och Utrikes orter, hwilken, i anledning så wäl af Kongl. 
Brefwet till Wårt och Rikets Cancellie-Collegium d: 19. Julii 
1726, som och genom Kongl. Resolutionen d. 11. November 
1728. Wetenskaps Societeten i Upsala åtnjutut, men som efter 
Öfwer Post Directionens föranstaltande skall med detta års 
början uphöra. Sedan Ni infordradt Wårt och Rikets Cancel-
lie Collegii underdåniga utlåtande häröfwer, hafwe Wi däraf 
inhämtat, att berörda Wetenskaps Societet redan i början av 
innewarande år undfådt Fri-Brefs Bok för dess correspondence 
på Inrikes orter, och således i denna delen warit uti jämt åtnju-
tande af den Societeten tillagde förmon; men hwad den utrikes 
correspondence angår; så emedan Fribrefs Förordningen af d: 
27 April 1756. thärutinnan gjör någon inskränkning och Wår 
här i Stockholm warande Wetenskaps Academie icke njuter 
någon mera widsträckt postfrihet, än allenast på Inrikes orter; 
Ty finna Wi betänkeligit, att nu slik förmon der för Societas 
Litteraria et Scientiarum i Upsala utwidigas äfwen till den 
utrikes correspondencen; hälst de lärda tidningar och andra 
afhandlingar Societeten kan behöfwa ifrån utrikes orter sig 
förskaffa, synes kunna med all beqwämlighet och skyndsamhet 
igenom Bokhandels wägen bekommande, då Cronan undgår att 
för sådane paqueters inlösen ifrån de utriktes Post Contoiren 
utbetala dryga Post penningar. Hwilket Wi Eder Kongl. Höghet 
härmed till swar i Nåder welat tillkjänna gifwa. 

Wi befalle Eder Kongl. Höghet nu härmed och alltid uti 
Guds, Den Aldra Högstes Skydd, till långwarig och lyckelig 
wälmågo, Broderligen och Kjärligen.

Stockholms Slått
d: 10. Maij 1782
Gustaf

Kungen hänvisade alltså till att Societeten kunde få tillgång till utländ-
ska publikationer på annat sätt än att behöva betala porto för dem. 
Och eftersom Vetenskapsakademien i Stockholm inte erhöll någon 
utländsk fribrevsrätt så skulle inte Societeten heller göra det.

Beskedet var svårsmält för Societeten. Man var inne på att försöka 
få till en diskussion med kungen i saken.324 Men på våren 1783 hade 
man resignerat, saken lämnades på framtiden. Rimligen var det här 

324 17 mars 1783.
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ingen stor fråga för Gustav III, snarare en bagatell. Beslutet var ett 
smidigt sätt att snåla lite på statskassan. Kungen hade för stunden 
större, utrikespolitiska frågor att ta i. När Kanslikollegium utredde 
saken 1782 hade han varit i Finland, och likaså reste han dit på som-
maren 1783 för att förhandla med sin kusin Katarina II om Danmark. 
Kungens uppfattning var nog att vetenskapen kunde hållas kort.

Som en gammal oförrätt låg förlusten och gnagde inom Societe-
ten ett bra tag. Och minsann, ett decennium senare skulle det fak-
tiskt bli nya bud. Det var i samband med att Hertig Karl för första 
gången besökte Societeten i maj 1792 (se sid. 279), någon månad efter 
 Gustav III:s död. Värd för besöket var ärkebiskopen Uno von Troil 
(1746–1803) som vid den här tiden fungerade som en naturlig ledarge-
stalt inom Societeten. Han tog tillfället i akt att återuppväcka frågan 
om den utländska portofriheten. I ett första steg fick man preliminärt 
gehör i så motto att Hertigen gav Societeten tillstånd att skriftligen 
framföra sina propåer. En månad senare skrev man till statssekrete-
raren Ulric Gustaf Franc (1736–1811) och bad om att åtminstone få 
fribrevsrätt för vetenskaplig korrespondens, låt vara att det då inte 
skulle inbegripa tidskriftsförsändelser. Kanske var det en sorts kom-
promiss som hade diskuterats med hertigen.

Hr StatS. Franc
d. 22 Jun 1792

Efter af H.K.H. hertigen af Södermanland vid sitt sidsta wis-
tande här i staden lämnat nådigt tilstånd afgår i dag till H.K.H. 
Wetenskaps Societetens underdåniga ansökning rörande post-
frihet för utlandska bref. Det är Tit.325 bekant at samma post-
frihet blifwit Societet i nåder förund genom twenne K. Reso-
lutioner neml. af d. 19 Juli 1726 och af 11 Nov 1728 §4, men 
at den genom Kongl. brefwet af d. 16 Maj 1782 blef indragen 
hällst som orden lyda de lärda tidningar och andra afhandlingar 
Societeten kan behöfwa ifrån utrikes orter sig förskaffa synes 
kunna med all beqwämlighet och skyndsamhet igenom Bok-
handels wägen bekommande. Uti sin nu warande underdåniga 
ansökning begär ej eller Societet at få någre tryckte saker af 
hwad de wara må med fripost, utan blott de wetenskaperna 

325 »Tit« för titel, använt i koncept för att brevskrivaren skulle slippa skriva ut hela 
titulaturen i utkastet.
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rörandes bref och handskrifter som hennes utländska wänner 
kan fägna henne med eller Hon till dem behöfwer skicka. 

Serdeles som Kongl. Resolutionen om hennes inrättning af 
d. 11 Nov 1728 ålägger henne at med utländningar flitigt corre-
spondera, och hon alldeles icke är försedt med någon fond till 
samma Correspondence bestridande. Ämnet för Hennes un-
derdåniga ansökning är således en gammal rättighet på h[wil]
ken en god del av hennes skyldigheter sig grundas.

K. Wet. Soc. har uppdraget mig at denna angelägenhet hos 
[Tit.] i ödmjukhet anmoda. Societeten anhåller och hoppas at 
[Tit.] i anledning af den kända kärlek för wetenskaper och i 
synnerhet den ynnest och wänskap Hon hoppas att hos [Tit.] 
ega täckes Hennes, som Hon förmodar, ej obilliga ansökning 
understödja. 

Hemställan gick denna gång i lås! Att fritt få skicka brev utomlands, 
och fritt ta emot sådana, var så långt man kunde komma. När Hertig 
Karl undertecknade beskedet gjorde han det för övrigt denna gång 
med ett helt nytt tillägg: »Under Min Allernådigste Konung och Her-
res Minderårighet«. Under året hade den unge Gustav IV Adolf blivit 
kung i Sverige. Det skulle dröja till 1800 innan han kröntes och under 
tiden fram till dess var Hertig Karl förmyndare.

Kongl. Majts

Nådiga Resolution uppå Wetenskaps Societetens i Upsala un-
derdåniga gjorde ansökning at återfå den Fribrefs-rättighet, 
som genom Kongl. Brefvet af den 19 juli 1726 blifvit bemälte 
Societet i nåder beviljad, men genom sedermera vidtagne För-
fattningar, ifrån år 1782 kommit at uphöra Öfvert hwilken 
underdåniga anhållan Kongl. Majts och Rikets CanzliCollegium 
blifvit gjordt, och med underdånigt utlåtande inkommit. 

Gifven Stockholms Slott den 7 december 1792.

Kongl. Majst har låtit hvad Wetenskaps Societeten i Upsala 
således i underdånighet begärdt, komma hos i nådigt öfvervä-
gande, och i afseende på flera dervid förekomna omständighet-
er i nåder pröfvat godt, at den Postfrihet til och ifrån Utrikes 
orter, som varit merbemälte Societet vid dess inrättning bevil-
jad, men år 1782 blifvit indragen, må den samma hädanefter än 
vidare förunnas; dock at til lindrande af Postverkets Utgifter, 
samma Postfrihet endast må sträckas til bref och handskrefne 
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handlingar, men ingalunda utvidgas eller misbrukas til andra 
ämnen eller tryckta Tidningar och andra tryckta saker ad hvad 
namn de vara måge. Hvilka Vederbörande til underdånig efter-
rättelse länder. 

Datum ut supra

Under Min Allernådigste Konung och Herres Minderårighet.

Carl

Den fortsatta utgivningen

Det blev ytterligare fyra volymer av Nova Acta under 1700-talet; vo-
lym III 1780, IV 1784, V 1792 och VI 1799. Med de två första vo-
lymerna utgivna 1773 respektive 1775 var utgivningen således som 
tätast i början av serien. När det gick fem år mellan utgivningen av 
volym II och III ville man 1780 på något sätt klargöra för läsaren att 
arbetet hela tiden hade fortskridit. I förordet skrevs därför att hälften 
av volym III varit tryckt redan 1777.326 Det var i sig ett inte ovanligt 
förhållande inom dåtida tidskriftsutgivning, material trycktes efter 
hand och kunde informellt distribueras långt innan allt var klart för 
att bindas in till ett färdigt nummer. Efter volym VI inföll ett långt 
uppehåll och volym VII gavs sedan inte ut förrän 1815.

Den ämnesmässiga inriktningen i volym III–VI av Nova Acta var 
snarlik de två första numren. Botanik, astronomi, matematik, kemi 
och zoologi, i nämnd ordning, var det som dominerade. Det befäste 
sällskapets naturvetenskapliga inriktning. Rent medicinska uppsatser 
hade aldrig varit särskilt vanliga i Societetens utgåvor vilket nog mest 
var en följd av att den medicinska forskningen ännu var relativt out-
vecklad. Dessutom hade medicinämnet sedan länge ett starkare fäste 
i Stockholm genom Collegium Medicum än i Uppsala. Både Peter Jonas 
Bergius och Roland Martin var medicinprofessorer vid kollegiet och 
publicerade i första hand sina arbeten i Vetenskapsakademiens Hand-
lingar. Något enstaka uppsats förärade de dock Nova Acta.

326 9 maj 1780. Under förordets rubrik Benevolo Lectori [Till den välvillige läsare] 
stod således »magnam partem, videlicet ad paginam usque 171, jam dudum an 
MDCCLXXVII. Prelum reliquerant«. Huvudparten, nämligen fram till sidan 
171, trycktes redan 1777.
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Författarmässigt var det en blandning av gamla och nya ledamöter 
som bidrog till innehållet i volym III–VI. Tidskriften var fortfarande 
primärt ett organ för spridning av just ledamöters forskningsresultat 
(vilket skulle komma att ändras under 1800-talet). Den produktive 
Torbern Bergman fortsatte att leverera kemiuppsatser ända fram till 
sin död 1784, två i volym III och tre i volym IV. Även Fredric Mallet 
(matematik) och Pehr Wargentin (astronomi) fortsatte att bidra med 
några uppsatser var.

Daniel Melanderhjelms mest aktiva period som forskare vara-
de fram till mitten av 1780-talet och han hann med att publicera 
ytterligare två astronomiuppsatser i Nova Acta IV. I en av dessa, 
Disquisitiones circa Lunæ theoriam ex principio gravitatis derivandam 
( Undersökningar  rörande den teori om månen som kan härledas ur 
gravitationsprincipen), presenterade han en generell och ambitiös me-
tod att behandla gravitationsproblemet i solsystemet (jmf. Tegnérs 
dikt i förordet på sid. 11). Han flyttade sedan till Stockholm för att 
på kungens önskan utveckla undervisningsmaterial och tjänstgöra vid 
den nyinrättade militärhögskolan. Därefter blev han Vetenskapsaka-
demiens ständige sekreterare 1796–1803. Efter påstötning från Eric 
Prosperin bidrog han dock med en artikel till Nova Acta VI 1799. 
Själv var han uppenbarligen tveksam till publiceringen, men Societe-
ten var nog angelägen om att få med ett bidrag från honom.

Uti papper, hvilka legat i många år […] visst är 34 eller 35 år 
gammalt. […] Gärna hade jag likväl sett om Bror denna gång 
skonat mig ifrån at synas i Societetens Acta, ty jag måste tilstå, 
at göromålen i mit nu varande kall är sådane och så många at 
de tilhopalagde med min 72 års ålder icke lemna mig stort 
utrymme. Jag har icke heller haft tid och utrymme at granska 
med noghet calculerne i det som nu sändes, men jag tror likväl 
at de hafva sin riktighet.327 

Den ojämförligt flitigaste författaren i Nova Acta volym III–VI var 
Carl Peter Thunberg – 12 arbeten publicerade han i tidskriften. Han 
valdes in som ledamot i Societeten 1780 och skulle på olika sätt ha ett 
stort inflytande över verksamheten under nära fyra decennier. Något 
liknande kan sägas om hans roll vid universitetet. Vid hemkomsten 
från sin ostindiska resa 1779 var han först demonstrator vid Botaniska 

327 Daniel Melanderhjelm till Eric Prosperin 13 maj 1798 (UUB U2000:19).
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Astronomen Daniel Melanderhjelm var en central person både inom Socie-
teten och Vetenskapsakademien. Hans långa skrivelse Berättelse och Tankar 
om Academien i Upsala var en frispråkig och än idag mycket läsvärd be-
traktelse över hur han uppfattade situationen vid universitetet. Skrivelsens 
inledning ger en indikation på Melanderhjelms inställning: »Vetenskapernes 
allmänaste fördelning vid Upsala Academie är efter fyra särskilte Faculteter. 
Den Theologiska Faculteten har fått det främsta rummet, förmodeligen för 
ämnets värdighets skull, men icke derföre att det theologiska studium ford-
rar mera genie, arbete och lärdom än andra vetenskaper, hvilcket i anseende 
til åtskilliga af dem torde vara tvärt om.«* Oljemålning av Carl Fredric von 
Breda (Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien).

* annerstedt (1903b; s. 82).
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trädgården. Han blev sedan extra ordinarie professor 1781 och däref-
ter Carl von Linné d.y:s efterträdare. Med Thunbergs egna ord i tredje 
person hade han utnämnts till »Ordinarius Medicinae och Botanices 
Professor 1784, för att intaga en plats, som fyra, de namnkunnigaste 
Män, 2ne Rudbeckar och 2ne Linneer före honom innehaft.«328 Han 
skulle själv nå vida berömmelse för sitt arbete med den japanska flo-
ran.329

Carl Peter Thunbergs uppsatser gällde i huvudsak beskrivning av 
nya eller relativt okända växtsläkten från Afrika, Asien och Nord-
amerika. Det var bl.a. Cussiona (i familjen araliaväxter, Sydafrika), 
Batschia (nu Lithospermum, i familjen strävbladiga växter, Nordameri-
ka) och japansk björk Betula japonica. Men Thunberg intresserade sig 
också för insekter och hade även med några entomologiska uppsatser, 
bl.a. en översikt om flugor (Brachycera).

Att Nova Acta blev känd även på det internationella planet fram-
gick av att utländska forskare fortsatte att skicka manuskript till Socie-
teten. En sådan var James Edward Smith (1759–1828), mannen som 
förvärvade Linnés samlingar och grundade Linnean Society i London. 
Hans bidrag gällde en beskrivning av växtsläktet Plukenetia, törelväx-
ter på svenska, med huvudsaklig utbredning på södra halvklotet. Det 
publicerades 1799, mer än 20 år efter Linnés bortgång och 15 år efter 
att Smith köpt hans samlingar av Sara Lisa von Linné. Måhända såg 
James Edward Smith placeringen av bidraget i den svenska tidskriften 
som en sorts tribut till Linné.

Smith hade blivit invald som utländsk ledamot i Societeten i de-
cember 1792. Det var bara någon månad efter det att han skänkt 
 Linnés Flora Lapponica till Societeten. Det var inte originalversionen 
utan en version som Smith samma år själv givit ut, den angavs som 
Second ed.

Två andra utländska ledamöter som bidrog till tidskriften var  Georg 
Forster (1754–1794) och Olao Gerardu Tychsen (1734–1815).  Georg 
Forster, och hans far Societetsledamoten Johan Reinhold Forster, del-
tog i James Cooks andra världsomsegling.330 Det var från denna resa 
som Georg Forster hade med sin uppsats om växter ex Insulis Maris 
Australis (från öarna i det Södra havet). Orientalisten Olao Gerardu 

328 thunberg (1993).
329 sKuncKe (2014).
330 nicoLson & fosberg (2003).
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Tychsen var verksam vid universitetet i Rostock. Han publicerade två 
arbeten i Nova Acta om det arabiska myntsystemet. 

Den första riktiga sammanställningen av Societetens historia hade 
presenterats av Eric Prosperin i ett tal på Vetenskapsakademien i 
november 1789. Han hade då varit sekreterare för Societeten i tre 
år. Talet hölls i samband med att Eric Prosperin avslutade sin termin 
som preses för Vetenskapsakademien. Societeten fann det angeläget 
att anförandet skulle komma i tryck, det skulle sprida kännedom om 
Societetens »upprinnelse och öden« som man sade. Eric Prosperin 
hade kort tid efter sammanträdet lämnat in ett manus från sitt tal till 
 Vetenskapsakademien för tryckning. Publiceringen drog ut på tiden 
och Societeten beslöt att ordna med egen utgivning.331 Talet i en för-
kortad form översattes till latin och gavs ut i volym V av Nova Acta 
1792.332 Men då hade faktiskt Vetenskapsakademien redan hunnit ge 
ut hela föredraget (Tal om Kongliga Vetenskaps Societeten i Uppsala; 
hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, vid Præsidii Nedläggande, Den 
18 November 1789; utgivet 1791).

331 16 mars 1791.
332 Med titeln Regiæ Societatis Litterariæ et Scientiarum Upsaliensis Historiola.
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Innehållsförteckning Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
 Upsaliensis volym III, utgiven 1780. 300 sidor.

1. Monumentum veteris Linguæ Ostrogothicæ notis criticis 
illustratum a johanne ihre. pag. i. 

2. Renes connati, spinæque dorsi incumbentes, auctore abrahamo 
bäcK. 32. 

3. De Aphtharum sede observationes jonæ sidrén. 36.
4. Descriptio Anatomica Canalis cujusdam, in interiore Substantia 

corporum ciliarium oculi, nuper observati, exhibita ab 
adoLpho murray. 41. 

5. Producta ignis subterranei Chemice considerata a torberno 
bergman. 59.

6. Disquisitio Chemica de Terra Gemmarum, auctore torberno 
bergman. 137.

7. Decas Plantarum novarum ex Insulis Maris Australis transmissa 
a georgio forstero. 171.

8. JASIONE Capensis, descripta et icone illustrata a petro jona 
bergio. 187.

9. Tres novæ Plantæ descriptæ ab andrea sparrman. 190.
10. KÆMPHERUS illustratus a caroLo petro thunberg. 196.
11. CUSSONIA, novum Plantæ Genus, e Promontorio Bonæ Spei 

Africes, descriptum a caroLo petro thunberg. 210.
12. Observationes quædam Astronomicæ, habitæ in Observatorio 

Stockholmenis a petro wargentin. 214.
13. Commentarius de Herniæ, ita dictæ, congenitæ ortu & sede, 

auctore roLando martin. 225.
14. Nova Analysis Æquationum 2:di, 3:tii & 4:ti gradus a frederico 

maLLet. 248.
15. De inveniendis orbitis Planetarum & Cometarum, datis tribus 

radiis vectoribus, cum angulis interceptis, ab erico prosperin. 
257.

16. Specimen Geometricum Methodi inversæ Tangentium a 
zacharia nordmarK. 262.

17. Vita SAMUELIS KLINGENSTIERNA, Secretarii Status & 
Equitis Regii Ordinis de Stella Polari. 266.
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Innehållsförteckning Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
 Upsaliensis volym IV, utgiven 1784. 382 sidor.

I. Novæ Insectorum Species, descriptæ a c. p. thunberg. pag. 1.
II. Curculio Zamiæ, descriptus ab eodem. 29.
III. Kæmpheri illustrati sectio secunda, auctore eodem. 31.
IV. Observationes Mineralogicæ in India Orientali institutæ a J. G. 

König Communicatæ a j. j. ferber. 41.
V. Commentatio Chemica de caussa Fragilitatis ferri frigidi, 

auctore t. bergman. 51.
VI. Meditationes de Systemate Fossilium naturali, propositæ ab 

eodem. 63.
VII. Observationes Eclipsium tertii Satellitis Jovis, inter se & cum 

Tabulis comparatæ a p. wargentin. 129.
VIII. Disquisitiones circa Lunæ theoriam ex principio gravitatis 

derivandam, auctore d. meLanderhieLm. 179.
IX. De Logarithmis numerorum negativorum a f. maLLet. 205.
X. De Ferro & Stanno igne commixtis, a t. bergman. 221.
XI. Falco Albicilla a s. ödmann. 225
XII. Musci in Svecia nunc primum reperti & descripti ab o. 

swartz. 239.
XIII. Dissertatio de difficultatibus ulteriorem Theoriæ Lunaris 

promotionem impedientibus &c. auctore d. meLanderhieLm. 
252.

XIV. MARTINI STRÖMER, Astronom. Prof. Upsal. 338.
XV. Vita NICOLAI ROSÉN a ROSENSTEIN, Medicin. Prof. 

Upsal. Archiatri Reg. & Equitis R. O. de Stella Polari. 373

Innehållsförteckning Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
 Upsaliensis volym V, utgiven 1792. 344 sidor.

REGIÆ SOCIETATIS LITTERARIÆ et SCIENTIARUM 
UPSALIENSIS HISTORIOLA. i–xiv

I. Disquisitio de Theoria Caloris Specifici, a johanne gadoLin. pag. 1.
II. Specimen Ornithologiæ Wermdöensis ex Observationibus 

propriis, a samueLe ödmann. 50.
III. Deseriptiones Insectorum Svecicorum, a caroLo petro 

thunberg. 85
IV. Batschia novum Plantæ genus, nuper detectum & descriptum 

a Domino Josepho Celestino Mutis, per calidiores Americæ 
plagas peregrinatore Illustri, in Litteris, datis ad D. Prof. 
Thunberg, descriptiones & Icones communicantem. 120.
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V. In ova quædam Abortiva observationes, exhibitæ ab Adolpho 
Murray. 124.

VI. De Negatione quantitatum Geometricarum, a frederico 
maLLet. 145.

VII. Expeditissima Methodus Locum Planetæ vel Cometæ 
heliocentricum ex dato Geocentrico inveniendi, loco Nodi & 
inclinatione Orbitæ cognitis, & vicissim Locum Geocentricum 
eruendi, datis radio vectore & longitudine heliocentrica, in 
Orbita situ data, a zacharia nordmarcK. 164.

VIII. Brevissima ratio Anomaliam veram Cometæ in hypothesi 
Parabolica directe inveniendi cum intexta simul nova & valde 
expedita æquationis Cubicæ per arcus Circulares solution, ab 
eodem. 188.

IX. Methodus Loca in Terræ superficie, ex effectibus parallaxis, 
in transitu Planetarum sub Sole, pendentia, expedite 
determinandi, Auctore andrea pLanman. 200.

X. Tentamina pro determinando Nodo Mercurii, ab erico 
prosperin. 216.

XI. Distantiæ Mercurii & Solis d. iv Maji A. mdcclxxxvi. 
observatæ ab eodem. 250.

XII. Observationes in Lingvam Japonicam a car. petr. thunberg. 258.
XIII. Triga supplementorum ad Runographiam Svio-Gothicam: una 

cum proæmio de præsenti ejus facie. Auctore faLe burman. 274.
XIV. De initiis monetæ Arabicæ Schediasma oLai gerardi 

tychsen. 322.
XV. Vita ANDREÆ BERCH, Jurispr. Oecon. & Commerciorum 

ad Academ. Upsal. Professoris, dein ejusdem Academiæ 
Quæstoris, Equitis Aurati Ordinis Wasæi. 330.

XVI. Vita CAROLI a LINNÉ, M. D. Med. & Botan. Prof. Ups. 
Archiatri Reg. & Equ. Aur. de Stella Pol. 335.

Innehållsförteckning Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
 Upsaliensis volym VI, utgiven 1799. 354 sidor.

I. Dissertatio Botanica de Plukenetia, Auctore jac. ed. smith. pag. 1.
II. Descriptio Muris Amphibii a sv. ingemaro Ljungh. 5.
III. De Brachycero, Tractatus Entomologicus a car. petr. 

thunberg. 11.
IV. Observationes in Genus Halleriæ ab eodem. 38.
V. Hedysari Species quatuor, descriptæ ab eodem. 41.
VI. Betula Japonica, descripta ab eodem. 45.
VII. Draba Nivalis, Nova Sveciæ Planta, & observationes nonnullæ 

ad species Drabæ generis pertinentes, a samueLe LiLLjebLad. 46.
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VIII. Dianome Epidendri Generis, ab oLavo swartz. 61.
IX. De Cancro Pulice, & Noxa, quam retibus Piscatorum infert, 

experimenta olim instituta communicat. samueLe ödmann. 86.
X. Historiam vermium Larvarum nec non Insectorum, variorum 

generum, per biennium intra corpus humanum hospitantium; 
una cum variis experimentis ea expellendi, proposuit. j. g. 
acreL. 98.

XI. Instrumenta Cibaria Insectorum aliquot Svecicorum, descripta 
a Leonardo gyLLenhaL. 117.

XII. Tractatio Geometrica rectilineos Corporum motus in medio 
resistente evolvens, Auctore jöns swanberg. 133.

XIII. Lacunæ, in Doctrina Proportionum Euclidea animadversæ, 
expletio, a zach. nordmarK. 174.

XIV. Expressio uniuscujusque Radicis cubicæ in casu irreductibili, 
ope trium radicum e casu reductibili simul adhibitarum, ab 
eod. 203.

XV. Propositiones nonnullæ, spectantes integrationes, functionum 
differentialium ex finibus & cosinibus arcuum circularium 
oriundarum, earumque reductiones ad Quadraturas, a d. 
meLanderhieLm. 211.

XVI. Methodus, ex observatis stellarum a Luna occultationibus, 
inveniendi differentias meridianorum et Loca Lunæ vera. 
Auctore j. h. Lindquist. 228.

XVII. Tentamen seriei apte convergentis in Solutione Problematis 
Kepleri, a z. nordmarK. 246.

XVIII. Rigidiores hiemes, ex annalibus , præsertim medii ævi, 
collectæ a jac. f. neiKter. 270.

XIX. De codice Ulphilano Coenobii Werdinensis, aliisque veteris 
versionis S. Bibliorum Gothicæ vestigiis, observationes e. m. 
fant. 320.

XX. Periculum Translationis Cippi anecdoti Panormitani, ab oLao 
ger. tychsen. 328.

XXI. Vita samueLis auriviLLii, Medici Regii, Med. & Anat. Prof. 
Ups. 333.

XXII. Vita johannis ihre, Reg. Cancell. A Consiliis. El. & Pol. Prof. 
Reg. & Skytt. Equ. Aur. de Stella Polari. 337.

XXIII. Vita danieLis soLander, J. U. Doct. Juris Patr. & Rom. in 
Acad. Upsaliensi Professoris. 350.
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Linnélärjungen Anders Sparrman blev aldrig invald i Societeten men han 
bidrog med ett arbete till dess tidskrift. Här manuskriptet i vilket han be-
skriver tre växtarter, publicerat i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
 Upsaliensis volym III 1780. Det gällde en paradisblomma, en krassing och 
en akacieart. 
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Samma år som Johan Ihre avled (1780) publicerades ett av hans arbeten 
om det gotiska språket i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis 
 volym III (i översättning, Ett skriftligt minnesmärke över det gamla ostro-
gotiska (östgotiska) språket, med kritiska noter belyst av Johan Ihre). I arti-
keln förklarade Johan Ihre »de gotiska termerna i ett köpebref, som L. Sabba-
tini d’Anfora publicerat i sitt Calendarium Neapolitanum«.*

* annerstedt (1913a; s. 421). Claes Annerstedt säger vidare att »Ihres arbeten rö-
rande det gotiska språket hafva fått det erkännandet, att han genom dem fört forsk-
ningen ofantligt fram utöfver den ståndpunkt, till hvilken hans föregångare hunnit«.
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Societetsledamoten Adolph Murray gjorde sig bl.a. känd för sina anatomis-
ka studier av ögat, inte minst karaktäriseringen av Fontanas kanal (rum). 
Den här illustrationen är från hans uppsats Descriptio Anatomica Canalis 
cujusdam, in interiore Substantia corporum ciliarium oculi, nuper  observati 
(Anatomisk beskrivning av en viss kanal som nyligen observerats i ögats 
 ciliar-kroppars inre substans) i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsa-
liensis volym III. Gravyren är gjord av Fredrik Akrel.
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Övre delen. Carl Peter Thunberg är mest känd för sina botaniska arbeten. 
Men han var också entomolog. Bland annat beskrev han en rad nya insektsar-
ter, som här i Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis volym IV 
från 1785. Undre delen. I samma volym av tidskriften publicerade Daniel 
Melanderhjelm en av sina teoretiska uppsatser om månens rörelser.
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Levnadsteckningar

Redan när Societeten började med sina regelbundna möten i novem-
ber 1719 hade man som målsättning att »När någre Lärde Män dö, 
[skulle] deras lefverne och skrifter« presenteras i tidskriften. Inspira-
tion till detta kan ha hämtats från mångårige sekreteraren i Académie 
des Sciences i Paris, Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), som 
introducerade rutinen inom den franska akademien. Under 1720- och 
1730-talen presenterades en rad levnadsbeskrivningar över nyligen av-
lidna vetenskapsmän och lärda personer i Acta Literaria  Sveciæ. Bland 
de riktigt aktiva ledamöterna var det bara Erik Burman som gick bort 
under den aktuella tiden. Övriga parentationer gällde därför antingen 
mindre aktiva ledamöter (t.ex. Magnus von Bromell; 1679–1731) eller 
personer utanför Societeten som på något sätt varit relevanta för verk-
samheten. Den senare kategorin inkluderade bl.a. runforskaren Johan 
Peringsköld (1654–1720) vars uppsats Ulleråkers hærads minnings mer-
ken hade funnits med i det allra första numret av Acta 1720. Andra var 
domprosten Lars Molin samt den mångkunnige arkiatern Urban Hjär-
ne (1641–1724). Minnesord skrevs också över  Sofia Elisabeth Brenner 
(1659–1730), författarinnan som Erik Benzelius stod i kontakt med.

Under Linnés tid som Societetens sekreterare och tidskriftsredak-
tör minskade antalet levnadsteckningar. Bara Societetens tidiga för-
grundsgestalter Anders Celsius och Olof Rudbeck d.y. (1660–1740) 
parenterades då i Acta. När så Nova Acta började ges ut 1773 fortsatte 
en sparsam förekomst av parentationer, och då enbart gällande några av 
Societetens mest aktiva ledamöter som varit bosatta i Uppsala. Vi har 
redan sett att det första numret avslutades med en levnadsbeskrivning 
över Erik Benzelius. Det var 30 år sedan Societetens instiftare hade 
gått bort 1743, men han hade inte parenterats i något av de Acta-num-
mer som Linné givit ut åren därefter. Minnesorden över Benzelius 
kröntes med en reproduktion av en medalj som tidigare hade slagits 
över honom. I följande volymer av tidskriften under senare delen av 
1700-talet parenterades över Samuel Klingenstierna ( volym III), Nils 
Rosén von Rosenstein (IV), Mårten Strömer (IV), Linné (V),  Anders 
Berch (V), Samuel Aurivillius, (VI), Johan Ihre (VI) och  Daniel Solan-
der (juristen; VI).

I protokollen gjordes sällan stor sak av att någon ledamot hade gått 
bort. I själva verket var det bara några få dödsfall som över huvud taget 
nämndes. När Linné just hade avlidit i januari 1778 och Societeten 
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möttes den 20 januari togs bara till protokollet: »Beklagade  Samtlige 
Societetens Ledamöter dess känbara förlust genom Herr  Archiater 
och Riddarens Carl von Linnes dödeliga frånfälle, som timat den 10 
innevarande månad.« Liknande koncisa noteringar gjordes när Johan 
Ihre, Torbern Bergman och Magnus von Celse gick bort.333 Flest ord, 
men ändå inte många, gavs i samband med Pehr Wargentins död 1783, 
trots att han aldrig hade varit aktiv i Societeten.

Erindrade Societeten sig den förlust, som timat genom […] 
 Secreteraren i Kongl. Vetenskaps Academien i Stockholm samt 
Riddaren Pehr Wargentins dödliga frånfälle […] Salig Secrete-
raren och Riddaren Wargentin var en af de äldre Societetens 
Ledamöter, både utom och innom Fäderneslandet högt agtad 
för lärdom, redlighet och ädlaste sinnelag. De många af honom 
meddelade och i Societetens Acter befintliga Afhandlingar vit-
na om hans nit och kärlek äfven för denna Societeten. Mistning 
af en så värdig Ledamot kan fördenskull icke annat än medföra 
ömmaste saknad.334

333 11 januari 1781, 25 oktober 1784. Vid Torbern Bergmans bortgång noterades 
att »Herr Professoren och Riddaren Bergman var i sin Vetenskap, på sin tid 
utan like, och har igenom de ganska många af honom författade afhandlingar 
förnämligast bidragit dertill, att de fyra Volumer af Nova Acta kunnat utgivas.«

334 17 mars 1784.

Medalj över Erik Benzelius d.y., slagen 1737 då han var biskop i Linköping 
(EPISCOP LINCOPENSIS). Frånsidan har devisen CUPIO DISSOLVI (Jag 
längtar efter att bli befriad). Gravör Johann Carl Hedlinger (1691–1771).
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Egen utgivning

Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis gavs ut i egen regi, 
alltså på eget förlag. Till de första volymerna anlitades Anders Åker-
man för kopparstick och han ersattes efter sin död 1778 av Fredrik 
Akrel, precis den succession som varit inom det Cosmografiska sällska-
pet. Den sammanlagda produktionskostnaden för den första volymen 
landade på 2 900 kmt, varav 2 200 för tryck och resten för gravyr. Det 
var dyrt att ha med illustrationer. Produktionskostnaden ökade efter 
hand och 20–25 år senare, när volym V och VI gjordes klara, låg den 
på över 6 000 kmt. Några (mindre) kostnader som tillkom för varje 
volym var inbindning av det exemplar som Hertig Karl skulle ha, samt 
tryck av några exemplar på »blått papper« till  särskilt  prominenta 
 hedersledamöter. För t.ex. volym IV var det  Anders von Höpken, Carl 
Fredric Scheffer och ärkebiskopen Carl Fredrik  Mennander (1712–
1786) som för ärades ett sådant tryck. Ledamöter bosatta i Uppsala fick 
var och en ett vanligt exemplar gratis.

Flera olika mynt- och sedelsorter var i bruk under 1700-talet.  
Här är en omvandlingstabell för de vanligaste sorterna.

Från 1600-talet
 1 daler silvermynt (eller bara silvermynt) = 3 daler 

kopparmynt (kopparmynt)

Från 1776
 1 riksdaler Specie (Rdr Sp) = 6 daler silvermynt = 18 daler 

kopparmynt
 1 rikdaler Specie = 48 skillingar (sk)
 1 skilling = 12 rundstycken (rst)

Från 1777 respektive 1789 gavs ut sedlar i riksdaler Banco (av Riksban-
ken) och riksdaler Riksgäld (av Riksgäldskontoret). Värdet på dessa 
minskade efterhand och senare sattes deras förhållande till riksdaler 
Specie enligt:

 1 riksdaler = 2 2/3 riksdaler Banco 
 1 riksdaler = 4 riksdaler Riksgäld
 1 riksdaler Banco = 1,5 riksdaler Riksgäld

Omräknat till dagens penningvärde motsvarade 1 riksdaler 1780 unge-
fär 400 kr idag. Priset för de första numren av Nova Acta Regiæ Societatis 
Scientiarum Upsaliensis var circa 1 riksdaler.
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Försäljningspriset för volym I och II (1773, 1775) var satt till 15 kmt, 
och för volym III och IV (1779, 1784) till 20 kmt. Efter myntrefor-
men 1777 började priset anges i riksdaler, 20 kmt motsvarade det 
något komplicerade beloppet 1 riksdaler (rdr), 5 skilling (sk) och 4 
rundstycken (rst). Vid utgivningen av volym V (1792) och VI (1799) 
höjdes priset till 2 rdr 16 sk respektive 3 rdr 24 sk. För utländsk för-
säljning var priset 3 Reichsthaler Leipziger Corant; det var den valuta 
som användes i Hamburg och Leipzig.

Tre försäljningskanaler användes. I Stockholm förmedlades tid-
skriften av Carl Christoffer Gjörwells (1731–1811) boklåda. Gjörwell 
var något av ett nav för informationsspridning inom landet, både offi-
ciellt och inofficiellt. Han gav själv ut ett stort antal tidningar och tid-
skrifter, och var mån om att odla goda kontakter med hovet och den 
politiska ledningen, vars talan han inte var sen att föra.335 I Uppsala 
såldes Nova Acta av akademibokhandlaren Magnus Svederus (1748–
1836); han hade också en filial i Stockholm. Till Magnus Svederus 
(circa 50 exemplar) och Carl Christoffer Gjörwell (>100 exemplar) 
förmedlades tidskriften i omgångar med 10 % rabatt. Slutligen sålde 
Societeten själv tidskriften genom direkta kontakter med köpare.

Tidskriftsutgivningen gav ingen direkt vinst och man hade dess-
utom att täcka utgifterna för produktionen innan intäkterna från 
försäljningen kom in. Det bästa vore, menade man, om något förlag 
kunde stå för utgivningen, särskilt som det skulle kunna bidra till en 
ökad internationell spridning. Adolph Murray kom hösten 1789 med 
tanken att man skulle anlita ett utländskt förlag. Det sågs som en bra 
idé, särskilt som en utländsk förläggare nog också skulle kunna sälja 
restexemplar av tidigare volymer. Men man fann skäl att skjuta på 
beslutet tills klarhet nåtts om det fanns något regelverk i vägen.336 

Eric Prosperin hade mycket riktigt vid en vistelse i Stockholm fått 
besked om att man inte »hade rättighet at utom riket upplägga […] de 
böcker som här hemma äro utarbetade«.337 Det var ett gammalt beslut 
från 1748, förknippat med ett mycket kostsamt vite på 1 000 smt 
samt konfiskering av alla tryckta exemplar. Det var ett typiskt inslag 
i det frihetstida regelverket där den inhemska näringsverksamheten 
skulle gynnas. 

335 Carl Christoffer Gjörwell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13087, Svenskt 
biografiskt lexikon (art. av Lars Lindholm). persson (2018).

336 21 oktober 1789.
337 20 maj 1790.
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Societeten satte sitt hopp till att kungen skulle medge ett undantag 
från regeln. Man misstänkte att »ingen Bokhandlare eller Boktryckare 
i Swerige skulle wilja åtaga sig detta förlag på för Societeten drägeliga 
willkor«. För att få detta svart på vitt annonserade man i allmänna 
tidningar efter intresserad svensk förläggare. Parallellt, för att spara 
tid om det ändå skulle visa sig tillåtet, kontaktade Adolph Murray 
några tyska bokhandlare för att se vilka villkor skulle kunna erhållas 
utomlands. 

Ingen svensk förläggare anmälde intresse. Däremot kom lovande 
signaler från Leipzig, som var något av den europeiska bokhandelns 
centrum vid den här tiden: 

Mullerska Bokhandels huset i Leipzig [hade] genom bref till 
Herr Professorn Murray erbjudit Sig därtill. Societetens Leda-
möter emottogo anbudet af 2 Rdr. eller Hollandsk ducat arket, 
allenast det wore med den tilläggning, at lika mycket skulle 
betingas för hwarje graverad Tabel, mathematiska figurer un-
dantagne.338 

Det Müllerska förlaget i Leipzig kunde även tänka sig att lösa in kvar-
varande exemplar av de fyra första numren av Nova Acta. Efter ytter-
ligare förhandling med Müllerska bokhandelshuset var man på våren 
1791 framme vid ett utkast till avtal för hanteringen av volym V av 
Nova Acta.

[1] för hwarje ark betalas till Societeten i honorarium 1 Specie 
ducat, och lika mycket för hwarje ritning, hwilcken betalning 
dock kommer at ske i tryckta Exemplar af Sjelfwa handlingarne.

[2] handelshuset inlösa alla oförsålde Exemplar af de föregående 
Tomerna af de nya Acterna för 200 Rdr. Specie räknat till 303 
Exemplar, och skal denna summa lefwereras i böcker till Herr 
Prof. Aurivillius, som därföre sedan till K. Societeten lämnar 
betalning, på det sättet, at 50 Rdr. lämnas nästa höst, och se-
dan 50 Rdr hwart halft år.339 

338 7 oktober 1790.
339 16 mars 1791.
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Societeten fann villkoren förmånliga och beslöt att anta dem. Nu 
återstod bara att inhämta kungens tillstånd. Som vanligt gick man 
via Hertig Karl. Ärkebiskopen Uno von Troil hade strax ärenden till 
Stockholm och överlämnade i slutet av mars 1791 en skrivelse till her-
tigen, så att denne sedan kunde föredra ärendet för sin bror. Ett snabbt 
svar kom från statssekreteraren Elis Schröderheim (1747–1795), en av 
Gustav III:s gunstlingar. Där framgick det att »K. M. skal finna något 
betänkeligt at i nåder bifalla K. W. Soc. underdånigsta anhållan om 
sina acters tryckande utom Riket«. Annorlunda uttryckt var svaret 
’nej’.

I ett sista försök svarade Societeten på beskedet och menade att 
»nog finnas här i riket de stylor och kopparstickare som kunna göra 
upplagan så anständig ja äfwen prydelig som någonsin fordras«.340 Pro-
blemet var att hitta en förläggare. De första volymerna av Nova Acta 
hade man givit ut på eget förlag och det hade inneburit svårigheter 
med försäljningen.

det har slagit så ut at af den sidsta [volymen] på 5 à 6 år sedan 
dess utgifwande ännu ej mera än 50 a´ 60 Exemplar blifwit 
försålde. Societeten har som bekant är ingen fond, inga inkom-
ster för at widare underkasta sig en så ögonskenlig förlust. Hon 
har i allmäna tidningar budit ut förläggandet af sina arbeten 
men ingen har anmält sig […] ty i anseeden till språket bör 
afsättningen wäntas liten eller ingen, när Swenska Academien, 
Wet. Ac. och Witt. Academien som skrifwa på Swenska och i 
ämnen som mera passa för mängder av läsare, dock lärer afsätt-
ningen wara mycket måttelig.

Vid nästa möte i Societeten i juni 1791 sammanfattades läget. 

ehuru Hans Kongliga Majestät med synnerligt nådigt wälbehag 
skal hafwa ansedt Societetens uppsåt, at utgifwa en ny Tom 
af sina arbeten, hade Hans Majestät dock tillika yttrat sig, at 
det wore anständigare och för Nationen mera hedrande, om 
någon utwäg kunde påfinnas till tryckningens förrättande inom 
 Riket.341

340 I koncept 8 april 1791, troligen skrivet av Eric Prosperin. Brevet inleds med en 
notering att ärkebiskopen »nu är sängliggande af sin podagre [gikt], och ej wet 
om han idag orkar skrifwa« (UUB, U2000:21).

341 10 juni 1791. 
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Kungen hade nyligen avslutat det ryska kriget 1788–1790 med slaget 
vid Svensksund den 9 juli 1790 och freden i Värälä en dryg månad 
senare. Nu var Gustav III åter utomlands för förhandlingar om nya 
militära insatser. Även om något formellt beslut ännu inte var fattat 
så resignerade Societeten. För att undvika ytterligare fördröjning fann 
man för gott att själva fortsätta utgivningen av Nova Acta. Tryckning-
en fortsatte också att ske vid universitetstryckeriet, nu lett av Catha-
rina Elisabeth Edman, Johan Edmans änka. Det skulle snart tas över 
av deras son, Johan Fredric Edman. 

Även om tidskriften inte gavs ut på ett utländskt förlag kunde man 
få hjälp med internationell distribution av den Müllerska bokhandeln. 
Våren 1793 kunde Eric Prosperin redovisa att 18 exemplar hade sänts 
till Leipzig och försäljningen gick tydligen så pass bra att man beslöt 
att skicka ytterligare 100 exemplar dit.342 Kommissionen fortsatte 
nära 10 år tills den tyska bokhandeln gick i konkurs. 

Utbytesverksamheten inleds

Under 1800- och 1900-talen skulle tidskriftsutbyte med andra akade-
mier och vetenskapliga organisationer världen över komma att utgöra 
en av Societetens huvudsakliga verksamheter. På så sätt byggdes upp 
ett omfattande bibliotek till många Uppsalaforskares gagn. Bytesverk-
samheten inleddes i liten skala redan när Nova Acta Regiæ Societatis 
Scientiarum Upsaliensis började ges ut under senare delen av 1700-talet.

Ett av de tidigaste utbytena, och tillika det allra första interkonti-
nentala, etablerades med American Philosophical Society i Philadelphia. 
Sällskapet var den första vetenskapsakademien i den Nya Världen, 
bildad 1743, och hade 1771 börjat ge ut sin ännu existerande tidskrift 
Transactions of the American Philosophical Society. Logistiken kring 
försändelser över Atlanten var komplicerad och transporterna tog för-
stås tid.343

342 27 april 1793.
343 Första gången Societeten tog mot ett paket från Philadelphia hade sekreteraren 

i American Philosophical Society, John Redman Coxe, i ett brev av 23 juli 1802 
förvarnat om att det var skickat till Hamburg med »Briggen Echo, Capt. M. 
Lellan«. Det skulle sedan hanteras av »Hr. Waitz Hans Danska Majest. Post-Di-
recteur på samma Ställe« (3 november 1802). För försändelse i motsatt riktning 
krävdes att »at Cancellie Presidenten ger Ordres till PostDirecteuren Stark 
i Hamburg at befordra Societetens Paqueter till Philadelphia.« (1 december 
1803).
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Mot ljusare tider!

Utgivningen av Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum Upsaliensis 
kom alltså igång tack vare Hertig Karls påstötningar. Hans erbjudande 
om driftsstöd till verksamheten torde också varit betydelsefullt, även 
om det nu inte lämnade några spår i Societetens ekonomiska redovis-
ning. Men det kan ha givit utväxling på annat sätt. Åren efter det att 
Nova Acta sjösattes kom nämligen två andra donationer till Societeten. 
Den första redovisades vid mötet den 20 januari 1778 då  Adolph Mur-
ray kunde rapportera att han fått en Banco-sedel på 200 rdr  specie 
(sp) av en okänd givare. Beloppet motsvarade 3 600 kmt och innebar 
således ett rejält tillskott i kassan.

Gåvan kungjordes i allmänna tidningar, ett sätt att både tacka den 
okände bidragsgivaren och uppmuntra andra till liknande initiativ. Två 
år senare kom också nästa donation, även denna gång anonymt:

Inlämnades af Herr Ärchebiskopen, en summa stor Tretusende 
daler kppmnt eller 166. Riksd. 32. schill. specie, hvilken af fyra 
gifvare, som velat vara okände, blifvit Herr Årchebiskopen 
tillställte, att till Societeten föräras. Societeten emottog med 
serdeles fägnad och skyldigaste tacksägelses betygande en så 
betydelig och oförmodad present.344 

Donationerna gjorde att Societeten hade den fortsatta utgivningen av 
Nova Acta säkrad för ett tag. Donationen på 200 rdr sp från 1778 pla-
cerades i försäkringsbolaget Allmänna Änke- och Pupillkassan till 4,5 % 
ränta. Medlen togs ut redan 1784 och av någon anledning skedde detta 
till »18 Proc. Rabat« – man fick bara tillbaka 164 rdr sp. Kanske uttaget 
skedde i förtid av likviditetsskäl, och därför inte till hela värdet. För 
1780-donationen inköptes en ny lånebancosedel (No. 22083).

Societetens huvudsakliga tillgångar mot slutet av Carl Aurivilli-
us sekretariat var placerat i fyra lånebancosedlar (No. 12345, 12418, 
22083 och 22683) och som vi sett också hos Carl Aurivillius själv. 
Tillsammans med insättningen hos Allmänna Änke- och Pupill kassan 
uppgick det bundna kapitalet till 890 rdr sp och årliga räntan till 
40 rdr sp. Situationen såg nu ljusare ut än någon gång tidigare. Men det 
skulle snart nog bli ännu bättre.

344 9 maj 1780.





191
❦

Johan Abraham Gyllenhaal 
och Fredric Ziervogel

Den i särklass mest betydelsefulla händelsen för Societetens 
ekonomi genom alla tider är den Gyllenhaal-Ziervogelska 
donationen. Utan den hade verksamheten sannolikt tagit en 

annan riktning och den hade i alla händelser inte sett ut som den 
gör idag. Donationen gav Societeten tillgång till sin fastighet, ett fritt 
disponibelt rörelsekapital och stora naturaliesamlingar. Det var det 
sistnämnda som var kärnan i donationen, fastigheten och de donerade 
medlen var till för samlingarnas skull.

Donationen kom oväntat. Ingen av mecenaterna, Johan Abraham 
Gyllenhaal (1750–1788) och Fredric Ziervogel, hade dessförinnan haft 
något direkt med Societeten att göra.

345
 De var inte heller bördiga från 

Uppsala eller verkade här under sina yrkesliv. Men de hade båda i 
yngre år studerat i staden. Fredric Ziervogel hade dessutom två bröder 
som arbetade vid universitetet. Den ene är redan omnämnd, Evald 
Ziervogel, vice-bibliotekarien och universitetets boktryckare. Den an-
dre var Samuel Ziervogel (1730–1797), prosektor och extra ordinarie 
professor vid medicinska fakulteten.

346
 Prosektor var en position av-

sedd att arbeta tillsammans med professorn i anatomi. 
En av dem som senare skulle sköta vården av Johan Abraham 

Gyllen haal och Fredric Ziervogels samlingar, Gösta Wahlenberg 
(1780–1851), uttryckte donatorernas koppling till Uppsala så här: 

345 Den samtida stavningen av Gyllenhaal var ofta Gyllenhahl.
346 Det förekommer tre personer ur den Ziervogelska släkten med namnet Samuel 

Ziervogel i boken. Prosektorn Samuel Ziervogel (1730–1797) benämns utan 
namntillägg. De två andra som kommer att beröras nedan skrivs Samuel Zier-
vogel d.ä. (1616-1672) respektive Samuel Ziervogel d.y. (1669-1721).
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Ty då de båda hade fått sin andliga näring i denna musernas 
gamla borg, funno de att deras samlingar där borde bevaras till 
framtida bruk för de naturhistoriska studerande. För dessa stu-
derande borde samlingarna stå öppna och offentligen demon-
streras, på det att genom deras angenäma och storslagna åsyn 
de hit anlända ynglingarnas sinnen måtte upptändas till samma 
kärlek till vetenskaperna, fäderneslandet och akademien, som 
de själfva hyst.

347

Johan Abraham Gyllenhaal 
och det Svenska Topografiska Sällskapet

Johan Abraham Gyllenhaal växte upp på Bråttensby säteri utanför 
Herrljunga i Skaraborg. Hans mor var Anna Catharina Wahlfelt (1723–
1799) och far kornetten Hans Reinhold Gyllenhaal (1724–1796).348 
Pappan hade ett stort intresse för vetenskaplig litteratur och ägde en 
omfattande boksamling.

Snart flyttade den adliga familjen till gården Höberg i Norra Vånga 
socken, någon mil utanför Skara.349 Som gymnasist i Skara greps den 
unge Johan Abraham Gyllenhaal av stort intresse för naturen och han 
började flitigt exkurrera i omgivningarna.350 I linneansk anda samlade 
han in växter, djur och mineraler, och beskrev landskapets specifika 
karaktär. Han gjorde rikligt med anteckningar under sina utflykter.

Johan Abraham Gyllenhaal delade sitt naturintresse med flera and-
ra djäknar vid Skara gymnasium. Det ledde till att några av dem bild-
ade en förening, Svenska Topografiska Sällskapet i Skara. Till gruppe-
ringen hörde förutom Johan Abraham också hans två år yngre bror 
Leonard Gyllenhaal (1752–1840), senare ledamot i Societeten. Där var 
även ett annat brödrapar, Adam och Johan (Jan) Afzelius, samt Anders 
Dahl (1751–1789; jmf. växtsläktet Dahlia), Daniel Næzén (1752–1808) 

347 Ur wahLenberg (1821), översättning redovisad i sernander (1943).
348 Kornett, den lägsta officersgraden i kavalleriet och motsvarande fänrik i 

infanteriet. Hans Reinold Gyllenhaals huvudsakliga sysselsättning var att driva 
familjens gård.

349 Släkten hade adlats 1652 (introducerad först 1672) av drottning Kristina som 
ett erkännande för löjtnanten Niels Gunnarsson Haals insatser vid Västgöta 
kavalleriregemente. Namnet Gyllenhaal antogs då.

350 Gymnasier var begränsade till stiftsstäderna och det rörde sig således om 
exklusiva utbildningar för ett fåtal av landets ungdomar. Skara gymnasium hade 
inrättats 1641.
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och Olof Knös (1756–1804). Bröderna Afzelius blev båda professorer 
i Uppsala, och även de ledamöter i Societeten. Daniel Næzén var se-
dermera verksam som provinsialläkare i Umeå och bedrev samtidigt 
naturstudier. Sammantaget var det således en grupp ungdomar som 
senare i livet skulle göra framgångsrika karriärer.

Olof Knös studerade vidare i Uppsala och kämpade länge för att 
få en högre lärarbefattning vid universitetet. Men efter 19 år som his-
torieadjunkt återvände han till Skara och ett lektorat på gymnasiet.351 
Han hade under Uppsalatiden regelbundet brevväxlat med Hans 
Reinhold Gyllenhaal. De hade ett gemensamt intresse i att bevaka 
nyutkommen litteratur. 

Det finns här skäl att något uppehålla sig vid Svenska Topografiska 
Sällskapet, låt vara att det blev en kortlivad och lokal skapelse av några 
gymnasister. En anledning är att Johan Abraham Gyllenhaal sedan sina 
ungdomsår kan haft lätt att relatera till, och sympatisera med, ett lärt 
sällskap. Inom Svenska Topografiska Sällskapet refererade man till sig 
själva som en societet. Kanske det senare i livet inspirerade honom till 
att överlämna vården av naturaliesamlingar till just ett sådant sällskap.

Med tanke på att flera av djäknarna skulle komma att bli fram-
gångsrika naturforskare syns det till förstone närmast som en lyck-
lig slump att deras skolgång förenades i tid och rum. Men det fanns 
en gemensam inspirationskälla i form av Sven Hof, lärare vid Skara 

351 sandbLad (1962).

Man tager vad man haver. Här har Johan Abraham Gyllenhaal använt en 
kortlek för att göra fältanteckningar från en av sina exkursioner i Skaratrak-
ten. Foto: Magnus Hjalmarsson.



194
❦

EN AKADEMI FINNER SIN VÄG

gymnasium.352 Sven Hof var framför allt lingvist och gjorde sig känd 
genom flera språkböcker, t.ex. Dialectus Vestrogothica och Svänska 
språkets rätta skrifsätt.353 Men han var också intresserad av naturve-
tenskap. Bredden av hans intressen illustreras av titeln på en rapport 
han publicerade i Vetenskapsakademiens Handlingar : Rön om fördelen 
af smalare ljus framför tjockare, och af blångarns-vekar i ljus framför 
bomulls-vekar, med mera.354

Sven Hof hade redan 1742 blivit antagen som Societetens korre-
spondent.355 Linné träffade Hof på sin västgötaresa 1746 och skrev då 
om denne:

Magister Sven Hof, då Rector Scholæ, nu Lector Matheseos, 
quæstionerades uti botanicis; man fant med nöje, at han hade 
sig de mäste inländske örter bekante, så at om han til dem app-
licerar de nyare Botanisternas method och namn på örter, och 
därjemte får af sine Förmän befallning, kan han aldeles wara i 
stånd, at äfwen häruti handleda den studerande ungdomen wid 
Skara, och således inplanta med unga åren i Scholæ piltarne de 
frön, som framdeles kunna gifwa Fäderneslandet mycket frukt.356

Linné fick onekligen rätt i sin förutsägelse, Sven Hofs undervisning 
skulle verkligen bära frukt. Hof hade vid tiden för Gyllenhaals skol-
gång blivit sjuklig och redan slutat vid gymnasiet. Men han hade skapat 
en studietradition inriktad mot naturkunskap och korresponderade 
fortfarande med intresserade ungdomar. Särskilt viktigt var att Sven 
Hof hade etablerat ett naturaliekabinett vid skolan. Dess mineraldel 
var »en komplett samling av inländska och utländska så wäl af simpla 
stenar, mineralier och petrifikater«.357 Det stimulerade gymnasisterna 
till vidare undersökningar och samlande.

Att det inte var en ren tillfällighet att Gyllenhaals studentgenera-
tion blev så framgångsrik vittnar dessutom det faktum att Sven Hof 
redan decennierna dessförinnan hade lagt grunden till flera andra kän-
da naturvetares utbildning. Det gällde inte minst  Torbern Bergman 

352 becKman (1923).
353 hof (1753, 1772).
354 hof (1764).
355 5 februari 1742.
356 Linnæus (1747; s. 62).
357 Se tidström (1978). Skaratraktens geologiskt intressanta platåberg skapade 

tidigt ett lokalt intresse för mineraler.
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som studerade i Skara fram till 1752. I sina självbiografiska anteck-
ningar skrev Bergman att han haft »tillfälle att njuta privat under-
visning av dåvarande Eloquentiæ lektoren S. Hof, både uti latinska 
språket och kännedom av de örter, som växa omkring staden«.358 Sven 
Hofs mångkunnighet stöds alltså av Torbern Bergmans anteckning. 
Hof hade tidigare också undervisat de två blivande Linnélärjungarna 
Peter Hernquist (1727–1808), som startade Sveriges första veterinär-
utbildning i Skara, och den produktive Clas Bjerkander.359

Sven Hof hade 1754 fört fram idén om bildandet av en vetenskaps-
societet i Skara, det Västgötiska Vitterhetsgillet. Han menade att den 
borde ha en bred inriktning med såväl naturvetenskap som litteratur 
på agendan. Kanske gav det inspiration till det Topografiska Sällska-
pets tillkomst drygt 10 år senare. De första konkreta tecknen på den 
lokala ”akademibildningen” kan spåras till ett brev Johan Abraham 
Gyllenhaal skrev i januari 1768.

Jag har ett helt åhrs tid haft i hufvudet att författa med tiden 
en historia naturalis vestro-Gothiæ, hvilket ock varit hufvud-
afsigten med min dagbok: Men som jag finner, att detta ær mer 
än en mans hæfva [vad en man klarar av], och jag dessutom af 
mitt öde ej tillåtes att framdeles få vistas i min Födelseort, så 
har det fallit mig in att upprätta en Societat. pro indaganda [för 
kartläggningen av] Historia naturali Westro-Gothiæ.360

Gyllenhaal formulerade utförligt sina tankar om inriktning och for-
mat för sällskapet. Det övergripande syftet skulle vara att utarbeta 
en Historia naturalis Westro-Gothiæ i fyra delar: Fauna, Flora, Minera-
ler samt »En speciel Physisk beskrifning på de förnemste berg, siöar, 
mineral- och andre kællor, Strömmar, Skogar och Træesk med flere 
mærkvärdigheter«.361 Den fysiska beskrivningen var vad man inklude-
rade i begreppet topologi. 

358 becKman (1926–1931; s. 78).
359 sandbLad (1971/72), eKman (2015).
360 Johan Abraham Gyllenhaal i brev den 10 december 1768, citerat i weLin 

(1950; s. 6), förmodligen sänt till en av ledamöterna i Topografiska Sällska-
pet.

361 Johan Abraham Gyllenhaal menade att det vore rimligt att skynda långsamt 
med publiceringen »Vi äro alla ynglingar, och man kan ej fordra, att vi strax 
skulle skrifva så fullkomligt, att det ingen ändring eller förbättring behöfde«.
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Under våren och sommaren 1769 brevväxlade Skaraungdomarna 
med varandra om deras tilltänkta förening. Gyllenhaal nämnde för 
Olof Knös att han börjat utarbeta »Wæstgötha Sællskapets lagar« 
 medan Knös i brev till Johan Afzelius var inne på att sällskapet borde 
ha en bredare inriktning än bara naturvetenskap.362 Dessutom men-
ade Olof Knös att man inte skulle begränsa sig till Västergötland utan 
även ägna sig åt historiska beskrivningar över andra svenska städer och 
socknar, alltså en mer rikstäckande verksamhet. Han liksom Anders 
Dahl var därför inne på att också andra än västgötar kunde få bli le-
damöter.

Sällskapet skulle ha en sekreterare och som initiativtagare var 
 Johan Abraham Gyllenhaal egentligen given för uppdraget. Men han 
kände sig kluven. Å ena sidan föreföll det naturligt och det finns ock-
så tecken på att han betraktade sig som verkställande ledamot redan 
innan det formella inrättandet av föreningen.363 Å andra sidan skulle 
sekretariatet innebära ett så omfattande skrivarbete att det inte var 
förenligt med hans universitetsstudier. Den »beständige sekreteraren« 
hade att ta emot och renskriva alla inkomna bidrag till sällskapets till-
tänkta utgåva, deras acta societatis. I stället lyckades ungdomarna en-
gagera en lärare vid Skara gymnasium, Eric Afzelius (1740–1795), till 
uppdraget. Han var syssling till bröderna Adam och Johan Afzelius.

Det konstituerande mötet skedde den 13 september 1769 då 
 Gyllenhaal för stunden var i Skara. I tillägg till de övriga ungdomarna 
deltog också Clas Bjerkander, vars roll rimligen bör ha varit som en 
sorts mentor. Han var 15–20 år äldre än de övriga och arbetade som 
kommunister i Götene. Protokollet fördes av Eric Afzelius. Nu stod 
det klart att det var en bred inriktning som gällde. Portalparagrafen 
löd:

De som med hvarandra förenat sig, at utgöra en Slags Societé, 
för egen öfning i synnerhet, i vissa vetenskapsdelar […] Sällska-
pets egenteliga afsikt och göromål skall vara, at genom inläm-
nade rön och afhandlingar bidraga til uplysning i hvarjehanda 
ämnen, som röra Historien, Medicin, Physiqven och Oecono-
mien uti Sverige.

362 weLin (1950; s. 8).
363 weLin (1950; s. 10) refererar till ett manuskript från 1768 eller början av 1769 

med titeln Prodromus Lithographtiæ Westro-Goth. Johan Abraham Gyllenhaal 
har undertecknat som »Soc. West-G. S. P.«, där S. P. av Welin tolkats som 
S[ecretarius] P[perpetuus], alltså ständig sekreterare.
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Mot denna bakgrund fann man att namnet Swänska Topographiska 
Sällskapet i Skara var lämpligt. Den huvudsakliga verksamheten skul-
le bestå i att medlemmarna skickade sina bidrag till sekreteraren. Det 
fastställdes detaljerade instruktioner kring manuskriptformat och det 
sattes också ett bötesbelopp för den som inte bidrog med skriftliga 
bidrag i tid. Ambitionen var tydligen att sällskapet skulle bli långlivat, 
ty var och en uppdrogs att lämna in en levnadsbeskrivning som senare 
kunde ligga till grund för en dödsruna. Det här var direkt kopierat från 
Vetenskapsakademiens stadgar.

Vid mötet antogs också de första nya ledamöterna: »Candidaten 
Thunberg« och »Herr Auskultanten Gahn«. Den förre var Carl Peter 
Thunberg; Johan Abraham Gyllenhaal bör ha stött på honom i Uppsa-
la. Detsamma lär ha gällt Johan Gottlieb Gahn (1745–1818) som efter 
sina Uppsalastudier blev auskultant vid Bergskollegium något år innan 
Gyllenhaal erhöll samma position.364 

Protokollet från 13 september 1769 utgör de enda mötesanteck-
ningar som finns bevarade från sällskapet. Möten ska också ha hållits 
den 1 november 1769 och 2 maj 1770 men därefter är sällskapets 
vidare öden inte kända. Sannolikt upphörde det helt enkelt i takt med 
att allt fler av ledamöterna flyttade ifrån Skara.365 Den som förefaller 
ha varit mest istadig var Olof Knös som i brev fortsatte att uppmana 
medlemmarna att skicka in nya bidrag. Knös, blott 13 år 1769 och 
brådmogen, var också den som längst bodde kvar i Skara.366

Anteckningarna från mötet 1769 – renskrivna av Olof Knös – ut-
gör en del av en protokollsbok som ingår i de Knösiska samlingarna 
vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara.367 De innehåller också ett antal 
manuskript som hade lämnats in till sammankomsten den 1 novem-
ber 1769. Rapporterna angavs som »Sällskapets afhandlingar, som för 
första terminen 1769 voro inlämnade, nemligen 3 af hvar ledamot«.

Några av sällskapets ledamöter såg senare i livet tillbaka på ung-
domstiden i Skara med värme. Daniel Næzén skrev 1793 till Olof 

364 Auskultant är här i betydelsen av en person under utbildning knuten till ett 
ämbetsverk. J Gottlieb Gahn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14647, 
Svenskt biografiskt lexikon (art. av Bengt Hildebrand med bidrag av Uno 
 Boklund).

365 Clas Bjerkander uttryckte det som att »Vår societet dog« (sernander 1943; 
s. 50).

366 Olof Knös skulle i Uppsala senare starta en annan förening, Historiska Sällska-
pet, instiftat 1786 och verksamt fram till 1800 (hamberg 1983).

367 sandbLad (1962).
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Knös: »Minnes Du vårt oskyldiga nöje med inrättande af vår societet i 
Skara? Det visade åtminstone at vi estimerade dylikt«. Senare erinrade 
han sig »vårt nit redan i barndomen at älska Vetenskaps och Vitter-
het«.368

368 Welin (1950; s. 49).

Uppsatser och rapporter i Svenska Topografiska Sällskapets 
 protokollsbok från 1769

• Meteorologiska Observationer för år 1768. gjorde af Clas 
Bjerkander

• Calendarium Floræ XII år observerat af Clas Bjerkander
• Anmärkningar öfver Hundrade örter, visande huru länge deras 

BLOMNINGS-TID varar, gjorde om Sommaren 1769. af Clas 
Bjerkander

• Kort afhandling om Tophus Pertusus. Linn. (Johan Abraham 
Gyllenhaal)

• Testacea Quædam Suecica Methodo Linneana antea nondum 
proposita. (Johan Abraham Gyllenhaal)

• Anmärkningar öfver Hafslämningar vid Upsala (Johan Abraham 
Gyllenhaal)

• Cataloque på de fossile Conchylier jag fan uti Skahlbergen vid 
Uddevalla den 15:de Sept. 1769 af Leonard Gyllenhaal

• Förteckning på de öfvriga naturalier som funnos omkring 
Uddevalla af Leonard Gyllenhaal

• Plantæ Rariores In Paroecia Vånga Crescentes a Leonard 
Gyllenhaal

• Ett försökt medel at förvara äpplen oskadde öfver wintern, af….
• Historisk beskrifning öfver några märkvärdiga ättebackar i Larfs 

församling, af…*
• Anmärkningar, som lända till uplysning i Larfs församlings Kyrko 

Historia.*
• Meteorologiska observationer för år 1767
• Blandade anmärkningar öfver insecter, amphibier etc. af C. 

Bjerkander
• Horologium Floræ, af And. Dahl
• Några nyligen upptäckta Svenska örter, af And. Dahl
• Rara örter, som växa omkring Skara stad, af And. Dahl
• Lichenes, nonnulli Methodo Linneana descripti a… [på latin]

* Man kan nog gissa att de icke undertecknade bidragen i boken om ätte-
backar respektive kyrkohistoria kom från Olof Knös, den enda humanisten 
i sällskapet.
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Gyllenhaals havslämningar i Uppsalaåsen

Johan Abraham Gyllenhaal inledde sina högre studier 1767 med tre 
terminer i Lund. Han lade där ut riktningen för sitt relativt korta yr-
kesliv, bergsmannabanan. Efter att ha skrivit en juridisk avhandling 
om bergsdomstolar (De judiciis metallicis) ansökte han 1769 om att 
få auskultera vid Bergskollegium. Kollegiet var en av de organisatio-
ner (tillsammans med bl.a. Collegium Medicum, Lantmäteriverket och 
Tabellverket) utanför universiteten som under 1700-talet stod för en 
stor del av den egentliga uppbyggnaden av naturvetenskaplig kunskap 
i landet.369 Verksamheten inom Bergskollegium var nära knuten till 
utvecklingen av svensk kemi och mineralogi.370 

Gyllenhaals ansökan beviljades och då ingick att han först skul-
le vidareutbilda sig i Uppsala och sedan genomföra en obligatorisk 
grundtjänstgöring vid kollegiet.371 I behandlingen av ansökan till 
Bergskollegium hade han fått stöd från Daniel Tilas (1712–1772), en 
av tidens mest centrala ämbetspersoner inom den svenska bergs-
näringen.372  Daniel Tilas hade blivit uppmärksammad på den unge 
 lovande studenten under dennes Lundaår. När Gyllenhaal var på väg 
till Uppsala skrev Tilas ett rekommendationsbrev för honom, riktat 
till  Torbern Bergman.

Ädel och Widtberömde Herr Professor!

Jag minnes ej, om jag i mitt bref före juhl, nämnde om en an-
kommande Recrüte ifrån Lund, en ung Vestgötha adelsman 
Gyllenhahl. Han lärer nu inom kort infinna sig i Upsala. Jag 
känner honom icke til anseende, är honom ej heller, hwarken 
huld eller skyld, som man plägar säga, men jag har mycken an-
ledning, at wänta mycket godt af honom. Han har disputerat i 
Lund under Colling, fast det just icke kan räknas för mäster-
prof, men likwäl sluter jag af correspondencen som föregick, 
at han har god del i förswarsmålet. Jag tar mig den friheten 
at recommendera honom til det bästa, samt at spänna honom 
i et ok tilhopa med [Johan Gottlieb] Gahn, om det sig giöra 
låter. För all ting, sätt dem begge på Bergsmannawägen. Jag är 

369 Lindqvist (1984; s. 158), fors (2007).
370 Lundgren (2008).
371 sernander (1943; s. 23). Sexterner, lägg av sex ark papper (SAOB).  

http://www.saob.se/artikel/?unik=S_01923-0269.RiI3
372 hofberg et al. (1906; II:621). Daniel Tilas var en aktiv hattpolitiker. 
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ej onögd med, at han får weta, det jag recommenderat honom. 
Huru hans wilkor eljest äro, kan jag ej weta. Fadren warit Cor-
nett eller lieutenant, bor på en liten gård i Westergylln. Hälsa 
Gahn. 

Jag har den äran wara Herr Professorens hörsammaste tienare

Daniel Tilas

Stockholm d. 20 febr. 1769

Ps. När Herr Professoren hunnit lära känna han, låt mig då 
weta Er tanke om honom, på alla kanter. Ds.

Johan Abraham Gyllenhaal var 19 år när han kom till Uppsala våren 
1769. Han studerade vid universitetet några år med finansiering som 
stipendiarius Falkenbergianus. Han var på besök i Linnés hem och fick 
då artbestämningar i sitt herbarium korrigerade av professorn.373 Pre-
cis som hemma i Västergötland företog Gyllenhaal exkursioner också 
runt Uppsala. Det var här han skulle göra sin viktigaste vetenskapli-
ga upptäckt: spåren efter Littorinahavet. Med sitt tidiga intresse för 
landskapets topologi och nu också anknytningen till Bergskollegium 
föll det sig säkert naturligt att hans blickar riktades mot rullstensåsen 
som löper genom Uppsala. Den var då ännu relativt oexploaterad men 
schakt var upptagna vid bl.a. Polacksbacken och sjukhusområdet. En 
av dessa utgrävningar kallades för Rudbecks fåfänga.374 Den var resul-
tatet av ett misslyckat försök av Olof Rudbeck d.ä. att leda vatten från 
Fyrisåns utvidgning vid Övre Föret upp till slottet.375

Gyllenhaals observationer från schakten i Uppsalaåsen redovisa-
des i Anmärkningar öfver Hafslämningar vid Upsala, ett av de arbeten 
som ingick i den bevarade protokollsboken från Svenska Topografiska 
Sällskapet. Vid Polacksbacken fann han varvig lera med »ett hvarf, 
som består af idel Conchylie-skahl [snäckskal], mer eller mindre för-
multnade, blandade med Sand«. Han noterade att snäckorna liknade 
de arter som nu fanns längs havsstränderna. Sålunda identifierade han 
blåmussla, hjärtmussla, östersjömussla, och, inte minst, strandsnäcka. 

373 sernander (1943).
374 Rudbecks fåfänga skulle kunna motsvara nuvarande Kungsängsledens nedsänk-

ta sträckning i öst-västlig riktning genom åsen.
375 neLson (1930).
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Det är strandsnäckan (Littorina littorea) som har givit upphov till be-
teckningen Littorinahavet. I sin uppsats nämnde Gyllenhaal att han 
funnit skal av blåmussla också vid Vårdsätra kvarn och Danmarks 
kyrka. Han noterade att på Kungsängen växte typiska kustväxter som 
havssälting och strandkrypa. 

Gyllenhaal avslutade sitt manuskript: »Jag har nu korteligen upräk-
nat de spor af hafvets forna högd öfver denna tracten, som jag hittills 

Johan Abraham Gyllenhaal, en av Societetens två stora gynnare. Oljemålning 
av okänd konstnär i Societetens ägo. Foto: Mikael Wallerstedt.
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kunnat upspana: och sparar till annat tillfälle de märkvärda reflex-
ioner som deröfver kunna göras«. Några reflektioner eller tolkningar 
återkom inte i hans senare manuskript men han skulle ändå för lång 
tid bli erkänd för sitt påvisande av den förhistoriska förekomsten av 
saltvattenkrävande djur i det inre av Uppland. Det gav i sin tur empi-
riskt stöd för den postglaciala förbindelsen (av ett salthaltigt vatten) 
mellan Nordsjön och Östersjön, Littorinahavet, tvärs över södra Sveri-
ge. Gyllenhaal var en av de första svenska geologerna som över huvud 
taget intresserade sig för annat än metaller i det fasta berget. Lösa 
bergarter betraktades som röriga och svårbegripliga strukturer, de sågs 
som s.k. syndaflodslämningar.

I Uppsala sökte Johan Abraham Gyllenhaal handledning av Tor-
bern Bergman.376 Han kan ha inspirerats av Bergman vid titelgivning-
en av sitt manuskript om Hafslämningar. Bergman hade använt samma 
begrep i ett liknande sammanhang i sin Physisk Beskrifning öfwer Jord-
klotet (»Man har inbillat sig, att de hafslämningar som jordens tårra del 
öfver alt visar, äro märken efter syndafloden«). Till skillnad från sin 
företrädare på kemiprofessuren, Johan Gottschalk Wallerius, menade 
Torbern Bergman att när naturlagarna väl var satta på plats av Gud så 
kunde naturvetenskapliga processer förklara de geologiska lagerfölj-
derna. Johan Gottschalk Wallerius ansåg att Mose skapelseberättelse 
var korrekt och att jorden kom till på sex dagar – det var det som 
Bergman hänvisade till som inbillningar.

Torbern Bergman var väl medveten om Gyllenhaals undersökning. 
I den förras arkiv finns ett referat av Anmärkningar öfver Hafsläm-
ningar, upprättat av Bergman själv.377 Han fick 1773 också ett annat 
manuskript av Gyllenhaal, Försök att av uråldrige jordskorpans när-
varande beskaffenhet sluta sig till förloppet av hennes daning. Utan att 
ange källan använde Bergman uppgifter från det manuskriptet i sin 
andra upplaga av Physisk Beskrifning öfwer Jordklotet, till Gyllenhaals 
frustration och besvikelse.378

Länge hade den bibliska modellen om syndaflodens tillbakadragan-
de varit den dominerande förklaringen till landmassans ökande ut-
bredning över tiden. Förändringar i vattenståndet hade man ju sett 
bevis för genom riktmärken i skärgården och uppgrundade vikar. Men 

376 sernander (1943; s. 39).
377 UUB, D 149 k.
378 Johan Abraham Gyllenhaal, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13368, 

Svenskt biografiskt lexikon (art. av Olle Franzén). 
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redan Platon och Ovidius hade fört fram tanken att nivåerna av land 
och vatten ändrades genom en inneboende kraft (jmf. Platons bild 
över kontinenten Atlantis sänkning).379 Under 1600-talets vetenskap-
liga revolution återuppväcktes denna tanke och en rad mekanistis-
ka förklaringar till landmassans ökande utbredning fördes fram. Man 
tänkte sig t.ex. att vatten kunde övergå i fast form, försvinna ner i 
underjorden eller tas upp av glaciärer. Men det var i sanning ett svårt 
vetenskapligt problem. Utan insikten om att där en gång i tiden fun-
nits en inlandsis famlade man i blindo.380

Bland de lärda i 1700-talets Sverige formulerades tidigt idén om 
vattuminskningen. Det var havet som sjönk, inte landet som höjdes. 
Emanuel Swedenborg, Anders Celsius och Linné var några av dem 
som först engagerade sig i frågan om Östersjöns vattenstånd. Det blev 
ett ämne för återkommande diskussioner vid Societetens samman-
komster. Celsius var inne på att vattnets avdunstning spelade en roll 
eller att vattnet försvann ner i hål på havsbotten. Baserat på uppgifter 
från skärgårdsbefolkningen i Gävletrakten beräknade han hastigheten 
på landhöjningen till två alnar (1,4 meter) per hundra år.381 Det var 
en överskattning men inte med så mycket (det korrekta värdet är ca 
0,8 meter).

Anders Celsius lät själv rista in ett nivåmärke vid ett besök på ön 
Lövgrund i Gävlebukten 1731. Under en resa genom Sverige inspek-
terades det drygt 100 år senare på plats av den kände skotske geo-
logen Charles Lyell (1797–1875), Charles Darwins mentor och något 
av den moderna geologins fader. Charles Lyell fann att landet höjt sig 
90 cm sedan Celsius tid.382 Man kan tänka sig att mätningen måste ha 
rymt en hög grad av osäkerhet givet dagliga variationer i vattenstån-
det. Strax innan sin död formulerade Celsius en teoretisk modell för 
variation i vattenståndet. Modellen byggde på omväxlande perioder av 
avdunstning från avsvalnande stjärnor, där vatten senare nådde jorden 
via regn, följt av perioder med torka. 

379 nordLund (2001).
380 frängsmyr (1991).
381 ceLsius (1743). Celsius såg den praktiska nyttan av att känna till långsiktiga för-

ändringar i vattenståndet och var framsynt i sin slutsats »Våra skärgårdar måtte 
bliva allt mera uppfyllde med öar och klippor, så att lotsarne böra åtminstone 
vart 20:de år mäta djupet av segellederne och inte lita på det deras förfäder 
gjort.«

382 LyeLL (1835).



204
❦

EN AKADEMI FINNER SIN VÄG

Vattuminskningsteorin och uppgifter på den snabba förändringen 
i landets utbredning gav upphov till strider med de rättrogna kyrkans 
män.383 Anders Celsius beräkningar tydde på att Sverige mestadels 
stått under vatten när de första invandrarna kom till landet. Sverige 
skulle därmed vara ett ungt land, en slutsats på kollisionskurs med 
Olof Rudbeck d.ä:s storvulna bild av ett svenskt forntida rike. Kontro-
versen kom att symbolisera frihetstidens uppgörelse med det gamla: 
vetenskap mot religion, upplysningsfilosofi mot göticism.384 Olof Rud-
beck d.ä. var själv sedan länge borta men ännu vid mitten av 1700-ta-
let var det vanligt med patriotiskt förhärligande av landets historiska 
betydelse.385

I publika medier fick vetenskapen starkt stöd av Olof Dahlin, den 
mångfacetterade satirikern. I sin Svea Rikes Historia satte han ord på 
den slutsats som kunde dras från Anders Celsius observationer: »Nor-
den stod ännu til större delen under watn och war liksom en Skiärgård 
i mångfaldiga små Öyar delt, när dess mäst högländte orter blefvo 
intagne af det folkeslag, hvilkets Historia jag nu ärnar skrifva.«386 Olof 
Dahlin menade att det var en sanning skapad av naturen själv och det 
illustrerade väl den nya tidens uppgörelse med religiösa dogmer. 

Johan Abraham Gyllenhaals fynd av marina organismer i Uppsala 
gav kring sekelskiftet 1800 inspiration till en ny förklaringsmodell. 
Det var landet som höjdes, inte havet som sjönk. Jöns Jakob Berzelius 
kallade det för ’den svenska vallens höjning’.387 Man var ännu inte på 
det klara med de underliggande kvartärgeologiska processerna, men 
konturerna av dagens bild av inlandsisens påverkan på jordskorpan 
grundlades då.

Johan Abraham Gyllenhaals yrkeskarriär

På sommaren 1771 fick Johan Abraham Gyllenhaal tillåtelse att med 
fortsatt stipendiefinansiering från universitetet arbeta på en Physisk 
och Oeconomisk beskrifning av Skaraborgs län. Det var en naturlig fort-
sättning på aktiviteterna inom Svenska Topografiska Sällskapet. Un-
dersökningen blev aldrig publicerad under hans livstid men brodern 

383 browaLLius (1755).
384 nordLund (2001; s. 16).
385 göransson (1747).
386 daLin (1747; s. 326).
387 berzeLius (1839).
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Leonard Gyllenhaal renskrev den efter Johan Abrahams död.388 Det 
var en bred studie som innehöll vitt skilda ting, allt från dialekter och 
kultur till landskapets utseende. 

Efter kartläggningen av hemtrakten övergick Johan Abraham 
Gyllen haal i Bergskollegiums tjänst. Han utförde geologiskt fältarbete i 
Närke och Östergötland 1773–1775, bl.a. med förhoppningen att kunna 
finna stenkol i de av regionens strata som senare terminologi betecknat 
som Siluravlagringar.389 Han var också bland de första att karaktärisera 
den s.k. Visingsöformationens lagerföljd av skiffer och sandsten. Fynd 
av fossiler och mineraler från dessa landskapsresor skulle senare kom-
ma att ingå i det material han donerade till Societeten.

Nästa karriärsteg inom bergsnäringen kunde vara att bli geschvor-
ner, en sorts regional kontrollant av att gruvdrift bedrevs på ett pro-
fessionellt sätt. Johan Abraham Gyllenhaal förhandlade om en sådan 
position med bergslagen i Södermanland och Östergötland men fann 
inte villkoren tillräckligt attraktiva.390 Istället fick han 1776, blott 26 
år gammal, erbjudandet att bli direktör för Åtvidabergs kopparverk. 
Årslönen var 200 smt. Han antog utmaningen och blev arbetet troget 
de 12 år han hade kvar att leva. Han var inte själv ägare till kopparver-
ket: det innehades av landshövdingen Johan Adelswärd (1718–1785).

Lite är känt om Gyllenhaals tid i Åtvidaberg. Uppenbarligen var 
han framgångsrik i sin näringsverksamhet givet värdet på den dona-
tion han skulle komma att ge till Societeten. Det är dokumenterat att 
koppartillverkningen vid verket ökade under hans ledning.391 En tysk 
läkare, Isaak Grüno (1756–1783), på besök i Åtvidaberg 1779 skrev i 
ett brev till Torbern Bergman att verket lovade att bli landets mest 
framgångsrika gruva tack vare den driftige bergmästaren. Gyllenhaals 
vetenskapliga renommé var fortsatt gott även under tiden i Åtvida-
berg och i ett läge var hans bana på väg att ta ett nytt spår. 

Han hade tidigt blivit bekant med finländaren August Norden-
skiöld (1754–1792; död i Sierra Leone på resa med Adam Afzelius). 
De båda antogs ungefär samtidigt som auskultanter vid Bergskollegi-
um. August Nordenskiöld utsågs 1782 till bergshauptman i Finland, 
d.v.s. högste ämbetsman över bergsnäringen i en av landets  bergsstater. 

388 UUB, S 36 d 26.
389 UUB, S 36 d 24.
390 Hans Reinhold Gyllenhaal till Olof Knös den 23 mars, omnämnt i sandbLad 

(1962).
391 sernander (1943; s. 44).
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I det uppdraget ingick att utforska malm geologin genom resor i land-
skapen. Han hade emellertid andra intressen (se nedan) och skrev där-
för till Kungl. Maj:t med en anhållan om att de resepengar han själv 
fått skulle överföras på Johan Abraham Gyllenhaal.

Bergmästar Gyllenhaal har också länge gjort sig känd såsom 
den bästa Bergs Geograph här i Riket och som det är honom 
indifferent, i hvilken Landsort han börjar sine resor och un-
dersökningar, så kan det ej annat vara än lyckligt för Finland 
at aldra först få profitera af hans förvärfvade grundeliga både 
Theori och practique i denne vetenskap.392

Förslaget godkändes och Kungl. Maj:t beslöt att Gyllenhaal under fyra 
år skulle få 200 rdr för resor både i Finland och Sverige. Men av någon 
anledning nappade han inte på erbjudandet.

Fredric Ziervogel och hans släkt

Ziervogel var en stor apotekarsläkt som hade invandrat till Sverige 
från Tyskland på 1640-talet. Svensk anfader var Samuel Ziervogel 
d.ä. (1616–1672), hovapotekare till änkedrottningen Maria Eleonora, 
 Gustav II Adolfs maka och drottning Kristinas mor. Maria Eleono-
ra hade efter makens död hamnat i en accelererande konflikt med 
rådet. Det gällde först hennes ekonomiska förmåner, sedan Kristinas 
uppfostran och förmyndarskap. Efter att hon fråntagits vårdnaden om 
dottern, och mer eller mindre satts i förvar, försökte hon i flera år att 
lämna landet. Hon lyckades till slut (1640) rymma från Gripsholms 
slott, och vistades sedan i Danmark och Tyskland. I Stettin träffade 
hon Samuel Ziervogel d.ä. som blev hennes personlige apotekare. Inte 
förrän den Westfaliska freden 1648 blev det politiskt möjligt för Maria 
Eleonora att återvända till Sverige. Hon hade då med sig Ziervogel. De 
två tycks ha stått på mycket god fot med varandra. Han fick tillgång 
till en våning på slottet och följde änkedrottningen på hennes resor.

År 1656 inleddes den Ziervogelska apotekareran i Stockholm 
då Samuel Ziervogel d.ä. genom giftermål med Birgitta Rothlöben 
(1626–1665) blev ägare till Apoteket Svanen. Apoteket hade öppnat 
1650 då tysken Caspar Scheps (död 1654), Birgitta Rothlöbens förs-

392 Citerat i sernander (1943; s. 59).
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ta make, fått privilegium att etablera ett nytt apotek i Stockholm.393 
När  Birgitta Rothlöben dog gifte sig Samuel Ziervogel d.ä. med Justina 
Sophia Jung (1646–1710). När sedan Ziervogel själv dog togs Apoteket 
Svanen 1672 över av Justina Sophia Jungs nya make, Julius Fredrik 
Friedenreich (1643–1691). Det var många turer.

En av Samuel Ziervogel d.ä:s söner, Casper Ziervogel (1663–1701), 
drev Apoteket Kronan. En annan son, Samuel Ziervogel d.y. (1669–
1721), blev ägare till Apoteket Morianen. Han var också fältläkare hos 
Karl XII och tillfångatogs vid Poltava 1709. Han blev kvar i rysk fång-
enskap livet ut. Efter att Julius Fredrik Friedenreich gått bort 1691 
och Apoteket Svanen drivits av vikarier löste Samuel Ziervogel d.y. 
in apoteket; tydligen kunde han alltså göra affärer från fångenskapen. 
Svanen stannade därmed i släkten Ziervogels ägo.

Samuel Ziervogel d.y:s son Aegidius Ziervogel (1697–1741) var hov-
apotekare och blev 1724 ägare till Apoteket Svanen. Aegidius Zier-
vogel hade studerat i Uppsala under 1710-talet och började tidigt byg-
ga upp en naturaliesamling. Det var ett »Naturalie-Cabinet, bestående 
af Foglar, Fiskar, Snäckor och Mineraler, hvilket han på några år bragte 
til vacker högd.«394 Fredric Ziervogel, Societetens gynnare, var son till 
Aegidius Ziervogel. Den Ziervogelska familjens status i Stockholms 
kulturella elit illustreras av att Fredrik I och Ulrika Eleonora var fadd-
rar vid Fredric Ziervogels dop. De goda kontakterna lär också varit 
orsaken till att Fredric Ziervogel redan som 14-åring fick fullmakt att 
vara hovapotekare. Han var då ännu student vid Uppsala universitet.

»Ingen dag utan en rad!«

Under sina studieår kom Fredric Ziervogel i kontakt med Linné. Kon-
takten hade föregåtts av en bekantskap mellan pappa Aegidius och 
Linné, som då fortfarande bodde i Stockholm. Den 14 och 28 januari 
1741 var Linné hembjuden på middag hos Aegidius Ziervogel. Linné 
beskrev honom som »en förmögen man […] för ett gästfritt hus och 
ägde synnerligen stora och värdefulla zoologiska samlingar«.395

Det är väl inte osannolikt att Aegidius Ziervogel vid middagarna 
med Linné krattade manegen för sin son. Sommaren samma år fick 
Fredric Ziervogel möjlighet att bli en av Linnés sex unga följeslagare 

393 Levertin et al. (1918; s. 62).
394 bergius (1758; s. 262).
395 forsstrand (1915; s. 138).
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Linnés regler för de medföljande ungdomarna på hans öländska 
och gotländska resa. Han kallade gruppen för en ’Societet’.

1. Denna Societetens Preses blifwer D:r Linnæus, såsom här 
persona publica och den där skall dirigera alt.

2. Ledamöter äro altså:*
Hr Adlerheim Oeconomus.
Hr Ziervogel Geographus.
Hr Moræus Mineralogus.
Hr Gahn Domesticus.
Hr Dubois Zoologus.
Hr Wendt Botanicus.

Desse observera dageligen uti sit alt hwad förekommer, det om 
aftonen upgifwa till protocolls, at alla må få där af dehl, då det in 
actis inflyter, och altså många händer giöra det ej en enda mächtig 
wore.

3. Allas hog, willia och sine bör wara, att all oenighet bör flys 
såsom en mördare, skarpa ord böra ej utdelas, utdelte ej af den 
andra vägas på guldwåg. Och där någon oenighet upkommer, 
bör den dömas och dämpas af Preside och de andre ledamöter 
tillsammans.

4. Resan bör ej förnötas med sqwaller, prat, wisor, sagor, löje, ras 
och fåfänga, utan alt stadigt och moget hanteras,

5. Ingen bör resa för äl:r efter flåcken, utan alla föllias jämt och 
stadigt; ingen bör söla och fördröja längre, utan, då order komma, i 
efter all möglighet wara tillstädes.

6. Ingen bör om aftnarna gå ifrån societeten att lägga sig, pläga 
sig äl:r på annat sätt fördrifwa tiden, för än protocollet är 
absolverat och in actis infört för hela dagen alt, hwad af alla blifwit 
observerat, så at hwar ock en må få dehl af alt.

7. Hwad som samblas in naturalibus och oeconomicis blif:r det 
första specimen til societets cassan, det andra till inventor, 3:dje till 
Preses, 4:de till ledamöterna &c. uti ordning.

* Per Adlerheim (1712–1789), Johan Moræus d.y. (Sara Moræus bror och 
 Linnés svåger), Hans Jacob Gahn (1719–1782), Gottfried Dubois (1723–1790) 
och Samuel Wendt (1720–1763).
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på hans öländska och gotländska resa. Ungdomarna fick var och en ett 
ansvarsområde, och en sorts titel därefter. Fredric Ziervogel var Geo-
graphus. De reste på »egen depence och för sin egen curieuxitet«. I en 
programbeskrivning för resan lade Linné fast att det ålade ungdomar-
na att visa honom aktning och där ingick ett regelverk i 10 punkter 
som ungdomarna hade att skriva under.396 Genom dessa lagar skulle 
»ordning inrättas, utom hwilken all ting faller«. Linné skulle senare i 
livet ge ut en mer generell skrift, Instruktion för resande  naturforskare, 
för hur forskningsresor skulle organiseras.397 Den avrundades med ett 
kärnfullt »Ingen dag utan en rad!«

Överlag ställde Linné stora krav på dem som deltog i forsknings-
färder inom och, framför allt, utom landet. Det blev särskilt tydligt 
när han senare formulerade uppdragsbeskrivningar åt sina lärjungar. I 
Cui bono? presenterade han en fiktiv berättelse om en expedition till 
månen där deltagarna efter hemkomsten inte hade mycket att rap-
portera. De hade mer ägnat sig åt »landsens täcka fruntimmer«. För 
vem [cui] var en sådan expedition till nytta [bono] frågade sig Linné, 
cui bono?

396 fries (1903; Förra delen, Bilaga XIV, s. 41).
397 Skriften är en avhandling Instructio peregrinatoris, försvarad av Erik Andreas 

Nordblad 1759. Den gängse uppfattningen är att det var Linné själv som skrev 
den. Svensk översättning av Annika Ström i hodacs & nyberg (2007; s. 199).

8. Ingen wedersake uti sin tilldelte Profession at giöra och wåga all 
flit i alt det, som genom honom kan ärnås, såsom hans heder, då 
resan blifwer tryckt, där på komer at stå. Ingen referere någon lögn, 
utan om han där med upsåtl. beträdes wid någon observation, giöre 
ofentelig afbön och stånde honom i alla tider till owärdelig skam.

9. Den heder, som Membra wisa sin Preses, den ähra han dem 
tillbakas betygar, den estime de bära för hwarandra, är just det 
medel, som skall giöra dem inbördes af hwarandra och af hela 
nation och hederligit folk, för hwilka de wisa sig, ährade och 
prisade.

10. Om någon med owet fortfar utan att af societeten låta rätta sig, 
bör [han] aldeles lämna societeten och deras compagnie, då han 
därtill giort sig owärdig och af societeten dömd.
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Efter resan med Linné studerade Fredric Ziervogel farmaci i Karls-
krona. Han vidareutbildade sig utomlands och tog 1751 över Apoteket 
Svanen efter sin far. Fredric Ziervogel gifte sig först med Hedvig Ulrika 
Thorsberg (1731–1758) och efter hennes död med Anna Maria Kjöpke 
(1730–1787). Anna Maria Kjöpke var änka efter ägaren av Apoteket 
Markattan, Jacob Bark (1710–1770). Var det ett strategiskt giftermål 
eller bara ett tecken på snäva umgängeskretsar inom den stockholm-
ska apotekarsocieteten? Hur som helst tog Fredric Ziervogel direkt 

Fredric Ziervogel stod för en betydande del av samlingarna i den stora dona-
tionen till Societeten 1789. Oljemålning av okänd konstnär i Societetens ägo. 
Foto: Mikael Wallerstedt.



JOHAN ABRAHAM GYLLENHAAL OCH FREDRIC ZIERVOGEL

211
❦

över driften av Markattan och sålde måhända något oväntat samtidigt 
Apoteket Svanen. Det gick därmed ur den Zier vogelska släktens ägo 
efter nära 120 års innehav. 

Fredric Ziervogels tid på Markattan blev kortvarig och redan efter 
tre år överlät han det på hustruns son från hennes tidigare äktenskap, 
Henrick Bark. Fredric Ziervogel och Anna Maria Kjöpke flyttade sam-
tidigt till malmgården Jacobsberg vid Hornstull, den egendom Jacob 
Bark innehaft. Under drygt 10 år ägnade han sig där huvudsakligen åt 
de naturaliesamlingar han ärvt av sin far.





213
❦

Den Gyllenhaal-Ziervogelska 
donationen

Bakgrund

I det ovan beskrivna har inte skymtat någon anledning till att Johan 
Abraham Gyllenhaals och Fredric Ziervogels vägar skulle ha kor-
sats. De levde till synes olika liv och det skiljde 20 år mellan dem 

i ålder. Men den 18 mars 1783 i Stockholm författade de tillsammans 
ett donationsbrev som för alltid skulle förändra Societetens förutsätt-
ningar att bedriva sin verksamhet. Beslutet att donera måste ha före-
gåtts av många diskussioner dem emellan. Vad förde dem samman och 
hur kom de fram till sitt ställningstagande? Därom vet vi bara litet.

Det finns dock ett bevarat och här återgivit brev från Johan 
 Abraham Gyllenhaal till Fredric Ziervogel från sommaren 1775, alltså 
långt innan donationen. Gyllenhaal var då 25 år och i en betydligt 
 lägre samhällsställning än Ziervogel. Det framgår av brevet att de re-
dan hade träffats och även korresponderat, även om Gyllenhaal nu var 
lite bekymrad över att kontakten sedan en tid stagnerat. Deras be-
kantskap gick således åtminstone något år tillbaka i tiden men brevet 
säger inget om i vilket sammanhang de hade träffats. I brist på andra 
uppslag kanske man kan tänka sig att det var det gemensamma sam-
larintresset som hade fått Gyllenhaal att söka upp Ziervogel i Stock-
holm och se dennes samlingar. Gyllenhaal menade att Ziervogel hade 
»smak för wettenskapen, och insigt i desame«. Tydligen hade också 
Ziervogel på något sätt varit Gyllenhaal behjälplig i hans eget samlan-
de (»genereust underlättat mig wid deras hopsamlande«).

Att donationen 1783 inte var ett hugskott framgår i brevet från 
1775. Gyllenhaal hänvisade där till att »Herr Hof-Apothequarens  önskan 
woro om samlingarna […] kunde göras publiqua« och  talade om »et 
publiqut Naturalie-Cabinet [som] wissa dagar och timmar  hålles öpet, 
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och någon Demonstrator då alltid til hands«. En fråga var hur Zier-
vogels son skulle kunna kompenseras om den värdefulla samlingen 
inte gick i arv. Fredric Ziervogel hade fått tre barn i första äktenskapet 
men bara ett, sonen David Fredrich, var fortfarande vid liv (han gick 
bort några år senare). Gyllenhaal nämnde möjligheten att Jernkonto-
ret (branschorganisation bildad 1744) och Manufakturkontoret, eller 
någon privat intressent, skulle kunna bidra till att samlingen löstes in.

I brevet erbjöd sig Johan Abraham Gyllenhaal att hjälpa till och 
ordna samlingarna, samt att ta ansvar för dem efter Fredric Zier vogels 
tid (utvecklingen blev den motsatta, Ziervogel skulle komma att över-
leva Gyllenhaal). Han föreslog att de skulle slå ihop sina samlingar och 
lovade att i fortsättningen inte samla för egen räkning. Om finansie-
ringen inte löstes på annat sätt kunde han tänka sig att testamentera 
sina kvarlåtenskaper. Han gick där händelserna så pass i förväg att han 
räknade in ett kommande arv: »Om jag öfwerlefwer Min K. far, så 
ärfwer jag åtminstone 45 til 50000 dal. Kpmt«. 

Brevet var skrivet i Örebro i juli 1775. Gyllenhaal var där för att föl-
ja upp sina resor i Närke från somrarna 1773 och 1774. Han studerade 
den lokala bergshanteringen och gjorde även en del botaniska obser-
vationer.

398
 Resandet gick vidare till Östergötland och Småland innan 

han strax därefter började sitt arbete vid Åtvidabergs kopparverk. 
Hur Gyllenhaals och Ziervogels fortsatta planerande för donatio-

nen såg ut är inte känt. Ziervogel förlorade sin son 1779 och därmed 
blev frågan om kompensation vid en donation inte längre aktuell. Dä-
remot fick han tillsammans med Anna Maria Kjöpke dottern Fred-
rika Lauraeus 1781; huruvida hon kompenserades vet jag inte. An-
märkningsvärt är kanske att den ännu bara 33-årige Johan Abraham 
Gyllenhaal 1783 valde att göra ett så pass definitivt ställningstagande 
tidigt i sitt liv. Han kunde ju då inte gärna veta att han skulle gå bort 
fem år senare. Men anade han redan 1783 att han inte skulle få några 
barn?

398 KiLander (1990).
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Högädle Herr Hof-Apothekare,
Min upricktiga Gynnare!

Man wärderar ofta ej en förmohn rätt, innan man har mist ho-
nom: det måste jag besanna, som altförmycket saknar det nöjet at 
då och då få wara i Herr Hof-Apothequarens sällskap: Ingen tror 
huru sällan man i wår tid, åtminstonde här i Riket, kan träffa he-
derligen och upricktigt sinnadt folck, som derhos har smak för 
wettenskapen, och insigt i desame. Då wäl af tilgifwenhet för Herr 
Hof-Apothequaren, som af allwarlig hug at genom den wetenska-
pen upodling och befrämjande, som jag företagit, tjena det allmän-
na, har jag, sedan wi åtskildes, flere gånger tänkt på en sak, som 
Herr Hof-Apothequaren behagat nämna, både nu, somt före min 
afresa, och flera gånger förr; Nemligen at Herr Hof-Apothequarens 
önskan woro om samlingarna med någon förmohn för dess Kära 
Herr Son kunde göras publiqua.

Et publiqut Naturalie-Cabinet gör wetenskapen och det all-
männna utan twifwel bästa nyttan, om det liksom Bibliothequer 
wid Academierne, wissa dagar och timmar hålles öpet, och någon 
Demonstrator då alltid är til hands, som kan wisa dem det begå-
er [?] hwad som åstundas, och at wetenskapens idkare få rådrum 
til wisse piercers närmare granskning, samt Commercie-folck och 
Drogue-handlare anwisning til kännedom af sina Rudematerier, 
o.s.w. Ungefär sådan är inrättningen wid stora Brittiska Musæum 
i London.

Nu är det en hufwud-fråga, med hurudane willkor H. Hof- 
Apotehquaren i det nogaste kommer ut med at en gång göra 
Publiquen Testamente af sina samlingar til ofwannämnda ända-
mål. Man wet wäl at wåra , så wäl publiqua cassor, som enskilda 
penning-tilgångar, i allmänhet äro klena. Det, som lättast kun-
de erhållas och derjämte, kan hända, woro någorlunda swarande 
emot Herr Hof-Apothequarens önskan, woro at få en wiss revenue, 
beräknad efter interesset af samlingens wärde, antingen för både 
Herr Hof-Apothequarens och dess Herr Sons lifs-tid, eller ensamt 
för unga Herr Ziervogel, ifrån H. Hof-Apothequarens dödeliga från-
fälle. Järn-Contoiret och Manufactur-fonden borde bidraga til et så-
dant ändamål: I annat fall borde wäl privat folck göra det.

Men för at kunna genomgå denna plan, är oundgängeligt at 
hela samlingen, ju förr, desto hällre, bringas i någorlunda ord-
ning; Til biträde hwarwid jag inbjuder min ringa tjenst, så mycket 
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 omständigheterna någonsin medgifwer. En ännu wigtigare fråga 
är: under hwars upsigt den skall stå efter Herr Hof-Apothequarens 
tid, hälst ingen tilgång så straxt kan finnas til lön för en Demonstra-
tor, fastän ock utwäg skulle blifwa til sjelfwa samlingens inlösen. 
Äfwen dertil will jag erbjuda mig, i fall jag skulle öfwerlefwa Herr 
Hof-Apothequaren; Och jag hoppas at H. Hof-Apothequaren unnar 
mig det nöjsamma beswäret, när jag lofwar at, så snart som denna 
resolution woro tagen, 1o införlifwa med stora samlingen, alt hwad 
jag har af Naturalier, och alldrig mer samla för egen, men alt fram-
gent för Cabinettets räkning; 2do at redeligen arbeta på dess re-
gistrerande och 3tio bjuda til at skaffa mig och efterträdare något 
årligt arfwode af Publicum som Demonstrator, eller, i annat fall, 
Testamentera min egen kwarlåtenskap til början af en hufwud-
stol [kapitalbelopp], hwars ränta dertil finge anwändas.

Jag tänker at H Hof-Ap. skulle wara nögd at nu straxt få en 
Ammanuens, som utan at kunna misstänkas för egennytta och 
försnillande togo det i akt hwad som kunde lända til samling-
ens förkofran: Jag skulle ju kunna gå fritt öfwer allt, sedan jag ej 
för egen räkning samlade någon enda stuff eller annan Naturale, 
utan hade, twärtom, interesse uti at er [?] lika så mohn om H. 
Hof-Apothequarens Cabin. som nu om mitt eget. H. Hof-Apothe-
quaren risquerade ingen ting wid alt detta. Om jag dogo förr, än 
Herr Hof-Apothequaren, så förblefwo mina små samlingar inför-
lifwade med Herr Hof-Apothequarens, utan at mina bröder kun-
de prætendera någon ting derföre, hälst Herr Hof-Apothequaren 
så genereust underlättat mig wid deras hopsamlande: Utomdess 
kan jag ge dem åt hwem jag will. -det är min fulla föresats at i 
hela min öfriga tid hafwa Stockholm til hufwud-station; Och min 
dessin at med tiden bli Assessor: följackteligen kunde jag mycket 
wigt hafwa en sådan occupation bredewid.

Om H. Hof-Apothequaren finner sig wid det ofwan, nämnda 
willkoret af en wiss revenue för sin son torde man snart kunna per-
suadera flera privata, at garantera honom densamma: desse woro 
då förbundne, at genom subscription, eller sammanskott per quota, 
upbringa den stipuleradæ summan, om ej någon publik fond skulle 
bestå densamma, hwar om dock ej bör så alldeles twistas. Om jag 
öfwerlefwer Min K. far, så ärfwer jag åtminstonde 45 til 50000 
dal. Kpmt, och kan således, det jag äfwen wille göra, ge Herr Hof-
Apoth. särskild förskrifning, at, om alt annat slår felt, ifrån den 
tiden som jag sjelf kunde komma til åtnjutande deraf, lämna unge 
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Herr Ziervogel så stor summa, som swarade emot 1800 dal. Kop-
parmynts revenue, (30000 dal.), blott med förbehåll at samma 
summa, efter dess död, föllo tilbaka til mig eller mina. Jag bör och 
skall utomdess alltid anse honom med samma ömhet som en bror. 
– Swabiska samlingen sålldes för 3000 plåtar, om jag minns rätt.

Så snart allmänheten wiste at samlingen skulle bli publik på en 
sådan fot, woro alla mona om at öka densamma: Modéer testamen-
terade straxt alla sina Naturalier.

Sluta häraf huru höga jag skattar tilfället at få nyttja en stor 
Naturalie-samling. Om H. Hof-Apoth. har någon smak för denna 
saken, så swara mig häruppå. Förr hade jag det nöjet at få bref ifrån 
H. Hof-Apothequaren: Men nu på et par år lärer jag blifwit owärdig 
dertil. Min addresse är ännu en 14 dagar a 3 weckor på Örebro, 
men sedan på Lindköping.

Hr Hof. Ap. torde wara gunstig at med alldraförsta tilställa äga-
ren hosliggande paquet genom den påliteligaste af sina gossar. Fre-
dell är student och informator hos en Tullförwaltare, som bor wid 
Beswärsgatan och en trappa up i tredje huset til wänster då man 
går ifrån Södermalms torg. Skulle han ej råka dit på denna anwis-
ning, kan han fråga närmare hos fru Keismüller, där jag bodde. det 
behöfwer komma både fort och säkert.

de af mina böcker, som kommo at ligga lösa på lilla winden i 
Cabinets-byggningen, woro 19 a 20.

Under ouphörlig wördnad har jag den äran at framhärda

Högädla Herr Hof-Apothequarens
Min gunstiga gynnares

Örebro d. 10 Jul. 75

Ödmjukaste tjenare
Joh. Abr. Gyllenhal
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Donationen når Societeten

Societetens sekreterare Carl Aurivillius gick bort i januari 1786 och 
Societeten hade då inte haft något möte på ett och ett halvt år. Det 
dröjde ytterligare nio månader innan nästa möte arrangerades och då 
valdes Eric Prosperin till ny sekreterare. Stiltjen fortsatte och det hann 
bli april 1788 innan Prosperin höll sin första sammankomst som se-
kreterare. Åter nästa möte gick av stapeln den 22 januari 1789, denna 
gång i Eric Prosperins arbetsrum på det astronomiska observatoriet. 
Det var fortfarande Anders Celsius observatorium på Svartbäcksgatan 
som var i bruk. Som en meddelandepunkt redogjorde Prosperin för ett 
brev som precis kommit till Societeten från Fredric Ziervogel, daterat 
tre dagar tidigare i Stockholm. Ännu en gång hade alltså Societeten 
samlats till följd av att något speciellt hade hänt. Brevet började:

Den utmärckta omtancka Kongl. Wetenskaps Societeten altid 
genom Dess lärorika och oskattbara Handlingar ådaga lagt för 
Naturalhistoriens tillwäxt, är så allmänt känd, och aktad, at 
framledne Bergmästaren, Herr Johan Abraham Gyllenhahl, 
och jag, i den glada föresats, at i wår mån bidraga till Weten-
skapernas förkofran för flera år sedan stadgat wårt beslut, at 
till Kongliga Societeten skänka och förära wåra ej obetydeliga 
Samlingar i Natural historien.

Vad hänvisningen till ett beslut taget »för flera år sedan« gällde fram-
gick av en bilaga. Det var en donationshandling daterad 18 maj 1783 
som – givet sin betydelse – här intill redovisas i sin helhet.

399
 Essensen 

i handlingen var att Fredric Ziervogel och Johan Abraham Gyllenhaal 
skänkte sina naturaliesamlingar och bibliotek till Societeten. Dessutom 
skänkte Gyllenhaal en summa av 3 000 rdr sp. Gåvan var villkorad av 
att samlingarna skulle göras tillgängliga för både den intresserade all-
mänheten (»hederligt Folck«) och för ledamöterna. Räntan av kapitalet 
skulle finansiera (»till pension«) en vårdare av samlingarna.

400
 Denne 

hade att vårda, utöka och beskriva samlingarna enligt en särskild in-
struktion. Själva överföringen av samlingarna skulle ske först efter att 

399 Originalet anger 18 mars (Martii). I senare brev refererar Johan Abraham 
 Gyllenhaal och Fredric Ziervogel till dess datering som 18 maj (Maji).

400 SAOB anger som en ålderdomlig betydelse av ordet pension: belopp erlagt 
(frivilligt och särskilt tecken på välvilja) av regent eller styrelse eller institution 
och dylikt såsom vederlag eller belöning eller underhåll eller understöd åt någon.
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Gyllenhaal och Ziervogel gått bort, eller dessförinnan vid den enes död 
ifall den andre då så önskade. Till dess skulle samlingarna finnas upp-
ställda på Jacobsberg.

Gåvobrevet från 1783 var märkligt formulerat så till vida att do-
nationen där angav endera av två möjliga mottagare, antingen Societe-
ten eller Vetenskapsakademien. Tvetydigheten återkom flera gånger i 
handlingen utan någon prioritetsordning mellan de två akademierna. 
Men saken klargjordes i Ziervogels brev till Societeten i januari 1789, 
liksom i ytterligare bilagor till det. De senare var avskrifter av två 
dokument undertecknade av Johan Abraham Gyllenhaal från 1 re-
spektive 2 augusti 1786, alltså skrivna tre år efter det första donations-
brevet. I dessa angavs bara Societeten som mottagare. Bilagorna inne-
höll också den viktiga informationen att till Gyllenhaals ursprungliga 
donation på 3 000 rdr tillkom 1 613 rdr i gåva från Fredric Ziervogel. 
Den sammanlagda donationen om 4 613 rdr sp var ett betydande be-
lopp. Vid den aktuella tiden motsvarade det circa 83 000 kmt. Det 
var ett 10 gånger större belopp än Societetens samlade tillgångar innan 
donationen.

Fredric Ziervogels brev till Societeten i januari 1789 var författat 
sex månader efter det att Johan Abraham Gyllenhaal gått bort. Han 
skrev att »Gyllenhals tidiga och oförmodade frånfälle har wäl i många 
mål rubbat den widsträckta plan, som wi haft i sinnet at utföra«. Vad 
han här avsåg var de storslagna byggplaner Gyllenhaal haft för deras 
gemensamma samlingar i Uppsala. I donationsbrevet från 1783 hade 
sagts att den mottagande akademien skulle »draga försorg om tjänli-
ga rum för Samlingen, hwaruti hon framgent kunde förwaras«. Men 
Gyllenhaal hade valt att själv ta saken i egna händer. Under perioden 
1784–1787 förvärvade han sammanlagt fem angränsande fastigheter 
vid Oxtorget, nu S:t Eriks torg, i Uppsala. Efter några senare justering-
ar är det den här ytan som utgör Societetens nuvarande fastighet. Den 
sammanlagda köpesumman var 3 322 rdr.

Johan Abraham Gyllenhaals fastigheter i Uppsala ingick inte i do-
nationen, även om de nu var ämnade till att härbärgera samlingarna. 
Gyllenhaals tanke måste rimligen ändå ha varit att de skulle föras över 
på Societeten. När Gyllenhaal gick bort utan att ha reglerat över-
föringen var Societeten beroende av att den Gyllenhaalska familjen 
skulle avstå det fastighetsarv som de var berättigade till. Till Socie-
tetens glädje bifogade Fredric Ziervogel även en skrivelse från Hans 
Reinhold Gyllenhaal, Johan Abrahams far, daterat Höberg 1 december 
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1788. Däri överlät fadern såsom »rätta arfwinge […] friwilligt till be-
rörde inrättning alla de Hus och tomter i Upsala Stad, som min afled-
ne Son sig därstädes tillhandlat och innehaft«. Det var ett generöst 
ställningstagande. Johan Abrahams bror Leonard Gyllenhaal stödde 
uppenbarligen saken. Han hade bevittnat pappans skrivelse.

Efter att all denna information gåtts igenom vid sammankomsten 
den 22 januari 1789 kan man tänka sig att stämningen var god. Mötet 
avslutades också med att Societeten fann det påkallat att anta Fredric 
Ziervogel som ledamot! När man nästa gång träffades – den 21 okto-
ber 1789 – kunde protokollet för första gången inledas »War Kongliga 
Wetenskaps Societeten tillsammans i sitt hus«.

Det ursprungliga gåvobrevet från Johan Abraham Gyllenhaal och 
Fredric Ziervogel skrivit den 18 mars 1783.

Efter moget betänkande och af fri wilja hafwer jag Fredric Ziervo-
gel och jag Joh. Abr. Gyllenhal författat, samt i nedanskrefne Her-
rars närwaro underteknat följande Gåfwobref: Till det allmännas 
tjänst, under Kongel. Vetenskaps Academiens eller Regiæ Socie-
tatis Literariæ Upsaliensis inseende upplåter jag Fredric Ziervogel 
hela min Naturalie, och den del af min Boksamling, som angår 
Natural Historien, samt jag Gyllenhal en summa af Tretusende 
RiksDaler Specie eller 54 000 d. kmt., jämte min gjorde början 
till samling af Naturalier och böcker, som incorporeras med herr 
HofApothecarens, alt under följande wilkor:
 
1:o. Samlingen kommer at i likhet med publique Bibliothequer, 
hållas öpen wissa årstider, dagar och timar, till tjänst för dem af 
allmänheten, som wilja sig däraf begagna. 

2:o. Räntan af det omförmälte Capitalet, anwändes till pension för 
en man, som är hugad och skickelig at ej allenast, wårda öka, rang-
era och beskrifwa Samlingen, samt på wiss fixerad tid wisa henne, 
åt dem af Kongel. Wetenskaps Academiens, eller Societatis Litera-
riæ Upsaliensis Herrar Ledamöter, och annat hederligt Folck, som 
det åstunda, utan ock arbeta på förkofran af Naturalhistorien i 
allmänhet och Sweriges i synnerhet, altsammans enligt en serskild 
och utförligare instruction. 
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3:io. Samlingen förblifwer under wår gemensamma wård, så länge 
wi båda lefwa, och kommer at stå qwar på Jacobsberg där hon 
nu är uppstäld, tils Kongel. Wetenskaps Academien, eller Societas 
Literaria Upsaliensis, antingen på wår samfäldta, eller ock, efter 
entheras död, på den öfwerlefwandes derom görande ödmjukaste 
anhållan, höggunstigt behagar, draga försorg om tjänliga rum för 
Samlingen, hwaruti hon framgent kunde förwaras.

4:to. Jag Gyllenhal förbehåller mig, at i min öfriga lifstid, åtnju-
ta räntan af det anslagne Capitalet, men detta öfwerlämnas wid 
samma tillfälle, som anmälan härom sker, till Kongel. Wetenskaps 
Academiens, eller Societatis Literariæ egen wård och disposition, 
sådant som det samma då i min hand befinnes, nemligen antingen 
i enskilt Folcks reverser med säker intekning, eller i Frälseräntor, 
eller ock i reda penningar. Äfwen förbehåller man sig, at Cabinet-
tets öpnande till Allmänhetens tjänst på wissa årstider, dagar och 
timar ej må yrckas, för än det hunnit behörigen registreras, och 
Gyllenhals öfriga affairer sådant medgifwa. 

5:to. Hwilkendera utaf Oss, som öfwerlefwer den andra, utnämner 
första pensionairen, men sedermera täcktes Kongel. Wetenskaps 
Academien, eller Societas Literaria Upsaliensis framgent exercera 
denna rättighet. 

6:to. Kongel. Wetenskaps Academien eller Societas Regia Lite-
raria Upsaliensis kommer altså at ödmjukast anmodas åtaga sig 
öfwerinseendet på detta Legatum, så at pensionairen blifwer 
Kongel. Wetenskaps Academien eller Societeten, för fullgörandet 
af ofwannämde sina skyldigheter answarig, och får lyfta sitt Sala-
rium på Kongel. Academiens Contoir eller hos Kongel. Societe-
tens Secreterare, hwarjemte i lika ödmjukhet anhålles, at Kongl. 
Academien eller Societeten, wid därom görande anmälan, täckes 
draga försorg om tjänliga rum för denna Samling. 

7:o. Skulle någondera utaf Oss med döden afgå, innan Wi fått till-
fälle, at detta wårt med warm hand gifne Gåfwobref, inför Kongel. 
Wetenskaps Academien eller Kongl. Societeten nedlägga, är den 
efterlefwande, i kraft häraf berättigad och förbunden, at i godo 
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eller lagligen förmå den aflidnes arfwingar till detsammas fullgö-
rande. Stockholm d. 18 Martii 1783.

Fried. Ziervogel   Joh. Abr. Gyllenhal

Såsom närwarande wittnen 
August Nordenschjöld  C. B. Wadström
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Societetens fastighet

Gyllenhaals köp av hus och tomter i Uppsala

Uppsalas gatustruktur reglerades i drottning Kristinas stads-
plan upprättad 1642. Norr om Domkyrkan drogs S:t Lars-
gatan och det kvarter som då kom att avgränsas av S:t Lars-

gatan i väster, St Olofsgatan i norr, Fyrisån i öster samt i söder ungefär 
nuvarande S:t Eriks torg benämndes Disa. Ägare av en stor tomt som 
täckte nästan hela kvarteret, förutom ytan närmast S:t Larsgatan, var 
Mattias  Biörenklo (1607–1671). År 1654 sålde han den till Johannes 
Schefferus. Som professor Skytteanus (då som nu) hade Johannes Sch-
efferus tillgång till tjänstebostad i Skytteanum men det var så pass 
förfallet att han några år efter ankomsten till Uppsala valde att flyt-
ta därifrån. Han lät 1660 uppföra ett litet bibliotek längst söderut 
på sin nya tomt. En samtida beskrivning av en dansk observatör sa 
att » efftersom dee erre stoer fare undergiffwen aff Ildebrand, da haftwer 
 laded opmure eet lided huus, som staar for sig selff i gaaren«.401 Biblio-
teket var modernt och påkostat för sin tid, det var byggd av sten och 
hade järndörrar, allt för att skydda innehållet i händelse av brand. Det 
skulle visa sig vara en klok investering.

Olof Rudbeck d.ä. har antagits varit arkitekt för biblioteksbygget. 
En indikation på det är de höga, rundbågiga nischerna (blindbågar) i 
huset som överensstämmer med den idé Rudbeck hade för hur det 
gamla hednatemplet skulle ha sett ut. Stilen kom att gå igen i flera 
nybyggen i Uppsala vid den här tiden, t.ex. Olof Verelius (1618–1682) 
hus uppe i Kamphavet.402 Stormaktstidens göticism och tanken om 

401 braem (1916; s. 46).
402 josephson (1940).
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skandinaverna som det hyperboreiska folket präglade Uppsala på flera 
sätt, inte bara idémässigt.

Tomterna längs med S:t Larsgatan i kvarteret Disa låg på ofri (sta-
dens) grund. Fastigheterna innehades av en rad hantverkare. Det var 
fem rektangulära tomter, alla med kortändan ut mot S:t Larsgatan. 
Tomternas senare öden är kartlagda av Per Lundgren och den tomt 
som främst är av intresse här är hörntomten mot Oxtorget, före-
gångaren till S:t Eriks torg.403 Den innehades kring sekelskiftet 1700 
av skomakaren Hindrich Carlsson Pirgou och hans hustru Helena 
 Jacobsdotter Pirgou.404 Hon hade ärvt tomten av sin far, skomakaren 
Jacob Danielsson. 

Tomten var bebyggd med några envåningshus i trä som tjänade 
som verkstäder medan familjen Pirgou själva bodde på Drottningga-

403 Lundgren (2015).
404 Hindrich (Henrik) Carlsson Pirgou hade tagit namnet Pirgou i sitt giftermål 

med Helena Jacobsdotter Pirgou. Helena hade dessförinnan förvärvat det 
genom sitt första äktenskap med skomakaren Johan Pirgou. Hindrich Carlsson 
Pirgou hade kommit till Uppsala från Västergötland för att gå som gesäll hos 
Johan Pirgou. Vid den senares död tog han över såväl skomakarverksamheten 
som hustrun och namnet.

Schefferus bibliotek från 1660, ett av Uppsalas äldsta men för många nog 
samtidigt ett av de mest okända husen i den centrala delen av staden. Huset 
är beläget på Societetens tomt i hörnet S:t Larsgatan-Vattugränd, alldeles 
intill S:t Eriks torg. Foto Per Lundgren.
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tan. Trähusen hade tursamt nog överlevt stadsbranden 1702 men kom 
efter hand att förfalla. Stadens tanke var att husen runt Domkyrkan 
framöver skulle byggas i sten för att skydda kyrkan från eldspridning. 
Det kunde bli aktuellt med rivning av befintliga trähus och familjen 
Pirgou såg därför ingen anledning att kosta på husen underhåll.

År 1730 friköpte dottern Catharina Pirgou hörntomten tillsam-
mans med sin man skomakaren Erik Bohman. Staden behöll dock 
en spetstriangelformad del närmast Oxtorget för att kunna försäkra 
sig om en fri sträckning av nuvarande Vattugränd upp från ån. Det 
var angeläget för att snabbt kunna hämta vatten i händelse av brand. 
Vattugränder var ett allmänt begrepp som redan under medeltiden 
användes för öppningar (tvärgränder) i bebyggelsen på både västra och 
östra sidan av Fyrisån.

Catharina Pirgou och Erik Bohman satsade stort, rev befintliga 
byggnader och slutförde 1737 uppförandet av ett tvåvåningshus i sten 
längs med S:t Larsgatan. Det var orienterat så att södra gaveln var rik-
tad mot Oxtorget och ena takfallet mot S:t Larsgatan. Huset hade fem 
rum per våning och en välvd källare. Enklare trähus byggdes inne på 
gården för olika praktiska behov. Privata stenhus var fortfarande ovan-
liga i centrala Uppsala och huset fick ett högt ansatt värde, 6 000 rdr. 
Paret flyttade dock aldrig in och Erik Bohman avled året efter att det 
stod klart. Catharina Pirgou behöll det för uthyrning fram till sin död 
1772, då sonen Johan Bodman ärvde det.

Johan Abraham Gyllenhaal köpte hörntomten av Johan Bodman i 
oktober 1784. Det var bara ett drygt år efter det att han tillsammans 
med Fredric Ziervogel hade undertecknat den ursprungliga donations-
handlingen där både Societeten och Vetenskapsakademien tagits upp 
som möjliga mottagare. Men uppenbart är att redan kort därefter hade 
valet fallit på Societeten i och med Gyllenhaals investering i Uppsala.

Ett år senare förvärvade Gyllenhaal också den intilliggande tomten 
av snickaren Anders Filmstedt. Den var bebyggd med ett hus på 11 
rum som låg intill S:t Larsgatan, samt gårdshus. Under 1786–1787 för-
värvade Gyllenhaal ytterligare tre tomter i direkt anslutning till de två 
först köpta. Det var gården som låg närmast norr om den Filmstedtska 
tomten längs med S:t Larsgatan, ägd av änkan efter sockerbagaren Berg. 
Det var också en del av Mäster Holms tomt, vilken utgjordes av väs-
tra delen av den f.d. Schefferiska tomten, inklusive Schefferus biblio-
tek. I köpehandlingarna kallades det för »Schefferi lilla hus«. Slutligen 
köpte han också »Höjerska Gården, uti Jern och HolmQvarteret wid 
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 Oxtorget«. Holmkvarteret innefattade bl.a. området för nuvarande Sa-
luhallen.405 Höjers tomt utgjorde bara en liten del av Holmkvarteret, 
ungefär motsvarande det norra hörnet av S:t Eriks torg.

405 wahLberg (1994; s. 135).

Johan Abraham Gyllenhaals fastighetsförvärv i Uppsala enligt 
beskrivning i handlingar efter hans död.*

Uti fjerdings Roten, Qvarteret Disa [Gården] N:o 2, köpt d. 28 
Oct. 1784 utaf Comministern Bodman för 1166 Rdr. 32 sk. specie.

För detta Snickaren Filmstedts Tomt och Gård uti Fjerdings  Roten 
Qvarteret Disa under N:o 3 tillbytt d. 7 Sept. 1785 emot 5 Tunne-
land 29 7/8 kappel. Häfderättsåker, samt mellangift af 383 Rdr. 
16 sk. 

En del af Mäster Holms Tomt och gård i Fjerdings Roten Qvarte-
ret Disa under N:o l inköpt d. 27 Julii 1786 för 661 Rdr. 5 sk. 4 rst.

För detta Madame A. R. Bergens Tomt och Gård under N:o 4 i 
Qvarteret Disa och Fjerdings-Roten inköpt d. 5 Aug. 1786 för 555 
Rdr. 26 sk. 8 rst. Specie.

För detta Höjerska Gården, uti Jern och HolmQvarteret wid Ox-
torget inköpt d. 9 Januarii 1787 för 555 Rdr. 26 sk. 8 rst. [alltså 
samma pris som ovan]

* Hans Reinhold Gyllenhaal till Societeten, 1 december 1788 (Liljen-
crantz 1960; s. 20).
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Johan Abraham Gyllenhaal hade storslagna byggplaner. Det Bod-
manska huset skulle renoveras och sedan utgöra den ena flygeln i ett 
nyuppfört corps-de-logi. Det var alltså med ambitionen att skapa en 
herrgårdsliknande fastighet som Gyllenhaal hade köpt flera tomter in-
till det Bodmanska hörnhuset. De precisa planerna framgick i den laga 
syn som Politie Collegium höll på plats hösten 1785.

År 1785 den 3:die September blef i anledning af herr Berg-
mastaren wälborne Johan Abraham Gyllenhals begäran uti 
Kongl. Academiens Hr Rectorit Magnifici Professorens Doctor 
Thunbergs och Herr Professorens Högädle Fredrik Mallets 
närwaro af Politie Collegium laga syn hållen å den nybygnad, 
som bemälte Herr Bergmästare å tomten Disa n:o 2 Qvarteret 
Disa, wid det så kallade Oxtorget, til en del förättat och än 
widare på det sättet fortsätta ämnar, at, deräst honom tillstånd 
lemnas, at åt Oxtorget i rätt linea med gafvelen af desföre 
å berörda tomt warande stenhus, af samma tomt utlägga et 
stycke i formen af en triangel hwars innåt tomten wettende 
sida är 12 ½ alnar och dess åt torget warande sida 11 ½ alnar 
samt triangelens basis 3 alnar, och deremot få af torget inläga 
en triangel hwars sida åt torget innehåller 12 ½ alnar, dess sida 
åt Herr Bergmästarens tomt 15 alnar samt Basis 6 ½ alnar, vill 
herr Bergmästaren å berörde, på förenämde fall reguliere blef-
ne tomt, updraga en lika så beskaffad stenhusbyggnad som den 
före å tomten warande, så som flyglar til den Corpes de Logis 
som Herr Bergmästaren å tomten n:o 3 i samma Qvarter, den 
han sig nyligen tilhandlat, upföra ämna.406

406 Byggnadssynen 1785 Landsarkivet i Uppsala, Uppsala rådhusrätt och magistrat, 
andra syneprotokoll, A III c 3 (1781–1793). Transkribering gjord av Per Lund-
gren.
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Ovan: Kvarteret Disa år 1660 med den dominerande Schefferiska tomten. 
Hörntomten som drygt 100 år senare ska komma i Societetens ägo tillhör vid 
den här tiden en Jacob Danielsson.

Nedan: Utdrag ur 1770 år stadskarta. I kvarteret Disa är utritat både Museum 
Schefferianum och Societetens blivande hus.
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Ritning som visar Johan Abraham Gyllenhaals storslagna byggplaner för en 
ny fastighet – ett corps-de-logi – i kvarteret Disa i centrala Uppsala. Det 
Bodmanska huset (markerat som »Gamla Stenhuset«) skulle få en parallell 
flygel (»Ny flygel«) där de två flyglarna knöts samman genom en huvudbygg-
nad (»Til. Byggande Corpis de Logis«). Framför denna skulle finnas en »Fron-
tispice, inrättad til Förstugan«. Norr därom (motsvarande den Filmstedska 
tomten) var tanken att anlägga »Blomsterquarter«. Enligt ritningen skulle 
Schefferus bibliotek (»Holmens stenhus«) komma att hamna mycket nära 
den nya flygeln.
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Societetens hus med bröderna Afzelius egna ord

Det nätverk som Johan Abraham Gyllenhaal redan i sin ungdom hade 
etablerat genom det Svenska Topografiska Sällskapet i Skara skulle 
visa sig värdefullt när han nu var i färd med att investera i Uppsa-
la. Avståndet till Åtvidaberg var alltför stort, och hans åtaganden vid 
kopparverket alltför krävande, för att han själv skulle kunna övervaka 
byggnadsarbetet på plats. Han engagerade därför sina gamla skolkam-
rater bröderna Adam och Johan Afzelius i byggprojektet. De fanns 
redan i Uppsala. 

Adam Afzelius var jämnårig med Johan Abraham Gyllenhaal och 
de två hade haft en gemensam skolgång på Skara gymnasium under 
1760-talet. Som 25-åring disputerade Adam Afzelius för Carl Aurivil-
lius 1775–1776 och erhöll magistergraden i filosofi, sitt stora intresse 
för naturalhistorien till trots. Han hankade sig därefter fram på olika 
anställningar vid universitetet: som docent i österländska språk 1777, 
extra ordinarie biblioteksamanuens 1778 och extra ordinarie adjunkt 
i filosofi 1780. Byggåret 1785 hade Adam Afzelius just utsetts till 
medicine adjunkt och demonstrator vid botaniska trädgården.407 Hans 
berömda resor till Sierra Leone gjordes först på 1790-talet och inte 
förrän 1812, vid 62 års ålder, erhöll han en egen professur, i materia 
medica och dietik.408 För eftervärlden har han inte minst blivit känd 
för sin utgivning av Egenhändiga anteckningar av Carl Linnæus om sig 
själv, med företal, anmärkningar och tillägg.409

Den redan tidigare introducerade Johan Afzelius (sid. 140) var tre 
år yngre än Johan Abraham Gyllenhaal och hade gjort en snabb aka-
demisk karriär.410 Han var vikarierande professor i kemi för Torbern 
Bergman 1781–1784 och blev därefter dennes efterträdare. Johan Af-
zelius ägnade sig mer åt mineralologi än det vi idag skulle kalla för 
kemi, men så såg kemiämnet ut på den här tiden. Hans skötebarn var 
universitetets mineralkabinett och han gick därför under smeknam-
net ”Sten-Jan”. 

407 Adam Afzelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5578, Svenskt biografiskt 
lexikon (art av C. Forsstrand).

408 Lindroth (1945). Ämnet var en föregångare till farmaceutisk vetenskap.
409 Linné, von (1823).
410 Johan (Jan) Afzelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5585, Svenskt bio-

grafiskt lexikon (art. av Sv. Odén).
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Vi ska nu följa renoveringsarbetet av det som skulle bli Societetens 
hus på S:t Larsgatan 1 i Uppsala, och göra det i form av samtida kor-
respondens. De tidigare inte publicerade breven på kommande sidor 
är skrivna av Adam och Johan Afzelius till Johan Abraham Gyllen-
haal under perioden 1785–1787. De allra flesta är från 1785. Såvida är 
känt finns inte breven i motsatt riktning bevarade. För den som i det 
kommande letar likheter med husets utseende idag ska påminnas om 
att dagens fastighet är ungefär dubbelt så stor som det hus Societeten 
tog i bruk i slutet av 1700-talet. En större utbyggnad gjordes 1860, då 
också husets orientering ändrades så att takfallet blev mot S:t Eriks 
torg. Dagens hus är alltså egentligen två, något som genom deras olika 
grad av sättning i den lerrika marken märks av den som nu kliver över 
tröskeln från den gamla till den nyare delen.

Afzeliebrödernas brev följde förstås tidens kutym vad gällde upp-
lägg och formalia – även gamla skolkamrater emellan upprätthölls en 
sorts korrekthet. Johan Abraham Gyllenhaal adresserades som »Wäl-
borne Herr Bergmästare« (med varierande stavning) och underteck-
naren skrev sig som »Wälborne Herr Bergmästares Ödmjuke tjenare«. 
Dessa generiska delar är utelämnade från alla brev utom det första. 
Brevens inledande stycke var ofta behagande och breven avslutades 
genomgående med en konventionell artighetsfras, t.ex. »Med mycken 
högacktning och wänskap har jag äran att alltid wara …«.

Från Adam Afzelius, Uppsala 29 april 1785

Wälborne Herr Bärgmästaren

Adjuncten Lundström lärer i dag själf gifwa Herr Bärgmäs-
taren wid handen, att han icke fått Herr Bärgmästarens bref; att 
han således icke kunde saken, förrän han i början af weckan kom 
hit tillbaka och därom ärhöll underrättelse af oss; och ändtligen, 
att ehnär Herr Bärgmästarens anbud för honom tyckes wara 
ganska fördelacktigt, finner han sig dock icke wid att emottaga 
det, och will icke ingå någon byteshandel, om än större wilkor 
ärbjudes honom. Således är man ifrån den saken och reparation 
kan strax begynnas, hwarom ordres äro gifna till nästa wecka. 
Men fasta är icke ännu utfärdad. Ty förut skall mätning wärk-
ställas och därwid någon å säljarens sida wara tillstädes, som 
bewittnar att köpesumman ricktigt är ärlagd, med flera dylika 
uptog, hwartill fordras pänninge utgifter, hwilka, som wärst är, 
bestå blott i [svårläst]cretioner. Det wore således bäst att hafwa 
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anstånd med fastan, tills Hr Bärgmästaren själf kommer hit i 
Sommar. Man äger ju ändå all säkerhet, då tiden att börda är till 
ända, så att man utan betänkande kan börja reparation?

Min Bror ber mycket hälsa. Han hade tänkt själf skrifwa till 
Herr Bärgmästaren i dag om förenämnde sak: Men han mår ej 
så wäl, att han orkar därmed.

Med mycken högacktning och wänskap har jag äran att alltid 
wara

Herr Bärgmästarens 

Ödmjuke Tne

Ad. Afzelius

Det första brevet ger en startpunkt för renoveringen av Societetens 
fastighet till första majveckan 1785, sex månader efter att den kom-
mit i Johan Abraham Gyllenhaals ägo. Vem adjunkten Lundström var 
finns ingen närmare uppgift kring. Men tydligen kom man inte över-
ens om vad det skulle kosta att anlita honom. 

’Fasta’ var (att få) fastebrev, eller lagfart med dagens vokabulär. 
Efter att ett köpekontrakt på en fastighet hade skrivits under av säl-
jare och köpare skulle affären offentliggöras, och nära släktingar ges 
möjlighet att utnyttja sin lösningsrätt. Rätten kallades bördsrätt (i dag 
ungefär hembud) och i det här fallet hade tiden för att ’börda’ gått ut. 
Även om fastebrev ännu inte var utfärdat ansåg man sig tydligen så 
pass säker på att allt var klart att reparationerna kunde starta.

Från Johan Afzelius, Uppsala 5 maj 1785 
I anledning af gunstig skrifvelse har jag gjort Adj. Lundström, 

som jag tycker, ett för wanligt anbud, som han dock afstog och 
sade sig wilja blifwe wid det, hwarom han underrättat i sista 
bref. Således har jag låtit reparation taga sin början och dertill re-
dan utgifwit 50 Rdr. De öfriga 50 skola för kalk utbetalas i nästa 
wecka och sålunda täcktes Hr Bergmästaren tänka på, att snart 
upskicka mer penningar. Snickaren Filmstedt, som skall göra nya 
fönsterbågar, åstundar att weta om han strax bör börja arbetet 
och om uti bogarne skall blifwa några rätt upstående haspar.

Jemte ödmjuk hälsning ifr. Min Br har äran att wara med 
uprigtig wänskap och tillgifwenhet 
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Från Johan Afzelius, Uppsala 17 maj 1785
Härjemte har äran sända Lunds räkning för 1500 dr kmt; 

de 300 dr som återstå skall han hafwe af mig idag och kanske 
dubbelt så mycket i morgon till materaliers inköpande under 
då blifwande marknad. Burman har afmätt Tomten och derföre 
fått 2 Rd, som kan ses af widlagde quitto, men ritningen behål-
ler jag, att wisa Hof Apothekare Ziervogel, som nu är här och 
åstunda se den samma. Murmästaren wäntar dageln att få den 
Trappsten, som skulle komma ifrån Stockholm.

Min Bror håller på att blifwa sjuk, låter hälsa ödmiukt och 
har äran förblifwa med fullkomligaste wänskap och tillgifwen-
het.

Kontakten med Johan Abraham Gyllenhaal sköttes omväxlande av 
Adam Afzelius och Johan Afzelius. Gyllenhaal skickade vid flera till-
fällen »penningar« som bröderna använde för att betala för arbete och 
material. »Snickaren Filmstedt« var den som innehade grannfastighe-
ten direkt norr om Societetens hus. »Burman« var Uppsalas stadsin-
genjör Fahle Olof Burman (1741-1816). 

I brevet från den 17 maj säger Johan Afzelius att Adam håller på 
att bli sjuk, och knappt tre veckor tidigare hade Adam rapporterat att 
Johan var sjuk. Den senares sjuklighet hade gjort att hans installation 
som Torbern Bergmans efterträdare på kemiprofessuren drog ut på ti-
den.411 Utnämningen skedde i december 1784 men installationen först 
i oktober 1785.

Från Johan Afzelius, Uppsala 24 maj 1785
Utom de Rdr 100 som Hr Bergmästaren sjelf lämnat mig 

har jag nu redan af egen cassa utgifwet 20 Rdr till den påbe-
gynte reparationen och således lära 50 Rdr jag med posten idag 
emottagit icke länge räcka. Jag är bekymrad deröfwer att så 
mycket penningar, fastän arbetet ändock så litet lider, att föga 
mera är ännu färdigt än Källartrappan. Min Bror är säng liggan-
de och jag föga bättre, så att med wår tillsyn är litet eller intet 
bewändt. I sådan ställning, och om wederbörande antingen 
hushålla eller bygga illa, wore godt om Hr Bergmastaren sjelf 
kunde hwart kommen hit och ställa alt i sådan ordning som 

411 Ärendet försvårades också av att Torbern Bergmans änka var ovillig att åter-
lämna samlingar, böcker och instrument till universitetet. Hon förhandlade sig i 
samband med detta till en höjd änkepension (annerstedt 1913a; s. 597).
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bör wara till underkände af onådig kostnad och olägenhet i 
framtiden.

Källarwäggen som wetter åt Aurivilli hus är bedröflig, lärer 
få rifwas och byggas om. Huggen sten till Källartrappen har 
Lundh skaffat styckewis med möda och som jag tror för dess 
betalning.

Den undre Källardörren håller nu på att snidas af jernplåtar 
men jag wet ej om den ofwan skall bli af jern eller trä. Skep-
par Möller är hemkommen men hade hwarken trappsten eller 
golfsten med sig. Hof Apothek. Ziervogel som war här i förra 
weckan predikade mycket emot stengolf och tyckte ej wäl om 
tomten utan önskade att en annan t.ex. Fru Callsten hus der 
jag bor kunde inköpas. Men dertill swarade jag att han hade att 
wända sig till Hr Bergmästaren och ingen annan.

Den förr omtalte Chartan följer härjämte.
Min Bror ber om sin compliment och jag har äran förblifwa 

med uprigtig wänskap och tillgifwenhet

Arbetet är i maj 1785 igång. Mot slutet av månaden är båda bröderna 
krassliga och önskar att Gyllenhaal ska komma till Uppsala för att 
se till så att arbetet inte missköts. Av kommande korrespondens att 
döma är det tveksamt om det skedde vid mer än något enstaka tillfälle 
under åren för tomternas inköp och fastighetens renovering. Det är 
inte ens klart att Gyllenhaal någonsin kom att se det färdigrenoverade 
huset, än mindre med samlingarna på plats.

Fredric Ziervogel hade dock precis varit på besök och var tydligen 
tveksam till om den Bodmanska tomten var rätt ställe för deras sam-
lingar; var det tomten som sådan, eller huset han vände sig mot? Johan 
Afzelius hade fått hänvisa till Gyllenhaal i den frågan, men klart är i 
alla fall att Fredric Ziervogel redan från början var insatt i byggnatio-
nerna i Uppsala.

Var låg fru Callstens hus? 

Från Johan Afzelius, Uppsala 10 juni 1785
Denna gång hinner jag ej mer än berätta att de sist öfversän-

de Rdr 100 Spec. rigtigt framkommit, att takteglet också i dag 
kommit ifrån Stockholm och att jag så wäl som min Br skall 
styra om Byggnaden så godt vi förslår.

Med fullkomligaste wänskap och har äran att framhärda
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Från Adam Afzelius, Uppsala 21 juni 1785
Då min bror förliden vecka reste till Stockholm, lämnade 

han mig en del af de pänningar, som Herr Bärgmästaren sist 
skickade. Af dessa har jag redan inom 8 dagar utlagt 33 Rdr 16 
B, som af medföljande quittencer kan inhämtas. Huru mycket 
min Bror förut däraf utgifvit, kan jag icke säga. Det förefaller 
mig likväl, som Herr Bärgmästarens reparationer skulle blifva 
nog dryga. Både min Bror och jag hafva hela våren dels varit 
sjuklige, dels hindrade af andra göromål, så att vi icke, efter 
önskan, kunnat se efter arbetet. Och om några veckor tänka vi, 
om möjeligt är att komma ut, rese hem till våra föräldrar. Det 
vore därföre ganska väl, om Herr Bärgmästaren kunde snart 
komma hit, och själf se om arbetet. Imedlertid täcktes Herr 
Bärgmästaren vara god och gifva underrättelse med nästa påst, 
huru stora dörrarne skola blifva, hurdan och af hvad materia 
förstugu-dörren, och om listen utanför huset vid takfoten skall 
omgöras. Utom det att hon är mycket gammalmodig, har hon 
ock vid takets nedrifvande och då några föråldrade bjälkar 
borttogos, blifvit på flera ställen skadad. Om man icke snart får 
underrättelse om dessa saker, kan arbetet icke fortsättas. 

Golfstenen är icke ännu ankommen. 
Spisar och kakelugnar äro färdige: de nya fönster-bågarne 

alla insatte:
Källarhalsen och trappan färdig; takresningen nedrifven:
Skorstensmurarne upsatte, så mycket som kan ske, innan ta-

ket upkommer. Och nu håller man på med gafveln, som vetter 
åt torget, och med den kammaren, som blir där innanför, m.m.

Med högacktning och tillgifvenhet har jag äran att alltid 
vara

Av de förändringar som gjordes i samband med renoveringen 1785 och 
som nämns i Afzelibreven kan bl.a. förbättringarna i källaren än idag 
identifieras. De huggna kalkstensplattorna till källartrappstegen finns 
kvar och likaså plåtdörren till trappen.

I brevet från 24 maj refereras till renoveringen av källarväggen mot 
»Aurivilli« hus, tvärs över på andra sidan S:t Larsgatan. Det är mer 
känt som det Ekermanska huset, dit Carl Aurivillius strax dessförin-
nan hade flyttat efter att hans svärfar Peter Ekerman gått bort.
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Från Adam Afzelius, Uppsala 5 juli 1785
I händelse herr Bärgmästaren ännu torde blifwa hemma 

någon wecka, will jag härmed hafwa äran gifwa tillkänna, att 
sista gunstiga skrifwelsen, med min innelyckta 50 Rdr Specie, 
nu på stunden ricktigt framkommit.

Golfsten har redan ankommit; men trappstenen har icke 
Göthen själf ännu fådt, enligt hans egen berättelse till Skeppa-
ren, som hitförde sista Turen. Trappan med 3 steg tyckes wara 
aldeles tillräcklig.

De bägge fönsterna åt gården äro redan igenmurade. Men 
de, som wetta åt torget, will jag, om möjeligt är, ej skola wid-
röras, innan Herr Bärgmästaren själf kommer hit och får se, 
hwad wärkan det skulle göra, att på gaflen hafwa blott twänne 
fönster. Jag fruktar, att det skulle göra en altför ful utsickt ifrån 
torget. Både för denna och mångfaldiga andra orsaker hoppas 
jag, att Herr Bärgmästaren med aldraförsta kommer hit.

Med fullkomligaste högacktning har jag äran att alltid wara

Från Johan Afzelius, Uppsala 19 juli 1785
Efter återkomsten ifrån Stockholm har jag haft åtskillige 

utbetalningar för Hr Bergmästarens räkning. Min Bror har ock 
utbetalt hwad han under min frånwaro emottagit ock således 
i fall Herr Bergmästaren icke snart kommer hit blir nödigt 
att penningar skickas med förste. Ordren nu alla materialier, 
utom dörrpostar och fönsterglas äro till hands kan byggnaden 
pådriwas mer än förut och desto större blir åtgången af pgar 
[penningar].

Jag sänder här härjemte Singmarks project ritning på 
dörr-postamenten hken [hwilken] Hr Bergmästaren täcktes 
approbera eller gifwa en annan så att Arbetet derefter kan be-
ställas och förfärdigas i Stockholm, ty här ingen som kan göra 
det skickeligare.

De recepisser [kvitton] på pgar som Lund fått och antingen 
min Bror eller jag medskickat täcktes Hr Bergmästaren förwa-
ra, ty han will hafwa dem åter inan sluträkningen lämnas. Stor-
re delen af dessa recepisser har jag qwar hos mig.

Min Br låter hälsa odmjukast och jag har äran framhärda 
med fullkomligaste wänskap och tilgifwenhet
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Adam Afzelius levde ett långt och innehållsrikt liv, även om han ofta klagade 
på hälsan. Han hade i ungdomen varit med och bildat Svenska Topografiska 
Sällskapet i Skara 1769 tillsammans med bl.a. Johan Abraham Gyllenhaal. 
När den senare köpte fastigheter i Uppsala och 1785-1786 lät renovera det 
som skulle komma att bli Societetens hus var Adam Afzelius tillsammans 
med sin bror Johan den som övervakade arbetet. Adam Afzelius vistades 
utomlands 1789-1799 och gjorde under den tiden två uppmärksammade re-
sor till Sierra Leone. (Bild från urn:nbn:se:alvin:portal:record-71434 av okänd 
konstnär, utgiven av tryckare Holm.)
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Det lättaste sättet att transportera tyngre saker från Stockholm var 
med båt. Skepparen Möller var den man anlitade för sjötransporter, 
bl.a. som här av sten från en »Göth« i Stockholm. Möller höll en regel-
bunden trad mellan Uppsala och Stockholm.

Bröderna Afzelius säger återigen att de vill att Johan Abraham 
Gyllenhaal på plats själv ska ge anvisningar om byggnationerna. Det är 
en önskan som ska återkomma fler gånger.

Från Adam Afzelius, Uppsala 2 augusti 1785
Herr Bärgmästarens yttrande i sista gunstiga skrifvelsen af 

d. 20. i förlidne månad, nämligen att Herr Bärgmästaren tänk-
te wara här i Upsala som förliden vecka, föranlät mig att icke 
strax besvara den samma och lämna underrättelse om de med-
skickade 50 Rdr ricktiga framkomst. Men nu ser jag af den i 
dag till min Bror med inneliggande 100 Rdr ankomna skrifvel-
sen, att Herr Bärgmästaren icke kan infinna sig i Upsala ännu 
på en 14 dagar, och således får jag gifva tillkänna, att af ofvan-
nämde 150 Rdr, sedan våra förskotter blifvit afdragne, återstå 
vid pass 20 Rdr, hvilka nästkommande Lördag till arbetsfolkets 
aflönande skola utgifvas. Med arbetet har man nu hunnit så 
långt, att taket är uplagdt, skorstenarne färdige och trappan 
påbegynt. Med vindskammaren skall ock i denna vecka göras 
början. Fönsterglaset är nyligen ankommit, men i mitt tycke 
rätt medelmåttigt.

Min Bror ber mycket hälsa och anhåller om ursäckt, att han 
icke hinner idag besvara Herr Bärgmästarens bref. Han skrifver 
likväl till Lundström om dörr-postamenterna.

Med fullkomlig högacktning och tillgifvenhet har jag äran 
att altid framhärda

Från Johan Afzelius, Uppsala 13 september 1785
För sista nöje har jag äran att tacka ödmjukast; för sista 

bref likaledes. De derhos följande penningar, 180 Rdr Specie 
skall jag på wanligt sätt disponera och i öfrigt efterkomma min 
wäns åstundan.

Med fullkomligtaste tillgifwenhet har jag äran att förblifwa

Av beskrivningarna i breven att döma var det en omfattande renove-
ring av fastigheten som gjordes. Det var nytt tak, nya skorstenar, ny 
trappa och nya fönster. Förändringar gjordes i gestaltningen genom att 
äldre fönster murades igen och nya togs upp.
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När Johan Afzelius skriver den 13 september 1785 tackar han »för 
sista nöje« – ska det tolkas som att han och Gyllenhaal har träffats, 
och i så fall var?

Lördagar var avlöningsdag!

Från Johan Afzelius, Uppsala 23 september 1785
Af de 2ne brev hwarmed jag blifwit hedrad sedan wi sist 

träffades har jag redan i korthet beswarat det förra, hwaruti 
penningar 180 Rdr Spec blefwo mig tillsände. På det senare 
brefwet får jag nu också korteligen lämna till swar, att Film-
stedt gör alt sitt till och har god förhoppning och framgång 
uti handeln med Holm, dock är ännu ingenting wisst afslu-
tadt dem imellan; att fönstrens ramar, sedan huset nu redan 
är afputsadt, begynt grönmålas och att taket med första skall 
fogstrykas, sedan stenläggningen på winden är slutad. Dessa 
nyheter äro behagliga men deremot är obehagligt, att när käl-
largafweln war nedrifwen befans husets grund illa lagd och 
tämnligen osäker, så att man omöjeligen kan wåga att fästa 
sträckstenen annorlunda än med näbbkramlor, men sådant ar-
bete förstå ej wåra murarare icke heller passar sträckstenen ty 
den är dertill altför grof och tjock hwarför arbetet tills widare 
fått hwila. Ännu förargeligare är det att den odugliga Singmark 
icke i tid tillsedt och afmätt huru högt golfwet kunde läggas 
i salen och kammrarna i under wåningen. Gråstensmuren på 
huset som ej får rubbas hindrar att sänka golfwen men är nu 
aln under fönstern och källarhwalfwet möter på 1 eller 4 tums 
differance, således blir golfwet i förstugan såsom det nu är 
tillämnadt 1 quarter eller åtminstone 4 tum lägre än innanfö-
re i rummen. Det måste således antingen höjas men då blir i 
synnerhet källartrappan oskaplig eller också blifwa som det är, 
men då måste ett trappsteg läggas wid ingången till salen. Inter 
duo mala eligendum minus frågas hwilket Hr Bergmästaren 
hälst wäljer. Emedlertid gipsas taken och golfwen läggas i öfre 
wåningen. Emedan Palmgren har af mig fått 20 Rdr på hwad 
emot full borgen.

Med fullkomligaste tillgifwenhet har äran att wara

»Den oduglige Singmark« tycks ha varit ansvarig för husets ritningar 
och hamnat tokigt i beräkningarna när golvet i bottenvåningen skulle 
läggas. Johan Afzelius ber Gyllenhaal avgöra hur man ska lösa det hela; 
»Inter duo mala eligendum minus« (av två onda ting bör man välja det 
minst onda). Singmark hade också gjort ritningar till dörrpostamen-
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ter, fundament som skulle bära (ytter?)dörrarna. När Johan Afzelius 
skrev ovanstående brev hade Gyllenhaal någon vecka tidigare köpt 
den intilliggande Filmstedska tomten, alltså av den anlitade snickaren 
Filmstedt.

Från Johan Afzelius, Uppsala 11 oktober 1785
Utan all skada för huset är sträckstenen nu insatt på långsi-

dan. Detta arbete har kostat mycket så att jag ej har mer än 15 
Rdr qwar af de 200 som sist lämnades. Dagspenningar blifwer 
hädanefter ej så dryg som hittils. Till HofJunkare Iserhielm 
har jag efter begäran skrifwit angående tegel, men ej ännu fått 
swar. Möller har ännu ej kommit hem med rännsten.

Med ödjukt hälsning ifrån min Bror får jag äwen att för-
blifwa med fullkomligaste högaktning och wänskap.

Ps. Filmstedt har ej ännu fått pengarna af mig eller gjort sig 
sig dertill förtjent

Från Johan Afzelius, Uppsala 18 oktober 1785
Närlagde Bref fick jag just nu ifrån Hr HofJunckare Iser-

hielm och skickar det att beswaras af Hr Bergmästaren sielf.
Sträckstenen är nu insvett [?] rundt omkring huset, utan att 

det tagit någon skada; men ränstenen är icke ännu hemkom-
men och torde bäst wara att den ej lägges förr än näster år.

Ritningen på huset och byggnads desseinen är upwist i Crio 
och derwid hade ingen att påminna. 

Rector Magnificus och min Bror låta hälsa ödmjukt och jag 
har äran att wara med fullkomligaste wänskap och tillgifwen-
het

Hovjunkaren Iserhielm bör ha rört sig om Carl Vilhelm Iserhielm 
(1724–1802), som under slutet av 1700-talet drev ett tegelbruk på går-
den Jällövfsta, norr om Kungsängen (Upplands-Bro). Det var sjövägen 
lättillgängligt från Uppsala. Det Crio som husritningen uppvisades för 
skall läsas Consistorio, alltså universitetets konsistorium.

Rector Magnificus hälsning kom från Carl Peter Thunberg, uni-
versitetets främste företrädare den aktuella terminen. Hälsningar från 
honom ska återkomma i flera brev framöver. Carl Peter Thunberg hade 
ju redan 15 år tidigare knutits till det Svenska Topografiska Sällskapet 
i Skara, vilket givit en koppling till Johan Abraham Gyllenhaal och 
bröderna Afzelius. I Uppsala arbetade nu Adam Afzelius tillsammans 
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med Thunberg i den botaniska trädgården och de upprätthöll fram-
över länge en flitig brevkorrespondens.412

Från Johan Afzelius, Uppsala 5 november 1785
Det förra Brefwet, med inneliggande Rdr Spec 120 och det 

senare, som nu kom i dag, har jag rigtigt emottagit och skall i 
anledning af dem båda uträtta alt hwad jag förmår göra till Hr 
Bergmästarens förmån.

Burmans Charta skall jag låta justera och besörja alt nödigt 
utrymme för materialerna till nästa år. Fönsterluckorna äro 
redan färdiga och fönstren skola med första bli insatta. Jag skall 
widare fråga efter Madame Bergs gård. emedlertid har hon sagt 
för Filmstedt att nogaste [lägsta] project är 12000 Dr kpmt. 
Huru wida hon kan wara nöjd att byta mot Callsten wet jag 
ännu icke. Icke heller har jag hunnit underrätta mig om wärdet 
af Callstens gård. Filmstedt will häldre sätta sin embets broder 
i förlägenhet att sälja lilla stenhuset, än att mycket be honom, 
som också tyckes wara bäst. Penningarne will Filmstedt ej 
emottaga förr än Hr Bergmästaren fått fasta. Imedlertid skall 
jag efter begäran, fråga Flygaren [?] om någon inteckning kan 
hindra mig, att utbetala desse penningar.

Gipsningen i Windskammaren och Salen i 2dra Wåningen 
slutas nu med första men golfwet i den senare skall tils widare 
blifwa olagt. Lund har, mig weterligen, ännu ej såldt mer än 
2ne gl. [gamla?] kakelugnar till åkaren Hallström. För den gam-
la träbyggnaden hafwa flera bjudit 200 Dr kmt, men den lärer 
ej kunna rifwas förr än nästa wår i brist på tillräckeligt ut-
rymme för nödige materialier, såsom kalk m.m. Källargolfwet 
håller nu på att läggas och edberg har jemwäl åtagit sig detta 
arbetet. 

Lund har fått tillsägelse att gifwa besked om alt och lärer ej 
undanlåta, att fullgöra sin skyldighet i den saken.

Tengmalm har inlämnat hosföljande räkning, hwilken jag 
ej kunnat betala förr än Hr Bergmästaren sedt densamma och 
jämfört samma denna med Lunds räkningar.

Hr Prof. Thunberg och min Bror låter hälsa ödmjukt och jag 
framhärdar att wara med fullkomlig högaktning och wänskap

412 Hodacs & Nyberg (2007; s. 163).
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I november 1785 fortsätter Johan Abraham Gyllenhaal sin jakt på yt-
terligare tomter. Tillgång till madame Bergs tomt – den som följde 
närmast efter Filmstedts tomt – skulle underlätta uppförande av en 
huvudbyggnad till den tänkta herrgården. Återigen figurerar Callstens 
gård i ett brev, här som del i en potentiell bytesaffär för att komma åt 
den Bergska tomten.

Att Carl Peter Thunberg fanns med på ett hörn i breven från 
Afzelius bröderna visar att Societeten rimligen var väl insatt i bygg-
projektet. Och om inte annat så deltog ju Thunberg och Fredric  Mallet 
i den laga synen 1785 där planerade ändringar av tomtgränser och hus 
gicks igenom.413 Men de fåtaliga protokollen från Societetens möten 
under perioden maj 1783 (då Gyllenhaal och Ziervogel satte sin dona-
tion på pränt) till januari 1789 (då Ziervogel tillkännagav donationen) 
berörde inte på något sätt vad som var att vänta.

Från Johan Afzelius, Uppsala [datum?] November 1785
Med sista post hade jag äran emottaga Hr Bergmästarens 

gunstiga skrifwelse af de 19 sistlne, jemte inneliggande 100 
Rdr Spec och 2ne Ducater, hwilka efter begäran skola anwän-
das till upmuntran Edberg, som nu lyckligen fullbordat det wå-
deliga arbetet, att lägga ny gråstensgrund under huset och in-
sätta sträcksten både på långsidan och gafweln. Norling, såsom 
den endaste stenhuggaren och af alla den skickeligaste muraren 
har också wid detta tillfälle wisat sig mycket oförtruten och 
torde jämwäl förtjena upmuntran emedan det ej mindre tyckes 
bero af murarnes än timmermannes konst om huset på den 
grund som nu lagd är icke sätter sig nu eller framdeles. Jag will 
hoppas att det ej kan ske ty hörnstenarne äro orubbade och för 
öfrigt har man wäl kilat öfwer alt. Winden och windskapporne 
lära bli ogjorda till nästa wår, emedan årstid och wäderleken 
nu i höst ej tillåter något arbete under bar himmel. Deremot är 
begynt med fogstrykning på taket samt gipsning och golfstens 
läggning uti windskammaren och rummen i andra wåningen. 
Källargolfwet skall också nu läggas, men derwid mötes likwäl 
en swårighet; ty när gropen grävdes för källaren blef den inom 
1 dygn ½ alns djupt watten, hwilket likwäl sedermera ej öka-
des och således tror jag att brunnar kan ombäras.

413 Det framgår inte av protokollet om Fredric Mallet och Carl Peter Thunberg 
deltog som representanter för den frånvarande Gyllenhaal, eller om de var 
närvarande av annan orsak. Överlag bör Gyllenhaals planer ha varit väl kända i 
den lilla staden Uppsala, och då inte minst i de akademiska kretsarna.
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Jag har äran att tacka för underrättelser om de wilkor hwar-
med Wallin will åtaga sig waktmästare syslan. Jag will bjuda 
till att tillställa så att wi å ömse sidor kunna wara belåten; men 
är ännu ej i stånd att säga huru och på hwad sätt. Imedlertid 
borde Hr Bergmästaren skicka honom hit att spränga sten, då 
jag widare får tala med honom eller också skall jag med första 
afgöra saken gneom Bref till Hr Bergmästaren. Hwarpå Karl 
som arbetar på huset har nu i dagspenning 16 ./. mindre än i 
somras. Arbetstiden är ock en timme kortare. Huru länge will 
Hr Bergmästaren att arbetet skall continuera?

Med högaktning och tillgifwenhet har äran att förblifwa

Tydligen hade inte det ursprungliga huset någon källare (eller endast 
en mindre sådan) så den fick nu grävas. Det skulle visa sig att vattenin-
trängning blev ett bestående problem och vi återkommer till hur man 
senare tvingades installera en pumpanordning.

Johan Abraham Gyllenhaal skickade två dukater som särskild be-
löning till en av hantverkarna för dennes insatser med det »wådeliga« 
grundarbetet. Precis hur grunden hade sett ut innan renoveringen vet 
vi inte men hörnstenar hade uppenbarligen funnits. Kanske var det 
så att timmerstockar däremellan nu ersattes med en »gråstensgrund«, 
bestående åtminstone delvis av »sträcksten«. Grundsockeln ut mot ga-
torna kläddes in med sandsten på samma sätt som på det Ekermanska 
huset. Arbetet med husgrunden var en utmaning och vittnar också det 
om att reparationerna rörde sig om mer än bara en ytskiktsrenovering. 

Från Adam Afzelius, Uppsala 15 november 1785
Som min Bror, tillika med flera andra Professorer, på befall-

ning måste resa till Stockholm att välja eller af Hans Majestät 
emottaga en ny Canceller; så får jag nu i hans ställe gifva un-
derrättelser och göra förfrågningar.

Vindskammaren är nu aldeles färdig, utom kakelugnen, 
som innan veckans slut äfven skall där vara upsatt. Takteglet 
är innantill i fogningarna med bruk anstrukit, så att det nu 
utehålla både regn och snö. Öfra salen är till tak färdig. Mer 
kan ej göras, innan man får veta, om Herr Bärgmästaren vill 
hafva väggarne glattade, eller icke. Bläckslagaren har gjort och 
upsatt fönster- och källar-luckorna samt fönster-blacken. Men 
förstuge-dörren kan icke förfärdigas, förrän Postamenterne hit-
komma: Och hvad takrännorna eller rättare takbläcken angår, 
will han innan han dem påbörjar, veta, antingen de skola slutta 
åt en ända, den inre eller yttre, eller ock som tyckes vara bäst, 
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åt bägge och vara uphöjda midtpå. Dässutom är man icke ense 
med honom, huru luckorna till gluggarne på vinden skola göras. 
Han will insätta dem utifrån, då de ock därifrån böra uttagas, 
om någon gång, så skulle behöfvas. Men som detta medförer 
olägenhet, så vore ju bäst om de inifrån inpassades i en ram 
med en vrede för dem. I anseende till mannens behof, och efter 
han nu redan förfärdigat det mästa arbetet, har min Bror också 
redan lämnat honom 96 Rdr.

Öpningen vid förstugan är igenmurad, en gammal dörr in-
satt och en skicklig trappa af träd gjort utan för.

Murarne arbeta nu på taket i yttre kammaren och öfre vå-
ningen. Alla dörrar äro färdige, men Filmstedt vill icke insätta 
dem, förrän våren, af fruktan, att de af fucktighet i så nya rum 
kunde taga skada.

Ställe är utsett, där sprängning till grundsten i vinter kan 
anställas. Mer mins jag nu ej att berätta, utom det, att ett bref 
ifrån Herr Bärgmästaren till min Bror i dag ankommit.

Med högacktning och tillgifvenhet har jag äran att altid vara

Efter en längre period där Johan Afzelius skött korrespondensen med 
Gyllenhaal så är det åter Adam Afzelius som skriver när Johan är 
kallad till Stockholm för kanslersval i november 1785. Och nog lär det 
ha varit mer av ett – som Adam Afzelius uttrycker det – »emottag-
ande« än ett reellt val. Den Gustav III utser är nämligen sin egen son, 
den blott sjuårige kronprins Gustav, blivande Gustav IV Adolf. Han 
efterträdde på kanslerposten den bara två veckor tidigare bortgångna 
Gustaf Philip Creutz (1731–1785), lojal diplomat och kanslipresident, 
och nära vän med Gustav III.

Från Adam Afzelius, Uppsala 22 november 1785
Ett brev ifrån Herr Bärgmästaren har med denna dagens 

påst ankommit till min Bror och som han ännu är qvar i Stock-
holm, och blir där åtminstone till veckans slut, så bör jag imed-
lertid lämna svar, i synnerhet som jag ser, att brefvet innehåller 
pänningar, nämligen en 100 Rdrs Sedel.

En Ingenieur har åtagit sig att i veckan justera Burmans 
Charta, och då skall han på samma gång få afmäta Mad. Bergs 
tomt.

Ännu märkes ej den minsta spricka eller sättning på hu-
set. Härtill har säkert bland annat den försicktigheten mycket 
bidragit, att de gamle hörnstenarne bibehöllos orubbade. De 
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Societetens hus mer än fördubblades i storlek vid en tillbyggnad 1860. Sett 
från norr framträder kortsidan av den ursprungliga huskroppen (uppförd 
1737) som den högra delen av vad som nu är husets långsida (ovan). En när-
bild visar den ursprungliga gråstensgrunden på den gamla delen (nedan). 
Foto Per Lundgren.
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höggos blott på ytan så mycket utaf, att sträcksten kunde i stäl-
let insättas.

Sedan jag sist skref, äro vid pass 60 lafsten [?] upbrutne för 
nästkommande års byggnad. Timmer-karlen håller nu på att 
panela på vind, och Murarne arbeta på taken i de tvänne ännu 
återstående rum i öfra våningen, och sedan dessa blifvit färdi-
ga, lärer man wäl få uphöra med arbetet för i år, ty det blir nu 
försent att begynna med golfstenens inläggande.

Med utmärkt högacktning och tillgifvenhet har jag äran att 
framhärda

Från Johan Afzelius, Uppsala 2 december 1785
Under den tid jag i Academiens ärende warit borta har Herr 

Bergmästaren behagat hedra mig med 2ne Brefw d. 9de och 
12 sistlne November, Hwilka jag wid återkomsten emottagit, 
jemte inneliggande i det förra 1 Spec ducat till upmuntran 
för werkgesällen Norling och i det senare Rd 100 Spec, för Hr 
Tengmalms räkning. Desse skall jag nu genast utbetala och har 
sedermera intet öfrigt, utom de Rdr 133.16 S som äro aflagde 
för Filmstedt, men hwilka han ej hittils willat eller kunnat få 
emottaga.

Sedan d 9 sistlna Sept. har jag i arbetslöner, för fragter, 
plåtslagare och smedarbete utgifwit 403 Rdr 21 Sar. I morgon 
skall jag till Lund lämna pgr för denna weckan hwarmed arbe-
tet torde få uphöra till dess dagarne bli något längre. Golfwen 
torde wäl kunna inläggas och kakelugnarne upsättes under 
wintertiden men för detta arbete bör efter min tanke ej betalas 
dagspenning.

Callsten har beklageligen ej ännu fullgjort sitt contract, 
dock återstår ej mycket. Imedlertid påstår han att få widare 
förskott och tror sig ej kunna fullgära contractet med annat 
wilkor. Han har nu lämnat mig en räkning på Rd 26, 16 S. 
Spec. hwaruti ramarne och fönsterbågarne till de 3 windsglug-
garna på gafweln af huset äro upförda till Rdr 13 hwilket är 
oerhört dyrt. Palmgren begär 100 dr kmt för ram och fötter till 
hwarje kakelugn och tyckes det ej heller wara godt köp.

Hörnstenarna på huset äro onubbade, men likwäl fordrade 
med sträcksten, efter Hr Bergm. önskan.

Singmark har ej nämt om 2ne hwarf sträcksten på nedre 
hälften af foten på husets gawel; jag tror också att denna an-
stalt kan ombäras [umbäras].



SOCIETETENS FASTIGHET

247
❦

Landtmätare Lemon har nu på Charta utlagt Filmstetska 
och Madame Bergs tomter, men på Läderhielmska tomten fann 
han intet fel i Burmans mätning.

Jag hoppas att Lund efter befallning gifwit tillkänna huru 
wida arbetet avancerat. Bråskan tillåter mig ej att nu skrifwa 
derom.

Hr Rector Magn. och min Br be om en ödmjuk hälsning 
och jag har äran framhärda med fullkomligaste högaktning och 
tillgifwenhet

Den »Läderhielmska tomten« som lantmätaren Johan Peter Lemon 
(1745-1804) hade kontrollmätt var helt enkelt hörntomten S:t Lars-
gatan-Oxtorget där arbetet nu pågick. Skomakaren Erik Bohman, allt-
så pappan till Johan Bodman som Gyllenhaal köpte fastigheten av, 
ska enligt studenthumorn ha kallats för Läderhielm.414 Tydligen levde 
namnet kvar nästan 50 år efter hans död.

Den Tengmalm som nämns i flera brev var järnhandlare i Upp-
sala.415 Hans brorson Per Gustaf Tengmalm (1754–1803) har blivit 
mer ihågkommen, i varje fall inom naturhistoriska kretsar. Han var 
en hängiven ornitolog och publicerade bl.a. ett arbete om ugglesläktet 
i  Vetenskapsakademiens Handlingar (tengmaLm, 1793). Hans namn 
lever kvar i den äldre latinska benämningen på pärlugglan (Strix teng-
malmi). På engelska heter arten ännu Tengmalm’s owl.

Arbetet var nu avbrutit för vintern. Det återstod att få huset helt 
klart men Gyllenhaals planer var ju större än så. Det skulle till fler 
huskroppar för att skapa en riktigt ståndsmässig anläggning. Plane-
ringen för nya hus var också redan igång, man hade hittat ett ställe 
»där sprängning till grundsten i vinter kan anställas«. Adam Afzelius 
kunde även rapportera att sten var »upbrutne för nästkommande års 
byggnad«.

414 stroKirK (1915; s. 250).
415 Personens förnamn anges inte men det skulle kunna ha rört sig om Erik Teng-

malm, som nämns i protokollet från 12 december 1794 då han hade donerat 
”Et par små metall Canoner på sina Lavetter”. Erik Tengmalm donerade också 
medel till universitetet för en stipendiefond och han anges där som ”handlare”. 
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Källartrappsten i Societetens hus, fästade med kramlor. Se brev från  Johan 
Afzelius till Johan Abraham Gyllenhaal från 23 september 1785. Foto: 
 Mikael Wallerstedt.
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Från Johan Afzelius, Uppsala 3 februari 1786
Wid återkomsten till Upsala i slutet av förra weckan hade 

jag äran emotaga Hr Bergmästarens sista gunstiga skrifwelse 
med inneliggande Rdr 100 Sp. och ett Bref till Lund, hwilket 
han redan fått, jemte föringad påminnelse och redogörelse för 
sig. Då snart Ingenieur Lemon utlagt både Hr Bergmästarens 
tomter och de närgränsande på samma Charta, skall jag den 
samma öfwersända, förmodeligen med nästa post. Det fortry-
ter mig ej litet att jag icke kunnat göra detta längesen.

Jag är glad att snart få träffa Hr Bergmästaren och wisa redo 
för mig. Imedlertid utbeder mig att få wara innesluten i wanlig 
wänskap. Med uprigtig tillönskan af alt godt på det nya året 
och jemte ödmjuk hälsning ifrån Prof. Thunberg, Dr Bonsdorff 
och min Br har äran att framhärda med fullkomligaste till-
gifwenhet.

Från Johan Afzelius, Uppsala 10 februari 1786
Änteligen har Ingenieuren Lemon fått Chartan färdig och så 

fullkomlig som den genom honom kan blifva. Jag tar mig frihet 
att sända den här innelykt.

Alla handtverkarna hafva för sitt arbete fått full betalning, 
utom målaren och smeden Palmberg, hvilka icke heller full-
gjort sin skyldighet. Callsten har ej kunnat göra dörar till in-
gången på huset i brist af mått på de nya dörrposterne.

Innan 3dje upbudet och fasta kan fås på filmstedska tomten 
lär vara nådigt att quitto upvisas för Banco lånet, hvilket Hr 
Bergmästaren sielf torde hafva betalt. 

Jemte ödmjuk hälsning ifrån Hr Prof. Thunberg och min 
Bror har jag äran framhärda med fullkomligaste vänskap och 
högaktning.

Från Johan Afzelius, Uppsala 11 april 1786
I anledning af Hr Bergmästarens gunstiga skrifvelse skall jag 

efter några dar vid ankomsten till Stockholm lämna kakelugns-
makaren Öhman underrättelse om rummens högd, både i öfre 
och nedre våningen. Jag skall ock för övrigt göra de anstalter 
som Hr Bergmästaren begärt, så vida möjligt kan vara. De 
spielltennar, som är här antingen påbegynte eller redan färdi-
ge torde väl få lof att betalas; likaledes kakelugnarna som Hr 
Bergmästaren lärer här hafva beställt och hvilka efter Lunds 
utsago redan i höstas voro färdige. När sjön blir segelbar torde 
vara nödigt att hämta marmorstenen ifrån Stockholm och att 
anskaffa de materialier som efter Singmarks härhos bifogade 
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förslag skola vidare åtgå till husets reparation. Filmstedt, som 
nu köpt sig en liten tomt i fierdingen och med första skall flyt-
ta, har nu änteligen blifvit nödsakad att prestera det bevis som 
bytes contractet förbundit honom att lämna, innan han kunde 
få penningarna af mig. Han har nu fått dem men vill också 
hafva Hr Bergmästarens contractet med Hallström angående 
arrende på åkern, hvilken de båda vilja bruka; men deras träta 
tycker jag, kan ej angå Hr Bergmästaren eller mig. 

I fall Hr Bergmästaren snart skulle åstunda någon utbetal-
ning igenom mig så nödgas jag först begära penningar, emedan 
räkningarne kunna visa att jag ej nu har mer inne. Jag beklagar 
att vi ej fingo träffas när Hr Bergm. sist var i Stockholm; Jag 
hoppas dock att det lärer ske snart.

Imedlertid och jemte hälsning ifrån Upsaliense har äran att 
framhärda med uprigtigaste vänskap och tillgifvenhet.

I april-maj 1786 återupptas renoveringsarbetet. Men ännu den 11 april 
väntar man på att sjön ska bli segelbar för att skepp från Stockholm 
ska kunna nå upp till Uppsala med sten.

Från Johan Afzelius, Uppsala 2 maj 1786
På Palmgrens begäran får jag här innelyckt sända dess räk-

ning för Kakelungs ramarne, som nu äro färdige. 
Målaren har också begärt något förskott och Plåtslagaren 

sådant märke på dörr postamenterne att som derefter kan göre 
förstuge dörarne och enligt contract snart få betalning för dem.

Likaledes har Skeppar Möller begärt att få weta om icke 
han nu får hämta Marmorstenen ifrån Stockholm och har jag 
dertill gifwit honom lof, men har icke kunnat lämna handtwer-
karne hwad de begärt, icke heller har jag kunnet gifwe Lund, 
Singmark Murarn och [svårtytt] nöjagtigt swar på dennes för-
frågningar angående fortsättning med husets reparation m.m. 
utan hemställer jag alt detta til Herr Bärgmästarens eget afgö-
rande.

Imedlertid och jemte ödmjuk hälsning härifrån har äran att 
förblifwa med beständig wänskap och tillgifwenhet.
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Från Johan Afzelius, Uppsala 19 maj 1786
Af all hjerta beklagar jag, att Hr Bergmästaren för sjukdom 

skull ej kunnat fullfölja de föresatser, som jag dock hoppas lära 
snart nog gå i verket, sedan hälsan nu blifvit bättre.

De med posten idag ankomne 100 Rdr Spec. har jag väl i 
händer; men vågar ej utgifva mycket deraf förr än jag haft den 
äran att tala med Hr Bergmästaren.

Jag önskar att få det nöjet med första och skall imedlertid 
ställa så godt jag kan och förstår. 

Med ödmjuk hälsning ifrån Hr Prof. Thunberg har jag äran 
att förblifva, under uprigtigaste vänskap och till gifvenhet

I brevet från den 19 maj 1786 dyker så något upp som skulle kunna 
vara en möjlig förklaring, eller i varje fall en bidragande orsak, till 
varför Johan Abraham Gyllenhaals storslagna planer i Uppsala stan-
nade vid det befintliga huset i hörnet av S:t Larsgatan och Oxtorget. 
Sjukdom gjorde tydligen att Gyllenhaal »ej kunnat fullfölja de [sina] 
föresatser«. Nu vet vi inte om föresatserna avsåg just byggnationerna 
men det går inte att utesluta.

Från Johan Afzelius, Uppsala 30 maj 1786
Välborne Herr Bergmästare
Med skeppar Möller har jag nu fått hit Marmorstenen och 

dörr postamentern, jemte 2ne Snäck Cabineter och utan dess 
några småsaker ifrån Hr Apothekaren Ziervogel. Marmorste-
nen lär väl komma att läggas i öfre salen och kamrarne der 
bredvid så långt han förslå?

Jag hoppas att dörrpostamenterne blivit gjorde efter appro-
berad ritning af Hr Bergmästaren så att de äro till nöjes. 

Snäck Cabineterna och det öfriga som hör till Samlingarna 
står försegladt inom lås i Filmstedts gamla kök och marmorste-
nen ligger än så länge i verkstaden.

Igenom Lundström har jag redan fått Banco documenterne 
rörande lånet på Filmstedtska tomten, så att jag nu kan taga 
fasta derpå om Hr Bergmästaren så behagar. Om fasta ej äro 
tagen på Läderhielmska tomten kan den fås samma gång. Enligt 
Hr Bergmästarens anordning har jag igenom Lundström begärt 
hvitkalk och gips ifrån Stockholm, men ännu ej fått. Icke heller 
har jag ännu kunnat få hem något af Iserhielms tegel.

Men oagtadt denna brist på Materialier har jag med det lilla 
som kan vara i förråd låtit reparations arbetet begynna å nyo 
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och det egenteligen derföre, att ej de bättre murarne och Nor-
ling i synnerhet skulle uptagas af annat sommararbete.

Med smeden Palmgren har jag ej accorderat och kakelung 
ramar och fötter till visst pris icke heller begärt att han skulle 
mer deraf förfärdiga än allenast ett prof innan låsen [?] m.m. 
hvarom priset var med Hr Bergmästaren öfverenskommit, till 
följe af contract på en utsatt och nu länge sedan förflugen tid 
hade blefvit till mig lämnad.

Mäst ödmjuk hälsning ifrån Hr Prof. Thunberg och min 
Bror har jag äran framhärda med uprigtig vänskap och tillgif-
venhet.

Från Johan Afzelius, Uppsala 19 juni 1786
Wälborne Herr Bergmästare
Med denna dagens post har jag emottagit Rdr 100 Spec., 

jemte Hr Bergmästarens mycket estimerade Bref af d 7 sistlne 
Junii, som ger mig anledning att påskynda reparationsarbetet 
litet mer än hittils skett. Jag har hittils ej haft mer än 3 murare 
dageln [dageligen] hwilka warit syslosatta med rappning, trapp-
gångarne och gipsning i öfre förstugutaket, men nu när ränn-
sten och gatan skall läggas behöfwas wäl flera arbetare. Innan 
golfwen kunna läggas bör glattningen fullbordas uti rummen, 
men har ej ännu kunnat ske i brist på gips och hwitkalk. An-
nan kalk har jag låtit Lund köpa och när teglet också kommer 
sen felas ej materialier för det arbete som återstår.

Möller har ej welat åtaga sig att transportera teglet, utan 
måste Sigtuna bona derom anmodas. Eljest blir nu snart tegel 
färdigt vid Badens Bruk och kan nyttjas för hushållning skull 
under tak, dar det är godt nog.

Min far är nu åter illa sjuk, hwarföre min Bror och jag måste 
resa ned till honom i början av nästa månad, men wi hoppas att 
innan dess få se Hr Bergmästaren hos oss; hwilket ock är ange-
läget på det att något arrangement må kunna tas med byggna-
den under wår frånwaro

Hr Prof. Thunberg och min Bror låter anmäla en ödmjuk 
hälsning och jag har äran att alltid wara med upriktig högakt-
ning och tillgifwenhet

Ps. I dessa dagar reser jag till Stockholm och blir der högst 8 
dar. Min Bror har imedlertid upsigt wid Byggnaden.
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Reparationerna av hörnhuset är sommaren 1786 inne i slutfasen. Det 
är ytarbete som återstår: målning (rappning, »glattning«), läggning av 
tegel och arbete med ränn- och gatsten. Parallellt med detta börjar de 
första leveranserna från Fredric Ziervogels naturaliekabinett komma 
till Uppsala. Den 30 maj 1786 anlände två kabinettskåp med snäckor 
och tills vidare låstes de in i Filmstedts gamla kök, alltså i den an-
gränsade fastigheten som Gyllenhaal nu ägde.

Under sommaren behöver bröderna Afzelius åka hem till sin sjuke 
far på prästgården i Larv, någon mil sydväst om Skara. Kanske också 
det bidrog till att de tilltänka nybyggnationerna avstannade.

Från Adam Afzelius, Uppsala 25 maj 1787
Jag måste anhålla om gunstig ursäckt för mitt långa dröjs-

mål med besvarandet af Herr Bärgmästarens sista angenäma 
skrifvelse, och med ödmjuk tacksägelses afläggande för den 
skickade Ulva pruniformis. Om Herr Bärgmästaren i sommar 
kommer till det stället, där hon finnes, torde Herr Bärgmäs-
taren wara god och taga några exemplar för min räkning, och 
dässutom nogare examinera hänne färsk. Jag har själf gjort det 
en gång, då jag för några år sedan fann henne i en lite sjö i Sö-
dermanland. Men denna tyckes vaera nog olik med Herr Bärg-
mästarens. För jämförelse skull vid examinerande skickar jag 
härhos de tvänne beskrifningar på denna Ulva, som jag, utom 
Linnæi, sett tryckta, den ena af framl. Biskop Gunnerus i hans 
Flora Norvegica och den andra af Prof Weigel i hans Observa-
tiones Botanicæ.

De nämde Chartorna fick jag några dagar efter Herr Bärg-
mästarens bortresa, och ligger nu hos mig i godt förvar, tills vi 
härnäst råkas. Det efterfrågade documentet fanns icke hos min 
Bror, och därom lärer Herr Bärgmästaren längesedan wara un-
derrättad.

Förliden söndags hade vi åter den nåden att emottaga både 
Konungen och Kron-Prinsen. Den förstnämnde reste i onsdags 
åt Vestmanland att bese stället till en ny canals anläggande. 
I mårgon kommer han tillbaka, och lärer efter några dagars 
förlopp återresa till Stockholm i sällskap med Kron-Prinsen.

Konungen har skänkt oss Slotts-Trädgården till en större 
och bättre Academie Trädgårds anläggande. Där skola ock nya 
stenhus byggas för Professorn, Samlingarne och Djuren, jämte 
Orangerie och läsnings rum, m.m., m.m. Ritningarna till alt 
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detta äro redan approberade och hitkomne, och arbetet skall 
nu strax begynnas på Hans Majestäts egen bekostnad.

Mine Bröder bedja oändligen hälsa, och jag har äran med 
högacktning och tillgifvenhet att beständigt vara

Det har gått ett år sedan det senaste (bevarade) brevet från Afzelierna 
till Johan Abraham Gyllenhaal. Nu (maj 1787) talas inte längre om 
något renoverings- eller byggnadsarbete. Vi får anta att det var avslu-
tat eller att eventuella ytterligare planer var skjutna på framtiden. De 
återstående tomtinköpen hade inte blivit klara förrän i januari 1787 
och kan ha inneburit att momentum tappades. Det kan också ha varit 
så att ekonomin satte käppar i hjulet för Gyllenhaal. Adam Afzelius 
hade redan 1785 funnit att reparationerna »skulle blifva nog dryga« 
och efter tomtköpen kan Gyllenhaal ha lidit brist på likvida medel.

Däremot var vid den här tiden ett nytt och mycket större pro-
jekt på gång i Uppsala, och det förknippat med ordentliga ekonomiska 
muskler: Gustav III skulle avstå sin slottsträdgård till universitetets 
förmån. Där, och delvis på kungens bekostnad, skulle skapas en ny 
botanisk trädgård – dagens Botaniska trädgården.416 

När Johan Abraham Gyllenhaal får brevet i maj 1787 har han bara 
drygt ett år kvar att leva. 

Fredric Ziervogel flyttar till Uppsala

Gyllenhaal hade i de kompletterande donationsdokumenten från au-
gusti 1786 angett att om han gick bort först skulle Fredric Ziervogel 
få disponera räntan på donationen så länge han levde. Dessutom hade 
redan det ursprungliga gåvobrevet angett att den av donatorerna som 
överlevde den andre skulle ha rätt att utse den förste vårdaren (»pen-
sionären«) av samlingarna. Efter Gyllenhaals död fann Ziervogel att 
en smidig lösning vore att det blev han själv. Han om någon var ju väl 
bekant med samlingarna – de var till stora delar hans egna – och var 
nu beredd att sköta det hela genom att »nedlägga min hushållning i 
Stockholm och flytta till Upsala«, trots att det skulle innebära att han 
fick »försaka egen beqwämlighet«! Det lilla huset var nog inte riktigt 
ståndsmässigt för en hovapotekare från Stockholm att flytta till. Så 
skedde emellertid och Ziervogel bodde i det nyrenoverade huset på 
S:t Larsgatan i Uppsala från 1789 och tills han gick bort 1792. Vid 

416 annerstedt (1913a; s. 632).
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flytten hade han med sig originalen av donationsdokument och köpe-
handlingar. För att gardera sig mot att de viktiga handlingarna i en 
framtid skulle förkomma fann man det nödigt att de uppvisades för 
universitetets konsistorium och där protokollfördes.

Fredric Ziervogel avled den 26 september 1792. Vid Societetens 
sammanträde två veckor senare berättades att »Secreteraren genast 
efter dödsfallet infunnit Sig i den aflednas rum och förseglat nyckeln 
till de donerade Cabinetterna hwilken qwarblef i arwingarnes för-
war, äfwensom alle öfriga i rummen befinteliga effecter«. Det var ett 
brukligt förfarande vid dödsfall och alltså inte tecken på något miss-
troende. Närvarande var också Societetens ledamot Adolph Murray 
samt  provinsialläkaren Jonas Halenius (1727–1810).417 Familjen repre-
senterades av Fredric Ziervogels bror, prosektorn Samuel Ziervogel. 
Societeten stod nu med en fastighet, en stor naturaliesamling och ett 
bibliotek att helt på egen hand förvalta.

417 Jonas Halenius hade 1750 försvarat en avhandling skriven av Linné om Kam-
tjat kas växtvärld. Ett släkte ur familjen Gentianaceae, Halenia (funnen på 
Kamtjatka), har fått sitt namn efter Jonas Halenius. Han var den förste inne-
havaren av Upplands provinsialläkartjänst 1760, en tjänst han uppehöll i flera 
decennier.
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Samlingarna

Vi har redan berört det ökande intresset för samlande av 
 naturalier i 1700-talets Sverige och ska nu se närmare på 
trenden.418 Att samla var i sig både en vetenskaplig metod 

och en kulturell företeelse. De vetenskapligt orienterade samlade för 
att ha material att studera och jämföra. Andra såg estetik och status 
i samlingarna, något det gick mode i. Det var rariteter och kuriosa, 
tidigare oftast materiella ting. Inom ramen för Antikvitetskollegiets 
verksamhet i slutet av 1600-talet samlades artefakter som vittnade 
om forn tiden. Runstenar var ett typiskt sådant samlarobjekt.

Samlandets historia

Som så mycket annat i historien låg man före på kontinenten när det 
gällde utvecklingen av samlandet.419 Själva tanken att på ett och sam-
ma ställe samla och visa upp naturalier kan spåras till 1500-talet. Med 
upptäckten av Amerika och sjövägen till Indien öppnades nya världar 
av naturens mångfald. Växtmaterial var lättast att skicka hem men 
även levande eller döda djur gick med skeppen tillbaka. Nu kunde 
naturforskare och andra för första gången med egna ögon se den varia-
tion i livsformer som fanns på olika kontinenter, samlade på ett ställe.

År 1565 formulerade den belgiske läkaren Samuel von Quikelberg 
(1529–1567) en modell för hur ett universalmuseum borde se ut. Det 
skulle vara en sorts vishetens teater, en illustrerad encyklopedi. Förut-
om bibliotek, instrument och porträtt skulle naturalie- och kuriosa-
kabinett ingå.420 Kabinett kunde förstås som de skåp i vilka samlings-

418 Lindroth (1978; s. 280); broberg (2019; s. 227).
419 arnoLd (2006).
420 murray (1904; s. 22).
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objekt förvarades, men användes även i betydelsen av de rum där 
skåpen stod eller som specifika samlingar i lådor eller skåp. Benäm-
ningen kom från Tyskland där begrepp som Naturalienkabinett och 
Raritäten- eller Kunstkammer användes. Flera av de europeiska furste-
husen anammade konceptet och det blev prestigefyllt att kunna visa 
upp kuriösa ting. Men det tog tid innan renässansens kulturyttringar 
nådde Sverige. Under Vasakungarnas tid var landet varken kulturellt, 
idémässigt eller ekonomiskt tillräckligt moget för att samlandet skulle 
kunna ta fart. Ännu på 1700-talet menade Christopher Polhem att 
Sverige låg efter eftersom det var »et land, där hwar måste tänka mer 
på brödfödan än Curieusiteter«.421

Däremot räckte det att gå över Öresund för att tidigt hitta ståtliga 
samlingar. En av de första som realiserade museiidén var dansken Ole 
Worm (1588–1654), läkare och fornforskare vid Köpenhamns uni-
versitet. Hans auditorium superius blev en av Köpenhamns stora se-
värdheter och innehöll bl.a. ett monterat människoskelett och många 
runstenar. Ole Worm upprättade kataloger över sina samlingar vilket 
kom att bli stilbildande för framtiden. Eftersom många samlingar med 
tiden gick förlorade är sådana kataloger – i den mån de finns bevarade 
– viktigt källmaterial.

Spektakulära naturalier började komma till svenska samlingar på 
ett inte så ärevördigt sätt – de var krigsbyten från 30-åriga kriget, 
särskilt genom plundringen av Prag 1648. Tillsammans med naturalier 
av mer legitimt ursprung utgjorde de delar av den konstkammare som 
1650 etablerades hos drottning Kristina. Samlingen innehöll många 
horn (inklusive från vad man uppfattade som enhörningar), klor och 
rovdjurständer. »Kongen af Portugall [skänkte] een foglabur med foglar 
uthi«.422 Där fanns också en »kalf medh tu hufwud«, »een kyckling 
medh 3 fötter« och »2 st. Harehufwud medh Horn på«. Abnorma och 
monstruösa former var på modet och förblev så långt in på 1700-talet. 
Men för Linné handlade samlandet inte om kuriositeter, i varje fall 
tyckte han inte att abnormiteter hade något berättigande i naturalie-
kabinetten. När en fransk minister gav hans företrädare Lars Roberg 
(1664–1742) ett fett anbud för en orm med två huvuden, men fick nej, 

421 poLhem (1761; s. 78).
422 Löwegren (1952; s. 50).
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menade Linné »Det är inte lätt at säga antingen köparen el: säljaren var 
största dåren«.423

Handskrifter och artefakter var annat som erövrades i Prag, t.ex. 
Codex Argenteus (Silverbibeln) som i dag förvaras på universitetsbib-
lioteket i Uppsala. En annan av Uppsala universitets klenoder, det 
Augsburgska konstskåpet, var däremot en gåva till Gustav II Adolf 
vid hans intåg i Augsburg i april 1632, ett drygt halvår innan kungenss 
död. Skåpet innehåller en mängd artefakter men även snäckor, orm-
skinn och en bit garvad människohud.

De första svenska samlingarna

Den första som i privat regi etablerade en större naturaliesamling i 
Sverige var Johannes Schefferus. Han hade kallades till tjänsten som 
skytteansk professor av drottning Kristina och var en i raden av lärda 
från kontinenten som kom till Sverige efter hennes tillträde som re-
gent 1644.424 René Descartes (1596–1650) var förstås den mest kände. 
Kristinas tanke var att genom internationell rekrytering utveckla ett 
intellektuellt och kulturellt högt stående hovliv. Johannes Schefferus 
kom till Uppsala och tillträdde sin tjänst 1648. Han visade sig vara 
mer intresserad av det akademiska livet än hovet, och blev en ledan-
de forskare inom svensk humaniora under stormaktstiden. När Anti-
kvitetskollegiet bildades i Uppsala 1666 som ett humanistiskt forsk-
ningsinstitut för undersökningar av svensk historia och folkkultur var 
Schefferus en av de tongivande ledamöterna.

Vi har tidigare nämnt det lilla stenhus som fortfarande står på 
Societetens tomt – Schefferus bibliotek, av samtiden kallat Museum 
Schefferianum.425 Där samlade Johannes Schefferus litteratur, arte-
fakter och naturalier. Han hade med sig circa 900 bokvolymer från 
hemstaden Strassburg och biblioteket utökades efter hand.426 Husets 
utformning knöt an till en tradition som hade utvecklats på kontinen-
ten, med en stark koppling mellan samlande och forskning.427 I museer 
kunde t.ex. utställningsrum kombineras med bibliotek och arbetsrum. 

423 Linné, von (1913; Ms. 82:5).
424 Lindroth (1975; s. 197).
425 Ibidem, s. 311, hamberg (1960).
426 carLander (1889; s. 95).
427 snicKare (2014).
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Planlösningen i Museum Schefferianum med ett större och två in-
tilliggande mindre rum stämmer överens med ett sådant upplägg.

En förteckning över museets inventarier upprättades 1677 men 
bara den del av katalogen som omfattade mineraler finns bevarad.428 
De utgjordes av 144 föremål indelade i sju ålderdomliga grupper: 
Æs (bronsliknande legeringar), Cuprum, Sulphur, Pix (stenkol etc.), 
Succinum (bärnsten), Lapides (stenar) och Marmora (även kalksten). 
Några fyndplatser nämns i katalogen, i Sverige framför allt gruvorter-
na Falun och Sala.

En källa till beskrivning av Museum Schefferianum är de dagboks-
anteckningar som gjordes av dansken Corfitz Braem under en resa i 
Sverige 1671. På juldagen träffades Corfitz Braem och Johannes Sch-
efferus i Uppsala. Schefferus visade sina samlingar och »ded Regis-
ter hand meddelte os paa sine Schriffter«. »Registret« var en publi-
kationsförteckning om 30 egna titlar som Schefferus stolt kunde visa 
upp, men han beklagade sig över hur svårt det var att få dem tryckta. 
Corfitz Braem fann Schefferus vara »een möged höfflig Mand […] aff 
stoer lærdom oc Forstand […] oc af statlig discurs, som gaff mig stoer 
fornoielsse«. De sågs igen dagen därpå och Braem gjorde då följande 
anteckningar från Museum Schefferianum:

Ginge saa til Schefferum igien oc bessaa hans konst kammer, 
som er liden oc nætt. Ded Rareste jeg saa war een aff dee ku-
ler som Lapperne bruger til ad skicke vidj folck, huilken dee 
kalder Thüre, oc dee Norske een Gang; hun war aff farffwe 
leergull, oc lauen, stoer som een seffwe boll. Item saa jeg Sulp-
hur nativum, Æs nativum, Vitriolum nativum. Aurum ex Au-
rifodina in Lapponia nuper inventa. Laptrummer med Padden 
oc Hammeren. Jern stöff, fanged med spiel; adschillige metalla. 
Lapslede. Een 4. kantig steen som finnes vidj kaaber bierged; 
Eet slags Bly som springer altid vidj terninger. Christal som 
finnes vidj Sverrig. Item Been steen som finnis wed Biorckö vidj 
Mehleren. Hand haffwer oc her hos sitt Bibliotec, oc adschilli-
ge MSS.

428 Index Rerum Naturalium quæ servantur in Museo Schefferiano Upsaliæ. Descrip-
tus Holmiæ An. 1677 m. Maij (UUB, N. 1190, s. 135). Upprättad av Johannes 
Schefferus amanuens Johan Heysig (1654–1695; adlad Heysig-Ridderstierna).
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Johannes Schefferus mest kända verk var Lapponia, en beskrivning av 
människor och landskap i vad som internationellt uppfattades som en 
av Europas mest exotiska och okända delar. Det var ett beställnings-
verk av kanslern Magnus Gabriel de la Gardie (1622–1686) och bör ses 
som en del av en patriotisk politik. Boken gavs därför ut på utländska 
språk; först i modern tid har den blivit översatt till svenska.429 Vid 
Corfitz Braems besök hade Schefferus listat arbetet under rubriken 
Nondum plane absoluta, alltså opublicerade manuskript, och då med 
titeln Gentis Lapponicæ ac Regionis accurata descriptio (En noggrann 
beskrivning av det lapska folket och dess område). Braem vittnade 
om att Schefferus hade flera lappska föremål i sitt museum, däribland 
»Laptrummer« (ceremonitrumma eller trolltrumma). Det var i linje 
med tidens etnografiska intresse för vad som uppfattades som annor-
lunda kulturer.

Däremot skriver Corfitz Braem inget om att Johannes Schefferus 
skulle haft någon sejte i sin samling. Sejtar (oftast ovanligt formade, 
uppresta stenar) var samiska kultobjekt. I Lapponia gjorde Schefferus 
en teckning av en same som knäböjer inför en sejte. Men han hade själv 
aldrig varit i Lappland, än mindre sett någon sejte i verkligheten. I en 
marginalanteckning säger han att illustrationen var baserad på andras 
beskrivningar.430 Schefferus skulle senare få en sejte av Arendt Grape 
(1612–1687) och den lär ha kommit att stå i Museum Schefferianum.431 
Många har därför trott att det är denna sejte som genom åren funnits 
kvar på Societetens fastighet. Ända fram till mitten av 1900-talet stod 
den till hälften nedgrävd i gräsmattan alldeles intill biblioteket.432 Men 
den sejten är inte lik den sten Schefferus fick av Arendt Grape. Istället 
överensstämmer den befintliga stenen till utseendet med en sejte som 
1690 antecknades ingå i Antikvitetskollegiets samlingar. Om det rör 
sig om samma sejte så tycks den i så fall av någon anledning ha blivit 
kvar i Uppsala när Antikvitetskollegiet omkring år 1700 flyttade till 
Stockholm. Antikvitetskollegiets samlingar kom så småningom att lig-
ga till grund för Historiska museets tillkomst men där finns inte någon 
sejte som stämmer överens med beskrivningen av den från Uppsala 
1690.

429 schefferus (1956).
430 manKer (1960).
431 Arendt Grape var kronobefallningsman i Torne o Kemi lappmarker.
432 Se figur 5–7 i manKer (1960).
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Schefferus samlingar skingrades efter hans död och dess vidare 
öden är till stora delar okända (men se nedan). Universitetsbiblioteket 
köpte 1719 in ett 20-tal handskrifter som ingått i Schefferus biblio-
tek, bl.a. Jacobus Wimpfelings (1450–1528) arkiv.433 Skalden Jacobus 
Wimpfeling var rektor vid universitetet i Heidelberg och en av de 
första nedtecknarna av Tysklands historia. Överlag återstår att reda ut 
vad som egentligen hände med Museum Schefferianum under de 100 
åren från det att Schefferus dog 1679 till att huset kom i Societetens 
ägo på 1780-talet.

En annan tidig privatsamlare var Olof Bromelius (1639–1707), lä-
kare först i Stockholm och sedan i Göteborg. Han samlade växter och 
botanisk litteratur.434 Han hade också ett kuriosakabinett med fossil, 
mineral och djur. Olof Bromelius samlingar ärvdes av sonen Magnus 
von Bromell, arkiater, professor och preses för Collegium Medicum i 
Stockholm, tillika ledamot av Societeten.435 Magnus von Bromell 
 utökade samlingarna och köpte en stor mängd anatomiska preparat 
under resor i Europa. Genom arv blev han ekonomiskt välbeställd och 
kunde under en period helt koncentrera sig på samlandet:

Dem wördnad och kierlek, jag til mitt kiära Fädernesland ifrån 
min späda ungdom burit, har gifwit mig håg och anledning at 
från långliga tider med all möglig flit samt kåstnad samla […] 
hwad til detta Rikets Historia naturali af örter, gräs, diur, mi-
neraler och metaller hörer.

Magnus von Bromell förvärvade en del av Johannes Schefferus sam-
lingar och han köpte också ett naturaliekabinett efter Johan Martin 
Ziervogel-Rothlöben (1657–1701; farfars bror till Fredric Ziervogel).436 
Till slut hade han 12 kabinettsskåp.437 I Acta Literaria Sveciæ publice-
rade Magnus von Bromell flera arbeten som beskrev hans samlingar.438 
I de minnesord som trycktes i tidskriften över Magnus von Bromell 

433 UUB, C 687.
434 Olof Bromelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17012, Svenskt biogra-

fiskt lexikon (art. av S. Birger med bidrag av O. T. Hult). I sin Chloris Gothica 
seu catalogus stirpium circa Gothoburgum nascentium utgiven 1694 redovisade 
Bromelius en förteckning över floran i Göteborgstrakten. 

435 huLt (1926).
436 hof (1751).
437 sacKLén (1822; s. 37).
438 Till exempel von bromeLL (1727). 
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gavs en översiktlig sammanfattning av samlingarnas innehåll.439 Efter 
von Bromells död skingrades även i hans fall naturaliekabinettet, men 
en del fossilt material hamnade så småningom hos Uppsala universi-
tet.440

Bland de första stora samlarna i Sverige fanns också far och son 
Rudbeck i Uppsala, och Kilian Stobæus (1690–1742) i Lund. Olof 
Rudbeck d.y:s samling var artrik och innehöll insekter, fåglar, flera her-
barier och mineral.441 Kilian Stobæus var förste innehavaren av pro-
fessuren i naturalhistoria i Lund, dessförinnan hade naturvetenskaplig 
undervisning skötts av medicinprofessorer. Vid studiebesök hos Olof 
Bromelius i Göteborg hade Kilian Stobæus tidigt blivit inspirerad till 
att samla. När Linné studerade för Stobæus 1727–1728 fann han »ett 
artigt Museum af allahanda slags Naturalier: Stenar, Snäckor, Foglar 
och Herbarier af inlagde och inklistrade örter«.442 Stobæus använde 
sig av museet i sin undervisning och Linné lade här grunden till sitt 
biologiska kunnande.443 Stobæus donerade senare sina samlingar till 
Lunds universitet.444

Efter hand etablerades naturaliesamlingar på allt fler håll i Sveri-
ge. Att bygga upp omfattande samlingar var dock fortfarande en dyr 
hobby: rariteter från främmande orter betingade ett högt pris. Det var 
få förunnat att ha riktigt stora samlingar. De som fanns hos drottning 
Lovisa Ulrika på Drottningholm och kung Adolf Fredrik på Ulriksdal 
var de största i Sverige. Både kungen och drottningen hade växt upp 
på kontinenten, och säkert påverkats av hovens samlingsvurm. Redan 
när den 32-årige Adolf Fredrik 1743 utnämndes till svensk kronprins 
och kom till Sverige hade han en naturaliesamling i sin ägo. Året därpå 
träffade den nye tronföljaren Linné under en samvaro med uttryck 
för ömsesidig uppskattning. Det ledde till att Adolf Fredrik donerade 
80 glasflaskor av dubbletter ur sin samling till universitetet.445  Linné 
beskrev Adolf Fredriks samling i avhandlingen Museum Adolpho- 

439 Vita Magni von Bromell. Acta Literaria Sveciæ IV:199–210. Se också fries 
(1917; s. 116).

440 berg-madsen & ebbestad (2013)
441 eenberg (1704; s. 91).
442 Linné, von (1823; s. 10).
443 Löwegren (1952; s. 87).
444 https://www.historiskamuseet.lu.se/stobaeus-museum.
445 fries (1907; s. 44).
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Fridericianum, försvarad av Lars Balk (1726–1790) 1746.446 Den kung-
liga samlingen förvarades i sin helhet på Ulriksdal fram till 1751 då 
de estetiskt mest tilltalande delarna flyttades till Drottningholm, det 
slott som Lovisa Ulrika förärats i bröllopsgåva och som nu byggts om 
efter hennes önskemål. 

Kvar på Ulriksdal blev uppstoppade eller spritkonserverade djur; 
det var fiskar, amfibier däggdjur och fåglar.447 Vid entrén möttes besö-
karna av apskelett och i taket hängde sköldpaddor och hajar. Som ett 
bisarrt utslag av tidens intresse för det abnorma visades missbildade 
och aborterade foster, däribland ett missfall från Lovisa Ulrika. För 
säkerhets skull förvarades dock dessa bakom ett draperi. Någon full-
ständig förteckning över innehållet finns inte bevarad men Linné har 
i Museum S:æ R:æ M:tis Adolphi Friderici [Sacrae Regiae Majestatis 
Adolphi Friderici] från 1764 redovisat de mest pregnanta och ovanliga 
arterna (Animalia Rariora).448

På Drottningholm inrättades ett rum som naturaliekabinett.449 Lo-
visa Ulrika hade haft med sig en del konkylier från Berlin och tog 
nu över snäckor, insekter (inte minst fjärilar) och växter från Adolf 
Fredriks samling på Ulriksdal. Drottningen utökade efter hand sin 
samling genom köp och gåvor. Flera inköp av samlingar från Holland 
finns t.ex. redovisade för perioden 1750–1752, inklusive vid auktionen 
efter Albert Seba (1665–1737), den mest framträdande handlaren av 
naturalier på kontinenten under det tidiga 1700-talet.450 Drottningen 
hade också stor glädje av de samlingar som Linnélärjungar kom hem 
med från olika delar av världen och som hon betalade bra för. Per 
Kalm bidrog med material från Amerika, Pehr Osbeck från Kina och 

446 baLK (1746). Lars Balk tycks inte ha tillhört de mest framstående av Linnés 
alla studenter. När han 1751 skulle disputera för doktorsgraden beskrev Linné 
honom som »swag« i den teoretiska delen och han godkändes »med starkaste 
tillsägelse at till nästa examen wara hemma mera i Historia morborum, Materia 
medica och besynnerligen in botanicis« (fries 1910; s. 179). Året dessförinnan 
hade Linné sammanställt en avhandling Amphibia Gyllenborgiana, försvarad 
av Barthold Rudolf Hast (1724–1784). Avhandlingen baserades på 24 utländska 
amfibier skänkta till universitetet av kanslern Carl Gyllenborg (fries 1907; 
s. 46).

447 Löwegren (1959).
448 Linnæus (1764a). Notera den snarlika titeln på avhandlingen från 1746.
449 Linnæus (1764b).
450 Löwegren (1959).
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Fredric Hasselquist (som ju dock själv aldrig kom hem) från främre 
Orienten. Johan Haartman samlade insekter i Sverige.

När den gustavianska tiden närmade sig minskade kungaparets in-
tresse för naturalier, och med Gustav III och senare Gustav IV Adolf 
vid makten drabbades samlingarna av förfall. De skulle komma att tas 
över av Vetenskapsakademien och Uppsala universitet. Universitetet 
fick bl.a. det som Per Kalms och Fredric Hasselquist hade samlat åt 
drottningen.

Även Linnés generösa mecenat Carl Gustaf Tessin hade råd att eta-
blera en omfattande naturaliesamling.451 På Linnés rekommendation 
anställde han Pehr Osbeck som intendent för sitt naturaliekabinett 
på Läckö slott 1753. Pehr Osbeck blev kvar där i fem år och var ock-
så huspredikant hos Tessin, och hans botanicus. Pehr Osbeck kunde 
under den här tiden sammanställa och publicera resultaten från sin 
ostindiska resa. Han var mycket nöjd med tillvaron hos Tessin.

I detta hederliga hus, dit jag blifivt recommenderad af Archia-
ter v. Linné, vistades jag på 6:te året, och anser jag denna tid för 
den gladaste under hela min lefnad, i anseende till så väl denne 
lärde herres lärorika umgänge, som det hedersamma och öm-
sinta bemötande jag af honom vid alla tillfällen åtnjöt.452

Efter att ha hamnat i onåd vid hovet och i ekonomisk kris tvingades 
Carl Gustaf Tessin göra sig av med sina samlingar. Hans konstsamling 
utgör idag stommen i Nationalmuseums bestånd av äldre grafik och 
måleri. Pehr Osbeck blev 1760 kyrkoherde i Hasslövs pastorat i södra 
Halland.

Charles de Geer var en annan som hade ekonomiska förutsättning-
ar att etablera ett stort naturaliekabinett, på sitt Leufsta bruk. Efter 
hans död donerade änkan samlingen till Vetenskapsakademien 1778, 
en donation som kom att utgöra grunden för denna akademis  kabinett. 

451 I praktverket Museum Tessinianum (Linnæus 1753) beskrev Linné Carl Gustav 
Tessins samlingar på Åkerö dit de hade flyttats från Läckö. Tessin hade förvär-
vat Åkerö efter tidigare ägaren Axel Banérs död och låtit uppföra Åkerö Slott 
i början av 1750-talet. Carl Gustav Tessin förblev en patron och vän till Linné 
livet ut. Linné kallade honom ”min store Apollo” och dedicerade flera verk till 
honom, bl.a. alla upplagor av Systema Naturæ fr.o.m. den andra (fries 1903; 
Senare delen, s. 301).

452 Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män. Elfte bandet, s. 350–358, 
ursprungligen infört i Göteborgs Stifttidning 1806.
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Det här skedde alltså ungefär samtidigt som Societeten fick sina sam-
lingar (se nedan). Anders Sparrman (1748–1820) var föreståndare för 
Vetenskapsakademiens museum och var den som fick ta hand om den 
de Geerska donationen.453 Han blev för övrigt aldrig invald i Socie-
teten, vilket syns märkligt. Med sina resor till Kina, Sydafrika, Sene-
gal och som deltagare på James Cooks andra världsomsegling var han 
bland de mest beresta av Linnés lärjungar. 

Societeten hade redan vid sin tillkomst haft ambitionen att etable-
ra egna naturaliesamlingar. Paragraf 11 i stadgarna från 1728 löd:

Societeten bör jemväl giöra sin flit att sambla allehanda natu-
ralier och rariteter som i Landet finnas och deraf inrätta ett 
Cabinett eller Museum, hvilket efter Inventarium förblifwer 
under någons af Ledamöterne samt Secreterarens förwahr.

Någon naturaliesamling kom inte till stånd av egen kraft. Det kan nog 
tillskrivas både bristen på resurser och att verksamheten inte riktigt 
tog fart efter att Erik Benzelius hade formulerat Societetens patrio-
tiska och ambitiösa forskningsprogram på 1720-talet. Det lär ha varit 
två saker som hängde ihop. När Societeten i samband med riksdagen 
1731 riktade ett äskande till ständerna om medel för sin verksamhet 
var möjligheten att kunna härbärgera samlingar ett av argumenten.

[…] Societeten hade medel at hyra uti Upsala nödige husrum så 
wäl för des sammankomster som för des acters och documen-
ters förwarande samt för de naturalier och rariteter, som ifrån 
landet til Societeten kunna inkomna, såssom ock för allahanda 
Mathematiska och Physicaliska instrumenter och Machiner, 
som til Societeten komma at upkiöpas med mera, som i framti-
den torde kunna behöfwas.

Men Societetens yrkanden om ekonomiskt stöd från statsmakterna 
förblev genom alla år resultatlösa.454 

453 Lindroth (1967a; s. 625).
454 Se t.ex. schücK (1935; s. 256).
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Gyllenhaals och Ziervogels samlingar

Det är nu dags att se närmare på de samlingar som förärades Societeten 
genom donationen från Johan Abraham Gyllenhaal och Fredric Zierv-
ogel. En stor del av dessa kom som nämnts från Fredric Zier vogels far, 
Aegidius Ziervogel. Genom inköp och byteshandel utökade Fredric 
Ziervogel sitt ärvda naturaliekabinett. Sten Lindroth menar att det 
»torde varit det största enskilda i riket«.455 Ziervogel hade bl.a. kontakt 
med apotekaren Jakob Benjamin Fischer (1731–1793) i  Riga.456 Denne 
hade tidigare studerat för Linné och hade kartlagt djur- och växtlivet 
i Livland. Han kunde förse Ziervogel med material från andra sidan 
Östersjön, t.ex. från den rika förekomsten av bärnsten längs baltis-
ka kusten. En annan värdefull kontakt var den med Lorenz Spengler 
(1720–1807), föreståndare för konstkammaren i Köpenhamn och ock-
så innehavare av en egen naturaliesamling, Museo Spengleriano.457 Han 
hade specialiserat sig på snäckor och mollusker.458

En nära nog samtida, låt vara översiktlig, beskrivning av vad do-
nationen innehöll finns i Societetens arkiv och är återgiven här intill.459 
Texten är odaterad och inte undertecknad men den är i det närmaste 
identisk med en fotnot i det tryckta tal om Societetens historia som 
Eric Prosperin höll på Vetenskapsakademien i november 1789.460 En 
rimlig gissning är därför att det var Societetens relativt nytillträdde 
sekreterare Eric Prosperin som upprättade förteckningen för arkivet. 
Den lär vara skriven helt kort efter det att samlingarna kom till Upp-
sala. Förteckningen listar material inom nio kategorier: örter, snäckor, 
insekter, mineraler, fossiler (petrifikater), bärnsten, trädsorter, materia 
medica (medicinska preparat) samt böcker.

Det var en betydande samling. Ett modernt inslag var hela serier 
för att visa utvecklingsstadier hos bl.a. insekter.461 Eric Prosperins be-
skrivning av donationen visar att Fredric Ziervogels samlingar hade 
kompletterats med material från Johan Abraham Gyllenhaal. Den 

455 Lindroth (1978; s. 282).
456 becKmann (1911).
457 Kaas & Knudsen (1992).
458 spengLer (1790).
459 UUB, U2000:27; s. 43.
460 prosperin (1791; s. 55).
461 Löwegren (1952; s. 249).
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Förteckning över innehållet i den Gyllenhaal-Ziervogelska dona-
tionen*

De til Societas litteraria förärade Samlingar bestå af följande näml:n
 
1:o Örtsamlingen, som är mäst Svensk och innehåller något öfver 
2000 differente Species, hvartil ock höra åtskillige uptorkade stör-
re växter och frugter, samt en betydelig frösamling af utländske 
dels kände dels okände växter.

2:o Snäcksamlingen är en af de nitidaste, förvarad uti 3:ne välgjor-
de skåp med 72 skiutlådor. Flere af de raraste species, såsom varie-
teter af ammiral snäckan, Bulla birostris, volva och spelta, Bucci-
num costatum, Turbo scalaris eller vindeltrappan, Helix amarula, 
Lepas Diadema Mytilus crista galli, med flere, finnas häribland. 
Och äro äfven månge i Linneeske Systemet ännu ej uptagne. Alla 
specimina äro väl conditionerade och har man budit til at få några 
stycken af hvart species för at visa dem på flere sidor, utan at be-
höfva röra dem utur sina rum. Man har äfven varit mon at samla 
varieteter och snäckor af olika åldrar. 

Til denna samling höra diverse Medusæ, Asteriæ, Echini, 
Lithophyta och Zoophyta eller så kallade Coraller. 

Snäcksamlingen har mycket ökts med Svenska specimina, som 
genom afledne Bergmäster Gyllenhahls flit blifvit innom Riket 
upsökte och hvaraf en stor del äro obeskrifne. 

3:o Till Insectsamlingen, som är mäst Svensk, hörer ett skåp med 
skjutlådor, behörigen förvarade med glas öfver: hvartil Bergmäster 
Gyllenhahl äfven bidragit med sin samling. 

4:o Mineralsamlingen förvaras uti 10 stora skåp, som innehålla 270 
skjutlådor, hvaruti äro öfver 10 000 specimina. Desse äro både 
Svenske och utländske. Och har man dervid, då ganska månge äro 
af ett verkligt värde och utmärkt sällsynthet vid deras anskaffande 
haft all kostnad ospard. De stenar, som tålt slipning äro på den ena 
sidan slipade och polerade. Af ädlare stenar äro dels slipade, dels 
rå, och finnas af desse de mäste varieteter i samlingen. Här bör ej

* I prosperin (1791; s. 55) inleds förteckningen »De til K. V. Societeten af 
Hof-Apothekaren ziervogeL förärade samlingar, bestå av följande hufvud-
sakeliga delar«.
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 senare hade bidragit till snäcksamlingen, insektssamlingen, petrifika-
terna och biblioteket.

En tysk observatör, Ernst Moritz Arndt, vistades i Uppsala våren 
1804 och besökte då samlingarna. Han vittnar om att där också fanns 
etnografiskt material. Det skulle kunna ha rört sig om saker som var 
kvar sedan Johannes Schefferus dagar.

I detta område [nedanför Domkyrkan] finns också det lilla hu-
set som är Uppsala Vetenskaps-Societets museum. Det är ett 
mycket vackert museum som till stor del består av donationer 

förbigås en stor samling af Bezoar stenar, Gall-, Njur-och blåseste-
nar samt perlor och andra animaliske stengyttringar så af männi-
skjor som djur. Somlige äro noga beskrifne och antecknade perso-
nerne, som opererat dem och hvem som varit plågad af de samme. 

En del deraf har afledne Archiat. von Bromell uti sine samling-
ar ägt och äro de uti Kongl. Wetenskap Societetens äldre acter af 
Honom beskrifne.

5:o Uti 2:ne stora kåp, som innehålla 130 skjutlådor, förvaras öfver 
3000 specimina, så in- som utländske petrificater, alla rena och ty-
deliga. Til de Inländske har afledne Bergmäster Gyllenhahl en stor 
del bidragit, och har funnits ibland Hans til Societeten lämnade 
Samlingar, isynerhet vackra piecer från Västergöthland.

6:o En myckenhet af Bernsten öker ock denna Samlings värde. 
Den består af ungefär 400 skifvor, dels Insecter utmärkta, dels 
med flere förändringar af andra främmande kroppar upfylde. Åt-
skillige deraf äro arbetade til Bernstensnipper. 

7:o Af diverse Svenske och utländske trädsorter finnas 120 skifvor.

8:o En materia medica, så af simplicia som composita. Deruti fin-
nas alt hvad som är uptaget i Pharmacopæa Svecica, utom en stor 
del exotica.

9:o Boksamlingen, som är uti Naturalhistorien, Chemien, Bergs 
Wettenskapen och Resebeskrifningar består af ungefär 1.400 vo-
lymer. Herr Bergmäster Gyllenhahl har härtil och rundeligen bi-
dragit med åtskillige af de Nyare och dyrbarare verk.
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från Gyllenhaal och den tidigare apotekaren Ziervogel i Stock-
holm. Det viktigaste innehållet är conchylia och mineraler. Allt 
är uppsatt enligt det Ziervogelska testamentet och i den ord-
ning som var under hans livstid. Där finns också några gamla 
möbler, hans fåtölj och hans porträtt. […] Det finns fortfarande 
också en del inhemska curiosa här: vapen, runstavar, verktyg 
och lapptrummor.462

Alla naturalier från den Gyllenhaal-Ziervogelska donationen är  sedan 
längre skingrade. Vi återkommer för några av dem till deras vidare 
öden. Den enda del av samlingarna som fortfarande finns kvar på 
Societeten i komplett form är boksamlingen. Med sitt ursprung från 
1700-talet innehåller den många vetenskapshistoriskt intressanta 
verk. En ursprunglig förteckning över den donerade litteraturen finns 
bevarad. Till det skriftliga materialet hörde också Johan Abraham 
Gyllenhaals arkiv bestående av brev, manuskript, och berättelser från 
hans tidiga studier i Skaraborg. Här finns även dokumentation kring 
Gyllenhaals renovering av de fastigheter han förvärvade i Uppsala. Ar-
kivet deponerades av Societeten på universitetsbiblioteket i Uppsala i 
början av 1900-talet och är uppdelat på 29 volymer.463 

Bärnsten

När tysken Johannes Beckmann (1739–1811) besökte Fredric Zier-
vogel 1765 hade han aldrig sett en större samling av insekter i bärn-
sten. Allra mest imponerad var han av ett fynd med en innesluten 
 syrsa (Gyllus).464 Bärnstensamlingen ingick i donationen och om än 
inte kvar på Societeten så finns den ändå bevarad på nära håll i Upp-
sala. Jag ska i ett annat sammanhang komma tillbaka till hur Societe-
ten i mitten av 1800-talet gjorde sig av med denna och övriga delar 
av donationen. Mycket skänktes eller deponerades till universitetet, 
bärnstenssamlingen finns i dag på Evolutionsmuseet. 

Enligt beskrivningen från donationstillfället bestod bärnstensdelen 
av ungefär »400 skifvor, dels Insecter utmärkta, dels med flere för-

462 Översatt från arndt (1806).
463 UUB, S 36 d 1–29.
464 becKmann (1911). Johannes Beckmann gjorde en svensk resa 1765–1766. På 

hösten 1765 träffade han Linné vid flera tillfällen och bekantskapen var till öm-
sesidig belåtenhet (schmid 1937). Johannes Beckmann var en av få som fick ta 
del av utdrag från Nemesis Divina under Linnés livstid (Linné, von 1968; s. 19).
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ändringar af andra främmande kroppar upfylde. Åtskillige deraf äro 
arbetade til Bernstensnipper [bijouterier].« Vid en undersökning av 
samlingen på Zoologiska institutionen 1963 räknades till 570 bärn-
stenar, varav 492 innehöll identifierbara djur, mestadels insekter.465 I 
en del fanns också växtfossil. Antalet objekt skulle kunna tyda på att 
materialet har utökats efter donationen. Rimligen härrör materialet 
huvudsakligen från södra Östersjön inklusive Kuriska näset, och Jyl-
lands västkust, Nordeuropas klassiska bärnstensområden. Bärnstenen 
i dessa trakter är från Eocen, alltså tillkomna för omkring 40 miljoner 
år sedan. De dominerande insektsgrupperna i materialet utgörs inte 
oväntat av Diptera (tvåvingar; huvudsakligen myggor och flugor) och 
Hymenoptera (steklar; de flesta myror).

Societeten har i sin ägo ett antal konststycken i bärnsten, »en grupp 
av bärnstensarbeten i den klass, som man endast helt undantagsvis 
möter annat än i de historiska raritetskabinetten eller hos dessas arv-
tagare bland Europas museer«.466 De mest spektakulära föremålen ut-
görs av två konstskrin, två spegelramar, en pokal och ett brädspel.467 
De »Bernstensnipper« som nämns i beskrivningen av Gyllenhaals och 
Ziervogels samlingar förefaller inte passa in på de befintliga konstpjä-
serna.468 

Några av konstobjekten har daterats till senare delen av 1500-ta-
let eller första delen av 1600-talet.469 En möjlig konstnär bakom åt-
minstone en del arbeten är Georg Schreiber, verksam i Königsberg 
1617–1643. Han tillverkade pjäser till bl.a. kurfursten Georg Wilhelm 
av Brandenburg (1595–1640), Gustav II Adolfs svåger. Det stora skri-
net i Societetens samling är i barockstil och härstammar från en tid då 
tyngdpunkten för tillverkning av bärnstenskonst efter hand flyttades 
från Königsberg till Danzig. Andra objekt och fragment i samlingen 
kan dateras till sekelskiftet 1700. Att det rör sig om en myckenhet av 
fragment tål att påpekas – bärnstensmaterialets ömtålighet har gjort 
att de stora pjäserna har fått renoverats vid flera tillfällen. Därtill finns 
många lösa bitar.

465 seLberg (1963).
466 waLLin (1960).
467 svennung (1960), waLLin (1960).
468 SAOB, nipper: om mindre, särsk. dyrbarare prydnadsföremål, numera nästan bl. 

om smycken, ringar, örhängen o. andra småprydnader.
469 waLLin (1960).
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Proveniensen av Societetens befintliga bärnstenskonst är inte klar-
lagd. Det har legat nära till hands att anta att den härrör från den 
 Gyllenhaal-Ziervogelska donationen men det verkar inte stämma 
 enligt ovan.470 Det förnämsta materialet av bärnstenskonst i Sverige 
fanns under 1700-talet på Drottningholm och Ulriksdal. Änkedrott-
ningen Hedvig Eleonora och Ulrika Eleonora vårdade dessa samlingar 
ömt. I en inventarieförteckning över kabinetten på Drottningholm 
1719 listades bl.a. just sådana pjäser som idag finns på Societeten.471 

Uthi Futteraler [fodral] twänne st: ovala Spegel-Ramar 
med Zirater ofwan på af Bärnsteen à 100 Dr. st.  200
Ett stort Cabinet af Bärnsten uti dess Futteral 1000
Ett st. Dito mindre uti Futteral, wärderat till   600
Ett Bräde-Speel af Bärnsten, utan Brickor,  
uti rött Futteral klädt med Sammet    400

470 Till exempel sernander (1943; s. 50).
471 waLLin (1960).

Kabinettsskåp i Societetens ägo, sannolikt från de Gyllenhaal-Ziervogelska 
samlingarna. Foto: Mikael Wallerstedt.



SAMLINGARNA

273
❦

Också Societetens mineralsamling hamnade så småningom på Uppsala uni-
versitet. Foto: Hans Mejlon.

Societetens bärnstenssamling med en riklig förekomst av inneslutna insekter 
deponerades under 1800-talet till Uppsala universitet. Den finns än idag be-
varad på Evolutionsmuseet. Foto: Hans Mejlon.
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Objekten återkommer i ytterligare inventeringar under 1700-talet 
men hade då flyttats till husgerådskammaren. Det hängde nog ihop 
med att materialet efter hand blev skadat och slitet, och att hovets 
intresse för samlande avtog. Till slut såldes det och i Stockholms Auk-
tionsverks katalog för auktionen den 15–16 november 1814 finns pjä-
ser som passar in på beskrivningen ovan. De listades under rubriken 
»wid Offentliga Utropet i Stockholm äro diverse Casserade Saker från 
Kongl. Lust Slottet Drottningholm sålde«.472 Det verkar troligt att de 
bärnstensföremål som då såldes var de som idag finns på Societeten, 
även om det inte är känt på vilket sätt de i så fall skulle ha kommit i 
Societetens ägo. Tidsmässigt stämmer det dock väl in med att första 
gången någon bärnstenskonst nämns i Societetens handlingar är 1831, 
alltså efter 1814. Adjunkten Gabriel Marklin (1777–1857) skrev då i 
en PM:

De öfrige Samlingarne äro, så mycket möjligt varit, äfven 
inställde uti skåp under glas, i synnerhet de bättre Bernstens-
sakerna för att kunna visas och bibehållas: men Bernstens Cha-
tullet är ännu icke repareradt. Får det ske, så åtager Glasmästar 
Ehrnlund sig att göra det mer för heder än betalning.

Snäckor och fossil

Förutom förteckningen över Gyllenhaals och Ziervogels böcker finns 
inga bevarade kataloger över de övriga delarna av donationen. Senare 
skulle Societeten upprätta listor över sina samlingar och hur de var 
arrangerade i olika kabinettsskåp, men de hade då utökats med annat 
material. Två separata listor är dock av särskilt intresse eftersom deras 
innehåll huvudsakligen verkar härröra från Gyllenhaal och Ziervogel. 
Det gäller snäcksamlingen473 och petrifikatsamlingen474; båda sam-
lingarna är tyvärr dock upplösta och försvunna. Snäckkatalogen upp-
tar 790 objekt och är ordnad efter det system och den nomenklatur 
som Anders Jahan Retzius (1742–1821) hade presenterat i sin lärobok 
 Inledning till djur-riket 1772.475 Systemet följde i stort Linnés indelning 

472 waLLin (1960).
473 UUB, S 36 d 29.
474 Inventarium Petrificatorum Corporum organicorum in Museo Reg. Societatis Scien-

tiarum Upsaliensis Anno 1815 (UUB, D 1494).
475 retzius (1772).
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av djurvärlden men Retzius satte svenska namn på ordningar, släkten 
och arter. Linné skrev förordet till boken.

Herr Demonstratorens DJUR-RIKE har jag med hjertans nöje 
genomläsit, och sedt med hvad noggranhet H. D. utvaldt och 
definierat de betydeligaste kännemärken. Sjelf har jag ej utan 
möda kunnat utsöka terminos Artis nog gällande, fast jag 
haft både Latinska och Grækiska Språken för mig; men jag 
måste tillstå det varit longt besvärligare arbete, at uttaga dem 
af  Modersmålet, som i den delen aldrig varit uparbetat. Gjör 
Allmänheten den fägnaden at få detta Systemet talande på vårt 
Modersmål, så torde flere få nöje at språka med det om den 
Alvise Skaparens underverk på vårt jordklot.

Anders Jahan Retzius var med några kortare avbrott verksam i Lund 
under hela sin karriär. Han var där botanices demonstrator och 
adjunkt i naturalhistoria, senare professor i ekonomi, naturalhistoria 
och till slut också i kemi. Under lång tid var han föreståndare för den 
botaniska trädgården och han gjorde sig bemärkt som initiativtagare 
till (och ständig sekreterare för) Kungl. Fysiografiska Sällskapet 1772. 
Elias Fries uttryckte det som att Anders Jahan Retzius »var nära ett 
halvt sekel naturvetenskapernas värdige representant i Lund«.476 Han 
var en av få bemärkta svenska naturalhistoriker som under Linnés 
yrkesverksamma tid inte hade studerat för honom.

Informationen i snäckkatalogen är ovanligt lättillgänglig då den är 
skriven på svenska. Katalogen saknar titelsida eller försättsblad och den 
första sidan börjar direkt med rubriken »3. Skalmaskar«. Siffran syftar 
på att skalmaskar (Testacea) var den tredje ordningen inom klassen 
maskar (Vermes) i Linnés system för djurriket. ’Skalmaskar’ (en se-
dan länge försvunnen term) var ett begrepp liktydigt med ’ conchylier’, 
en klassificering Linné införde för skalförsedda, snäckliknande djur. 

476 Anders Jahan Retzius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6599, Svenskt 
biografiskt lexikon (art. av Gunnar Eriksson). Anders Jahan Retzius var far till 
Anders Retzius (1796–1860), anatom och kraniolog vid Karolinska institu-
tet, och farfar till Gustav Retzius (1842–1919), också han anatom vid samma 
lärosäte och ofta förknippad med rasbiologin. I Svenskt Biografiskt Lexikon 
skriver Gunnar Eriksson att Anders Jahan Retzius »tycks inte ha varit någon 
lättillgänglig person. Han beskrivs som ytterst självmedveten och högdragen. 
Han skall ha uppfostrat sina barn strängt och utan att visa någon större ömhet 
för dem.«
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Innehållet i Gyllenhaals och Ziervogels snäcksamling enligt Socie-
tetens snäckkatalog från tidigt 1800-tal. Materialet utgjordes av 
»skalmaskar« i klassen maskar (klass VI), där siffrorna nedan 
 avser antal arter inom respektive släkte.* 

VI Klassen. Maskar, Vermes
1. Ordningen Tarmmaskar, Intestina
2. Ordningen Blötmaskar, Mollusca
3. Ordningen Skalmaskar, Testacea
 Chiton (skalsugga)   9 
 Lepas (skäggmussla)  10 
 Pholas (stenmussla)   6 
 Mya (perlmussla)   7 
 Solen (slida)  11
 Tellina (remjes)  29 
 Cardium (hjertsnäcka)  21 
 Mactra (trågsnäcka)   8 
 Donax (bläckhornsnäcka) 10  
 Venus (venus)  39 
 Spondylus (skråfling)   3 
 Chama (båtsnäcka)  14 
 Arca (arksnäcka)  17 
 Ostrea (ostra)  31 
 Anomia (klöfskalsnäcka)  27 
 Mytilus (perlmorsnäcka)  20 
 Pinna (skedsnäcka)  8 
 Argonauta (seglaresnäcka)   3 
 Nautilus (skepparesnäcka)  17 
 Conus (käglesnäcka)  35 
 Cyprea (ormskallesnäcka)  44 
 Bulla (blåssnäcka)  23 
 Voluta (rullesnäcka)  46 
 Buccinum (trumpetsnäcka)  51 
 Strombus (virfvelsnäcka)  29 
 Murex (spikklubsnäcka)  61 
 Trochus (tornsnäcka)  26 
 Turbo (vindelsnäcka)  50 
 Helix (månsnäcka)  60 
 Nerita (mössnäcka)  25 
 Haliotis (näcköronsnäcka)   7 
 Patella (täckfatsnäcka)  36 
 Serpula (slangsnäcka)  16 
 Teredo (skeppsmask)   1 
 Sabella (grusmask)   7 
4. Ordningen Koraller, Lithophyta
5. Ordningen Djurväxter, Zoophyta

* Klassificerat efter Retzius (1772). Övriga klasser var klass I Däggande djur, 
Mammalia; II Foglar, Aves; III Amphibier, Amphibia; IV Fiskar, Pisces, och V 
Insecter, Insecta.
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Snäckkatalogen är inte daterad eller signerad men är nog upprättad av 
Gabriel Marklin.

Petrifikatkatalogen är från 1815 och upprättades av en annan av 
Societetens blivande adjunkter, Göran Wahlenberg. Redan i den cite-
rade översikten av donationen får vi veta att i denna del av samlingar-
na ingick arter av vindeltrappssnäckor, valthornssnäckor, storsnäckor, 
havstulpaner och ostron, insamlade av både Johan Abraham Gyllen-
haal och Fredric Ziervogel.477 Där sägs också att det fanns material 
från grupperna maneter, sjöstjärnor, sjöborrar, koraller, nässeldjur och 
kammaneter. Själva katalogen är skriven på latin och anger art och 
fyndlokal. Den är uppdelad i klasserna Vertebrata, Insecta, Crustacea, 
Testacea, Corallia och Vegetabilia, alltså ryggradsdjur, insekter, kräft-
djur, snäckor m.m., koraller och växter. Många av de upptagna latinska 
artnamnen inom de olika klasserna har efter hand ändrats. Oftast gäl-
ler det fossil från sedan länge utdöda organismer som saknar svenska 
artnamn. De fåtaliga ryggradsdjuren är de som för en lekman är lättast 
igenkännbara. Här några exempel:

Squali dentes minores striati e  Mindre, räfflade tänder av en haj från
Schöppenstedt ad Wolfenbüttel Schöppenstedt invid Wolfenbüttel

Physeterus mandibula Underkäke av kaskelot från Skaras
e Scaræ vivario vivarium

Ursi spelæi dens caninus  Hörntand av grottbjörn från Schwarz-
ex Schwarzwald wald

Elephantis primigenii dens Kindtand av mammut från Sibirien
molaris e Sibiria 

Ziervogel hade bidragit med fossil han samlat in tillsammans med 
Linné på Gotland 1741; för dessa finns ingen närmare lokalbeskriv-
ning än »Gotlandiæ«. Gyllenhaal hade tillfört fynd dels från de re-
sor han gjorde för Bergskollegiums räkning i Närke och Östergötland, 
dels från hans ungdoms exkursioner i Skaraborg.478 Många objekt 
var således hämtade från de västgötska platåbergen med lokaler som 
 Billingen (Hallevad, Storklefven), Hunneberg (Ulunda), Kinnekulle 

477 På den handskrivna katalogen har någon i efterhand gjort en blyertsanteckning 
som tycks vara baserad på en genomgång av hela katalogen och med resultatet 
445 arter, 1 083 ”sorter” och 3 631 stycken (exemplar/objekt). wahLenberg 
(1821) indikerade att det skulle finnas mer än 4 000 objekt i samlingen.

478 sernander (1943).
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( Örne kulla), Lugnås, Mösseberg, Uddevalla och Åsseberg. I vissa fall 
angavs uttryckligen att Gyllenhaal hade varit insamlare. Det gällde 
bl.a. fossil av olika gråsuggor (Oniscus) som han hittade på Mösseberg 
den 2 juli och Billingen 11–12 juli 1771.479 Det gällde också flera fynd 
av sjöborrar av släktet Echinus, bl.a. från Kinnekulle den 17 juni 1771. 
Sjöborrarna var något av en specialitet för Gyllenhaal och hans egent-
ligen enda vetenskapliga uppsats som trycktes under livstiden gällde 
just Echinus.480 

Proveniensen för fossilt material från Skåne (Andrerum, Balsberg, 
Bieröds ladugård, Bollsjögärdet, Bosarp, Boserup, Färs, Limhamn, 
Lomma, Lund) är inte lika säker men skulle också kunna härröra från 
Gyllenhaal och då från tiden för hans inledande studier i Lund 1767–
1768. De utländska petrifikaten kom från mängder av olika platser, 
nästan uteslutande från Europa. England och Tyskland dominerade.481 

I några fall finns beskrivningar av innehållet i Ziervogels respektive 
Gyllenhaals egna samlingar innan de slogs samman och donerades till 
hjälp. Vid Johann Beckmanns besök hos Fredric Ziervogel 1765 im-
ponerades Beckmann av snäcksamlingen och fann att den var ordnad 
efter Linnés systematik.482 I sina anteckningar räknade Beckmann upp 
ett stort antal arter snäckor och mollusker som Ziervogel gav honom 
möjlighet att studera. Han visade även sin mineralsamling som följde 
Axel Fredrik Cronstedts (1722–1765) system. Johann Beckmann fick 
en ortoceratit från öländskt skiffer och ett prov av svart isländsk agat 
(obsidian) i gåva av Fredric Ziervogel.

När det gäller örtsamlingarna finns översiktlig information om det 
herbarium Gyllenhaal hade byggt upp. Såväl Johan Abraham som bro-
dern Leonard Gyllenhaal och Andreas Dahl ägnade särskilt intresse 
åt studier av kryptogamer under sina exkursioner i Skaraborg. Linné 
förde alla kryptogamer till en av de 24 klasser han delade in växtri-
ket i (klass XXIV). I Johan Abraham Gyllenhaals 14 volymer (klas-

479 Till exempel »Oniscus dupplicatus […] Billingen Gyllenhal diar. 1771. d. 12 julii 
pag. 4« (UUB, S 36 d 29, s. 12).

480 gyLLenhaaL (1772).
481 Det var engelska fyndorter som Blackheath, Dorsetshire, Harwich, Kent, 

 Northfleeth, Salisbury, Shallofer och Sheppey. Tyskt material kom från Bam-
berg, Braunschweig, Eisleben, Hildesheim, Lauenburg, Meinungen, Rasfel och 
Weimar, samt från orter i området Schwarzwald i södra Tyskland (Baumans-
höhle, Ihlefeld, Pappenheim och Stolberg).

482 becKmann (1911).
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ser)  stora herbarium utgjorde kryptogamerna fyra olika klasser: orm-
bunkar, alger, lavar och svampar, d.v.s. en mer rimlig indelning.483 

Preses Illustris på besök

Med egna lokaler och värdefulla samlingar hade Societeten nu  något 
att visa upp för sin högste beskyddare. Trots att det var mer än 25 år 
sedan Hertig Karl accepterat uppdraget som Preses Illustris hade 
han ännu inte besökt Societeten. Vid mötet den 9 maj 1792 kunde 
dock ärkebiskop Uno von Troil rapportera att Hertig Karl planerade 
att besöka Uppsala mot slutet av månaden: »den nåden skulle kun-
na wederfaras Societeten, at Hon på någon kort stund blefwe fägnad 
af Hans Kongliga Höghets höga närwaro«. Tack vare donationen från 
Gyllenhaal och Ziervogel hade man nu »blifwit satt i stånd at kunna 
uppwisa något, som ej alldeles wore owärdigt Hans Kongliga Höghets 
uppmärksamhet«.

Man förberedde sig noga för ett besök. Ärkebiskopen önskade att 
någon av ledamöterna skulle författa en avhandling som kunde lä-
sas upp »i fall Hans Kongliga Höghet kunde ifrån sina öfriga göromål 
borttaga så många ögnablick, som fordrades till dess afhörande«. Det 
beslöts att lotten skulle falla på Zacharias Nordmarck (1751–1828). 
Luleåsonen Zacharias Nordmarck var professor i fysik och hade valts 
in i Societeten 1784. För att ta det säkra före det osäkra skulle Sekre-
teraren – alltså Eric Prosperin – också ha något i beredskap. Prosperins 
tal om Societetens historia från 1789 skulle även finnas till hands att 
överlämna. 

Hertig Karl kom till Uppsala den 9 juni 1792 och under »något 
mera än en timas förlopp« deltog han i den sammankomst som Socie-
teten då höll.484 För en av deltagarna var det säkert extra hedersamt 
med det kungliga besöket: »Täcktes Hans Kongliga höghet låta för sig 
af Herr HofApothecaren Ziervogel i underdånighet uppwisas Kongli-
ga Societetens Cabinetter och samlingar.« Besöket hade inletts med att 
ärkebiskopen presenterade Societeten.

483 sernander (1943).
484 Veterligen var detta det enda tillfälle då Hertig Karl besökte Societeten.
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Hans Kongliga Höghet Hertigen af SödermanLand, Kongliga 
Societetens Höga Preses Illustris uppkom i Societeten straxt 
efter klockan fem. Sedan Herr ÄrcheBiskopen betygat Socie-
tetens underdåniga glädje och erkänsla emot den nåd Henne 
nu wederfors, då Hon för första gången närwarande feck wör-
da den Höga Skyddsherre, som i några och tjugu år med det 
utmärktaste hägn Henne omfattat, berättade Herr ÄrcheBis-
kopen med få ord Societetens öden ifrån dess första instiftelse, 
samt öfwerlämnade därpå till Hans Kongliga Höghet et Exem-
plar af det tal som Kongliga Astronomi Observatorn Prosperin 
i K. Wetenskaps Academien hållit om Kongliga Wetenskaps 
Societeten.485

Konsolidering

De storslagna byggplanerna i kvarteret Disa hade ju stannat vid att det 
f.d. Bodmanska stenhuset i hörnet ut mot Oxtorget genomgått en om-
fattande renovering. Samlingarna var på plats och Societeten kunde 
hålla sina möten i egna lokaler. Man talade om Sessionsrummet, Bo-
tanikrummet och Doupplette rummet. Ett problem var att det träng-
de in vatten i källaren, vilket renderade i både »möda och  kostnad 
med watnbäring«. Men man installerade en enkel pumpanordning (en 
»pumpstock«) vilket gjorde det möjligt att använda utrymmet bl.a. för 
vinterförvaring av växter.486 Källarvattnet tycks ha varit drickbart.487

För de intilliggande tomter som Johan Abraham Gyllenhaal hade 
köpt för sitt ursprungliga projekt hade Societeten nu att ta ställning 
till hur de skulle hanteras. Både Gyllenhaal och Ziervogel var borta, 
tomterna var i Societetens ägo och något borde rimligen göras. Det 
hade kommit signaler om att universitetet och domkyrkan var intres-
serade av att köpa den Höjerska gården. När Gyllenhaal köpte tomten 
1787 hade den dåvarande ägaren fått rätt att bo kvar till 1793. Men 
när man nu närmade sig den tidpunkten beslöt man inleda förhandling 
med universitetet.488 

Utgångspunkten var att man skulle begära samma pris som Gyllen-
haal hade köpt tomten för (555 rdr, 26 sk. 8 rst.) och att man accep-

485 9 juni 1792.
486 8 december 1796, 20 maj 1797.
487 »Herr Notarien Frondin försökt at hafwa dricka uti honom, samt funnit Honom 

rätt god« 8 december 1796.
488 21 december 1792.
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terade betalning i den nytillkomna valutan »Riksens Ständers Riks-
Gällds Contoirs Sedlar« (vilka inte var särskilt populära). Man ville 
också behålla en liten bit mark intill Schefferus hus för att kunna få en 
rak tomtgräns i linje med hörnhusets gavel mot Oxtorget (alltså den 
sida som idag är husets långsida mot S:t Eriks torg). Affären slutfördes 
under 1793 och man fick 500 Riksdaler RiksGällds sedlar plus den 
önskade markbiten. Universitetet och domkyrkan gick ihop och beta-
lade halva kostnaden var. Befintliga hus på den Höjerska tomten revs 
sedan direkt »i den afsigt at där göra en öpen plats«, vilket det alltså 
också har förblivit.

I samma veva (20 december 1792) inträffade en eldsvåda som gjor-
de att större delen av fru Bergs gård brann ned. Den tomten var ju 
också i Societetens ägo och man beslöt att sälja den på auktion. Tyd-
ligen hade också här arrangemanget varit att den tidigare ägaren fått 
bo kvar en tid. Dessutom hade inte Johan Abraham Gyllenhaal erlagt 
hela köpeskillingen när han förvärvade tomten 1786 och nu skulle 
slutlikvid erläggas när fru Berg lämnade fastigheten. Man ville betala 
henne i riksgäldssedlar medan hon krävde ersättning i bancomynt. Det 
slutade i en kompromiss. Det här var pengar som Societeten lade ut 
för det Gyllenhaalska sterbhusets räkning och man ersattes sedan fullt 
ut av Leonard Gyllenhaal.

Vid en auktion våren 1793 drog inroparen i efterhand tillbaka sitt 
anbud på fru Bergs gård.489 Genom annonsering i tidningarna utlystes 
en ny auktion till sommaren och denna gång gick man i mål. Köpare 
nu var Societetens blivande vårdare av Gyllenhaals och Ziervogels na-
turaliesamlingar, adjunkten Samuel Liljeblad (1761–1815). Det måste 
ha varit ett praktiskt arrangemang att ha honom boendes helt nära 
samlingarna. På auktionen inbringade lösöret 943 kmt och själva går-
den 3 350 kmt.490 Något senare justerades tomtgränsen även på den 
här sidan om Societetens fastighet (den blev »mera regulier och orden-
telig«) genom att en liten bit avstods till Samuel Liljeblad.

Societeten fann det lämpligt att hägna in sin gård och när nu nya 
tomtgränser hade etablerats beslöt man att bygga en stenmur runt 
den. Man byggde pelare av sandsten täckta med järnplåtar som fästen 
för ett järnstaket (»galler«) ovanpå muren. Järngallren beställdes från 
Brukspatronen Grill på Söderfors. I slutet av 1795 var de färdiga och 

489 27 april 1793.
490 2 november 1793.
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man hade då bara att invänta lämpligt slädföre för leverans.491 Kon-
struktionen med stenmur, sandsten, pelare, galler och plåtar ut mot 
S:t Eriks torg finns kvar att se än idag. Motsvarande arrangemang gjor-
des sedan ut mot S:t Larsgatan. En grind togs upp mot Oxtorget vilken 
tjänade som ingång till fastigheten. Husets dörr vette mot ån.

Schefferus hus användes för att förvara bokdelen av de donerade 
samlingarna, liksom de böcker som Societeten sedan tidigare hade i 
sin ägo.492 I ett ekonomiskt bekymmersamt läge hade man varit inne 
på att sälja sin boksamling men nu blev den ett bra komplement till 
donationen.493 Åtminstone för stunden förvarades också mineralsam-
lingen i biblioteket. Men huset var i behov av renovering, det var länge 
sedan Johannes Schefferus hade använt det för att härbärgera värde-
full litteratur. Man var inne på att bygga en övervåning men stannade 
vid att lägga ett nytt tegeltak, sätta in fönster och rappa utsidan för att 
»sätta detta hus i mera brukbart tillstånd«.494 Några år senare notera-
des dock att böckerna hotade att bli fuktskadade och då tog man upp 
hål vid taket och vid grundmuren för att få »wäderwäxling«.495

Med detta hade den stora donationen från Johan Abraham Gyllen-
haal och Fredric Ziervogel satt sig. Husen var tagna i bruk och väl 
arrangerade för sitt syfte – att härbärgera de värdefulla naturaliesam-
lingarna. Nu kunde en ny tid börja i Societeten.

491 9 december 1795.
492 16 juni och 8 december 1796.
493 11 januari 1781.
494 6 februari 1794.
495 12 december 1797.
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Samlingarnas vård

Detaljerade instruktioner

I Fredric Ziervogels brev till Societeten i januari 1789 hade han 
meddelat att han avsåg upprätta ett utkast till instruktion för sam-
lingarnas vårdande och hantering efter sin död.496 Det var inget 

unikt för just de här samlingarna. Anders Sparrman hade några år tidi-
gare fått noggranna instruktioner för hur Vetenskapsakademiens sam-
lingar skulle skötas (Instruction för Intendenten öfver Kongl.  Vetenskaps 
Academiens Naturalie-Cabinett, 1784). De tycks ha tillkommit på 
 förekommen anledning: man hade inte riktigt varit nöjd med Sparr-
mans insatser sedan han 1777 utsetts till intendent för samlingarna.497 
Att vårda värdefulla naturaliesamlingar var ett mycket viktigt upp-
drag. 

Någon instruktion hade dock inte tillkommit under de år Fredric 
Ziervogel bodde i Uppsala. När han gick bort hade Societeten därför 
att på egen hand upprätta en sådan och uppdraget gavs till Adolph 
Murray, Carl Peter Thunberg och Johan Gustaf Acrel (1741–1801; 
 professor i medicin). Vid mötet den 27 april 1793 presenterade de 
sitt förslag och det antogs efter behörig granskning. Det var mycket 
detaljrika anvisningar som gavs och det var tydligt att Societeten tog 
ansvaret att förvalta samlingarna på största allvar.

496 Redan det gemensamma gåvobrevet från 1783 angav att samlingarna skulle 
skötas enligt »en serskild och utförligare instruction«.

497 grandin (2018).
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Instruction
För den, som antages, at wårda Upsala Kongliga Vetenskaps 
 Societets Cabinetter och Samlingar.

§. I.
Den, som till detta göromål utses, wäljes af alla i Upsala Stad den 
gången wistande Kongliga Wetenskaps Societetens Ledamöter, 
på det sätt, at hwarje Ledamot öppet nämner den, som Han har 
förtroende till, utan at några skrifteliga eller mundteliga dicta-
mina lämnas till Protocollet eller där intagas, och bör detta wal 
genast anses för justeradt. Den som därwid får de flesta rösterna, 
antages till Kongliga Societetens Adjunct, och constitueras genom 
 Extractum Protocolli, at wårda Societetens Samlingar enligt den-
na Instruction. Skulle de flesta rösterna wara delta imellan twänne 
eller flera, bör då genast imellan dem låttas. De wäljande böra all-
rig wara mindre än Sju till antalet. Den, som blifwit wald, bör inan 
Han Syslan tillträder, på en afskrift af denna Instruction skrifteli-
gen förbinda Sig, at densamma till alla delar efterlefwa.

§. II.
Ingen bör kunna komma under omröstning utan at I) Hafwa gjordt 
Naturalhistoriens alla delar till sitt hufwudyrcke. 2) Wara kun-
nig så wäl i de Lärda, som moderna Språken. 3 Någorlunda känna 
Natural historiens tillämpning till Medicinen och Oeconomien.

§. III.
Han bör icke besitta egna Cabinetter eller Samlingar i Natural-
historien. Hans förnämsta skylldighet bör wara icke allenast at 
wårda, utan ock at öka Kongliga Wetenskaps Societetens Sam-
lingar, och at handhafwa dem med samma nit, som om de woro 
Hans egna.

§. IV.
Wården öfwer Societetens Samlingar är et förtroende, ifrån hwil-
ket Societeten ej will eller bör skilja någon om inrättningen för-
tjänt man, hwilken uppoffrar sin tid och sin möda, så åt allmän-
heten, som wetenskaperna; Men skulle så olyckeligt hända, at 
någon missbrukar detta förtroende, och på et eller annat sätt, för-
nämligast genom Naturaliers skingrande och förstörande, gör Sig 
detsamma owärdig, förbehåller Sig Societeten, at utan rättegång 
kunna skilja Honom ifrån wården af Societetens Cabinetter, och 
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därmed följande förmåner, samt därtill utse någon annan; dock 
bör wid et sådant besluts tagande ej mindre än åtta Ledamöter 
wara närwarande, och åtminstone twåtredjedelar af rösterna sam-
manstämma till beslutet. I denna händelse eger ock ingen efter-
räkning rum, på hwad en sådan owärdig befunnen Samlingarnes 
wårdare, skulle kunna påstå Sig hafwa bidragit af egna medel till 
deras ökande.

§. V.
Wid tillträdandet till Syslan bör Hans första göromål blifwa, at 
med största noggranhet igenomgå hela Cabinettet, och däraf göra 
Sig så kunnig, at Han fermt kan finna hwad som reqvireras, och 
wet hwad som ännu af betydenhet kan saknas därutinnan.

§. VI.
Cabinettet bör ifrån April månads början till Sommar Terminens 
slut, samt under October månad wisas för Allmänheten på ut-
satte timar, hwarwid följande bör i agt tagas: 1) Bör ej öfwer et 
måtteligt antal Åskådare, hwilket i anseende till rummens storlek 
ej får öfwerskrida åtta Personer på en gång insläppas. Som den 
minsta delen af Åskådare tillika torde wara kännare af Natural-
historien, så kan det wid dylika publiqua demonstrationer wara 
nog, om Samlingarnes art, Storlek och nytta i allmänhet widrö-
ras. 2) Skulle ibland dessa Åskådare, tillfälligt wis, någon i dessa 
ämnen mera kunnig sig infinna, som åstundade närmare granska 
någon wiss del, bör man den gången icke uppehålla Sig med ho-
nom, utan öfwerens komma om serskilt time. 3) Wid alla enskilta 
demonstrationer, där Kännare äro närwarande, som önska nogare 
betrakta Cabinettet, eller någon del däraf, få ej öfwer tre Perso-
ner på en gång wara tillstädes, och allrig mera än en låda i sender 
uttagas. 4) Som ordning uti Naturaliers sammanläggande är af yt-
tersta wigt, så bör ej någon tillåtas, eho Han wara må, at Sjelf ut-
taga eller återlägga någon pieçe, utan bör endast Den, som wårdar 
Samlingarne, både uttaga och på sitt ställe nedlägga densamma. 
5) Skulle någon kännare wilja beskrifwa en eller annan del af Na-
turalierna, måste för Honom utsättas wiss time, då Han allena, 
i Dens närwaro som wårdar Cabinetterna får winna Sin önskan. 
6) Wille någon jämföra pieçer utur serskilta lådor, måste hwart 
stycke för Sig uttagas, men icke hela Lådorna på en gång. För öfrigt 
bör WaktMästaren wid alla, så wäl publiqua som privata demon-
strationer wara närwarande.
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§. VII.
Utom de allmänna demonstrationerna, bör den till hwars wård 
Samlingarne uppdragas, dageligen utom helgedagar, så wida mö-
geligt är, finnas i Cabinettet, och äfwen där arbeta. Honom tillåtes 
icke at hämta Naturalier, färre eller flera till sina egna rum. Han 
bör ock allrig utan Ordförandens eller Secreterarens wetskap och 
tillstånd resa ur Staden, och då sådant på längre tid af flera weck-
or begäres, bör det hos hela Societeten anmälas, som eger at det 
bewilja eller afslå. Nycklarne till rummen och Cabinetterna, får 
Han allrig uppdraga någon annan, utan de böra, i händelse af Hans 
resa ur staden, lämnas förseglade till Ordföranden eller Secrete-
raren.

§. VIII.
På hwarje del af Naturalierna bör en hufwudCatalog inrättas, så, at 
nya tillökningar däruti äfwen tid efter annan kunna införas. Dessa 
Cataloger inrättas efter som Cabinetterna redan äro, eller framde-
les kunna efter de bästa Scribenter i hwarje sak blifwa rangerade. 
Alla Samlingarne böra i god ordning hållas och bibehållas; hwad 
hädanefter kan tillkomma, på sina rätta ställen inläggas; Alt hwad 
som ligger okändt examineras och dess namn påskrifwas, samt 
hwad Samlingarne skada kan, på det sorgfälligaste undanrödjas. 

§. IX.
Utom hufwudCatalogerna bör för hwarje år tillökningsCataloger 
upprättas, hwarutinnan till Numer och namn, de Naturalier upp-
tagas, som under det förflutna året äro tillkomna, och hwilka i 
hufwudCatalogerna blifwit införda. Dessa Cataloger böra i Socie-
tetens första sammankomster hwarje år uppwisas, på det man i et 
ögnakast måtte kunna se Samlingarnes tillwäxt. I synnerhet bör 
alt hwad som till Samlingarne föräras, noga anteknas och i Sessio-
nerna uppwisas.

§. X.
Ehuru Societeten förmodar, at Samlingarne med nogaste granla-
genhet wårdas, så at de redan warande eller tillkommande Na-
turalier ifrån all skada och förderf bewaras, så skulle dock kunna 
hända, at en eller annan bräcklig pieçe till slut förfaller. På dessa 
bör äfwen en defect Catalog upprättas, hwarigenom man får till-
fälle, at anskaffa nya i de förras ställe, och Samlingarne således ej 
undergå någon minskning.
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§. XI.
Societetens Bibliotheque bör äfwen stå under samma Persons 
wård, som de öfriga Samlingarne, och måge Societetens Ledamö-
ter ega rättighet, at emot sina sedlar därutur låna böcker, på lika 
lång tid och med samma förbindelser, som wid Kongliga Acade-
miens stora Bibliotheque i agt tages. 

§. XII.
Wid tillträdet till Syslan, såsom ock wid afträdet därifrån, bör 
Inventering ske, på alt hwad i Cabinetterna finnes efter hufwud 
Catalogernas innehåll. Dessa Inventarier böra af den tillträdande 
Qvitteras. Dessutom bör Han, så länge han syslan innehafwer, 
wara skylldig at låta hwilken som hällst af Societetens Ledamöter, 
när det äskas, genast utan tids utdrägt, efter Inventarium undersö-
ka hwad del af Samlingarne han behagar. Skulle något saknas eller 
befinnas af elak medfart förderfwadt, bör han därföre answara ef-
ter Lag, och ersätta skadan efter mätismanna ordom.*

§. XIII.
At öka Samlingarne böra de medel, som därtill anslagne warda, 
förståndigt anwändas och nya inköp Societeten till känna gifwas, 
samt när större kostnad därwid kan behöfwas, bör sådant förut 
hos Henne anmälas och därtill bifall erhållas. Utbyte af Naturalier, 
antingen stycke emot stycke, eller ock med douppletter emot så-
dane pieçer, som i Cabinettet saknas, får wid answar ej med någon 
ingås, utan at det förut blifwit Kongliga Societeten wid handen 
gifwit, som då nämner en eller annan af sina Ledamöter at samma 
byte stadga; hwarwid noga tillses, at inga varieteter förskingras, 
och at ömse sidors wärde noga granskas och jämkas. 

§. XIV.
Den Adjunct, som på förenämde sätt är antagen at wårda Socie-
tetens samlingar, bör wid Dess Sammankomster altid wara när-
warande, på det Societeten måtte som oftast kunna af Honom 
hämta upplysning om Cabinetternas tillstånd, men hwad mera 
Hans Sysla tillkommer, dock må Han ej ega röst i deliberationer-
na; och på det han icke måtte hindras, at wid Samlingarne göra all 
mögelig nytta, bör Han tillika icke ega någon annan sysla, antingen 

* Mätesman, juridisk person som av myndighet (domstol) eller parter ut-
setts att uppskatta värdet av egendom (SAOB).



288
❦

EN AKADEMI FINNER SIN VÄG

 Ordinarie eller ExtraOrdinarie, såsom Profession, Adjunctur eller 
något dylikt, med eller utan lön, utan då Han en sådan erhåller, 
bör Han wården öfwer samlingarne med de åtföljande förmåner 
afträda, och desamma en annan öfwerlåtas.

§. XV.
För öfrigt bör han tillse, at rummen i Cabinets huset ej eldas utan 
i hans eller WaktMästarens närwaro, at de hållas wäl snygga, och 
at Portar och Luckor om nätterna hållas stängda. Wid timade 
eldswådor i staden bör Han och Waktmästaren i Cabinetts huset 
genast sig infinna, och där qwarblifwa, samt dessutom i alt annat 
noga hörsamma de författningar, som till Samlingarnes säkerhet 
och nytta kunna blifwa widtagne.

§. XVI. 
För Dess möda består Kongliga Societeten Honom

1) I årlig Lön, Ethundrade Femtijo Riksdaler.
2) Sex famnar wed årligen till rummens eldande.
3) Et och et halft Lisspund Ljus årligen.
4) Skrifmaterialier efter Reqvisition.
5) Nödiga Reqvisita af Skåp, Flaskor, Lådor, Nålar etc. etc. till 

Naturalier, då Han därom Skrifteligen eller till Protocollet i 
Sessio nerna anhåller.

6) Waktmästare eller Uppassare efter eget förslag.

Samuel Liljeblad – samlingarnas förste adjunkt

Instruktionerna var riktade till en särskild person – en adjunkt – som 
skulle antas enkom för ändamålet av samlingarnas vård. Denne skulle 
helst inte ha egna samlingar, det kunde uppstå intressekonflikter, men 
förstås vara väl bevandrad i naturalhistorien, liksom i lärda och mo-
derna språk. Samlingarna skulle katalogiseras och gärna utökas. Ersätt-
ningen var 150 riksdaler per år och Societeten bistod dessutom med 
en »Waktmästare eller Uppassare efter eget förslag«.

Adjunkten skulle visa samlingarna för allmänheten på vissa be-
stämda tider under den varmare delen av året. Hur detta fick ske reg-
lerades in i minsta detalj. Högst åtta personer åt gången fick se sam-
lingarna och om det rörde sig om »kännare« reducerades antalet till 
tre. Bara en låda i taget fick tas ut ur skåpen. Helst skulle Societetens 
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vaktmästare också vara närvarande vid visningarna. Ledamöter hade 
däremot rätt att undersöka samlingarna när de ville.

Adjunkten skulle vara med vid Societetens sammankomster och 
finnas till hands för att kunna svara på frågor eller för att ge infor-
mation. Men han fick inte »ega röst i deliberationerna«. Inte heller 
fick adjunkten samtidigt ha något annat arbete, såsom en läraranställ-
ning vid universitetet. Om en sådan anställning erhölls under tiden 
adjunkten tjänstgjorde vid Societeten skulle en annan vårdare utses. 
Societeten menade sig också ha rätten »at utan rättegång kunna skilja 
Honom ifrån wården af Societetens Cabinetter, och därmed följande 
förmåner« om förtroendet att vårda samlingarna missbrukades. Ett 
sådant ställningstagande skulle kräva att minst åtta ledamöter deltog i 
beslutet och att 2/3 stödde det.

Redan vid mötet den 21 december 1792 anmäldes att fyra ansök-
ningar om att få vårda samlingarna hade kommit in. Positionen måste 
således ha utlysts ett bra tag innan instruktionerna antogs i april 1793. 
De sökande var medicine licentiaten Jonas Nicol. Ahl498, och filosofie 
magistrarna Samuel Liljeblad, Anders Gustaf Ekeberg499, och Conrad 
Quensel500. Senare tillkom en ansökan från Olof Espling.501 

Vid mötet den 30 april 1793 antogs Samuel Liljeblad till adjunkt för 
samlingarna. Samuel Liljeblad var ekonom (enligt dåtiden betydelse), 
lantbruksintresserad och en mycket engagerad botanist. Han gav ut 

498 Jonas Niclas Ahl (1765–1817), stads-physicus i Sala. 
499 Anders Gustaf Ekeberg (1767–1813), så småningom laborator i kemi vid univer-

sitetet och brorson till ostindiefararen Carl Gustaf Ekeberg. Se Anders Gustaf 
Ekeberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16798, Svenskt biografiskt 
lexikon (art. av Arne Westgren). 

500 Conrad Quensel (1767–1806) hade efter studier i Lund kommit till Uppsala för 
att tjänstgöra som amanuens vid Botaniska trädgården 1791. Han blev senare 
intendent för Vetenskapsakademiens naturaliekabinett. Hans farfar var den 
kände astronomiprofessorn i Lund med samma namn, som stod i kontakt med 
Societeten redan 1719.

501 Olof Esplings (1751–1821) karriär var inte olik den som många forskare idag 
kan uppleva, med osäkra anställningsförhållanden långt upp i åren och kanske 
med ambitioner som ibland överstiger förmågan. Olof Espling tycks ha sökt 
allt som gått, däribland då funktionen som vårdare av Societetens samlingar, 
trots att han egentligen kanske inte var kvalificerad. Strax efteråt  konstaterade 
han att han »vandrat omkring i världen efter nyttiga kunskaper« men nu »vid 
44 års ålder icke ännu hava den ringaste utsikt för mina återstående livsdagar«. 
En stor del av Esplings liv tycks ha varit kantat av konflikter. Olof Espling, 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15483, Svenskt biografiskt lexikon 
(art. av Bengt Löw). 
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den första större floran författad på svenska, Utkast till en Svensk Flora, 
eller afhandling om växternas väsendtliga kannetecken och nytta (upp-
lagor 1792, 1798 och 1816). När han utsågs till Societetens adjunkt vi-
karierade han för Adam Afzelius som demonstrator av den botaniska 
trädgården, och det kunde han enligt reglementet för samlingarna inte 
fortsätta med. Han fick därför avsäga sig den sysslan. Samuel Liljeblad 
hade Carl Peter Thunberg på sin sida vid utnämningen och det var 
nog betydelsefullt i valet av vem som skulle få bli Societetens första 
vårdare av de nyvunna samlingarna.502

Enligt instruktionerna (§. XII) skulle inventering av samlingarna 
ske både när en vårdare tillträdde och slutade sin syssla. Några av le-
damöterna tog på sig att göra det innan Samuel Liljeblad började men 
de tycks inte ha prioriterat arbetet och frågan är om det någonsin blev 
gjort.503 Ännu 1796 saknades en katalog över åtminstone mineralsam-
lingen och det var först det året som denna del över huvud taget blev 
uppackad och ordnad (»alla Stenkistorne 81 till antalet woro upptag-
ne och Stensorterna i sina Classer rangerade«). Det arbetet sköttes av 
den nyinvalde ledamoten Carl Diedrik Hierta (1758–1816), laborator i 
kemi och sedermera universitetets räntmästare.504 

Samuel Liljeblad tog sig an sitt uppdrag med stor energi. Allra först 
införlivade han sina egna samlingar med Societetens – adjunkten fick 
ju inte parallellt bedriva eget samlande. Snart nog hade han upprättat 
en lista över en rad praktiska frågor som han behövde få svar på.505 Det 
gällde helt konkreta saker som vilka delar av samlingen bäst kunde 
tåla att förvaras på vinden, hur befintliga skåp skulle utnyttjas, reno-
veras och målas, samt vad som eventuellt kunde kasseras eller säljas. 
Samuel Liljeblad ville också ha Societetens ställningstagande kring om 
han skulle ordna insekterna enligt Linnés eller Johan Christian Fabri-
cius system. Den senare var en dansk entomolog som hade studerat 
för Linné i Uppsala och gjort sig vida känd genom sitt ledande arbete 
Systema Entomologiae. Societeten fann det dock lämpligast att Samuel 
Liljeblad följde Linnés system.

502 Samuel Liljeblad, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10238, Svenskt biogra-
fiskt lexikon (art. av Olle Franzén). 

503 20 maj 1795.
504 Mer känd är Carl Diedrich Hjertas son, Lars Johan Hjerta (1801–1872), grund-

are av Aftonbladet 1830.
505 2 november 1793.
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Bara några år efter att Samuel Liljeblad hade anträtt posten som 
adjunkt över samlingarna ställdes Societeten inför ett dilemma. Lilje-
blads insatser hade varit uppskattade och han ville gärna fortsätta med 
uppdraget. Nu var han emellertid aktuell för att erhålla den Borg-
strömska adjunkturen i ekonomi vid universitet och han hade hört sig 
för om möjligheten att samtidigt inneha båda uppdragen (jmf. ovan).506 
»Under öfwerwägandet af denna fråga«, står att läsa i protokollet från 
den 18 mars 1796, »befunnos K. Societetens Herrar Ledamöter wara af 
olika tankar«. Av den fortsatta och detaljrika protokollsföringen tycks 
den inledande, lakoniska anteckningen ha varit ett understatement. 

Efter en lång diskussion gick man till omröstning där sex röster 
godkände en parallell tjänstgöring medan fyra, inklusive ärkebiskopen 
Uno von Troil, motsade sig arrangemanget. Ärkebiskopen fungerade 
som mötesordförande och trots majoritetens stöd avslog han Samuel 
Liljeblads förfrågan med hänvisning till instruktionerna. Majoriteten 
fick dock igenom att instruktionerna skulle ändras på den aktuella 
punkten, på så sätt att Societeten hade möjlighet att godkänna en bi-
syssla för samlingarnas vårdare. Ärkebiskopen ställde sig till slut då 
bakom Samuel Liljeblads propå. Liljeblad tillträdde senare under året 
den Borgströmska adjunkturen och kvarstod därefter ytterligare några 
år som vårdare av samlingarna. 

Det var märkliga turer, och de var inte slut i och med detta. Carl 
Peter Thunberg hade tillhört dem som var emot ett godkännande, 
trots hans välvilliga inställning till Samuel Liljeblad. När mötesproto-
kollet från den 18 mars skulle justeras vid nästa sammankomst hade 
Thunberg lämnat in »et dictamen ad Protocollum« som han ville skul-
le tas till protokollet. Zacharias Nordmark hade lämnat in ett annat 
(Nordmark hade dock röstat för ett godkännande). Det var inte den 
sista klagande litanian som Carl Peter Thunberg skulle tillställa Socie-
teten. Man fann dock att reservationer insända i efterhand inte kunde 
läggas till protokollet.

506 Genom en donation från Erik Eriksson Borgström 1759 tillkom en professur, 
och senare en adjunkttjänst, i praktisk ekonomi vid universitet. Tjänsterna var 
inte lika välavlönade som de som täcktes av universitetets stat.
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[eftersom de] ej woro öfliga i andra Lärda Societeter, och icke 
enliga med inrättningen af dem, utan kunde, om de kommo i 
bruk, onödigt wis göra Deras Protocoller widlyftiga och för-
wandla dem till likhet med et Rättegångs werck, hwarigenom 
deras rätta föremål kunde lätteligen förloras, och beslöto därfö-
re, at de ej i den dagens Protocoll skulle intagas.

Societetens samlingar utökades efter hand. Det skedde framför allt 
genom gåvor och material som samlats in under resor. Det hade blivit 
allt vanligare att ledamöter och andra skänkte böcker, antingen egna 
verk eller annan litteratur som de ville förära Societeten. De utländ-
ska ledamöterna blev en särskilt viktig källa för att få tillgång till in-
ternationell litteratur och som nämnts redovisades dessa donationer i 
Nova Acta.507 Mötesprotokollen rapporterade om såväl skänkt littera-
tur som skänkta naturalier. När det började bli fråga om omfattande 
förteckningar i varje protokoll beslöts 1796 att alla gåvor istället skulle 
registreras i en särskild bok.508 Men man var inte konsekvent i det av-
seendet och snart nog återkom en redovisning av åtminstone vissa gå-
vor i protokollen. Ett urval av dessa från åren kring sekelskiftet 1800 
ger en antydan om vad som uppfattades som värdefullt och intressant:

Af Herr Acljunct Hjerta, 1 st. Calcedon Christalle, högst rar. 
Af Herr C. G. Rafn Dansk Naturalhistoricus twänne små Bo-

rasiter
Af hr. Kamreraren Ljung: en Starr-art, som Han trodde wara 

ny men befans wara en varietet af v. Linnes Carex filifor-
mis

Af Herr G. Wallenberg Studerande: Exemplar af et okändt träd 
funnit i Wermeland, förmodeligen af Betula slägtet

Af Herr Prof. Swartz: 13 st. eller början af Dess i K. V. Acade-
miens Handlingar för år 1795 beskrifna nya Måssor

Af Herr LeMoine: några Snäckor, hwaribland en wacker varia-
tion af Argonauta Argo.

Af Fru Directeurskan Grill från Godgård: en prof Stuff från en 
ny JernGrufwa upptagen i Godgård i ÖsterGötLand.

Sal. Arch. Linnes Portrait, graveradt i England. Skänckt af Hr. 
Magister Samuel Törner.

507 Alla försändelser nådde inte fram. När den nyinvalda ledamoten Antoine 
Joseph Cavanilles skickade sina dyrbara verk gick de till spillo då »Skeppet som 
fört dem på JutLändska kusten förolyckats«. 20 maj 1790.

508 8 december 1796.
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Den bekante Fox’s hufwud, swarfwadt i Elfenben.
Twänne hwalfiske Refben, Skänckte af hr. Assessor Baillet.509

At Stensamlingen blifwit ökad genom Specimina från Marmor-
brottet på Kålmården, och Ädelfors Guldwerck

En mer komplett donation var den osteologiska samling som somma-
ren 1796 kom från Samuel Ziervogel, Fredric Ziervogels bror.  Samuel 
Ziervogel hade redan 1788 begärt avsked från sin anställning som pro-
sektor vid medicinska fakulteten för att på heltid och under resten 
av sitt liv fungera som Brunns-Medicus vid Sätra Brunn. Det hade 
tidigare varit en bisyssla han haft ända sedan 1768.510 Hur stor den 
osteologiska samlingen var är inte känt men den kom med en beskriv-
ning som Samuel Ziervogel själv hade upprättat. Den skulle bli kvar 
hos Societeten i 20 år innan den 1815 flyttades till Anatomiska teatern 
på Gustavianum.

Rena byten förekom också. Den tidigare nämnda Gustaf Paykull 
bytte t.ex. till sig en paradisfågel mot några snäckor.511 Det började 
även komma in förfrågningar om lån ur Societetens samlingar. Man 
ville inte gärna att böcker eller handskrifter skulle »lämnas utom sta-
den« men gjorde samtidigt något undantag från detta.512 En av de sö-
kande till adjunktstjänsten, Anders Gustaf Ekeberg, bad att få några 
skärvor topaser för kemiska experiment vilket också beviljades.513 Det 
var rimligen svensk topas, inte den helt kristalliserade och transparen-
ta ädelstensformen som bryts i andra delar av världen. Hur det gick 
med experimenten blev aldrig redovisat men Anders Gustaf Ekeberg 
skulle bli känd för eftervärlden genom sin upptäckt av grundämnet 
tantal i mineral från ytterby på Resarö 1802. 

Samuel Liljeblad gjorde insamlingsresor i syfte att utöka Societe-
tens samlingar.514 Det blev nya växter, insekter (»wakra Swenska fjäri-
lar«) och mineraler. Han etablerade också en helt ny samling av något 

509 Skulle dessa revben kunna ha misstagits för ”valkäftar” och varit de skelettdelar 
som Carl Johan Bergman såg och rapporterade om 1844 (jmf. sid. 294)?

510 forssenius (1849). Samuel Ziervogel hade efterträtt ledamoten Jonas Sidrén på 
posten som intendent för hälsobrunnen. Han skulle själv komma att efterträdas 
av en annan ledamot, Pehr Afzelius (adlad von Afzelius), bror till Adam och 
Johan Afzelius.

511 16 juni 1796. 
512 8 december 1796, 1 juni 1797.
513 9 december 1795.
514 huLtqvist (1988/89).
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som nyligen blivit på ropet, lavar. Deras användning för textilfärg-
ning uppfattades som särskilt intressant. Samuel Liljeblad sökte för 
varje resa om tillstånd (»Permission«) att för en period få lämna sin 
tjänstgöring i Uppsala. Sommaren 1797 reste han runt i södra Sverige 
och träffade bl.a. den tidigare nämnde Anders Jahan Retzius i Lund 
samt professorerna Martin Vahl (1749–1804) och Erik Nissen Viborg 
(1759–1822) i Köpenhamn. Från den botaniska trädgården i Köpen-
hamn fick han genom Viborgs försorg mer än 200 nya växter att ta 
med sig hem.515 Sommaren 1800 bar det av norrut, till »JämtLand, 
Trundheim och däromkring liggande FjällTracter«. Denna gång ersat-
te Societeten honom för de kostnader han haft för att transportera 
hem insamlat material.516 Samuel Liljeblads mest kända resa var nog 
ändå den till Lappland sommaren 1788, alltså fem år innan han utsetts 
till Societetens adjunkt. Han kom då till Torne träsk, längre norrut 
än någon botanist före honom hade gjort.517 Här samlade han in en 
mängd material som sedan donerades till Societeten när han tillträdde 
adjunktsbefattningen.

Det saknas uppgifter om hur publika Societetens samlingar blev 
och i vilken utsträckning de utnyttjades av ledamöterna. Vi har ju sett 
att i adjunktens arbetsuppgifter ingick att under vissa tider hålla sam-
lingarna tillgängliga för allmänheten. Var det något som utvecklades 
till ett folknöje i Uppsala eller blev av intresse för den samlade skaran 
av studenter i staden? Det hade varit intressant att veta!

Den Swedenborgska hvalen

Vi gör nu ett tillfälligt hopp framåt i tiden, av anledningen att det fak-
tiskt har möjlig bäring på Societetens allra första samlingar. Carl Johan 
Bergman (1817–1895) var en gotlänning som började studera i Uppsala 
1835 och blev amanuens vid universitetets museum 1842. Han bör ha 
haft god kännedom om förhållandena i staden. I boken Mälarens min-
nen. Upsala minne – staden, segelleden och nejderna från 1844 gav Carl 
Johan Bergman korta beskrivningar av platser och miljöer i Uppsala, 
däribland Societetens fastighet. På ett korrekt sätt berörde han bl.a. 
samlingarna och Schefferus bibliotek, vidare nämnde han att Socie-

515 15 december 1798.
516 17 maj 1800.
517 LiLjebLad (1997).
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teten även hade gamla vapen och runstavar.518 Han kom också med 
denna intressanta uppgift:

I trädgården äro Käftarna af en Valfisk uppställda; dessa på-
träffades 1716 vid utskärningen af en bäck vid Glättestorp nära 
Wånga i Skånings Härad af Skaraborgs Län, 10 mil upp i landet 
och omkring 300 fot öfver hafvet! Svedenborg åberopar dem i 
sin 1719 utgifna afhandling om Vattuminskningen.519

Carl Johan Bergman skrev att den »lilla, rätt täcka trädgården« var 
värd ett besök. Det skulle kunna uppfattas som att han hade egen 
erfarenhet av hur där såg ut och att noteringen om »käftarna« var en 
förstahandsuppgift.

Jag har inte kunnat finna någon annan notering som styrker att 
skelettdelar från val verkligen skulle ha funnits på Societetens tomt, 
vare sig i Societetens egna handlingar eller på annat håll. Man tycker 
att den pregnanta karaktären av valars käkben borde ha gjort att käf-
tarna skulle ha nämnts någonstans i Societetens arkiv eller protokoll. 
Avsaknaden av oberoende stöd gör därför att Bergmans uppgift får tas 
med en nypa salt. Men valfyndet i Skaraborg som han refererade till 
har dock sin plats i den svenska vetenskapshistorien och förtjänar i alla 
händelser en kort beskrivning.520

Den avhandling från 1719 som Carl Johan Bergman nämnde var 
Emanuel Swedenborgs berömda Om Watnets Högd och Förra Werl-
dens Starcka Ebb och Flod. Bewjs utur Swerige.521 I uppsatsen använde 
Swedenborg Skaraborgsfyndet som bevis för att (delar av) Sverige ti-
digare stått under vatten. Men innan dess hade fyndet tolkats på ett 
annat sätt och historien började redan 1705. Johan Moraeus (1672–
1742), Linnés blivande svärfar och Emanuel Swedenborgs kusin, hade 
efter medicinstudier utomlands fått jobb som provinsialläkare i  Skara. 
Där var hans morbror Jesper Svedberg (1653-1735; Swedenborgs far) 
 biskop och Johan Moraeus bodde nu på biskopsgården i Skara. Den 

518 Vad gäller Carl Johan Bergmans uppgift »År 1720 utkommo dess första Hand-
lingar; dess Nya Handlingar begynte 1766, båda författade på latin.« är dock 
den senare årsangivelsen inte korrekt.

519 Termen »valfisk« tycks för övrigt alltså ha varit i svang långt in på 1800-talet. 
I sin första upplaga av Systema Naturæ placerade Linné valarna bland fiskarna 
och det var inte förrän i den nionde upplagan 1756 som de ”blev” däggdjur.

520 nathorst (1906).
521 swedenborg (1907; s. 21).
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21 november 1705 skrev Johan Moraeus till Erik Benzelius – för övrigt 
gift med Anna Swedenborg, dotter till Jesper Svedberg – om ett sen-
sationellt fynd som gjorts några veckor tidigare i Vånga (Norra Vång-
a)522, någon mil sydväst om Skara:

…då jag strax fick lägenhet att följa Högv. Bisk. Hr Morbror till 
Vånga att där taga i noga ögnesikt ossa gigantis [jättens ben] 
som ej ännu voro alla uppgravne utan allenast 8 eller 9 ryggko-
tor, bägge skulderbladen, ett sidoben och ett sönderbrutit sken-
ben. Ryggkotorna voro vartdera bredare än ett gott kvarter och 
tjocka 3 goda tum […] Så snart hela sceleton blir uppgravit, 
lärer det föras hit åt Scara domkyrkio, då jag får tillfälle det no-
gare att beskåda och en utförligare berättelse därom göra. Men 
att det har varit en faslig kropp, kan man av vertebris sluta.523

Enighet tycks ha rått om att fyndet kom från en »hiette«, en gigantisk 
människa. Det uppfattades som ett empiriskt stöd för den götiska tron 
om att Sverige en gång bebotts av jättar. Hade man bara hittat huvu-
det, menade Swedenborg, så kunde fyndet mycket väl ha setts som »en 
Swensk Polyphemus eller Cyclops, som smidt Vulcani Wapn för wår 
Mars, eller någon af the Göthiska Hieltar eller Bråtare«.524 

Under 1600-talet gjordes flera svenska fynd av skelettdelar som 
man uppfattade vara lämningar från jättar.525 Situationen var inte unik 
för Sverige. På olika platser runt om i Europa tolkades fynd av stora 
ben (t.ex. från mammutar) som lämningar av forntidens väldiga män. 
Man hänvisade till uppgiften om jättar i 1. Mosebok, kap. 6:4. Det blev 
viktiga reliker som visades upp i kyrkor och katedraler.526 Men helt 
lätt var det inte att förhålla sig till fynden, särskilt inte i Sverige. Skulle 
de betraktas som stöd för Skapelseberättelsen eller som patriotiska 
markörer i Rudbeckiansk anda? 

Erik Benzelius var i Skara sommaren därpå, 1706, och besökte då 
fyndlokalen: »Den sjunde [juli] var jag i Vånga och besåg ossa gigan-
tina.«527 Skelettet fördes senare till Skara domkyrka och fanns där för 

522 Alltså samma socken som familjen Gyllenhaals Hökberg.
523 Lidén (1791; II, 2, nr 33). I Linköpings stiftsbibliotek.
524 Polyphemus var Poseidons son, en människoätande enögd jätte – en cyklop. 

I romersk mytologi var Vulcanus smideskonstens gud och Mars krigsguden.
525 svanberg (2007, 2011).
526 bondeson (1997; s. 72).
527 Citat från henricson (1978; s. 291).
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allmän beskådan i flera år. Det togs därefter till Uppsala. Den 6 mars 
1710 skrev Emanuel Swedenborg från Skara till Erik Benzelius att 
»hiette benen« hade skickats för 4–5 veckor sedan.528 I samband med 
att en vän till familjen, Anders Unge, samtidigt skulle åka till Uppsala 
för att disputera hade Swedenborg i en poetisk hyllning till Unge för-
fattat några versrader som knöt an till fyndet.529

Sunt Gothia nuper spatiosi membra gigantis 
Avecta, ast cerebro, ast ingenioque caret. 
Fertilis haec tellus alium nunc mittit alumnum 
Viribus ingenii hic, corporis ille, valet.

Hans Helanders engelska översättning lyder:

Recently, the limbs of a huge gigant were sent away from the 
Gothic land,
but they lack brain, they lack genious.
Now this our fertile land sends another nursling,
he is powerful by the strength of his genius, the former by the 
strength of his body530

I Uppsala inspekterades benen av Lars Roberg och när delarna bör-
jade läggas samman kom han (eller möjligen Emanuel Swedenborg, 
som nu fanns i staden) till slutsatsen att det inte rörde sig om en jätte. 
Benen kom från en »val eller annan stor fisk«. Swedenborg menade då 
att inlandsfyndet av ett marint djur kunde förklaras av att det hade 
»lupit lont in uti Landet medan watnet har stådt högt, och när watnet 
har falit ut, most stanna qwar, som flychten för slika diur har blifwit 
betagen«. Det var, enligt titeln på hans rapport, »Bewis Utur Swerige 
[för] Förra Werldens Starcka Ebb och Flod«.

När skelettdelarna kom till Uppsala 1710 berörde Lars Roberg dem 
vid ett konsistoriesammanträde den 10 december. Han  planerade för 
att ett av rummen i Nosocomium Academicum (det blivande Akade-
miska sjukhuset) skulle kunna användas till ett naturalie- eller rari-
tetskabinett. Där kunde »hit skiänkte perzedlar« placeras, t.ex. »de 
stora dööben eller jätteben« som hade kommit till Uppsala. Det här 

528 swedenborg (1907; s. 204).
529 Anders Unge (1662–1736) var bror till Johan Unge (1681–1755), make till 

 Emanuel Swedenborgs syster Catharina Swedenborg (född 1693).
530 heLander (1995; s. 65).
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var precis innan Erik Benzelius inledde sina möten med  Collegium 
Curiosorum, där Lars Roberg ingick, vintern 1710/1711. Men inget 
nämns om vare sig en jätte eller en val från Skara i de fåtaliga, och 
förvisso inkompletta, protokoll som finns bevarade från Collegium 
 Curiosorums möten.531

I Swedenborgs uppsats från 1719 angav han att skelettdelarna fort-
farande fanns hos Lars Roberg på Nosocomium Academieum. De ska 
ha förvarats där fram till början av 1840-talet då de först flyttades 
till Anatomiska Museet och några år senare till naturaliekabinettet 
i Botaniska trädgården.532 Snart nog fördes de återigen vidare till den 
1854 nyinrättade zoologiska institutionen, då placerad på Gustavia-
num. Den som där tog hand om materialet var förste innehavaren 
av professuren i zoologi, Wilhem Lilljeborg (1816–1908). Valdelarna 
följde sedan med när zoologiska institutionen fick sin egen byggnad 
strax bortom Botaniska trädgården 1916. De finns idag bevarade på 
Evolutionsmuseet i samma kvarter.

Det var Wilhem Lilljeborg som gjorde de första ordentliga anato-
miska undersökningarna av valskelettet.533 Hans summering av fyndet 
visade att det rörde sig om 51 delar: 11 svanskotor, 16 mellankots-
skivor (diskar), bröstbenet, ett skulderblad och 22 revben.534 De kom 
från en ung individ och Lilljeborg kunde konstatera att valen tillhör-
de familjen rätvalar inom gruppen bardvalar (där bl.a. blåvalen ingår). 
Han myntade 1862 begreppet den »Swedenborgska valen« (Balaena 
swedenborgii) som både blev en taxonomisk term och användes för 
att referera till det specifika exemplaret. För den samtida naturveten-
skapen blev fyndet nämligen intressant för förståelsen av den forntida 
faunan och släktskapet mellan olika valarter. Frågan här var om den 
Swedenborgska valen representerade en utdöd art eller om den var en 

531 Däremot nämndes ett tandfynd av en misstänkt jätte från Järlåsa utanför Upp-
sala vid ett möte den 21 juli 1721 eLLegren (2019; s. 64).

532 LiLLjeborg (1862). Wilhelm Lilljeborg hade fått informationen från Fredric Sun-
devall (1811–1881), som varit prefekt för Anatomiska museet under 1840-talet.

533 LiLLjeborg (1862, 1867).
534 Wilhelm Lilljeborg lär ha gjort en felräkning när han i uppsatsen från 1867 

talar om 51 skelettdelar. Han hade räknat in Gyllenhaals fynd av ytterligare 
en kota; rätta summan torde vara 52. Lilljeborg hade med ett tillägg i nämnda 
uppsats där han säger att Fredric Sundevall nyligen hade hittat yttterligare tre 
skelettdelar från den Swedenborgska valen i Anatomiska museets samlingar. 
Det var bl.a. det saknade andra skulderbladet – Johan Moraeus hade ju 1705 
nämnt att båda skulderbladen var uppgrävda.
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grönlandsval (Balaena mysticetus) eller kanske nordkapare (Eubalaena 
glacialis). Trots att fler skelett har hittats i mer modern tid tycks inte 
klarhet ha nåtts.

En abrovink i den här historien är att Leonard Gyllenhaal 1823, 
mer än 100 år efter fyndet av den Swedenborgska valen utanför Skara, 
också gjorde ett valfynd i samma trakter. Det rörde sig om en enda 
kota, »en Verteber af någon Hval, funnen vid en djupare utskärning 
i en bäck, vid Wånga by i Westergötland.«535 Han skänkte kotan till 
Vetenskapsakademien. Lilljeborgs senare undersökningar visade att 
kotan med stor sannolikhet kom från den Swedenborgska valen, den 
passade precis in i en lucka i kotraden från det tidigare arrangerade 
skelettet.

Ja, hur var det då, var det käftar från den Swedenborgska valen 
som enligt Carl Johan Bergman fanns i Societetens trädgård 1844? 
Tidpunkten för Bergmans omnämnande sammanfaller förvisso med 
den period då skelettdelarna enligt ovan flyttades runt i Uppsala. Må-
hända skulle Societeten då tillfälligt ha kunnat härbärgerat dem. Men 
rimligen är nog ändå svaret nej. Ingen av beskrivningarna av fyndet, 
vare sig Johan Moraeus ursprungliga brev eller Wilhelms Lilljeborgs 
vetenskapliga dokumentation, säger något om att det skulle ingått ben 
från valens huvud. 

Historien är emellertid inte slut där.536 Carl Johan Bergman skrev 
ju att käftarna på Societetens gård hade påträffats i Wånga-trakten 
(Glättestorp) 1716 och att Swedenborg åberopade fyndet i sin Watnets 
Högd och Förra Werldens Starcka Ebb och Flod. Det stämmer dock inte, 
det var ett fynd från 1705 som Swedenborg hade kommit i kontakt 
med. Men skulle en annan val ha kunnat påträffats i Wånga 1716? Här 
bidrar Johan Abraham Gyllenhaal med ytterligare information. I sina 
anteckningar från exkursioner i Skaraborg 1772 skrev han:

Bonden Jonas Swensson i Liggestad hade vid år 1715 eller 16, 
då han var 13 à 14 år gammal, jämte en annan pojke, påhittat 
på ett ställe i södra sluttningen vid Glästorpsbäcken först en 
cartilago inter vertebralis av valfiskbenrangel och efterhand 
 flere ben, som gåvo anledning åt gossens far och grannar att 

535 Kongl. Vetenskaps-academiens Handlingar för år 1823, s. 373. Wilhelm Lillje-
borg berörde denna kota vid ett möte på Vetenskapsakademien 40 år senare, 
den 11 juni 1862. Se vidare munthe (1901; s. 121).

536 henricson (1978; s. 294).
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grava på stället och få rätt på det övriga […] Benen inlämnades 
till prosten Tranheimius, som förvarade dem i sakristian till 
dess Biskopen eller hans son lät hämta dem och föra vidare.537

»Biskopen och hans son« var ju Jesper Svedberg och Emanuel Sweden-
borg. Skulle de också ha varit inblandade i en andra sändning av ett 
»valfiskbenrangel« till Uppsala, efter 1710? En möjlig förklaring till 
Johan Abraham Gyllenhaals något överraskande utsago är förstås att 
bonden Jonas Svensson tagit fel på årtalen och att det han berättat om 
i själva verket var det tidigare beskrivna fyndet från 1705. En annan 
anteckning från Johan Abraham Gyllenhaals exkursioner ger dock i 
alla fall ett visst stöd för ett andra fynd:

Kyrkoherde Marchander i Huseby nämnde att 1719 in Jun., 
då han som barn var tillstädes i Vånga probstegård på Probst 
Tranhemii begravning, omtaltes att då nyss hade ett ofanteligt 
stort ben blivit utur jorden uppgravit något utanför kyrkogår-
den och fördes sedan uppåt landet. Mån detta är detsamma 
som nu förvaras i Uppsala?

Johannes Tranheimus gick bort 1719 så årtalet är korrekt angivet och 
formuleringen »nyss« syns passa bättre in på 1715–1716 än 1705. Nu 
sägs inte heller här något om käftar och det stärker därför inte in-
dikationen på ett samband med Societetens eventuella trädgårdsval. 
För övrigt bör man nog inte utesluta möjligheten att om delar av ett 
valskelett verkligen hittades i Vånga 1715–1716 så kan det ha rört sig 
om samma individ som påträffades 1705. 

Vi tvingas för stunden bli lämnade i ovisshet om ursprunget för 
de 1844 beskrivna valkäftarna på Societetens gård. Om de nu ens har 
existerat. Men i alla händelser kom de i så fall inte från någon jätte! 

537 UUB, S 36 d 1. »Tranheimius« bör ha rört sig om prästen i Norra Vånga, 
 Johannes Tranheimus (1654–1719).
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Frälseräntorna

Sedan lång tid tillbaka byggde stora delar av det agrara svenska 
samhället på att bönder (landbor) brukade gårdar som ägdes av 
kronan (kronohemman) eller adeln (frälsehemman). Efter över-

enskommelse betalade brukaren någon form av årlig ersättning till 
ägaren, reglerat i en landbolega. Ordningen ersattes under 1800-talet 
av reglering via arrendeavtal. Under 1600- och 1700-talet blev åtkom-
sten till ersättning för brukande av frälsehemman en sorts handelsva-
ra. Ersättningen kallades för frälseräntor, »en af fastighet utgående 
årlig ränta af ständig natur, hvilken uppkommit därigenom, att egare 
af rent frälse afhändt sig sin jordeganderätt med förbehåll om rätt till 
ränta«.538 Genom förvärv av en frälseränta (egentligen rätten att er-
hålla en frälseränta) kunde man få avkastning på sin investering. Det 
blev en alternativ form av kapitalplacering där utlåning eller köp av 
reverser annars dominerade vid den här tiden.

Frälseräntor innebar inte bara en årlig avkastning. Det ingick också 
rätt till bärande träd och lösningsrätt vid försäljning (hembud).539 Om 
ägaren av ett frälsehemman ville sälja sin fastighet hade alltså ägaren 
av dess frälseränta rätt att köpa fastigheten. Till nackdelarna kunde 
höra svårigheter att driva in räntan eller meningsskiljaktigheter kring 
räntans storlek. Societeten skulle snart bli varse dessa problem. De 
blev en sekellång följetong. Vi ska här inte fastna i alla de tungrod-
da administrativa och legala förehavandena utan bara översiktligt be-
handla det som trots allt var en så viktig inkomstkälla för Societeten.

De medel som Societeten erhöll i sin stora donation var som 
nämnts 3 000 riksdaler från Johan Abraham Gyllenhaal och 1 613 

538 Frälseränta, Nordisk familjebok, Uggleupplagan (1908) Band 9, s. 33.
539 Med bärande träd avsågs träd som gav frukt eller bär. Det gällde förutom vanli-

ga fruktträd även bl.a. bok och ek.
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riksdaler från Fredric Ziervogel. Vid donationstillfället förelåg inte gå-
van i reda pengar. Gyllenhaal hade för Ziervogels räkning under mit-
ten av 1780-talet köpt in olika frälseräntor till ett sammanlagt värde 
av 1 613 riksdaler. Vilka egendomar det rörde sig om fanns specifice-
rat i donationshandlingarna. Det gällde fastigheter i Östergötland och 
nordöstra Småland, inte långt från Gyllenhaals bostadsort Åtvidaberg. 
I Bankekinds härad någon mil norr om Åtvidaberg, nära Linköping, 
var det gårdarna Kräplinge, Gastorp, Nartomta och Thorstorp. I Norra 
Tjust härad några mil söder om Åtvidaberg var det Trosta, Hycklinge, 
Brewassa och ytterby. Den årliga räntan på dessa hemman var drygt 
81 riksdaler.

När förseglingen av det Ziervogelska sterbhuset bröts hittade man 
Gyllenhaals köpehandlingar av frälseräntorna och på en gång dök pro-
blem upp.

Secreteraren berättade at Han wid genomläsandet af dessa pap-
per funnit At ehuru ytterby hemmanets ränta, som af fram-
ledne Herr HofApothecaren blifwit inköpt med 277 Rdr. 37 
sk. 4 rst. borde efter Jordebok och markegång stiga till omkring 
22 á 23 Rdr. årligen, och äfwen med den summan blifwit för 
åren 1786 och 1787 af Herr Bergmästaren Gyllenhal till Herr 
HofApothecaren utbetald, likwäl af Åboerna efter köp och 
åkommen fasta, ej utgjordes med mera än En Riksdaler Sexton 
Skillingar årligen.540 

Markegång betydde att ett värde sattes på en frälseränta baserat på en 
egendoms avkastning. Värdet fördes sedan in i jordeboken, som var en 
sorts fastighetsregister. Gyllenhaal hade i det här fallet inlett en pro-
cess mot »Åboerna« av ytterby, alltså fastighetsägarna. Ärendet hade 
gått upp till Göta hovrätt men där förlorats. Det hade sedan tagits till 
Högsta domstolen – utfallet där framgick inte av de handlingar som 
fanns tillgängliga. Dock hade Gyllenhaals arvingar utfäst sig att hål-
la Societeten skadeslösa, precis som tidigare tycks ha gällt gentemot 
Fredric Ziervogel. 

Problem fanns redan från början också för två andra egendomar, 
Brewassa och Trosta. För Brewassa skulle räntan enligt jordebok och 
genomförd markegång vara 4–5 riksdaler, medan åbon vägrade betala 
mer än 16 skillingar (en tredjedels riksdaler). För Trosta var det frågan 

540 10 oktober 1792.
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om en lika stor diskrepans, jordboksräntan var circa 27 riksdaler men 
åborna hade bara betalt 1 riksdaler. Av någon anledning kunde i de 
här fallen Gyllenhaals arvingar inte garantera dessa hemmansräntor. 

Året därpå ställdes Societeten för första gången inför valet om 
man skulle utnyttja sin lösningsrätt i samband med försäljningen av 
en egendom. Man kom fram till att det inte var aktuellt för Societeten 
att bedriva egendomsförvaltning så långt bort från Uppsala. Dessutom 
skulle krävas ett stort lån för att kunna köpa besittningsrätten. Samma 
slutsats skulle komma att göras många gånger framöver.

Emedan besittningsrätten på 1 / 4 hemman i Nartomta skal 
blifwit försåld, och Societeten i anledning af författningarne 
såsom Ränte Egare därtill hade lösningsrätt, så understältes 
Kongliga Societetens herrar Ledamöter, om Societeten af den-
samma Sig wille begagna. K. Societeten, som tog i öfwerwägan-
de, at köpeskillingen på besittningsrätten, skal wara så hög, at 
afkomsten på detta förut starkt beskattade hemman föga lärer 
kunna förökas i den mån, som swara[r] emot den ränta, som 
å köpeskillingen löper, och dess utom insåg betänckeligheter 
i anseende till förwaltningen af en aflägsen egendom, serdeles 
då Han är så föga betydelig, som denna, wille för denna gången 
afsäga Sig lösningsrätten till denna förenämnde besittning och 
således ej lägga något hinder i Lagfarten.

Precis som i fallet med Johan Abraham Gyllenhaal tycks Fredric Zier-
vogels död ha kommit oväntat. Han hade inte gjort klart med famil-
jen Gyllenhaal hur Johan Abrahams monetära donation till Societeten 
skulle transporteras. Efter att man gått igenom de kvarlåtenskaper ef-
ter Fredric Ziervogel som hörde till samlingarna och donationen såg 
Societeten sig därför nödgad att ta kontakt med Leonard Gyllenhaal. 

Af den efterlämnande brefwäxlingen finner Societeten wäl 
at någon underhandling förewarit om de donerade 3000 Rdr 
betalande antingen i Frälseräntor eller reda pengar men hwad 
sluteligen blifwit stadgat och om större eller mindre del af 
samma Capital är blifwit utbetlad är för Societeten så mycket 
mera obekant, som Hon saknar all underrättelse om hwad som 
förelupit sedan början av år 1790.541

541 Koncept 15 oktober 1792 (UUB, U2000:21).
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En tanke hade alltså varit att Societeten skulle få sina 3 000 riksdaler 
i form av ytterligare frälseräntor eller som kontanta medel. Alternativt 
erbjöd Leonard Gyllenhaal nu Societeten att ha medlen innestående 
hos honom mot säkerhet.542

Vi har kommit i kontakt med Leonard Gyllenhaal några gånger ti-
digare och ska också göra det framöver. Han hade tillsammans med sin 
bror varit med och startat det Svenska Topografiska Sällskapet i Skara 
i slutet av 1760-talet. Under hela livet upprätthöll han ett stort natur-
intresse. Han var framför allt entomolog och som sådan en betydande 
samlare av skalbaggar. Leonard Gyllenhaal valdes in som ledamot av 
Societeten kort efter den här beskrivna kontakten och det får väl åt-
minstone delvis ses om en yttring av tacksamhet från Societetens sida 
(likt det tidigare invalet av Fredric Ziervogel). Leonard Gyllenhaal 
tycks genomgående ha varit mycket tillmötesgående gentemot Socie-
teten i sin strävan att se till att Johan Abrahams intentioner i Uppsala 
fullföljdes. Samma generositet visade Fredric Ziervogels efterlämnade 
syskon Samuel Ziervogel och Ulrika Eleonora Sebalt (1732–1803).543 

Societeten accepterade Leonard Gyllenhaals erbjudande att erhålla 
ytterligare frälseräntor. De var gårdar i samma områden som tidigare: 
Bankekinds härad (Närtomta, NederErsla) och Kinda härad (Wäsby, 
Kjellstad) i Linköpings län, samt Tjust härad (Stora Askö, Gökstad) i 
Kalmar län. Den årliga räntan för dessa hemman skulle uppgå till drygt 
79 rdr. Detta ansågs svara mot ett kapital av 1 131 rdr, 37 sk., vilket 
räknades av från de 3 000 riksdaler som Johan Abraham Gyllenhaal 
donerat.544 Det resterande beloppet upp till 3 000 erhöll Societeten i 
form av två skuldsedlar. Societeten lånade ut beloppet mot 5 % ränta 
till en baron Fleetwood.545 

För att få in sina frälseräntor anlitade Societeten till en början 
krono fogden Sven Bergergren i Linköping. Han ersattes 1808 av sin 
son, häradsskrivaren och landskamreren Gabriel Bergergren. Ersätt-
ningen för uppdraget var 3 % av det indrivna beloppet.546 Indrivarna 

542 21 december 1792.
543 Till exempel 2 november 1793 och 6 februari 1794.
544 16 juni 1796. Hur värderingen av frälseräntorna gjordes redovisades i proto-

kollet: »Dessa Hemman tillsammans 2 17/24 Mantal ränta efter medium för 
10 år, sedan frälsebewillningen afgådt, Årligen 79 Rdr. 10 sk. 9 rst., som efter 7 
ProCents årlig afkastning swarar emot et Capital af 1131 Rdr. 37 sk.«

545 8 december 1796, 1 juni 1797.
546 5 december 1809. Gabriel Bergergren förband sig »att K. Wet. Societ. Frälserän-
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hade inte sällan att hantera motvilliga åbor och på det hela taget var 
det nog ganska otacksamt att agera mellanhand. För lokalbefolkning-
en måste Societeten ha uppfattats som en abstrakt och främmande 
inrättning. Följande utdrag ur protokollet från sammankomsten den 
12 juni 1816 illustrerar både problemen med att få in medel och att 
indrivaren kanske inte fann uppdraget särskilt stimulerande.

§.1. Uplästes ett ifrån Landskamereraren Bergengren ankom-
mit bref af den 26. sistlidne Junii, uti hvilket han anmäler den 
begäran, som af Räntegifvarena för Frälsehemmanet Erikstad 

tor i Östergöthlands och Calmare Lähn icke allenast i rättan tid årligen infor-
dra, utan ock ordenteligen reda och räkning därföre jemte fulla beloppet af K. 
W. Societetens behållning innom Junii Månads slut årligen till K. W. Societet. 
Secreteraren insända.«

Platsen för de egendomar där Societeten var ägare av frälseräntor. Röd sym-
bol är Åtvidaberg, Johan Abraham Gyllenhaals bostadsort.
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¼ mantal i Linköpings Län och Svinstad Socken blifvit gjord 
att till d. 1. Now. detta år få upskof med Frälseräntornas beta-
lande för 1815. Deras bref till Landskamr. Bergengren som nu 
medföljde och var underskrifvit af Pett. Wadström kronoskogs-
vaktare och U. Jac. Liedberg, Comminister i Svinstad uplästes 
äfven, hvarefter K. Wet. Societeten tog denna begäran i öfver-
vägande och stadnade i det beslut, att den så mycket mindre 
kunde beviljas, som den Frälseränta, hvilken för Ericstad i 20 
år blifvit ärlagd och af hvilken K. Wet. Societ. lika länge varit 
laglig ägare hade för 1815 längesedan bordt wara inbetald och 
är till Societetens bestämda årliga utgifter redan anordnad. Af 
de sökande hade dessutom icke något enda skäl blifvit anfört, 
hvarföre upskof skulle beviljas, utan tvärtom sagt, att de emed-
lertid ville bjuda till, att göra den hittils gällande beräkning af 
Frälseräntan stridig. Secreteraren ålades därföre, att till Landsk. 
Bergengren öfversända ett utdrag af denna dagens Protocoll för 
att af honom de sökande tillställas och räntan med det första 
låta indrifva.

§.2. Som Landsk. Bergengren uti ofwannämda bref af d. 26. 
Junii äfven anmält sin önskan, att ifrån den hittils hafda up-
börden af Societetens Frälseräntor blifva befriad, beslöts, att 
Secreteraren skulle genom bref söka förmå honom, att med 
denna upbörd ännu vidare fortfara samt försäkra honom, att 
Societeten wore öfvertygad därom, att det dröjsmål, som med 
Räntorna nu några år inträffat icke genom någon hans försum-
melse inträffat, och att Societeten som hade svårt att med lika 
förtroende åt någon annan updraga denna angelägenhet ville 
hädanefter med 5 Procent i stället för 3 wisa sin ärkänsla för 
det besvär, som denna Befattning icke kan annat än medföra.

Societeten höjde alltså Gabriel Bergergrens arvode och han fortsatte 
trots allt med sitt uppdrag. Men bara några år senare sa han sig åter 
»vara sinnad, att avlägga sig Upbörden av Soc. Hemmans-Räntor«.547 
Det som nu hade utlöst hans frustration var att räntan för hemmanet 
Torstorp upprepade gånger hade krävt lagsökning. Societeten var inne 
på att sälja den frälseräntan men kom inte till skott.

547 13 november 1819.
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Societetens första sekel

Ledamöter år 1800

I genomgången av Societetens historia har vi kommit fram till tiden 
kring sekelskiftet 1800 och därmed också slutet på denna bok. 
Det gångna seklet hade varit omvälvande. Stormaktstid ersattes 

i tur och ordning av frihetstid, upplysningstid och gustaviansk tid. 
Snart skulle romantiken komma. Inom vetenskapen hade rått svensk 
storhetstid, än idag ohotad som den epok då svenska forskare spelade 
en betydande roll inom det internationella vetenskapssamhället. Fler-
talet av galjonsfigurerna hade varit knutna till Societeten: Christopher 
Polhem, Emanuel Swedenborg, Anders Celsius, Samuel Klingenstier-
na, Carl von Linné och Torbern Bergman. Men år 1800 var de alla 
sedan länge borta.

Eric Prosperin var Societetens sekreterare fram till sin död 1803. 
Det var i mångt och mycket ett förnyat garde som träffades strax 
före och kring sekelskiftet. Societeten hade valt in 12 nya ledamöter 
under 1790-talet, varav sex var verksamma i Uppsala och kunde delta 
i mötena: Jacob Fredrik Neikter (1744–1803; professor Skytteanus), 
Carl Diedrik Hierta, Nils Landerbeck (1735–1810, professor i mate-
matik), Johan Adam Tingstadius (1748–1827; professor i orientaliska 
språk), Pehr Fabian Aurivillius (filolog, universitetsbibliotekarie och 
Eric Pros perins blivande efterträdare som Societetens sekreterare) 
och Jöns Svanberg (1771–1851; matematiker, astronom och senare ef-
ter trädare till Pehr Fabian Aurivillius).548 Det fanns än så länge inga 
klasser eller annan ämnesmässig indelning av ledamotskåren.549 

548 Jöns Svanberg är den enda person som varit ständig sekreterare både för Veten-
skapsakademien (1803–1811) och Societeten (1829–1850).

549 Endast vid ett tillfälle kan man i 1700-talsprotokollen skönja att hänsyn togs 
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Sedan tidigare fanns i Uppsala Jonas Sidrén (1723–1799; Nils 
Rosén von Rosensteins efterträdare som medicinprofessor), Adolph 
Murray, Carl Peter Thunberg, Erik Michael Fant (1754–1817; profes-
sor i historia samt kyrkoherde), Zacharias Nordmark, Johan Gustaf af 
Acrel och Samuel Ödman (1750–1829; naturhistoriker, präst och så 
småningom teologiprofessor). Möjligen med undantag för Carl  Peter 
Thunberg var det inte längre samma vetenskapliga dignitet inom 
Societetens ledamotskår som under tidigare delar av 1700-talet. Men 
det var som sagt mer av ett nationellt förhållande än något som spe-
cifikt gällde för den uppsaliensiska akademien.550

Ärenden

Vid sammankomsterna kring år 1800 var upp emot ett 10-tal leda-
möter närvarande och det var något fler än under Societetens svåra 
år kring mitten av 1700-talet. Mötesaktiviteten ökade också. Under 
perioden 1790–1800 träffades man i genomsnitt tre gånger per år. Den 
stora donationen från Johan Abraham Gyllenhaal och Fredric Zier-
vogel med samlingar och tillgång till ett eget hus stimulerade förstås 
intresset. Som vi tidigare sett utökades också samlingarna efter hand, 
och både ledamöter och andra skänkte litteratur till Societetens bib-
liotek. 

I och med att ekonomin nu också hade blivit bättre fanns möjlig-
het för Societeten att lämna bidrag till insamlingar, publikationer och 
uppmuntran.551 Ett exempel var det stöd som gavs till bergsmannen 

till olika ämnesområdens representation i samband med inval: »Antogs Herr 
Professor Eric M. Fant till Ledamot, i anseende dertill, att utom Herr Cancelli 
Rådet von Celse, nu ingen vore af Societetens Ledamöter, som i Historia·& 
antiquitatibus Patriae kunde anlitas, hvilka lärdoms delar, likväl borde i stöd af 
Societetens inrättning, jämte de öfriga, synnerligen vårdas.« (24 januari 1782).

550 Det skulle dröja fram till en bit in på 1800-talet innan ännu en svensk natur-
vetare med internationell ryktbarhet lämnade ett avtryck inom akademiväsen-
det. Det var Jöns Jakob Berzelius som under nära 30 år tjänstgjorde som ständig 
sekreterare för Vetenskapsakademien.

551 Ett exempel på uppmuntran från 7 oktober 1790: »Et litet kärl med sönderbru-
tit låck af Metall uppwistes af Herr Professor Fant. Detta hade blifwit upphit-
tadt af Klåckaren uti Hökhufwud Sokn uti en backe på Præstebordets Östra 
gärde, som gränsar åt Vedicka by. En gammal Tradition i orten säger, at en jätte 
eller Rese wid namn Thore Hök fordom i hedendomen bodt på denna och 
skal ligga begrafwen i samma backe. Af Kongliga KammarCollegii handlingar 
finnes, at en kungsgård i Konung Gustaf I tid legat däri Soknen wid namn Hök-
hufwudsberg, hwilken nu är Præstegård. Kongliga Societeten beslöt at gifwa 
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och naturforskaren Erik Laxman (1737–1796). Han var under större 
delen av sitt liv bosatt i Ryssland och gjorde många resor genom Sibiri-
en.552 År 1795 planerade han för en expedition till Japan och på denna 
resa skulle han samla naturalier till Societeten. Han hann dock knappt 

Klåckarn, som upphittat detta fynd En Rdr till uppmuntran at widare på orten 
uppsöka flera ålderdoms minnesmärcken.«

552 sKuncKe (2018).

David Näsman från Göteborg vände sig till Societeten med förslag på lös-
ningen av Qvadratura Circuli (att med passare och linjal konstruera en 
kvadrat med samma area som en given cirkelskiva). Han hade uppfattat att 
Societeten utlovat en belöning för saken, vilket man dock inte ville kän-
nas vid. Vid Societetens möte den 12 april 1788 kom man fram till att 
 David  Näsman skulle ombedas »afråda sina Landsmän at befatta sig med et 
Problem, uti hwilket så litet hopp wore om framgång, som i detta ämne«. 
I  David  Näsmans korrespondens med Societeten hade han bifogat den enkla 
figur som här återges.
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komma iväg innan han avled och pengarna som redan var skickade till 
Ryssland gick förlorade.553

Att Societeten utfärdade rekommendationsbrev hörde inte till 
vanligheterna. Under de inledande decenniernas verksamhet hade 
Linné fått med sig ett sådant på sin lappländska resa 1732 och som 
vi tidigare berört såg han själv till att Fredric Hasselquist fick med 
sig ett sådant 1749. Nästan femtio år senare, 1797, kom något ovän-
tat en förfrågan från regementsfältskären och amatörforskaren Pehr 
Gustaf Lindroth (1758–1809) om man kunde bistå med »något witt-
nesbörd eller Recommendation« när han skulle göra en resa till nord-
ligaste Skandinavien.554 Eric Prosperin gick igenom Societetens arkiv 
och fann att man »tillförne lämnat sådane betyg, åt dem som rese för 
wetenskaperna«. Han gjorde ett utkast till ett allmänt hållet rekom-
mendationsbrev som cirkulerades bland ledamöterna och vann deras 
godkännande. När Pehr Gustaf Lindroth återkom från sin resa skrev 
han en utförlig rapport.555

Hos K. Vetenskaps Societeten i Upsala, hafwer Assessorn Herr 
Pehr Gustaf Linroth, anmäle, at Han, till upptäckters görande 
i NaturalHistorien, är sinnad instundade Sommar företaga en 
resa genom Sweriges mest Nordliga Provincer och Norige uti 
Hafwet, och som Han tillika förmodar, der kunna bidraga till 
sitt ändamåls winnande, om Han wore försedd med K. W. 
Societetens wittnesbörd och förord, så har Societen med så 
mycket större nöje welat lämna Honom detsamma, som Hon 
ganska wäl känner bemälte Herr Assessorns berömliga flit 
och insigt i flera Naturalhistoriens delar, och finner så Hans 
företagande länder till mycken båtnad [nytta] för Wetenska-
perna, hwarföre Hon ock högeligen önskar och anhåller, at alla, 
och i synnerhet de som älska nyttiga kundskaper, och Herr 
Assessorn på sin resa kan träffa, behagade, så mycket på dem 
kan ankomma, befordra Hans berömwärda afsigter. Kongliga 
Vetenskaps Societeten will med fägnad nyttja alla tillfällen, 
at wisa sin erkänsla emot det afseende som Hon ginner wara 
gjordt, på denna hennes begäran. 

553 16 juni 1796, 8 december 1796.
554 insuLander (1994/95).
555 Lindroth (1976).
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Även om Pehr Gustaf Lindroth inte tycks ha stått i nära kontakt med 
Societeten hade han intressen och kunskaper som var nog så relevanta 
i sammanhanget. Hans studier i anatomi hade tidigt lett honom in på 
konsten att stoppa upp djur och fåglar. I Wecko-Skrift för Läkare och 
Naturforskare 1785 beskrev han hur döda fåglar skulle tas om hand 
och behandlas för att sedan kunna ingå i samlingar.556 Pehr Gustaf 
Lindroth arbetade under flera år hos brukspatronen Anders Ulrik 
Grill (1752–1797) på Söderfors med att ordna dennes stora naturalie-
samling.557 

Kungligt besök

En speciell händelse (för Societeten) inträffade den 5 november 1801. 
I protokollsboken finns följande anteckning:

Täcktes Hans Majestät Konungen, Hennes Majestät Drott-
ningen, tillika med Deras Högheter Arf Prinsen Carl Ludvic, 
Arf Prinsessan Amalia Frederica, Prinsen Carl Ludvic Fredric, 
och Prinsessan Willhelmina Lovisa af Baden, låta Sig wisas det 
mest märkwärdiga af Kongliga Societetens samlingar; hwarwid 
Societetens Ledamöter i underdånighet uppwaktade. Konung-
en betygade i de nådigsta ordalag Sitt höga nöge.

Den kungliga delegationen som fick ta del av Societetens samlingar 
leddes av Gustav IV Adolf och drottning Fredrika. De hade med sig 
Fredrikas föräldrar Karl Ludvig av Baden (1755–1801) och Amalia av 
Hessen-Darmstad (1754–1832), och hennes två yngsta syskon Wilhel-
mine av Baden (1788–1836) och Karl av Baden (1786–1818). Fredrikas 
familj var 1801 ute på en lång resa i norra Europa. De hade först varit 
i Ryssland och besökt hennes syster Louise av Baden (1779–1826), gift 
som Elisabeth Alexejevna med tsar Alexander I av Ryssland. Det var 
en intrikat situation, två systrar som var gifta med respektive regent 
för ärkefienderna Sverige och Ryssland. Baden-familjen kom till Sveri-
ge i oktober 1801 och månaden senare var de alltså på besök i Uppsala 
där de fick se Societetens naturaliekabinett. Endast en månad därefter, 
den 15 december, omkom Karl Ludvig i en olycka när hans vagn välte 

556 Lindroth (1785). I samma nummer av tidskriften gav Pehr Gustav Lindroth en 
presentation av Olof Rudbeck d.y:s fågelmålningar. Han hade haft möjlighet att 
undersöka dem på Lövstabruk hos Charles de Geer.

557 Lindroth (1788), insuLander (1994/95).
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nära Arboga. Det var precis när den långa resan hem till Karlsruhe 
hade inletts. 

Funktionärer

Uno von Troil ledde Societetens möten under 1790-talet. När han 
1786 utsågs till ärkebiskop och återvände till Uppsala efter en tid som 
biskop i Linköping hade han direkt blivit hedersledamot av Societe-
ten.558 Begreppet ’ordförande’ användes dock bara några enstaka gång-
er och det talades inte alls om någon annan preses än Preses Illustris. 

Stadgarna från 1728 stipulerade att »Uti Præsidis lllustris frånva-
ro kan den äldste af närvarande ledamöter wid Sammankomsterne 
föra Directionen«. Eric Prosperin skrev i sin presentation av Societeten 
från 1789 att »Kongl. Vetenskaps Societeten har icke någon viss Ord-
förande, utan när ej Præses Illustris, eller någon af Des Heders-Leda-
möter varit närvarande, hafver enligt Des Lagar den äldste närvarande 
fört order i sammankomsterna.«559 När Uno von Troil agerade som 
mötesordförande torde det alltså ha varit i egenskap av hedersledamot.

Närmast före Uno von Troils tid i Societeten – när man saknade 
egna lokaler – hade mötena oftast skett hemma hos hans företräda-
re som ärkebiskop, Carl Fredrik Mennander. Mennander hade större 
delen av sitt yrkesliv verkat i Åbo innan han på våren 1775 kom till 
Uppsala som ärkebiskop. Han valdes in i Societeten 1777 och redan 
vid sitt första möte fungerade han som värd. Med en ärkebiskop som 
intresserad ledamot var det nog uppskattat att få samlas hemma hos 
honom. När han gick bort skrev Eric Prosperin i Societetens protokoll 
att man förlorat »sin ordförande«.560

Carl Fredrik Mennander väckte själv flera frågor vid Societetens 
möten. Vid ett tillfälle »Meddelte H. Archebiskopen ett Poem på 

558 9 oktober 1786. Uno von Troil var en lärd och berest man. Han hade t.ex. gjort 
en studieresa till Island 1772 tillsammans med Joseph Banks och Daniel Solan-
der (jónsson 2018). I Bref rörande en resa till Island MDCCLXXII redovisande 
han i brevform mängder med intryck och erfarenheter från ön. De flesta breven 
var ställda till antingen Torbern Bergman (oftast om vulkaner), Abraham Bäck 
(sjukdomar) eller Johan Ihre (litteratur, språk och etnografi).

559 prosperin (1791; s. 56).
560 9 oktober 1786. »den […] förlust Societeten sedan Dess sidsta sammankomst 

lidit genom sin Ordförandes Herr Doctorn, ÄrkeBiskopens, ProCancelleren, 
och Ledamoten af Kongliga Nordstjärne Orden Carl Fredrik Mennanders […] 
dödsfall«.
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 Latinsk vers, förmodeligen skrifvit i K. Göstafs d. I eller Eriks XIV tid, 
hvilket skulle igenomses att om mögeligt vore med säkerhet utröna 
dess ålder och Auctor.«561 Mennander hade också direkt efter invalet 
kommit med ett förslag som påminde om den ursprungliga tanken 
med Societetens publiceringsverksamhet.

Proponerades af H. Archebiskopen angående en Latinsk Jour-
nals utgifvande om de Böcker och decouverter in Re Litteraria 
och Vetenskaperna, som innom Fäderneslandet blifva tryckte 
eller allmänt bekante gjorde; att Utomlands i synnerhet må 
kunnigt blifva hvad här hos oss företages och utarbetas.562 

Societeten såg att det skulle ligga åtskilliga svårigheter i detta, särskilt 
vad gällde att hitta personer som var villiga att ta på sig arbetet. Saken 
sköts upp. Tio år senare kom ett liknande förslag och då från Uno 
von Troil. Hans förslag påminde om Societetens tillfälliga utgivning 
av Tidningar om de lärdas arbeten från 1742 och man får anta att han 
önskade se en svenskspråkig tidskrift.563

Emedan wi nu uti Riket aldeles sakne någon lärd tidning, och 
det således för dem af wåre Landsmän, som bo utom de stör-
re städer, där utLändska Journaler kunna wara at tillgå, det 
nästan är omögeligt, at komma till kundskap, om det som hos 
utländningar arbetas i wetenskaperna; Bristen på en sådan tid-
ning äfwen gör at man näppeligen kan få weta hwad wåra egna 
Landsmän genom trycket utgifwa, utan måste ofta taga under-
rättelse därom hos utLändningarne, förestälte Herr Doctorn, 
ÄrchiBiskopen och Commendeuren, Kongl. Societetens Leda-
möter, om icke de skulle wilja företaga sig utarbetandet af en 
Lärd tidning.564

Inte heller den här gången nappade Societeten. Man menade att det 
skulle vara svårt att få hit utländsk litteratur och saken lämnades åter 
därhän.

Före ärkebiskoparna Mennanders och von Troils tid hade Societe-
ten under nära två decennier träffats hemma hos Johan Ihre, som då 
»fört order i sammankomsterna«. Och innan dess, när Linné tillträdde 

561 12 mars 1777.
562 25 juni 1777.
563 eLLegren (2019; s. 261).
564 20 maj 1790. 
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som sekreterare 1744, brukade mötena ske hos Olof Celsius d.ä. Det 
här var alltså exempel på att den äldste närvarande ledamoten höll 
ordningen.

Den egentligen enda funktionären inom Societeten under 1700-ta-
let var dess sekreterare. Denne skötte i princip allt: korrespondens, 
protokollföring, arkiv, tidskriften och även ekonomin. Det skulle dröja 
tills 1829 innan hanteringen av ekonomin gjordes till ett separat an-
svarsområde. Det var ett villkor från Jöns Svanberg, för att han skulle 
ta sig an sekretariatet, och funktionen som skattmästare infördes där-
med. Knappt 30 år tidigare (1791) hade man börjat utse några särskil-
da ledamöter att årligen granska räkenskaperna.565

Medan flera andra svenska akademier använde benämningen ’Stän-
dig sekreterare’ för sin sekreterarfunktion var det inte lika tydligt ut-
talat inom Societeten. Det är oklart varför. När Societeten grundades 
i början av 1700-talet hämtade man säkert inspiration från de stora 
utländska akademierna. I England benämnde Royal Society sin verk-
ställande ledamot kort och gott för Secretary medan fransmännen i 
Académie des Sciences använde formen Secrétaire perpétuel (ständig 
sekreterare). Olika former förekom alltså på kontinenten. När Eric 
Prosperin i sin Societetspresentation beskrev sekreteraren säger han 
att »Societeten i Upsala hafver […] efter de flesta Lärda Sällskaps 
exempel, ansedt denna förrättning för beständig [min kursivering]«.566 
Liknande formuleringar om ’ständighet’ återkommer i skrivelser från 
Societeten genom åren, men ändå slog aldrig begreppet ständig sekre-
terare riktigt rot.567 Att det var ett långvarigt uppdrag framgår dock 
om inte annat av att Societeten under de cirka 60 år som denna bok 
täcker bara hade tre olika sekreterare. Det förblev under hela 1700- 
talet ett oavlönat uppdrag.

Redan under Linnés sekretariat hade Societeten hjälp av en vakt-
mästare med en del praktiska göromål. Exakt vad som ingick i arbets-
uppgifterna framgår inte i några arkivhandlingar, med ett undantag. 
Societeten hade sedan starten haft tillgång till den tyska tidskriften 

565 29 oktober 1791.
566 prosperin (1791; s. 57).
567 När frågan om att tidsbegränsa förordnandet som sekreterare kom upp vid ett 

möte den 23 september 1874 slöt man att det inte var aktuellt eftersom »den 
valde skulle för beständigt, det vill säga, för den tid, han sjelf ansåg sig dertill 
hugad, bestrida sekretariatet«. Långt senare har sekretariatet, liksom i andra 
akademier, blivit ett tidsbegränsat uppdrag, låt vara att omval ofta har skett.
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Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, ett centralt organ för spridning av 
vetenskapliga nyheter och annan information mellan länder i Europa. I 
början hade man tagit upp nya nummer av tidskriften till behandling 
vid sammankomsterna, men i takt med att mötena glesades ut skick-
ades i stället tidskriften runt bland ledamöterna i Uppsala. Inte sällan 
fastnade den hos någon senfärdig ledamot. År 1745 beslöt man därför 
att vaktmästaren Almström skulle ombesörja att den distribuerades 
mellan ledamöterna. Var och en fick behålla tidskriften två dagar. För 
detta spring, att likna vid en sorts internpost, gavs Almström tillfälligt 
påökt, från 18 till 24 kmt per år.568 

Almström ersattes 1762 av Anders Lönman, som vid sin bortgång 
1789 efterträddes av Anders Tellström. I samband med det senare 
skiftet höjdes ersättningen. Nu skulle ju vaktmästaren på olika sätt 
bistå i det nya naturaliekabinettet och årslönen steg därför från 1 rdr 
(18 kmt) till 4 rdr.569 Bara några år senare insåg man att arbetet med 
samlingarna hade blivit nog så omfattande och lönen höjdes rejält, till 
33 rdr 16 sk.570 En annan ersättning som Societeten betalade var till 
stadens postmästare. Denne hade genom hela 1700-talet ett årligt 
arvode om 18 kmt.

Hedersledamöter

Societeten hade 1728 infört möjligheten att kalla hedersledamöter. 
Det här kom att användas oregelbundet och närmast erratiskt. Tretton 
hedersledamöter hade mer eller mindre omgående invalts 1728–1731. 
Nästan alla var höga politiker med representanter både från lägret 
kring Arvid Horn och från de som stod i opposition mot honom. Det 
var alltså både hattar och mössor i vardande. Ytterligare tre hedersle-
damöter tillkom runt 1740 men sedan dröjde det mer än 30 år innan 
möjligheten utnyttjades igen. 

568 6 juni 1745. Den 21 december 1748 klagades att »Neuere Zeijtung« blev lig-
gande hos Samuel Klingenstierna eller Johan Ihre, och att den nu skulle »gå i 
ordning härnäst äfter de [ledamöterna?] bo«.

569 »K. Societetens Herrar Ledamöter påminte, at den tillförene en sådan betjänt 
bestådde Lön wore alt för ringa, serdeles som Dess beswär nu mera blefwe 
förökadt genom upppassning wid Kongliga Societetens Naturalie Cabinetter 
m. m. och beslöto därföre at Tellström skal årligen aflönas med Fyra Riksdaler 
specie i stället för En Riksdaler, som allenast warit Kongliga Societetens förra 
Waktmästare bestådd.« (20 oktober 1789).

570 10 juni 1793.
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Under perioden 1774–1792 utsågs tio hedersledamöter. Det var två 
toppolitiker tillika kanslerer för Uppsala universitet, Carl  Ruden schöld 
(1698–1783; utsedd 1777, kansler 1771–1783) och  Gustav Philip 
 Creutz (utsedd 1784, kansler 1784–1875), samt riksrådet Carl Fredrik 
Scheffer (1778). Scheffer har vi kommit i kontakt med i samband med 
den svenska fysiokratin. Han stod både kungen och Hertig Karl nära, 
och som landsstormästare i Frimurarorden fanns en broderlig kopp-
ling till Preses Illustris.

Andra från den politiska sfären/statsapparaten var överpost direk-
tören och statssekreteraren Magnus Benzelstierna (utsedd 1774), 
statssekreteraren Ulrik Gustaf Franc (1788), ständige sekreteraren i 
Svenska Akademien och den till hovet nära knutne Nils von Rosen-
stein (1788) samt landshövdingen i Uppsala Elis Schröderheim (1792). 
Och så var det de två redan nämnda ärkebiskoparna Carl Fredrik 
Mennander och Uno von Troil.

Ytterligare hedersledamot, slutligen, var den person som  kanske 
hade störst inflytande på det svenska akademiväsendet under 1700-  
talet, Anders Johan von Höpken (utsedd 1777).571 von Höpken hade 
gjort en enastående politisk karriär, riksråd redan vid 34 års ålder 
och kanslipresident som 40-åring. Han var som vi sett Vetenskap-
sakademiens instiftare och formulerade dess stadgar. Det gjorde han 
också för Vitterhetsakademien. Gustav III konsulterade honom när 
stadgarna för Svenska Akademien skrevs och kungen gav von Höpken 
stol  nummer 1 i sin akademi. Han var också ledamot av Musikaliska 
Akademien och kansler för Uppsala universitet 1760–1764. Heders-
ledamotskapet kom dock långt efter att han haft en anknytning till 
Uppsala.

I några fall uppgraderades ordinarie ledamöter till hedersledamö-
ter.572 Jacob Lindblom (1746–1819) hade valts in som ledamot 1784 
och var då professor Skytteanus. Han blev 1787 biskop i Linköping 
och kanske var det den positionen som föranledde Societeten att 1792 
utse honom till heders ledamot. Samtidigt med Jacob Lindblom upp-
graderas också Olof Celsius d.y. (1716–1794), son till Olof Celsius d.ä. 
och bror till ledamoten Magnus von Celse (samt kusin med Anders 
Celsius). Olof Celsius d.y. hade blivit professor i historia i Uppsala 
redan 1747 men flyttat till Lund 1777 för att där bli biskop. Precis som 

571 jonsson (2018).
572 27 oktober 1792.
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Jacob Lindblom hade han valts in som ledamot 1784. Olof Celsius d.y. 
hade då redan varit biskop i 15 år så vad som motiverade den högre 
statusen vid just detta tillfälle är oklart.

Det är tveksamt om hedersledamöterna egentligen påverkade 
Societeten på något märkbart sätt. Det förefaller närmast ha rört sig 
om slumpmässiga hedersbetygelser, kanske drivna av personliga kon-
takter. I grunden var nog tanken att denna kategori ledamöter skul-
le sprida glans och legitimitet över verksamheten. Så blev det inte 
riktigt och förutom ärkebiskopen och landshövdingen hade knappt 
någon hedersledamot koppling till Uppsala. I samband med turerna 
kring portofriheten hade Societeten kontakt med hedersledamöterna 
Magnus Benzelstierna och Ulrik Gustaf Franc. Den förstnämnda stod 
uppenbarligen inte på Societetens sida i den frågan. Men att det var 
Ulrik Gustaf Franc som var ansvarig statssekreterare när Societeten 
1792 återfick fribrevsrätt för sin utländska korrespondens kan ha haft 
betydelse (jmf. sid. 167).

Avslutning

Hur ska man sammanfatta Societetens första sekel? Vilken roll hade 
sällskapet spelat? Klart är att Societetens tillkomst 1710 underlättade 
för den vetenskapliga revolutionen att få fotfäste också i Sverige. Vid 
Societetens möten var ordet fritt i meningen att den tidigare helt do-
minerande religiösa världsbilden kunde börja ifrågasättas. Med försök 
och observationer ville man förutsättningslöst skaffa sig kunskap om 
världen. Det här var förstås en principiellt viktig utveckling och på 
det nationella planet låg Societeten före universiteten. Man gick i brä-
schen för det som komma skulle.

Även om verksamheten gick lite upp och ned under 1700-talet får 
man tänka sig att Societeten ändå skapade ett sammanhang för de in-
blandade Uppsalaforskarna, en förenande mötesplats. Det skulle drö-
ja innan institutioner eller andra kollegiala fora utvecklades på allvar 
inom universitetet. Det var fortfarande huvudsakligen en läroanstalt 
snarare än en plattform för forskning. Professorerna träffades förvisso 
i konsistoriet men det var inte ett organ för vetenskapligt utbyte.

Societetens allra viktigaste roll under 1700-talet var nog ändå som 
utgivare av en vetenskaplig tidskrift. Med tillkomsten av Acta Literaria 
Sveciæ 1720 och nystarten med Nova Acta Regiæ Societatis Scientiarum 
Upsaliensis 1773 kunde Societeten erbjuda svenska forskare en kanal 
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för internationell publicering. Trots påtryckningar om övergång till en 
svenskspråkig tidskrift behölls hela tiden latinet. Det gjorde att svensk 
forskning blev tillgänglig för det samlade vetenskapssamhället. 

Mot slutet av 1700-talet antog Societeten rollen som förvaltare av 
stora naturaliesamlingar. Privata sådana fanns på flera håll i landet men 
det Societeten tillförde var en professionalisering och akademisering 
av samlandet. Med den skicklige botanikern Samuel Liljeblad som 
adjunkt för samlingarna och med Carl Peter Thunberg m.fl. i bakgrun-
den gavs samlandet stark vetenskaplig förankring.

Här slutar denna den andra boken om Kungl. Vetenskaps-Socie-
tetens historia. Tillsammans med den första – Hvad nytt och nyttigt 
– har den speglat hur landets första lärda sällskap kom till, började sin 
verksamhet och fann sin form. Societetens historia är en del av det 
lärda Uppsalas historia och också en del av den svenska vetenskaps-
historien. 
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